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Schade

Inspanning/
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Gezond verstand en vakkennis

Je angst durven voelen en je er 
toch niet door laten leiden.







 Groeps- of 
gebiedsbenadering.

 Veiligheid wordt in basis 
geborgd door reguliere 
beheermaatregelen.

 Bomen met gebreken zijn 
aanwezig in bos en natuur. 
Ze zijn een essentieel 
onderdeel van de 
ecosystemen en een 
geaccepteerd risico.



 Uitvoeren van boomveiligheidscontroles is geen

juridische verplichting.

 Wettelijke zorgplicht bestaat niet.

 Maatregelen ter voorkoming schade aan derden?

• Hoe groot is de kans dat ongevallen of schade ontstaan? 

• Hoe waarschijnlijk is het dat men niet oplettend en voorzichtig 

is?

• Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn? 

• Hoe bezwaarlijk zijn de te nemen veiligheidsmaatregelen? 



Aantoonbaar goed en zorgvuldig werken



Aantonen wanneer:

- Regulier beheer en onderhoud

- Eventuele veiligheidscontroles

Maak het concreet:

Exacte datum, hoeveelheden, locatie

En bewaar!

Traceerbaarheid!



STAP 1 – Boomveiligheidsplan

STAP 2 – Risico-inventarisatie

STAP 3 – Beheermaatregelen

(STAP 4 – Quickscan en boomveiligheidscontrole)

STAP 5 – Evaluatie 



 Specifieke invulling boomveiligheid

 Omvang, onderwerpen en detailniveau verschillen per 

organisatie

Afwegingen, keuzes en bewustwording





Laag

Midden

Hoog

➢Gebiedsgerichte aanpak; vlakken en 

lijnen (punten)

➢Op basis van 3 factoren  

▪ Boomeigenschappen

▪ Gebruikersintensiteit

▪ Terrein en inrichting

➢Kaart is dynamisch

















Risico Maatregelen en frequentie Registratie

Laag Regulier beheer  5 jaarlijkse analyse Opgenomen in 

werkplan

Midden Regulier beheer 5 jaarlijkse analyse

Quickscan BVC 1x 3-5 jaar

Opgenomen in 

werkplan

Registratieformulier

Hoog 3-jaarlijkse boomveiligheidscontrole 

Attentiebomen jaarlijks

Registratieformulier

Rapport (extern)





 Boomveiligheid begint vroeg in het 

proces (afwegingen, alternatieven). 

Vermijden van problemen is ook 

boomveiligheid.

BoomEffectAnalyse.





Bron: beeldbank 

dentreekhenschoten.nl





Loshangende takken kunnen neerstorten en 
bezoekers raken. We hebben wel een volle week 
nodig om alles op te ruimen en weer veilig voor 
bezoekers te maken. 

Een gespecialiseerde inspecteur heeft 
geconstateerd dat de beukenbomen in de lanen 
vele gebreken vertonen (holtes, houtrot, scheuren, 
schimmels en een sterk verminderde vitaliteit). 
De veiligheid van de gebruikers is hiermee in het 
geding, zodat besloten is om het slechtste deel van 
de bomen dit najaar te kappen.





Beleid
 Stel eerst een plan op alvorens controles uit te voeren.
 Bepaal zelf uitgangspunten.
 Conformeer aan je plan.
 Denk na over registratie (uniformiteit, papier, 

programma).

Praktijk
 Houd het praktisch 

(achterstallig, dan vooral snoeien).
 Investeer vooral in uitvoering.
 Denk na over registratiemethode 

(GPS of spuitbuis, nummertjes).
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