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Geachte heer de Vries,
Op uw verzoek heeft Prohold BV, op 23 februari 2016, een beoordeling uitgevoerd in het Oosterpark.
Aanleiding hiervoor is omvangrijke plasvorming op verschillende locaties in het park. De beoordeling
omvat het vaststellen van eventuele wortelschade veroorzaakt door de plasvorming en de mogelijke
oorzaak van deze plasvorming. Op basis hiervan is het mogelijk om richtingen aan te geven die tot
beperking of oplossing van de problemen kunnen leiden.
Dit briefrapport doet verslag van de bevindingen van de beoordeling. Voor de problematiek ten aanzien
van de wateroverlast is het park op opgesplitst in een noordelijk en zuidelijk deel. Ter illustratie zijn in
de fotobijlage verschillen afbeeldingen weergegeven.

Noordelijke parkrand
Langs de noordelijke parkrand is op alle onderzochte locaties, verspreid over dit parkdeel recente
wortelsterfte geconstateerd (zie afb 1 t/m 4 in de fotobijlage). Het betreft vooral fijnere beworteling tot
een diameter van 1,5 cm. De wortelsterfte is gedurende het afgelopen jaar ontstaan.
Oorzaken
In volgorde van belangrijkheid is de wortelschade veroorzaakt door:
 Zuurstofgebrek in de bodem veroorzaakt door volledige vochtverzadiging van de opgebrachte
toplaag;
 Zuurstofgebrek in de bodem veroorzaakt door stijging van het grondwater;
 Zuurstofgebrek in de bodem veroorzaakt door een sterk verdichte onderlaag in de bodem,
waardoor de waterafvoer uit de toplaag verder belemmert wordt.
 Directe wortelschade door het doorspitten van de opgebrachte grond met een laag van de
ondergrond.
Met name het eerste punt vinden we op vrijwel iedere locatie terug. Dit hangt samen met de aard van
het opgebrachte materiaal (zeer veel fijne delen) en de structuurloosheid van deze grond (weinig
samenhang). Door het ontbreken van een goede structuur met macroporiën, kan water slecht inzijgen.
Daarnaast wordt het water sterk capillair gebonden door een overmaat aan microporiën (afb. 5 en 6).
Het in de grond aanwezige water zit dermate sterk gebonden dat het in deze laag blijft, ongeacht de
doorlatendheid van de ondergrond, direct aangrenzende grondlagen of drainage. Door de volledige

vochtverzadiging heeft de grond plaatselijk kenmerken van drijfzand (afb. 7 en 8). Mocht dit pakket bij
langdurige  droogte,  uitdrogen  dan  ontstaat  een  soort  “betonplaat”.  
Gevolgen
De gevolgen voor de bomen zijn nu nog moeilijk in te schatten. De geconstateerde wortelschade heeft
altijd negatieve gevolgen voor de conditie van aanwezige bomen. Bij sommige bomen kan de
opgetreden schade ertoe leiden dat de boom op korte termijn afsterft. Bij andere bomen zal het
wortelverlies beperkt zijn en is herstel wel mogelijk. Hoe langer de huidige situatie voortduurt, hoe
meer wortelsterfte er zal ontstaan. In dit scenario kan het volgende verwacht worden:
 Esdoorns, eiken en beuken, die veranderingen in de waterhuishouding slechter kunnen
verdragen, hebben mogelijk al onomkeerbare schade opgelopen of zullen dat op korte termijn
alsnog oplopen.
 Platanen hebben een hogere weerbaarheid. De reeds opgelopen schade kan mogelijk nog
hersteld worden, waardoor een eventuele terugval in conditie slechts tijdelijk hoeft te zijn. Bij
voortduren van de huidige situatie zal de schade steeds meer onherstelbaar worden. Vaak zijn
bij platanen de gevolgen van schade pas na enkele jaren zichtbaar.
 Waterminnende soorten zoals wilg, populier en els zijn mogelijk in staat om zich aan de nieuwe
situatie aan te passen.

Maatregelen
Om de schade aan de bomen zoveel mogelijk te beperken is het essentieel om ervoor te zorgen dat voor
de start van het komende groeiseizoen de beworteling van de bomen over voldoende zuurstof beschikt.
Het verwijderen of doorbreken van de verstikkende toplaag is daarvoor de belangrijkste ingreep. Hierbij
gelden echter een paar beperkiingen. Het verwijderen van deze laag houdt vrijwel een volledige nieuwe
reconstructie in. Het doorbreken kan alleen plaatsvinden als de grond droog is geworden. Daarom blijft
(zoals we er nu tegenaan kijken) op zeer korte termijn de volgende maatregel over:


Handmatig aanbrengen van grote aantallen beluchtingsgaten per boom, door de verstikkende
toplaag heen. Vanwege de kwetsbaarheid van de verzadigde, structuurloze toplaag mag er geen
zware belasting op de grond komen en verdient het dus aanbeveling dit handmatig te doen. Om
te voorkomen dat de gaten dichtvloeien met de verzadigde grond eromheen moeten ze
opgevuld worden met grof zand of fijn grind. Omdat actie op korte termijn noodzakelijk is, is
het van belang om begin maart te starten bij de meest kwetsbare bomen, zoals de esdoorns,
eiken, beuken, de Parrotia en de vleugelnoot. Vervolgens worden de maatregelen bij de
platanen uitgevoerd en als laatste de minst gevoelige soorten zoals wilg en els.

Zodra de toplaag voldoende droog is gelden de volgende maatregelen:
 Grof doospitten van de toplaag, waar mogelijk (met het oog op aanwezige beworteling) ook
door de plaatselijk verdichte laag van de ondergrond heen.
 Na bewerking dressen met mulch, hierdoor wordt kunstmatig een strooisellaag aangebracht
waardoor de bodem beschermd wordt tegen verslemping door regenval.
 Inzaaien van een mengsel van diepwortelende kruiden voor het creëren van de benodigde
bodemstructuur.

Zuidelijke parkrand
Langs de zuidelijke parkrand is de wortelschade bij de onderzochte locaties (6 proefsleuven) zeer
beperkt.
Kwel
Hoewel er sprake is van omvangrijke plasvorming en overstroming van de paden door lokale kwel is de
wortelschade beperkt. Rond de kwelplekken ontstaat op grote schaal plasvorming door verslemping van
de toplaag (afb. 9-12). Het merendeel van het overtollige water wordt oppervlakkig afgevoerd, waarbij
door het stromende water meer verslemping optreedt. In de bodem hieronder is op de onderzochte
locaties geen wortelsterfte door zuurstofgebrek aangetroffen. Indien de plasvorming komend
groeiseizoen blijft aanhouden is dit echter wel te verwachten.
Het kwelwater zou in greppels opgevangen kunnen worden en afgevoerd naar de vijverpartijen.
Daarmee wordt plasvorming tegengegaan en oppervlakkige afstroming met verslemping voorkomen.
Structuurloosheid toplaag
Met name in het gazon is plasvorming ontstaan doordat de toplaag is verslempt (afb. 13).
De structuur kan worden verbeterd door het onder droge omstandigheden bewerken van de bodem
met een cultivatortand. Mocht de grond onbeschermd liggen dan kan direct na bewerking het maaiveld
gedressd worden met een dunne mulchlaag, om verslemping van de toplaag te voorkomen, zolang er
nog geen goed doorwortelde vegetatiemat aanwezig is.

Mochten er naar aanleiding van het onderzoek of advies nog vragen zijn, dan kunt mij bereiken op
telefoonnummer 06 -27166502 of via de mail gjvanprooijen@telfort.nl.

Met vriendelijke groet,
Prohold B.V.

G.J. van Prooijen

Fotobijlage

Afb. 1 t/m 4: Afgestorven beworteling door zuurstofgebrek. De blauw/paarse verkleuring van bodem en wortels duiden op
zuurstofgebrek.

Fotobijlage

Afb. 5 & 6: Volledige vochtverzadiging door structuurloosheid van de opgebrachte toplaag.

Fotobijlage

Afb. 7 & 8: Door de volledige vochtverzadiging heeft de grond plaatselijk kenmerken van drijfzand. De pijl in afbeelding 8 wijst
Naar de structuurloze laag opgebrachte grond.

Fotobijlage

Afb. 9 & 10: Door lokale kwel is sprake van omvangrijke plasvorming en overstroming van de paden.

Afb. 11 & 12: In de bodem direct naast en onder de
plasvorming is op de onderzochte locaties geen wortelsterfte door zuurstofgebrek aangetroffen.

Fotobijlage

Afb. 13: Plasvorming ontstaan doordat de toplaag, door bewerking voor het gazon, structuurloos is (gemaakt)
en vervolgens door regenval is verslempt.

