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Bomen op waterkeringen vormen in Nederland 

van oudsher een bekend landschapsbeeld. Met 

name op regionale keringen kan een grote ver-

scheidenheid aan boomsoorten worden aange-

troffen. Aan het bovengrondse deel van bomen 

kunnen landschappelijke, natuur- of cultuurhisto-

rische waarden worden toegekend. Veel dijkbe-

heerders lopen echter bij het beoordelen van de 

waterkerende functie van hun dijken en kaden 

aan tegen de vraag hoe het ondergrondse deel 

van deze bomen de veiligheid van de waterkering 

beïnvloedt. Moeten deze potentieel risicovolle 

niet-waterkerende objecten om veiligheidsrede-

nen zo snel mogelijk worden gekapt? Of vormen 

de boomwortels juist een extra wapening van 

de grond en kunnen we rustig verder wonen, 

werken en recreëren achter deze met bomen 

begroeide waterkeringen? Zoals gebruikelijk ligt 

de waarheid ergens in het midden. In elk geval 

is een goede beoordeling van groot belang, 

enerzijds om te voorkomen dat bomen onnodig 

gekapt worden, anderzijds om de veiligheid van 

de waterkeringen te kunnen waarborgen.  

 

Boomfysische eigenschappen 

Bomenwacht Nederland, DHV en Fugro heb-

ben gezamenlijk een beoordelingsmethode 

ontwikkeld waarmee op een betrouwbare en 

efficiënte wijze inzicht kan worden verkregen in 

de invloed van bomen op de waterkeringveilig-

heid: de methode BomenT (oftewel BomenToets). 

In tegenstelling tot de gebruikelijke benadering 

vanuit de geotechnische stabiliteit van de dijk 

of kade, houdt BomenT tevens rekening met de 

(onderling verschillende) boomkenmerken en 

boomfysische eigenschappen. Met name de inter-

actie tussen geo- en boomtechniek staat in de 

methode centraal. De boom kan niet los worden 

gezien van zijn standplaats: de waterkering. 

 

Drie beoordelingsniveaus 

De opzet van de methode is afgestemd op 

reguliere leidraden van Stowa. Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt in drie beoordelingsniveaus: 

eenvoudig, gedetailleerd en geavanceerd. Evenals 

bij de toetsing neemt het detailniveau van de 

benodigde gegevens toe naarmate BomenT ver-

der doorlopen wordt.  

 

Eenvoudig 

Voor de eenvoudige stap zijn in eerste instan-

tie, naast basisgegevens van de dijk, enkele 

eenvoudige boomkenmerken nodig zoals stam-

diameter, kroonvorm en scheefstand. Er hoeft 

voor het verzamelen van deze gegevens geen 

expert te worden ingeschakeld, de gegevens 

kunnen in principe ook door (dijk)beheerders 

zelf worden opgenomen. Vervolgens is het bin-

nen deze stap aan te bevelen een zogenoemde 

VTA-waterkeringen te laten uitvoeren. Het gaat 

hier om een Visual Tree Assessment (visuele 

boombeoordeling), waarbij een deskundige extra 

boomkenmerken opneemt die van invloed zijn op 

de veiligheid van de waterkering. Denk bijvoor-

beeld aan de structuur van het wortelpakket. In 

de praktijk is het uiteraard efficiënt om de beide 
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deelstappen tijdens één veldopname te laten uit-

voeren. Het eindresultaat van de eenvoudige stap 

is een indeling van de bomen in zogenoemde 

stabiliteitsrisicoklassen. 

 

Gedetailleerd 

Bij de gedetailleerde stap wordt gebruik gemaakt 

van de boomgegevens uit de vorige stap. Deze 

worden ingezet voor geotechnische berekeningen 

om inzicht te krijgen in de effecten op de water-

kering. Diverse zogenoemde faalmechanismen 

worden in de beschouwing meegenomen. Zo 

mag de waterkering niet beschadigd raken, lek 

raken of bezwijken. 

 

Geavanceerd 

De geavanceerde stap is inzetbaar bij zeer 

belangrijke, monumentale bomen die binnen de 

vorige stap niet zonder meer als stabiel konden 

worden aangemerkt. Bij dergelijke bomen is het 

gerechtvaardigd om (nog) meer details op te 

nemen, extra berekeningen uit te voeren en op 

basis daarvan alle mogelijkheden en oplossings-

richtingen onder de loep te nemen.  

 

Weloverwogen oordeel 

De kern van BomenT bestaat uit een ervaringsda-

tabase met gegevens van bomen op waterkerin-

gen. Daarnaast is in de methode de geotechni-

sche kennis van waterkeringen geïntegreerd. Het 

resultaat is een praktische beoordelingsmethode 

waarmee inzicht kan worden verkregen in het 

eventuele risico dat bomen vormen voor de 

waterkeringen waarop ze staan. Met name voor 

dijken en kaden met een relatief krap profiel 

(denk aan boezemkaden of dijken in stedelijk 

gebied) biedt BomenT mogelijkheden om tot een 

meer genuanceerd oordeel te komen over bomen 

op waterkeringen.  

 

Het besluit om de potentieel risicovolle bomen 

te kappen of juist een maatregelenpakket op 

te stellen voor het behoud van deze bomen, is 

uiteraard een politiek besluit. Dit valt buiten de 

methodiek van BomenT.  

 

Inzet BomenT voor veiligheidstoetsing 

BomenT is inmiddels toegepast bij diverse water-

schappen, waaronder Hollandse Delta, Vallei & 

Eem en Groot Salland. Het beheergebied van 

waterschap Hollandse Delta omvat de dijkrin-

gen IJsselmonde, Pernis, Rozenburg, Voorne-

Putten, Hoeksche Waard, Eiland van Dordrecht 

en Goeree-Overflakkee. De bomen binnen de 

invloedssfeer van deze dijkringen werden (een-

voudig) getoetst volgens de methode BomenT.  

 

Martin Evers was als beleidsmedewerker bij 

de afdeling Beheer van Hollandse Delta nauw 

betrokken bij de toetsing. Hij vertelt over de 

rol en het nut van BomenT: “In de derde 

Veiligheidstoetsing Primaire Waterkeringen heeft 

waterschap Hollandse Delta een grote inspanning 

geleverd om een gedegen oordeel te kunnen 

vellen over de bomen op de waterkering. Daarbij 

is zowel gebruik gemaakt van de vuistregels van 

de provincie Zuid-Holland als van de nieuw ont-

wikkelde beoordelingsmethode BomenT. Deze 

methode is ingezet bij wijze van pilot, om zowel 

de toepasbaarheid van de methode als de hier-

voor ontwikkelde programmatuur op grote schaal 

te testen. Uiteindelijk kon voor alle aanwezige 

bomen en bomenclusters een gedegen en goed 

onderbouwd veiligheidsoordeel worden uitge-

sproken. Een resultaat waar Hollandse Delta erg 

over te spreken is.” 

 

In eerste instantie is een selectie gemaakt van 

bomen die conform de eerdergenoemde vuist-

regels niet van invloed zijn op de waterstaat-

kundige veiligheid. Door het uitvoeren van een 

Gis-bewerking zijn bijvoorbeeld bomen buiten 

een zone van 4H (waarin H het hoogteverschil 

is tussen kruin en maaiveld) en bomen die ten 

opzichte van de waterkering achter een dijksloot 

staan, uitgefilterd. Dit resulteerde in een dras-

tische afname van het totale areaal aan bomen 

Achtergrond

Een boom kan zorgen voor schade aan de waterkering.
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dat nader onderzocht diende te worden. Voor 

de volgende stap in de toetsing is contact opge-

nomen met Bomenwacht Nederland, waaruit de 

pilot met BomenT volgde. Voor de beoordeling 

zijn alle geselecteerde bomen op de waterke-

ring onderworpen aan een inspectie. Evers legt 

verder uit: “Met behulp van veldcomputers zijn 

de inspectieresultaten vastgelegd, waarbij van 

iedere boom een stamkaart is aangemaakt met 

relevante informatie. Ook zijn de coördinaten van 

de onderzochte bomen vastgelegd. Dit heeft het 

grote voordeel dat de resultaten direct inzichtelijk 

gemaakt kunnen worden in het Gis-systeem.”  

 

Tijdens de inspectie worden de bomen in drie 

categorieën ingedeeld: ‘stabiel’, ‘instabiel’ en 

‘waterkeringstechnisch potentieel instabiel’. 

Bomen die als stabiel zijn aangemerkt, zijn zeer 

goed bestand tegen ontworteling. Aangenomen 

mag worden dat deze bomen bij storm of hoog-

water niet zullen omwaaien of bezwijken. Is een 

boom als instabiel aangemerkt, dan betekent dit 

dat er in de huidige situatie al sprake is van een 

sterk verhoogde kans op ontworteling. Bij storm 

of hoogwater is het aannemelijk dat de betref-

fende boom omwaait of bezwijkt. Alle bomen 

waarvan niet met zekerheid kan worden gesteld 

dat ze in een van de twee vorige categorieën val-

len, worden benoemd als waterkeringstechnisch 

potentieel instabiel. “Als laatste stap heeft het 

waterschap de door Bomenwacht geïnspecteerde 

bomen vergeleken met het beoordelingsprofiel 

van de waterkering, conform de vuistregels”, 

aldus Evers. “In deze stap is met name het ont-

staan van een eventuele ontgrondingskuil van 

groot belang. Voor alle instabiele en waterke-

ringstechnisch potentieel instabiele bomen is 

aangenomen dat er een ontgrondingskuil zal 

ontstaan. Daarbij is gerekend met een ‘standaard’ 

ontgrondingskuil met een doorsnede van 4 meter 

en een diepte van 1 meter. Bomen waarvan de 

ontgrondingskuil het beoordelingsprofiel door-

snijdt, krijgen in het beheerdersoordeel de beoor-

deling ‘onvoldoende’.”  

 

Door de bovengenoemde stappen uit te voeren, 

kon Hollandse Delta een goed onderbouwd oor-

deel geven over de invloed van de bomen op de 

waterkering. Bomen die als gevolg hiervan op 

‘geen oordeel’ of ‘onvoldoende’ staan, hebben in 

de toetsing als veiligheidsoordeel ‘nader onder-

zoek’ meegekregen. Dit nader onderzoek bestaat 

uit een verregaande beoordeling van de stabiliteit 

van de bomen door het uitvoeren van windworp-

berekeningen, stabiliteitsberekeningen en even-

tueel nader veldonderzoek. Daarnaast kunnen de 

beoordelingsresultaten worden meegenomen in 

het dagelijks beheer en onderhoud van de water-

keringen, voor zover de bomen eigendom van 

het waterschap zijn.  

 

Evers: “Kortom, de toetsing met behulp van 

BomenT en de samenwerking met Bomenwacht 

hebben voor Hollandse Delta een zeer goed resul-

taat opgeleverd, namelijk een gedegen inzicht in 

de veiligheid van de bomen op de waterkering. 

De resultaten zijn eenvoudig te presenteren via 

het GIS-systeem en kunnen goed gebruikt wor-

den bij het afstemmen van het dagelijks beheer 

en onderhoud. Ook is hiermee de basis gelegd 

voor een goed en representatief beheerssysteem 

waarmee ook toekomstige toetsingen eenvoudi-

ger kunnen worden uitgevoerd.”

Achtergrond

De techniek kijkt ook naar de 

kenmerken van de boom, niet 

alleen naar die van de dijk


