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Tijdens de bouw van de wijk Marsdijk, medio 

1990, bleven de lijnvormige landschappelijke ele-

menten gespaard. Deze houtwallen vind je onder 

meer terug in het noordelijke deel van de wijk, in 

de omgeving van de Voorstebree. Het gaat om 

drie houtwallen met in totaal zo’n 150 zomerei-

ken. In de zomer van 2014 kreeg de gemeente 

Assen een schrijven van bewoners van de eerste 

houtwal, vertelt beheeradviseur Groenbeheer 

Elzo Koops. ‘Sommige bewoners wilden graag 

zonnecollectoren plaatsen, maar dat had weinig 

zin door de schaduwwerking. Wij zijn daarop bij 

elkaar geweest en kwamen tot de conclusie dat 

er een onafhankelijk onderzoek moest komen. 

De gemeente Assen wilde die houtwal uiteraard 

behouden, maar de bewoners wilden juist zo veel 

mogelijk bomen weg hebben, zodat er zo veel 

mogelijk zonlicht zou komen. 

Conditie bomen beoordeeld

Het ingenieursbureau Boom KCB kreeg opdracht 

om een onderzoek in te stellen. In eerste instantie 

werd de conditie en de kwaliteit van de bomen 

visueel beoordeeld en werd er vooral gelet op 

knopbezetting en vertwijging. Daarnaast werd 

gekeken naar zwamaantasting, stamholten en 

overige structurele gebreken. De conditie van de 

bomen werd onderverdeeld in de categorieën 

goed, redelijk, matig en slecht. Bomen in de 

categorie goed hebben een levensverwachting 

van meer dan twintig jaar, die in de categorie 

redelijk meer dan vijftien jaar, bomen in de 

categorie matig vijf tot tien jaar en die in de 

laatste categorie hadden een levensverwach-

ting van hooguit vijf jaar. Ook werden ernstige 

structurele gebreken zoals zwamaantasting en 

ernstige stamholten beoordeeld; deze zijn immers 

medebepalend voor de levensverwachting van 

bomen. De resultaten werden opgenomen met 

de Boom-DB-bomensoftware en daarna visueel 

weergegeven op een digitale ondergrond. De 

levensverwachting van de bomen werd op een 

kaart geprojecteerd. 

Twee kanten aan verhaal

Boomtechnisch adviseur Jan-Bouke Sijtsma 

van Boom KCB is er duidelijk over. ‘De bomen 

stonden echt heel dicht op elkaar. In het eerste 

gedeelte van in totaal zo’n zestig bomen zijn 

de slechtste exemplaren, een stuk of twaalf, 

eruit gehaald. Het snoeiwerk staat gepland voor 

juni, als de bomen goed in het blad staan. De 

helft van de werkzaamheden, het kappen van 

de slechte bomen, is dus al uitgevoerd. Straks 

worden de bomen dus ook nog gesnoeid en de 

afspraak is dat we na de zomer van 2015 weer 

bij elkaar komen om de resultaten van de uitge-

voerde werkzaamheden te evalueren, waarna er 

eventueel ook weer metingen worden verricht.’

Eerst waren in overleg met de gemeente de eisen 

boven tafel gehaald. Het belangrijkste wat hierbij 

naar voren kwam, was dat er door de maatre-

gelen geen schade aan de houtwal berokkend 

mocht worden. Daarop werden er randvoorwaar-

den gesteld. Zo wilde Boom KCB best tot maxi-

maal 20 procent van de bomen snoeien, maar de 
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houtwallen moesten echt behouden blijven. De 

vraag is: waren de klachten van de bewoners dan 

wel terecht?

Sijtsma: ‘Ja, kijk, hun woningen staan heel dicht 

op die houtwallen. Deze mensen hebben er wel 

voor gekozen om daar te gaan wonen. De hout-

wal stond er al en de bomen op deze wal blijven 

wel doorgroeien, dus er zitten twee kanten aan 

het verhaal.’ 

Schaduw meten met zonnepadvinder

De bomen die in de categorie slecht vielen, zijn 

dus gekapt. De overige bomen werden allemaal 

opgemeten; hun hoogte en kroondiameter werd 

in kaart gebracht, zodat Boom KCB gericht scha-

duwmetingen op de daken van de woningen kon 

verrichten. 

‘Wij hebben op het dak van vijf representa-

tieve woningen metingen verricht, om daar de 

schaduw in kaart te brengen met behulp van 

een zogenaamde Zonnepadvinder’, vervolgt 

Sijtsma. ‘Dit hulpmiddel is pas sinds kort op de 

Nederlandse markt. Om een correct gebruik en 

correcte interpretatie van de gegevens te waar-

borgen, zijn deze metingen uitgevoerd in samen-

werking met een externe deskundige van SHFT, 

de leverancier van de Zonnepadvinder in Europa. 

De Zonnepadvinder is een handig meetinstrument 

dat bestaat uit een semitransparante spiegelkoe-

pel waarin alle objecten, rondom in de omgeving, 

tot aan de horizon weerspiegeld worden. Door 

de spiegelkoepel heen is de zonnepadkaart zicht-

baar. Aan de hand van de resultaten van deze vijf 

daken konden we een inschatting maken van de 

schaduwwerking op de overige daken.’

Gerichte snoei van laaghangende takken

Het beeld dat het plaatsen van zonnepanelen 

door de schaduwwerking weinig zin heeft, klopte 

aardig. 

De schaduw op de daken van de woningen die 

evenwijdig aan de houtwal staan, bedraagt op 

jaarbasis tussen 35 en 70 procent, meldt het 

rapport van Boom-KCB. De daken die haaks op 

de wal staan, zijn op grotere afstand van de wal 

gesitueerd. Globaal bedraagt de schaduw op 

deze daken minder dan 25 tot 50 procent. Bij 

toenemende schaduwwerking nemen efficiëntie 

en rendement van zonnepanelen af. Met andere 

woorden: het duurt steeds langer tot de inves-

tering zich heeft terugverdiend. Uiteraard is het 

aan de individuele bewoner zelf welke terugver-

dientijd hij acceptabel vindt. Met behulp van de 

nieuwe bomensoftware BOOM-SafetyCalc wer-

den berekeningen gemaakt om snoeimaatregelen 

te toetsen aan de 20%-regel. Snoei waarmee 

de schaduwlast geheel wordt weggenomen, 

bleek niet haalbaar. Wel is vermindering van de 

schaduw mogelijk door gerichte snoei van laag-

hangende takken in de richting van de straat en 

de woningen. Op deze wijze komt er meer licht 

in de tuinen en rondom de woningen en wordt 

er meer openheid in de onderzijde van de wal 

verkregen. 

Veel bomen dicht op elkaar

Op een aantal locaties staan veel bomen op 

zeer korte afstand van elkaar. Door de onder-

linge concurrentie van de bomen om boven- en 

ondergrondse groeiruimte, gaan sommige bomen 

scheef groeien in de richting van ruimte en licht, 

worden ze beperkt in hun kroonontwikkeling of 

sterven ze af. Vijf bomen zijn stervende. Het is 

onvermijdelijk dat in de toekomst meer bomen 

doodgaan als gevolg van deze concurrentiestrijd. 

Sijtsma: ‘Geadviseerd wordt om aanvullend zeven 

bomen te kappen, om ruimte te maken voor de 

overblijvende bomen; dunnen, dus. Deze maat-

regel heeft echter maar een tijdelijk effect op de 

schaduwwerking van de houtwal. Door de groei 

van de overblijvende bomen zijn de ontstane 

gaten in het kronendak binnen enkele groeisei-

zoenen weer dicht. Om deze houtwal op lange 

termijn gezond te houden, moet je de dunning 

dus eigenlijk doorzetten, zodat de overblijvende 

bomen voldoende ruimte krijgen om te groeien. 

Hiertoe dienen eens in de vier à vijf jaar enkele 

bomen gekapt te worden op de locaties waar 

de bomen nog te dicht op elkaar staan. Om de 

overlast door schaduw enigszins te verminde-

ren, is het raadzaam om tijdens de driejaarlijkse 

boomveiligheidscontrole te letten op laaghan-

gende takken in de richting van de straat en de 

woningen. Deze takken kunnen dan tijdens het 

reguliere onderhoud gesnoeid worden.’

Zoeken naar de gulden middenweg

Schaduwwerking of niet, de visie en uitgangs-

punten van de gemeente Assen waren duidelijk, 

zo is ook in het rapport te lezen: 

Boomtechnisch adviseur Jan-Bouke Sijtsma. Elzo Koops, gemeente Assen.

‘De maatregelen mochten 

geen schade aan de houtwal 

berokkenen’
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‘De gemeente Assen acht het gemeenschappelijk 

belang van het in stand houden van de oude 

houtwallen hoger dan een tegenstrijdig individu-

eel belang. Wel wil zij een compromis, waarbij 

bomen gesnoeid en/of slechte bomen gekapt 

worden, onderzoeken. Hierbij mag van individu-

ele bomen niet meer dan twintig procent van het 

kroonvolume gesnoeid worden en dient dit op 

een boomtechnisch verantwoorde manier plaats 

te vinden.’ 

Volgens beheeradviseur Koops was het op voor-

hand al duidelijk dat de gemeente daar niet alle 

bomen zou weghalen, maar naar een midden-

weg zocht. 

Koops: ‘Die woningen staan er zo’n vijfentwin-

tig jaar; die houtwal is er al een jaar of tachtig 

en bestaat uit ongeveer vijftig gezonde eiken 

met een leeftijd van 50 à 60 jaar. Tien oudere 

exemplaren bevinden zich in het zuidelijke deel; 

deze zijn 70 à 80 jaar oud. De schaduw op de 

woningen wordt hoofdzakelijk door de hout-

wal veroorzaakt. De bomen zijn natuurlijk wel 

wat gegroeid, maar het was toch ook al een 

behoorlijke wal toen de woningen daar werden 

gebouwd. Met elkaar hebben we gezocht naar 

een oplossing. We hebben besloten om de slech-

te bomen en een aantal bomen die erg dicht op 

elkaar stonden weg te halen. Ik heb de bewoners 

van tevoren duidelijk aangegeven, dat ze zich niet 

al te veel van de te nemen maatregelen moeten 

voorstellen. Er worden in juni van dit jaar nog 

enkele takken weggesnoeid. Het gaat zeker niet 

gebeuren dat de bewoners nu ineens volop zon 

krijgen op hun perceel. De bewoners zijn akkoord 

gegaan met het huidige plan.’ 

‘Deze mensen hebben er wel 

voor gekozen om daar te 

gaan wonen’

‘Het gaat zeker niet gebeuren 

dat ze nu ineens volop zon 

krijgen’
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