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intro intro

intro

intro intro

intro
Ir. Bregt Roobroeck

Urban Forestry = stedelijk bosbeheer inclusief de ecosysteemdiensten

Urban Forestry Lab
beheer van stedelijk bos
beleid van stedelijk bos
belang van stedelijk bos

missie

onderzoek – dienstverlening - onderwijs



basis

Wat heb ik?
Wat wil ik?

Hoe moet dat?

inventarisatie

Visie + bomenbeleidsplan

bomenbeheerplan

Het bomenplan vormt het kader voor 

het behoud en uitbreiding
van het stedelijk bos 



essentie

• technisch veilig 
• duurzaam en beheerbaar
• onderdeel van ruimtelijke structuur
• Ontwerpen op bomenmaat
• Voorkomen van overlast
• …

Wat willen we meestal?

waarom?



• verkoelend effect 
• waterbuffering
• luchtzuivering
• sociale cohesie
• (psychologische) gezondheid
• …

Functie van bomen

Bomen zijn ecosysteemingenieurs die werken voor ons
en moeten maximaal hun functie kunnen vervullen!

beheer
beleid

duurzaam en functioneelmet bomen omgaan

Wat moeten we dan doen?



duurzaamheid functionaliteit duurzaamheid functionaliteit

Toegevoegde waarde creëren

obstakels



1 Je kan er niet meteen mee scoren

We hebben nog geen inventaris2

Het belandt in de kast3

Hoe krijg ik de burger mee?4

opbouw



inventarisatie

analyse

visie

beleid

beheer

stedenbouw
beheerparametersscreening

duurzaamheid

> 20 jaar = ‘go’ duurzaamheid

tools, tools….
procedures

planning
werkzaamheden

inventarisatie
boomsoort
eindbeeld/streefbeeld
onderhoudsfase
onderhoudstoestand
huidige takvrije stamlengte
toekomstige takvrije stamlengte
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elite boom > 100 jaar

Toekomstboom 50 – 100 jaar

verkorte omloopboom 25 – 50 jaar

korte omloopboom < 25 jaar

i-Tree



analyse

boomsoort
eindbeeld/streefbeeld
onderhoudsfase
onderhoudstoestand
huidige takvrije stamlengte
toekomstige takvrije stamlengte

beheerparameters

Stedenbouw/ruimtelijke ordening
wegenhierarchie
toegangspoorten/points of interest
zones: wonen, KMO, gehucht…
landschap

Screening duurzaamheid vs. functionaliteit
duurzaamheid functionaliteit

analyserapport

Screening duurzaamheid vs. functionaliteit
duurzaamheid functionaliteit

parameter waarde situatie tov 
gemiddelde

beoordeling

Bomen in stedelijk 
gebied/per km weg

16 laag

biodiversiteitsindex … …
Ratio 
toekomstbomen/korte 
omloopbomen

… …

elite boom
toekomstboom
verkorte omloopboom
korte omloopboom

i-Tree 
implementatie

verkeersfunctie



i-Tree
rekent de baten van het stedelijk bos uit

Luchtzuivering: 40 000 euro/jaar

waterbuffering: 175 000 euro/jaar

CO2opname: 50 000 euro/jaar

verkoeling: 165 000 euro/jaar

Voor elke dollar dat New York uitgeeft aan bomen, krijgen ze er 5,60 $ voor terug

kwantificeert de  functionaliteit (excl. verkeersfunctie)

i-Tree

visie

lange termijn (> 20 jaar) voor:
• Externen
• Studiebureaus
• Ontwikkelaars
• Interne diensten
• Burger
• …

hart  van bomenplan



beleid

realisatie van de visie

• Klachten- en schadebeleid
• Bomentoets
• Draaiboek bomen op werven
• Bomennorm
• Veteraanbomenbeleid
• Droogte- en hittebeleid bomen
• …

topics

tools, stroomschema’s, instrumenten

i-Tree

beheerplanning
automatische

beheer

Geen ad   hoc beheer



oplossing

1 Je kan er niet meteen mee scoren…

Dus je bedoelt dan. . ..
Ik wil een plein die niet bijdraagt tot een gezonde leefomgeving?

tot de aanpak van de klimaatsverandering?



2 We hebben nog geen inventaris…

visie en beleidsontwikkeling kan je apart ontwikkelen
beperkte (data)analyse nog mogelijk

3 Het belandt in de kast …

• integratie in diensten ruimtelijke ordening/milieudienst/klimaat
• Beleid bestaat uit praktisch tools en procedures
• Visie en bomentoets voor ontwerp letterlijk meegeven
• Beheerplanningstool is laagdrempelig

workflow
organisatie

• Zorg voor een functie die tussen beleid en beheer zit
tussen bureau en terrein zit

functie
organisatie



4
Hoe krijg je de burger mee…

Begin met een klein project en doe het gewoon!
Start met het verhaal uit te leggen op de laatste slide

boodschap



Bomen zijn werkkrachten voor de stad die zorgen voor een 
gezonde leefomgeving. Ze zijn een oplossing voor 

maatschappelijke problemen zoals oververhitte stadscentra en 
overstromingen.

We moeten hun functie maximaal laten renderen. 

Het is dus cruciaal dat we duurzaam én functioneel omgaan met het 
stedelijke bos.

duurzaamheid functionaliteit duurzaamheid functionaliteit


