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Behoud van oude bomen bij het Massachusetts Institute of Technology: Succesvol 
boombehoud vereist samenwerking met landschapsarchitecten, boomdeskundigen, 
consultants, nutsbedrijven en aannemers. Voor het hier getoonde werk bij M.I.T. werden 

AirSpade-technieken ingezet en bij dit project had de boomdeskundige van Bartlett Tree 
Experts een integrale rol in het ontwerpproces en tijdens de gehele uitvoering. (Afbeelding 
met dank aan Stephen Stimson Associates.)
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Het is duidelijk dat wij tegenwoordig onze bomen meer waarderen dan 
vroeger. 

Nergens geldt dit meer dan in steden, waar het verlangen naar menselijk 
comfort en plezier worden afgestemd op de vereisten van economische, 
ecologische en sociale duurzaamheid. Mensen beschouwen steden steeds 
meer niet alleen als plaatsen om te wonen en werken, maar ook om te 
groeien, leren en inspiratie te vinden. Veel steden gaan tegenwoordig 
verder dan eenzijdig bestemmingsbeleid of autocentrische stadsplanning 
en richten zich ook op meer inclusieve landschappen met oog voor de 
menselijke schaal.

Bomen worden steeds meer erkend als cruciale elementen in onze steden 
en cultuurlandschappen. Stadsbosprogramma’s hebben enorme voordelen 
opgeleverd, waaronder de mogelijkheid om het microklimaat van een 
stad te matigen en het energieverbruik voor de verwarming en koeling 
van gebouwen te verminderen. Maar de culturele voordelen van bomen 
zijn nog breder dan deze belangrijke, meetbare voorbeelden. Bomen 
doen een beroep op een onmiskenbaar verlangen in de menselijke aard. 
Eenvoudig gezegd: locaties met gezonde bomen bieden comfort, plezier 
en stimulatie. Dit levert buurten op waarin bewoners, zowel jong als oud, 
zich thuis voelen en voldoening vinden. Deze sociologische impact van de 
bebouwde omgeving moet niet worden onderschat. Duurzame en diverse 
gemeenschappen zijn nodig om de toegang tot economische en educatieve 
mogelijkheden te ondersteunen, en ze worden steeds vaker geciteerd 
door duurzaamheidsdeskundigen voor hun positieve effecten die variëren 
van betere gezondheid en welzijn tot energieverbruik, efficiëntie in de 
toewijzing van publieke middelen en verbeterde grondgebruikspraktijken. 
Bomen spelen meer dan een oppervlakkige rol in dit verhaal. In de bouw- 
en boomverzorgingsindustrie zien we groeiende investeringen door 
openbare en particuliere klanten en besluitvormers, die gezondheid en 
een lange levensduur van hun bomen vereisen. Daardoor zijn ontwerpers, 
aannemers en boomdeskundigen steeds meer gewend om nauw samen te 
werken en er worden nieuwe technieken en technologieën ingezet om het 
langetermijnsucces van het stedelijk bladerdak te bevorderen.

In de praktijk van landschapsarchitectuur is er een overduidelijk bewijs 
van de groeiende culturele waarde van bomen. Zo is bijvoorbeeld de 
financiering en de toepassing van wetenschappelijk onderzoek voor 
boomteelt en bodemwetenschappen snel gegroeid in de afgelopen jaren. 
Deze beide beroepen zijn een onmisbaar onderdeel geworden van de 
ontwerp- en uitvoeringsteams, en dit wordt bevestigd door klanten en 
aannemers die in toenemende mate hun bijdragen erkennen aan projecten 
met succesvol behoud, gezondheid, en lange levensduur van bomen.

Uitgravingen met behulp van gereedschappen op basis van perslucht 
of ‘luchtspitten’ werd in het midden van de jaren 90 ontwikkeld als 
techniek in de boomverzorgingsindustrie. Met deze methoden kunnen 
boomwortels efficiënt en zonder schade worden opgegraven. Hierdoor is 
het bijvoorbeeld mogelijk de bodem en het wortelsysteem van een boom te 
verzorgen in verkeersintensieve landschappen waar de bodem is verdicht 
of anderszins ongeschikt voor de natuurlijke groei van de boom. Deze 
techniek is ook geschikt voor bouwprojecten (ondergrondse nutsleidingen, 
bestrating, of fundering voor gebouwen), waarbij bomen anders ernstig 
beschadigd of verwijderd zouden worden. 

OVER DIT BOEK
Deze publicatie is niet alleen gericht op boomverzorgingsprofessionals 
die met de AirSpade werken, maar ook voor landschapsarchitecten, 
stedenbouwkundigen, ingenieurs, aannemers, adviseurs en 
besluitvormers die betrokken zijn bij een project dat verband houdt met 
de gezondheid en het behoud van bomen. Dit boek is een samenwerking 
tussen toonaangevende experts in boomteeltonderzoek en -praktijk, 
landschapsarchitectuur en innovators in boomverzorgingstechnologieën 
om veelvoorkomende toepassingen van de AirSpade te illustreren en het 
proces en de technieken die vereist zijn voor succes te bespreken.

De gedetailleerde tekeningen en beschrijvingen in het gehele boek zijn 
opgesteld door Stephen Stimson Associates (SSA), een studio voor 
landschapsarchitectuur met tientallen jaren ervaring in het pleiten 
voor het juiste beheer van volwassen bomen en een lange geschiedenis 
van samenwerking met een aantal van de beste boomdeskundigen en 
adviseurs die beschikbaar zijn.

Deze tekeningen en de begeleidende teksten zijn bedoeld om te worden 
gebruikt als een standaardreferentie voor inzicht in een breed scala van 
mogelijke toepassingen en hulp in de communicatie tussen ontwerpers, 
adviseurs en aannemers. Deze standaardtekeningen zijn bovendien digitaal 
beschikbaar via de website van AirSpade (als pdf- en dwg-bestanden). 
Omdat dit standaardtekeningen zijn, moeten ze zorgvuldig worden 
overwogen en aangepast om te voldoen aan de specifieke voorwaarden en 
doelen van afzonderlijke projecten.

Naast een grondige evaluatie van deze publicatie voor technische 
nauwkeurigheid en duidelijkheid, hebben diverse deskundigen korte essays 
bijgedragen die unieke perspectieven bieden op de ontwikkeling, toekomst 
en praktische toepassingen van de boomverzorgingsindustrie.  

INLEIDING  door Terence J. Fitzpatrick, ASLA
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Bij het Radcliffe Institute 
in Cambridge, MA, hebben 
SSA en Bartlett Tree 
samengewerkt om een 
aantal grote, gevoelige 
bomen te redden. Dit soort 
boombeheer wordt steeds 
vaker gevraagd door klanten 
die de aanzienlijke waarde 
van hun bomen erkennen.

(Afbeelding met dank 
aan Stephen Stimson 
Associates.)

Dit kleine stratenproject 
in het Upper Peninsula van 
Michigan fungeert als een 
demonstratieproject, waar 
het bouwteam succesvol 
heeft samengewerkt met 
de boomdeskundige van 
het project en nieuwe 
technieken heeft ingezet, 
waaronder het gebruik van 
de AirSpade en structurele 
bodemvervanging.

Dr. Tom Smiley en Kelby Fite, Ph.D, bespreken in hun essay hun onderzoek 
en de ontwikkeling van praktische toepassingen van de AirSpade gedurende 
meer dan twee decennia bij Bartlett Tree Research Laboratories. Dit 
werk heeft enorm bijgedragen aan de industrie in het algemeen en blijft dit 
doen via educatieve programma’s op het gebied van boomteelt en door het 
groeiend gebruik van de AirSpade te ondersteunen omdat het steeds breder 
beschikbaar is en wordt erkend als een waardevolle professionele service. 

Vervolgens behandelen Thomas C. Tremblay en Richard N. Sweet, beide 
medewerkers van AirSpade (afdeling van Guardair Corporation in Chicopee, 
Massachusetts) de technologie en productinnovatie op het gebied van 
luchtuitgraving. Luchtuitgravingstechnologie is nu meer dan ooit beschikbaar 
en is goed geschikt voor boomonderhoudstoepassingen. Dit is grotendeels 
te danken aan de inzet van Guardair voor onderzoek en ontwikkeling en een 
langdurig partnerschap en samenwerking met de beste deskundigen in de 
boomverzorgings- en tuinbouwindustrie.

Joe Wahler levert een bijdrage in het derde essay, waarin hij het specifieke 
gebruik van een AirSpade beschrijft voor verschillende projecten bij 
Stephen Stimson Associates. Deze voorbeelden benadrukken de rol 
van een landschapsarchitect in het bevorderen van de toepassing van 
beste praktijken en het organiseren van interdisciplinaire consultants en 
aannemers. Bouwprojecten zijn vooral een uitdaging bij het omgaan met 
sterk wisselende terreinomstandigheden en levende bomen. Joe is een 
meester in het organiseren van de details van het bouwproces om met 
flexibiliteit en creativiteit een grotere visie te bereiken en beschrijft in het 
bijzonder een proces van gezamenlijke feedback met boomdeskundigen 
binnen een project. 

Vince Rico, een landschapsarchitect en bouwspecificatiespecialist, heeft 
naast de gezamenlijke inspanning bij het samenstellen van deze publicatie 
ook een hoofdspecificatie opgesteld. Deze specificaties moeten net zoals de 
gedetailleerde tekeningen worden overwogen en aangepast op basis van de 
specifieke vereisten van een individueel project en zijn digitaal beschikbaar 
voor landschapsarchitecten.

CONCLUSIE
Gezien de toenemende culturele waarde van grote bomen en de relatieve 
onderbenutting van boomonderhoudstechnieken met behulp van de AirSpade 
zijn wij ervan overtuigd dat deze publicatie op het juiste moment komt. De 
praktische toepasbaarheid van uitgravingen met gebruik van perslucht is in de 
afgelopen jaren dramatisch gestegen, terwijl het bewijs van de voordelen ervan 
en de overweldigende erkenning van zijn waarde door klanten en vakmensen 
uit de industrie een groeiende vraag heeft gestimuleerd. Toch blijven deze 
toepassingen onderbenut bij de meeste bouw- en boomverzorgingsprojecten. 
Met deze publicatie hopen we deze groeiende hoeveelheid kennis te delen en 
meer innovatieve projectsamenwerkingen te inspireren, evenals een algemeen 
verbeterd beheer van onze waardevolle bomen.
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De AirSpade is een uniek instrument in de boomonderhoudsindustrie. 
Kort na zijn introductie in de industrie in de jaren 90 begonnen wij het 
bij Bartlett Tree Research Laboratories te gebruiken voor een aantal 
kwesties die de gezondheid van bomen beïnvloeden. Al tien jaar vóór 
de lancering van de AirSpade beseften we voor het eerst de negatieve 
gevolgen van grond die tegen boomstammen is opgehoopt. We vonden dat 
de grond op deze ongepaste locatie leidde tot een verslechtering van de 
schors en infecties van pathogene schimmels en sommige insectenplagen. 
Deze parasieten kunnen bomen verzwakken of doden. 

We hebben het probleem van de bedolven wortelkraag aangepakt door 
handmatige wortelkraaguitgraving met schoppen, troffels en andere 
hulpmiddelen aan te bevelen. We waren wel in staat om de grond te 
verplaatsen, maar tijdens dat proces werden de stam en wortels vaak 
beschadigd. Door stalen gereedschappen te vervangen met hogedruklucht 
kunnen we grond snel verwijderen zonder bijkomende problemen te 
veroorzaken.

Het tweede probleem waaraan we werkten was bodemverdichting. 
Verdichte grond kan leiden tot verminderde wortelgroei, verslechtering 
van de boom en uiteindelijk sterfte. We hebben geëxperimenteerd met 
een aantal instrumenten die lucht diep in de bodem injecteerden en 
ontdekten dat hoewel deze hulpmiddelen een indrukwekkende verhoging 
van een bodemplaat produceerden, ze weinig verandering veroorzaakten 
in de totale dichtheid van de grond waar wortels zich ontwikkelen. Met de 
AirSpade konden we echter de bodem bewerken en organisch materiaal, 
meststoffen en andere materialen in de grond aanbrengen zonder de 
boomwortels te beschadigen. Uit jarenlang onderzoek bleek een aanzienlijke 
verbetering in bodemkwaliteit en wortelgezondheid na gebruik van het 
wortelstimuleringsproces.

Bij de F.A. Bartlett Tree Expert Company blijven we begraven wortelkragen 
en bodemverdichtingsproblemen behandelen door het gebruik van de 
AirSpade. We hebben positieve reacties gezien bij duizenden bomen die 
deze behandelingen per jaar ondergaan. Aan de onderzoekskant streven 
we er voortdurend naar om betere technieken te vinden waardoor deze 
behandelingen effectiever, sneller en veiliger worden. 

Bartlett Research Lab is al sinds zijn oprichting in 1926 een toonaangevende 
speler in de boomkwekerij. Tegenwoordig omvat het laboratorium in Charlotte, 
North Carolina, een arboretum van 140 hectare, diverse proefvelden en een 
volledig uitgerust modern laboratorium. Het lab levert voortdurend onderzoek en 
publicaties, biedt een breed scala aan professionele diensten zoals bodemtesten 
en plantdiagnostiek, verstrekt trainingsprogramma’s voor professionele 
boomverzorgers en bevat een uitgebreide bibliotheek en opleidingscentrum.

Afgraven van wortelkraag: Bij het Williams College in Massachusetts snoeit 
een gecertificeerde boomverzorger opkrullende wortels tijdens het afgraven van 
de wortelkraag bij een eikenboom. (Afbeelding met dank aan Stephen Stimson 
Associates.)

Onderzoek en praktijk voor boomonderhoudswerkzaamheden
Belangrijkste bevindingen, technieken en praktische toepassing 
ontwikkeld door Bartlett Tree Research Laboratories

door Dr. Tom Smiley en Kelby Fite
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EEN KORTE GESCHIEDENIS VAN LUCHTUITGRAVINGEN
Het gebruik van perslucht voor uitgravingen, als alternatief voor 
mechanische of handmatige methoden, begon in de jaren 60 bij 
nutsbedrijven die hun kosten voor reparatie van ondergrondse pijpen 
wilden verminderen. Pneumatische uitgraving bleek een betrouwbare 
manier te zijn om nutsleidingen op een veilige manier en zonder schade te 
ontdekken.

Naast het blootleggen van nutsleidingen werd pneumatische uitgraving 
tijdens de jaren 70 en 80 getest in een aantal toepassingen. Dit betrof 
werk voor het Ministerie van Defensie om veilig te graven rond landmijnen 
en niet-ontplofte munitie, evenals toepassingen voor “zacht graven” 
in andere bedrijfstakken. Verbeteringen in de apparatuur bestond uit 
ontwikkelingen in spuitmondtechnologie die snellere uitgravingen mogelijk 
maakten. Tijdens deze periode werd het AirSpade-instrument voor het 
eerst ontwikkeld en kwam commercieel beschikbaar.

In het midden van de jaren 90 werd luchtuitgravingstechnologie veel 
gebruikt in de boomonderhouds- en bouwindustrie. Dezelfde technologie 
die werd gebruikt om ondergrondse nutsleidingen bloot te leggen kan 
ook worden gebruikt als een diagnostisch middel voor het zonder schade 
blootleggen van boomwortels. Nadat boomverzorgingsbedrijven de 
voordelen van luchtuitgraving inzagen ontstonden er veel nieuwe voor 
boomonderhoudstoepassingen met lage impact. F.A. Bartlett Tree Expert 
Company, het grootste en bekendste boomverzorgingsbedrijf in de VS, 
gebruikte deze techniek al snel en voegde nog meer technieken toe.

Hierdoor is de afgelopen decennia het gebruik van luchtuitgraving 
voor boombeheer enorm gegroeid. Tegenwoordig is het gebruik van de 
AirSpade binnen de zeer gevoelige boomwortelzone een bewezen praktijk 
in een breed scala van boomverzorgingsprojecten.

AirSpade wordt gebruikt voor uitgraving van wortelkraag: Productontwikkeling 
liep parallel aan wetenschappelijk onderzoek en de groei van praktische 
toepassingen in professionele boomverzorgingsdiensten.

 “Een programma van luchtbodembewerking, voorgeschreven bemesting en 
mulchen verbeterde een reeks van fysische en chemische eigenschappen 
in stedelijke bodems. Mulchen was de meest effectieve van de individuele 
behandelingen, hierbij werd bodemorganisch materiaal en het watergehalte 
net zo effectief verhoogd als bij de volledige LBM-behandeling en het 
resulteerde in een vermindering van de bodemsterkte op korte termijn. 
De specifieke voordelen van de LBM-behandeling verschilden per locatie. 
In het veld moeten gebruikers experimenteren met specifieke materialen, 
technieken, en de frequentie van de behandeling om op de beste manier 
te voldoen aan de behoeften van afzonderlijke locaties. Het is echter 
duidelijk dat een veelzijdige aanpak van bodemsanering boomverzorgers 
een doeltreffend middel geeft om verdichte bodems onder volwassen 
stadsbomen te verbeteren.”
(Uittreksel uit “Evaluation of a Soil Decompaction and Amendment Process for Urban Trees” 
by Kelby Fite, E. Thomas Smiley, John McIntyre, en Christina E. Wells. Arboriculture & Urban 
Forestry 37(6): November 2011, ©International Society of Arboriculture.)

Deze studie concludeerde dat de stadsbomen die de volledige voordelen 
van LBM-behandeling ondergingen het meest positief reageerden. 

ONDERZOEK EN PRAKTIJK VOOR 
BOOMONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
De positieve voordelen van luchtuitgraving voor boomverzorging 
worden op brede schaal erkend binnen de boomverzorgingsindustrie. 
Om deze voordelen te analyseren zijn er verschillende onderzoeken 
uitgevoerd. Daaronder bevindt zich de volgende studie over 
stadsbomen met een uittreksel van de conclusies. (NB: De auteurs 
verwijzen naar wortelstimulering met behulp van luchtuitgraving als 
“luchtbodembewerking”; 

“LBM” verwijst naar het proces van luchtuitgraving, bemesting en mulchen.)

Luchtuitgravingstechnologieën
Onderzoek en ontwikkeling in een opkomende industrie 

door Thomas C. Tremblay en Richard N. Sweet
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Drukmeter
Gepatenteerde, supersonische spuitmond
Extra gehard, roestvrij staal

Verstelbare vuilkap

Robuuste, lichtgewicht, 
niet-geleidende glasvezel 
steel

Dodemanstrekker

Stalen trekkerbeugel

Handvat met pistoolgreep

Universeel koppelstuk

AirSpade® vervaardigd door Guardair Corporation

TECHNOLOGISCH ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
De sleutels tot effectieve en veilige luchtuitgraving zijn (1) het 
ontwerp van de spuitmond voor luchtuitvoer; (2) menselijke factoren, en 
(3) de veiligheidsvoorzieningen die moeten worden geïntegreerd in het 
instrument.

De techniek van luchtgraafwerktuigen begint met een diepgaand inzicht in de 
effecten van het geleiden van perslucht in de bodem. De bodem is een niet-
geconsolideerde samenvoeging van vaste deeltjes die bestaat uit klei, zand, 
slib, steen en soms organisch materiaal. Lege ruimten tussen de deeltjes 
worden opgevuld door lucht en/of water. Wanneer er op korte afstand 
perslucht in de bodem wordt geleid, komt deze in de leegtes, breidt zich 
uit en breekt de grond binnen een fractie van een seconde. Niet-poreuze 
materialen zoals metaal of kunststof buizen, kabels, of zelfs boomwortels 
blijven onaangetast.

ONTWERP VAN SPUITMOND
Voor een optimale prestatie van de perslucht die wordt toegepast op de 
bodem heeft AirSpade het belang beseft om de uitblazende luchtsnelheid 
(en vervolgens de kracht) te maximaliseren en de uitblazende luchtstraal 
nauwkeurig te concentreren. Dit leidde tot de ontwikkeling van de 
gepatenteerde supersonische spuitmond die perslucht omzet in een zeer 
snelle, zeer gerichte luchtstraal met tweemaal de snelheid van het geluid: 
mach 2. Vanwege de supersonische spuitmond presteert de AirSpade 
beter in compacte bodems, biedt een snellere uitgravingssnelheid en 
werkt efficiënter door minder (duur om te produceren) perslucht te 
gebruiken. Dit bespaart tijd op de werklocatie in vergelijking met andere 
luchtgraafwerktuigen die zijn uitgerust met conventionele spuitmonden. 
Met een gedocumenteerde graafsnelheid van 0,028 tot 0,042 m3 
per minuut (afhankelijk van de bodemsterkte) is de AirSpade 2 tot 3 
keer sneller dan graven met de hand en is zeer effectief in tijdgevoelige 
projecten terwijl het gevoelige wortelstelsel nog steeds wordt beschermd.

AirSpade speelde een integrale rol in de ontwikkeling van dit onderzoek 
in samenwerking met F.A. Bartlett Tree Expert Company. Dit soort 
collaboratief onderzoek heeft de technieken en toepassingen van 
uitgravingen met perslucht bevorderd, en heeft ook invloed gehad op het 
ontwerp van het AirSpade-instrument.
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MENSELIJKE FACTOREN EN VEILIGHEID
Naast de supersonische spuitmond moet een goed ontworpen 
luchtgraafwerktuig ergonomische kenmerken bevatten, gebruiksvriendelijk 
zijn en bovenal veilig. Perslucht is een krachtige en potentieel gevaarlijke 
voorziening, zodat het gereedschap goed moet zijn ontworpen om de 
luchtstroom van mach 2, en een luchtdruk tot wel 200 psi te verwerken. 
Luchtuitgraving wordt ook vaak uitgevoerd in de nabijheid van ondergrondse 
elektriciteitsleidingen, dus bescherming tegen hoge spanningen is cruciaal.

De AirSpade is ontworpen om te voldoen aan deze vereisten en heeft de 
volgende eigenschappen:

• Lichtgewicht, ergonomisch gegoten aluminium handvat met zachte 
rubberen greep

• Verstevigde trekker van volle lengte met dodemansfunctie
• Stalen trekkerbeugel voorkomt ongewenste activering
• Integrale luchtdrukmeter zorgt voor optimale werkprestaties
• Robuust, lichtgewicht, geïsoleerde steel van glasvezel
• Verstelbare vuilkap beschermt de gebruiker tegen weggespoten grond
• Extra gehard, roestvrij stalen supersonische spuitmond
• FNPT luchttoevoer van 1,9 cm is geschikt voor standaard universeel 

draaibaar koppelstuk

Gerichte luchtstroom van
AirSpade supersonische spuitmond

Ongerichte luchtstroom uit pijp of 
verkeerd ontworpen spuitmond

Supersonische spuitmond: Bodem breekt door de druk (kracht per 
oppervlakte-eenheid) die wordt toegepast op het oppervlak. Doordat deze 
kracht op een kleine oppervlakte wordt gericht, leidt het tot een snellere 
en efficiëntere bodemuitgraving. Zoals blijkt uit de diagrammen hiernaast, 
breidt lucht die uit een open buis of uit een conventionele spuitmond 
komt zich snel uit naar buiten, over 3 tot 4 maal het oppervlak van het 
apparaat, in tegenstelling
tot de geconcentreerde uitvoer 
van de supersonische spuitmond 
van de AirSpade. Daarnaast 
werken open pijpen of conventionele 
spuitmonden op snelheden onder 
mach 2. De supersonische 
spuitmond presteert daarom 
ruimschoots beter dan andere 
luchtstralen.

CONCLUSIE 
In de afgelopen ruim 30 jaar is de AirSpade een onmisbaar hulpmiddel 
geworden voor boomverzorgende bedrijven die dienstverlening bieden 
voor het beheer van de gezondheid van bomen en voor bouwlocaties. 
Het gebruik van de AirSpade is veilig voor zowel de bomen als de 
medewerkers ter plaatse. In combinatie met een standaard 185 cfm 
sleeptankcompressor biedt de AirSpade uitzonderlijke prestaties voor 
een reeks van toepassingen op afgelegen locaties. Via doorlopende 
ontwikkeling, onderzoek en experimentatie blijft AirSpade nieuwe opties, 
spuitmondmaten en accessoires ontwikkelen in antwoord op de vraag van 
boomverzorgers en andere eindgebruikers.
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Plattegrond:  Het Center for Parks and People op Archentoroly Terrace in Baltimore, 
ontworpen door Stephen Stimson Associates.

Anticiperen en reageren
Landschapsarchitectuurpraktijk en nieuwe mogelijkheden voor 
boombehoud

door Joe Wahler, 
Landschapsarchitect, RLA, ASLA
Principal, Stephen Stimson Associates

Ons doel voor elk project is te anticiperen op mogelijke problemen en 
procedures op te stellen met onze samenwerkingspartners (klant, 
aannemer, consultants, plantenkwekerij en onderhoud) die leiden tot succes 
op lange termijn. Het beschermen en opzetten van planten is een complex 
en dynamisch proces dat een goed plan vereist, maar ook hulpmiddelen 
om te reageren en onbedoelde slechte groeiomstandigheden te verhelpen, 
die helaas vaker voorkomen dan we zouden willen. Dit is de realiteit van 
landschapsontwerp en -constructie, die vele hulpmiddelen en activiteiten 
vereist.

Het belang en de waarde van bomen in onze stedelijke omgevingen en 
particuliere landschappen is goed gedocumenteerd en wordt ondersteund 
door vakmensen in de landschapssector. De belangrijkste daaronder zijn de 
sociale en ecologische voordelen van bomen. De leefbaarheid en kwaliteit 
van onze stedelijke omgevingen is afhankelijk van de groei en het behoud van 
onze stedelijke bossen. Bomen spelen een vitale rol via koolstofopslag, de 
productie van zuurstof, vermindering van warmte-eilanden, en het beheer 
van stormwater. Al deze voordelen zijn van cruciaal belang omdat de 
bevolkingscentra van de wereld zich verdichten.

Het behoud van bestaande bomen en het cultiveren van het stedelijke 
bladerdak zijn belangrijke missies van de landschapssector die lokale 
en wereldwijde gevolgen hebben. De wetenschap van het behouden en 
verzorgen van onze bomen ontwikkelt zich snel en is een aandachtsgebied 
voor ons als landschapsprofessionals. We hebben steeds meer gebruik 
gemaakt van luchtuitgraving voor het behoud en de bescherming van 
bestaande oude bomen, het verzorgen van kwekerijmateriaal, en om 
uitdagingen na de voltooiing van een project te verhelpen. 

Alleen al binnen de bouwgrenzen van ons project staan veel oude bomen, 
waaronder een Amerikaanse tulpenboom (Liriodendron tulipifera) van ruim 
20 meter, die het belangrijkste aankomstpunt voor voetgangers markeert 
naast het Mondawmin metrostation.

De locatie van elke boom werd opgenomen in het onderzoek, maar een 
gebrek aan beheer van het perceel gedurende meer dan twintig jaar 
leidde tot een overwoekerde, bijna ondoordringbare wildernis. Na het 
afgrazen van de ondergroei van de locatie door een kudde geiten, leidde 
de boomdeskundige van de Parks and People Foundation een groep 
kinderen uit de lokale buurt in het identificeren, beoordelen en meten 
van de diameter en het bladerdak van de bomen. Het gebruik van geiten 
was het idee van de klant en hun vertegenwoordiger in reactie op ons 
boombeschermingsplan, dat het gebruik van machines binnen alle kritieke 
wortelzones (KWZ) beperkte.

We hadden gespecificeerd dat alle werkzaamheden binnen de KWZ’s 
moest worden begeleid door een gecertificeerde boomdeskundige en dat 
alle uitgravingen alleen met een AirSpade mochten worden uitgevoerd. 
Het terreinontwerp dat we ontwikkelden hield rekening met de bestaande 
bomen en probeerde zoveel mogelijk om verstoringen te voorkomen.

HET BEHOUD VAN OUDE BOMEN
We hebben sinds 2006 samengewerkt met de Parks and People 
Foundation op hun nieuwe hoofdkantoor in Druid Hill Park in Baltimore. Het 
park, dat oorspronkelijk een onderdeel uitmaakte van het Auchentoroly-
landgoed van Dr. George Buchanan werd in 1860 gekocht door de stad 
Baltimore. Het stadspark, dat is ontworpen door Howard Daniels en John 
Latrobe, bevat een van de oudste groeibossen in de staat. 
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Leegruimen door geiten: Bij Parks and People werden geiten gebruikt om de 
overwoekerde locatie leeg te ruimen zonder schade aan de talrijke grote bomen in het 
beboste terrein. (Foto door Meredith Cohn van de Baltimore Sun, auteursrecht, 2009.)

Bomenonderzoek: De boomdeskundige van Parks and People werkte samen met lokale 
jongeren voor een onderzoek van het overwoekerde bos, dat veel van de grootste 
bomen in het gebied bevat, en om een visie te helpen ontwikkelen voor het ontwerp en 
de bescherming van de locatie en de aanwezige begroeiing.

Waar bouw binnen de KWZ’s nodig was werden strenge procedures 
ontwikkeld en uitgevoerd. Eén onderdeel van de constructie lag direct 
naast de Amerikaanse tulpenboom waar het hoofdvoetgangerspad de 
geometrie van het project verlengde en een verbinding maakte met het 
metrostation en met de buurt.

Het uitgraven voor de onderbasis van het pad en de fundering van de trap 
werd uitgevoerd met een AirSpade. Hierdoor konden de boomwortels 
worden blootgelegd en goed beschermd of vermeden worden bij de bouw 
van deze elementen. Gedurende dit proces werd een ontmoeting met 
deze enorme boom mogelijk gemaakt, waardoor bezoekers een besef 
kregen van de geschiedenis en de levensduur van de locatie.

ongelijke waterretentie tussen de wortelkluit en de locatiegrond en 
problemen veroorzaken bij het beheer van irrigatie en voedingsstoffen. Het 
vermengen van het bodemprofiel van de kwekerij en de locatie is van cruciaal 
belang voor het beheer en het langetermijnsucces van de boom.

Wij werken samen met F.A. Bartlett Tree Expert Company aan het 
voorbereiden van in de grond en in container gekweekte bomen voorafgaand 
aan het beplanten van een intensief groen bladerdak van twee (2) 
hectare voor Harvard University. Pine & Swallow Environmental, de 
bodemwetenschapper van het project, ontwerpt bewerkte grondmengsels 
die goed draineren met hoge zandpercentages. Op basis van onze 
collectieve ervaring zijn we bezig een procedure te ontwikkelen voor het 
verwijderen van de kwekerijgrond van de boomwortels met behulp van een 
AirSpade. De bomen worden vervoerd naar een opslagterrein op de locatie, 
de wortelkluiten worden blootgelegd met een AirSpade om een aanzienlijke 
hoeveelheid van de kwekerij- of containerbodem te verwijderen. Hierdoor 
worden de wortelsystemen blootgelegd en kan de grond van de wortelkluit 
en de gemanipuleerde locatiegrond worden vermengd.

Dit wordt uitgevoerd vlak voor het aanplanten door F.A. Bartlett Tree Expert 
Company en de aannemer. Het doel is om de verschillen in watervereisten 
tussen de kwekerijgrond en de locatiegrond te minimaliseren. Dit maakt ook 
de ontwikkeling van een gezond wortelsysteem mogelijk door het corrigeren 
van eventuele problematisch kruisende of opkrullende wortels.

VERZORGING VAN KWEKERIJMATERIAAL
Kwekerijen bestaan vaak in rijke alluviale grond met een hoog percentage 
van fijnkorrelig slib en klei. Deze bodems hebben in het algemeen een 
trage afvoer, waardoor het vocht in de buurt van de boomwortels blijft, 
zodat de kweker dus minder noodzaak heeft voor irrigatie. Wanneer deze 
kwekerijbomen worden getransplanteerd, worden hun wortelstelsels 
daardoor aanzienlijk verminderd. De bomen worden dan geplant in de bodem 
op de locatie (ofwel verbeterde bestaande grond of bewerkte grond), die 
meestal grover is en goed gedraineerd. Dit kan leiden tot ongelijke
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Parks and People, Baltimore: Dit terrein, hier nog in aanbouw, heeft veel grote bomen die 
de ervaring van het terrein en de waarde voor de omringende buurt bepalen (foto met dank 
aan Ziger/Snead, LLC, architecten).

OPLOSSINGEN NA VOLTOOIDE PROJECTEN
Het ingerichte landschap is nooit perfect, en vermijdbare problemen hebben 
de neiging om te groeien als ze niet opgemerkt worden. We worden van tijd 
tot tijd aan deze werkelijkheid herinnerd door waardevolle, maar uitdagende 
leerervaringen. Dit was het geval bij een particuliere woning die we 
ontworpen in Cambridge, Massachusetts.

We hadden een Amerikaanse beukenhaag (Fagus grandiflora) ontworpen 
langs de straatkant van deze stadswoning op een dubbel perceel. 
We hadden de bomen gelabeld op de kwekerij met de aannemer, en 
gecontroleerd op een goede takkenstructuur en vorm. De bomen waren 
prachtig vol tot aan de grond, wat perfect was voor het beoogde gebruik. 
Maar we hadden niet opgemerkt dat door jarenlange veldbewerkingen de 
wortelkronen onder gemiddeld 15 cm grond waren begraven.

Alle voorbereidingen voor een succesvolle aanplant werden getroffen op het 
terrein. De bodem van het terrein werd geëvalueerd en voorafgaand aan de 
aanplant werden er infiltratietests uitgevoerd. De bodem van het terrein 
was stedelijke vulgrond met een goede bodemkwaliteit en een lage maar 
aanvaardbare infiltratiesnelheid.

De bomen werden aangeplant volgens onze specificaties met de wortelkluit 
iets boven de afgewerkte grond en bij de voltooiing van het project was er 
een mooie heg van vier meter aangelegd.

Amerikaanse tulpenboom 
(Liriodendron tulipifera): Het 
terrein van Parks and People 
bevat een aantal massieve bomen, 
waaronder deze, die zonder 
de juiste aandacht tijdens het 
bouwproces gemakkelijk zwaar 
beschadigd of vernietigd had 
kunnen worden.
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Harvard Divinity School, Rockefeller Hall: Klanten en besluitvormers zijn zich steeds 
meer bewust van de sociale en economische voordelen van volwassen bomen in hun 
landschap. De AirSpade kan in combinatie met geavanceerde technieken worden ingezet 

voor het behoud van bomen die in het verleden zouden zijn beschouwd als financieel niet 
haalbaar of onmogelijk om te integreren binnen de beperkingen van een bouwproject
(Afbeelding met dank aan Stephen Stimson Associates.)
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Cambridge Residence: The beech hedge was planted to enclose a generous lawn and 
private garden space. 

Woning in Cambridge: De beukenhaag voorafgaand aan de eerste aanplant. Ondanks de juiste 
aanplanting verzakten de bomen, wat ertoe leidde dat hun wortelkroon te laag kwam en de 
bodem van de heg slecht draineerde. De boomverzorger van het project koos als oplossing 
het uitgraven van de wortelkronen en het gebruik van drainagekernen, en sindsdien hebben de 
bomen het heel goed gedaan.

De planten deden het tijdens het eerste seizoen prima, maar zoals geldt 
voor het meeste kwekerijmateriaal, begonnen ze tijdens het tweede 
seizoen langzaam tekenen van stress en verzakking te tonen.

We vroegen F.A. Bartlett Tree Expert Company om de bomen en 
de oorzaak van de verzakking te onderzoeken. Ze ontdekten dat het 
bodemprofiel oververzadigd was door te veel irrigatie en langzame 
infiltratie maar, nog belangrijker, dat de wortelkronen zich te laag 
bevonden, waardoor de luchtverversing werd beperkt. Ze adviseerden 
een uitgebreide verwijdering van de mulch en de bovengrond om de 
wortelkronen bloot te leggen en drainagekernen (ook bekend als verticaal 
mulchen) aan te brengen via de aanplantingsgrond naar de ondergrond om 
de waterinfiltratie te vergroten. De bodemverwijdering en drainagekernen 
werden uitgevoerd met behulp van een AirSpade om de impact op de 
bomen te minimaliseren. Een doorlopend verzorgingsprogramma werd 
uitgevoerd na de ingreep, en nu, acht jaar later, gedijen de bomen goed.

CONCLUSIE
Door het gebruik van luchtuitgraving hebben we landschappen kunnen 
ontwerpen in de dichte nabijheid van oude bomen en hebben we problemen 
kunnen oplossen met minimale verstoring en een maximaal effect. We 
hebben het voorrecht gehad om samen te werken met toonaangevende 
landschapsprofessionals in de ontwikkelings-, handhaving- en herstelfasen 
van onze projecten. Het behoud en de uitbreiding van onze gezamenlijke 
bomen is van groot belang voor ons en ons werk. Deze ambities hebben 
zeer veel profijt gehad van luchtuitgravingstechnieken en technologieën, 
evenals van het doorlopend wetenschappelijk onderzoek en de directe 
ervaringen van onze professionele samenwerkingspartners. 
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Het gebruik van een door perslucht aangedreven werktuig, of AirSpade, 
bevordert het uitgraven, bodembeheer, en boomverzorging binnen de 
kritiek wortelzone van een boom (KWZ). De bewezen voordelen van een 
AirSpade voor de gezondheid van bomen heeft dit zelfs tot het aangewezen 
gereedschap gemaakt voor professionele boomverzorgers. In tegenstelling 
tot mechanische uitgravingstechnieken kan de AirSpade op een efficiënte 
manier de bodem verwijderen of losmaken zonder het delicate wortelsysteem 
van een boom te beschadigen. Er zijn een aantal veelvoorkomende 
redenen om het gebruik van een AirSpade te vereisen, die allemaal nieuwe 
mogelijkheden openen voor landschapsbeheer en constructie in een gebied 
met waardevolle, volwassen bomen.

Bodembeheer van de wortelzone
De AirSpade kan worden gebruikt om veel bodemomstandigheden die 

ongunstig zijn voor de gezondheid van een boom te minimaliseren, waaronder 
grond die te zeer verdicht is, slecht gedraineerd, anaeroob, of onevenwichtig 
in zijn fysische of chemische samenstelling. Afhankelijk van de specifieke 
terreinomstandigheden en een gedegen evaluatie door een gecertificeerde 
boomverzorger kan een passende interventie worden gekozen uit een brede 
reeks van toepassingen van de AirSpade. Luchtbehandeling, radiale sleuven 
en verticaal mulchen zijn voorbeelden van bewerkingen die vaak worden 
gebruikt voor bodembeheer. Elk kan dienen als een decompactiemethode, die 
de gezondheid van de boom aanzienlijk verbetert, of worden gebruikt als een 
implementatiemethode voor bodemverbetering.

Bodemvervanging
Bodemvervanging is soms wenselijk voor bomen die in zeer slechte grond 
staan, of waar er nieuwe landschapsconstructie plaatsvindt rond de 

De kritieke wortelzone: kwesties en toepassingen

Aanplantingsbedden
Toepassingen met AirSpade zoals verticaal 
mulchen en radiale sleuven kunnen de verstoring 
beperken bij het werken in aanplantingsgebieden. 
Ook kunnen de wortels van struiken, vaste 
planten en bodembedekkers snel en veilig worden 
blootgelegd (en opnieuw aangeplant) tijdens 
uitgebreidere bodemverzorging of bouw.

Nieuwbouw
De AirSpade maakt het mogelijk om 
de schade aan boomwortelstelsels 
te beperken bij het uitvoeren van 
uitgravingen voor de bouw van 
funderingen of bouwplaatsen.

Ondiepe / uitpuilende wortels
Dit symptoom van anaerobe en/of beperkt 
bodemvolume is ook schadelijk voor de bestrating. 
Met behulp van een AirSpade kan een getrainde 
boomverzorger het wortelsysteem veilig uitgraven 
om de wortels te snoeien, verwijderen of te 
verlagen, en toezicht te houden op de vervanging 
van een bestratingssysteem.

Sleuven voor netleidingen
AirSpade kan veilig sleuven graven binnen 
de kritieke wortelzone. Wortelsnoeien 
en boombescherming moeten worden 
uitgevoerd onder toezicht van een 
gecertificeerde boomverzorger.

Slechte stedelijke grond
De AirSpade kan worden gebruikt om 
stedelijke grond te vervangen of aan 
te passen, of om infrastructuur ter 
ondersteuning van de levensduur van 
bomen te installeren, zoals beluchting, 
irrigatie of wortelbarrières.
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bestaande boom. Voorbeelden zijn stadsbomen met een slechte bodem of 
de installatie van op zand gebaseerde of versterkte toplagen voor intensief 
gebruikte gazons. Luchtbehandeling, volledig of gedeeltelijk blootleggen van 
wortels, en het vermengen van grond zijn de ideale toepassingen voor dit 
soort werk.

Correcties aan de wortelstructuur
Het maken van correcties aan het wortelsysteem van een boom is 
ook een belangrijke activiteit waarvoor een AirSpade wordt gebruikt. 
Veelvoorkomende problemen zijn onder andere opkrullende wortels die 
worden veroorzaakt door bomen die te laag zijn geplant, zijn verzakt of 
waarbij grond is opgehoopt op hun basis, uitpuilende wortels als gevolg 
van ondiepte van de levensvatbare bodem, of een vernauwde groeiruimte. 
Deze problemen zijn vaak versterkt in stedelijke omstandigheden met een 
slechte bodem en boomkuilen die groei beperken en trottoirs, waardoor de 

bodembeluchting wordt beperkt en die kunnen worden opgetild door wortels 
als er geen goed beplantingssysteem is geregeld.  Luchtbehandeling kan 
zinvol zijn om wortelafwijkingen en onjuiste aanplant te ontdekken. Het 
uitgraven van wortelkragen, wortelsnoeien en het blootleggen van wortels 
zijn toepassingen waarbij meestal correcties aan de wortelstructuur 
plaatsvinden.

Gespecialiseerde uitgraving voor bouw
Bij gebrek aan de juiste aandacht kan uitgraving voor de bouw van 
funderingen, bestrating, het aanleggen van trottoirs of het aanleggen of 
onderhouden van nutsleidingen leiden tot overmatige schade aan de kritieke 
wortelzone van een boom. Nadat de vereiste uitgraving is voltooid met 
behulp van een AirSpade, kan een boomverzorger de wortels waar nodig 
snoeien en verwijderen en tijdens en na de bouw toezicht houden op de 
verzorging en bescherming van de boom.

Veelvoorkomende bodemproblemen
Gecertificeerde boomverzorgers en andere 
deskundigen moeten problemen identificeren die 
een effect hebben op de gezondheid van de boom, 
waaronder de samenstelling van de bodem, verdichting, 
beluchting en hydrologie. Een slimme toepassing van 
de AirSpade zal bij het reageren op deze belangrijke 
kwesties de voordelen voor de boomgezondheid, 
veiligheid en flexibiliteit maximaliseren.

Ondiepe wortelgroei
Werkzaamheden met de AirSpade, zoals 
verticaal mulchen, kunnen de levensvatbare 
bodemdiepte vergroten.

Bomen op onjuiste hoogte
Uitgraving met de AirSpade wordt gebruikt 
om de grond te corrigeren en structureel 
wortelsnoeien mogelijk te maken.

BOVENGROND ‘A’ HORIZON

GROND ‘B’ HORIZON

ONDERGROND ‘C’ HORIZON
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De juiste voorbereiding van het terrein, boombescherming en 
veiligheidsprocedures zijn essentieel voor het succes van elk project waarbij 
een AirSpade wordt ingezet. 

De algehele gezondheid van een boom is cruciaal voorafgaand aan 
het gebruik van een AirSpade. Het projectteam, waaronder een 
gecertificeerde boomverzorger moet de betrokken bomen evalueren 
en ruim voor het geplande werk te zorgen voor goede bewatering en 
verzorging. Boomverzorging moet ook worden ingepland voor de periode 
na de procedure, omdat bomen dan erg gevoelig kunnen zijn voor kou, 
beschadiging, droogte en ongedierte.

Bij het gebruik van een AirSpade is een veldvochtigheidstest belangrijk om 
ervoor te zorgen dat de bodem de veldcapaciteit benadert, maar niet is 
verzadigd. Als de grond te droog is, wordt er overtollig stof gegenereerd, 
en als de grond te nat is zal er door de AirSpade modder opspuiten en dit 
kan de bodemstructuur vernietigen. Voor sommige toepassingen van de 
AirSpade is eerst het verwijderen van gras of andere begroeiing vereist. 
Gras binnen het werkgebied moet ruim voor het werken met de AirSpade 
worden behandeld met herbicide, of het kan net voorafgaand aan de 
werkzaamheden worden verwijderd. Struiken en grondbedekking kunnen 
ofwel op hun plek blijven staan of tijdelijk worden verplaatst.

Voordat het werk begint moeten er samen met de landschapsarchitect 
terreinbeschermingsplannen worden ontwikkeld. Bij een bouwlocatie is 
het raadzaam om omheining voor boombescherming te installeren om het 
verkeer binnen de kritieke wortelzone te beperken. Rondvliegende stenen of 
andere deeltjes kunnen risico opleveren voor mensen en goederen binnen 
een straal van 7,5 meter of meer. Beschermende barrières (van triplex of 
stof) kunnen zo nodig tijdens het werk worden verplaatst of op het terrein 
worden vastgezet. 

De veiligheid van de gebruiker en aanwezige personen en goederen is 
cruciaal bij gebruik van een persluchtwerktuig zoals een AirSpade. Het 
gebruik van deze hulpmiddelen vereist training en opleiding die verder gaat 
dan wat in dit boek wordt behandeld. Zorg er altijd voor dat u de handleiding 
van de fabrikant van het gereedschap raadpleegt voor hun actuele 
veiligheidsprocedures en operationele materialen.

bovenste foto: Boombescherming is een essentiële en cruciale voorziening voor elke bouwplaats. 
Veel projecten hebben duidelijk omschreven beschermingszones, waaronder kritieke wortelzones 
(KWZ), en zelfs vooraf bepaalde schaderegelingen op basis van vastgestelde normen voor de 
waardebepaling van bomen. Al deze zaken bieden een waarborg en helpen te verzekeren dat 
aannemers leveren volgens de doelstellingen van het project. (Afbeelding met dank aan SSA.)

onderste foto: Bij gebruik van de AirSpade kunnen gronddeeltjes rondvliegen met een zeer hoge 
snelheid. Gebruikers moeten de juiste kleding dragen en er dienen barrières te worden gebruikt 
om voetgangers en aangrenzende eigendommen te beschermen tegen schade.

Algemene terreinvoorschriften
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VARIEERT

N.T.B.

OPMERKINGEN:
1. DE KRITIEKE WORTELZONE (KWZ) MOET WORDEN VASTGESTELD DOOR DE BOOMVERZORGER EN DE LANDSCHAPSARCHITECT. DE 
KWZ KAN ZICH BINNEN OF BUITEN DE DRUIPLIJN VAN DE BOOM BEVINDEN, AFHANKELIJK VAN DE PROJECTDOELSTELLINGEN, DE 
HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE PROJECTIE VAN DE WORTELPROLIFERATIE VAN DE BOOM EN ANDERE TERREINOMSTANDIGHEDEN. DE KWZ 
MOET GEDURENDE DE GEHELE CONSTRUCTIE DOOR ALLE AANNEMERS WORDEN BESCHERMD EN ONDERHOUDEN. ALLE 
WERKZAAMHEDEN BINNEN DE KRITIEKE WORTELZONE MOETEN WORDEN UITGEVOERD ONDER TOEZICHT VAN DE BOOMVERZORGER.
2. TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN MOET HET HEK VOOR DE BESCHERMING VAN DE BOOM EEN STALEN GAASHEKWERK VAN 1,82 METER 
HOOG ZIJN, WAARBIJ DE HEKPOSTEN IN DE GROND WORDEN GESLAGEN. ZORG DAT U GEEN SCHADE TOEBRENGT AAN DE 
BOOMWORTELS; OP DE GROND BEVESTIGDE PAALANKERS KUNNEN WORDEN GEBRUIKT ALS HET HEKWERK BINNEN DE WORTELZONE 
VAN DE BOOM MOET STAAN.
3. BEPAALDE PROCEDURES VEREISEN DAT AL HET GRAS BINNEN HET GEBIED WAAR DE AIR-SPADE ZAL WORDEN GEBRUIKT BIJ 
VOORBAAT MOET WORDEN VERWIJDERD MET BEHULP VAN EEN HERBICIDEBEHANDELING. ANDER PLANTMATERIAAL KAN BLIJVEN 
STAAN, OF TIJDELIJK WORDEN VERWIJDERD VOLGENS DE AANWIJZINGEN VAN DE LANDSCHAPSARCHITECT.
4. DE BOOMVERZORGER EN/OF AANNEMER DIENT ALLE NOODZAKELIJKE BESCHERMINGSBARRIÈRES TE BEPALEN, TE LEVEREN EN TE 
ONDERHOUDEN, EN DE VEILIGHEID VAN MENSEN EN BEZITTINGEN TE VERZEKEREN BINNEN EN BUITEN DE GRENS VAN HET 
WERKGEBIED.
5. ALLE WERKZAAMHEDEN MOETEN WORDEN VERRICHT ONDER TOEZICHT VAN EEN GECERTIFICEERDE BOOMVERZORGER OF ERKENDE 
AANNEMER. ZORG ERVOOR DAT DE BOMEN IN GOEDE GEZONDHEID ZIJN EN GEEN ONGEBRUIKELIJKE STRESS ERVAREN VOORAFGAAND 
AAN HET BEGIN VAN DE WERKZAAMHEDEN.
6. BESCHERM DE BOOM EN DE BOOMWORTELS GEDURENDE DE GEHELE CONSTRUCTIE. ZORG ERVOOR DAT HET GEBRUIK VAN DE 
AIRSPADE OF GRAVEN MET DE HAND ALLEEN PLAATSVINDT BINNEN DE KRITIEKE WORTELZONE. DOCUMENTEER EN BEOORDEEL ALLE 
SCHADE AAN BOMEN VANAF DE AANVANG TOT EN MET DE VOLTOOIING VAN DE WERKZAAMHEDEN. SCHADEVERGOEDING WORDT 
GECOMPENSEERD OP BASIS VAN VOORAF OVEREENGEKOMEN VOORWAARDEN. ZIE DE SPECIFICATIES.
7. ZORG VOOR EEN GOED BODEMVOCHTGEHALTE TIJDENS DE GEHELE DUUR VAN DE WERKZAAMHEDEN. DE BODEM MOET DE 
VELDCAPACITEIT BENADEREN, MAAR NIET VERZADIGD ZIJN, EN VOLDOEN AAN EEN VELDVOCHTIGHEIDSTEST VOORAFGAAND AAN HET 
GEBRUIK VAN EEN AIRSPADE. GEEF BOMEN ZO NODIG HANDMATIG WATER VÓÓR DE AANVANG VAN HET WERK EN BINNEN 24 UUR NA 
AFLOOP. BEDEK KALE WORTELS EN GEEF WATER WAAR NODIG TIJDENS WERKZAAMHEDEN.
8. EEN GECERTIFICEERDE BOOMVERZORGER DIENT DE ALGEHELE GEZONDHEID VAN BOMEN TE EVALUEREN, EN EEN VERSLAG TE 
MAKEN MET AANBEVELINGEN VOOR EXTRA BOOMVERZORGING VÓÓR, TIJDENS EN NA DE VOLTOOIING VAN HET WERK.
9. NEEM VOORAFGAAND AAN GRAAFWERKZAAMHEDEN CONTACT OP MET HET KLIC-CENTRUM OF DE JUISTE LOKALE INSTANTIES OM DE 
AANWEZIGE KABELS EN LEIDINGEN TE IDENTIFICEREN. BESCHERM DE AANWEZIGE KABELS EN LEIDINGEN GEDURENDE HET GEHELE 
CONSTRUCTIEPROCES EN HERSTEL EVENTUELE SCHADE DAARAAN ZONDER KOSTEN VOOR DE EIGENAAR.
10. ZIE DE SPECIFICATIES VOOR MEER INFORMATIE. ZIE OOK DE HANDLEIDING VAN DE FABRIKANT VOOR EEN GOEDE VEILIGHEID EN 
WERKING.

VARIEERT
N.T.B.
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boven: Een getrainde 
gebruiker werkt met een 
AirSpade om de wortelzone 
van een grote boom te 
bewerken. Luchtbehandeling 
is nuttig voor boomverzorgers 
om de boomgrond en 
wortelomstandigheden te 
onderzoeken, evenals voor 
uitgebreide toepassingen voor 
boomwortelverzorging. 

onder: Na luchtbehandeling 
wordt de aangegeven 
bodemverbetering (zoals 
de organische bladcompost 
getoond in deze foto) gelijkmatig 
gespreid over de losgemaakte 
bodem. De bodem wordt 
vervolgens met behulp van een 
AirSpade gemengd op dezelfde 
manier als de oorspronkelijke 
bewerking. 

Bomen en struiken die lijden aan verdichting van ondiepe grond (meestal 
door gebruik van voetgangers of trillingen van wegverkeer), of waarbij sterke 
wortelgroei ontbreekt vanwege de slechte kwaliteit van de bovengrond 
(gebrek aan organisch materiaal, voedingsstoffen, nuttige organismen of 
beluchting) zijn ideale kandidaten voor luchtbehandeling. Omdat de meeste 
wortels van een boom zich verspreiden vlakbij de oppervlakte waar ze de 
beste toegang hebben tot zuurstof en voedingsstoffen, is luchtbehandeling 
ideaal voor het bevorderen van robuuste en uniforme wortelgroei. Als het 
noodzakelijk is om de grond te bewerken tot een diepte groter dan 15 tot 
20 cm, dan is het mogelijk om luchtbehandeling te combineren met andere 
methoden, zoals radiale sleuven of verticaal mulchen.

Hoewel de gezondheidsvoordelen voor de boom van enkel luchtbehandeling 
(decompactie en beluchting) aanzienlijk zijn, wordt deze methode 
ook vaak gebruikt voor bodemverbetering. Luchtbehandeling heeft 
vanwege de uniformiteit van de behandeling de voorkeur om organische 
bodemverbeteringen zoals voedingsstoffen en nuttige organismen aan te 
brengen. Dergelijke bodemverbetering, ook vaak wortelstimulering genoemd, 
is een bewezen manier om wortelontwikkeling te vergroten en de algemene 
gezondheid van de boom te verbeteren. Net als bij alle toepassingen 
voor boomverzorging is er geen standaardoplossing die is geschikt voor 
alle situaties. Een samenwerking tussen de landschapsarchitect en 
de gecertificeerde boomverzorger en met andere professionals zoals 
bodemwetenschappers, is essentieel om de juiste handelingen te bepalen.

Luchtbehandeling wordt meestal toegepast rond boomstammen in een 
straal variërend van 1,5 meter tot nabij of zelfs buiten de druiplijn. 
Meestal geldt: hoe groter het gebied, hoe effectiever de behandeling. 
Het proces begint met het verwijderen van gras of mulch binnen het 
vastgestelde behandelingsgebied. De bodem wordt daarna bewerkt met 
een AirSpade. De gebruiker werkt in cirkelvormige of lineaire patronen 
en beweegt de AirSpade 30 tot 60 cm per seconde totdat de grond 
zichtbaar is losgemaakt. Als de bodem stevig of diep verdicht is moet dit 
soms herhaald worden. Het werktuig wordt verticaal gehouden, en de 
luchtstroom wordt rechtstreeks naar beneden gericht. Door het uiteinde 
van het instrument onder het bodemoppervlak te houden wordt het lawaai 
aanzienlijk verminderd. Na de eerste behandeling worden de gekozen 
bodemverbeteringen gelijkmatig over de losgemaakte grond verspreid. De 
verbetering wordt dan met behulp van een AirSpade vermengd met de 
bestaande bodem op dezelfde manier en op dezelfde diepte dat de bodem 
oorspronkelijk werd bewerkt. Tot slot wordt organische mulch (vaak hebben 
houtsnippers de voorkeur) aangebracht op het oppervlak in een laag van 5 
tot 10 cm. Na luchtbehandeling is vaak doorlopende controle en irrigatie 
vereist, aangezien de bodem erg poreus is en snel kan uitdrogen.

Luchtbehandeling (wortelstimulering)
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LUCHTBEHANDELING MET AIRSPADE
0,635 CM = 30,48 CM (1/4 DUIM = 1 VOET)2

OPMERKINGEN

DOORSNEDE

15-20 CM OF ZOALS OPGEGEVEN, OF 
TOT DE VOLLEDIGE DIEPTE VAN 
VERDICHTING.

NOG TE BEPALEN 
1,5 m TOT 1,5X DRUIPLIJN OF GROTER

HANDHAAF DE JUISTE GROND BIJ DE WORTELAANLOOP

BEWERK BESTAANDE BODEM MET AIRSPADE TOT 
OPGEGEVEN DIEPTE. SNOEI KRUISENDE OF OPKRULLENDE 
WORTELS WAAR NODIG. BRENG OPGEGEVEN 
BODEMVERBETERINGEN AAN OP DE BEWERKTE GROND EN 
VERMENG DAARNA MET AIRSPADE.

BOVENGROND "A" HORIZON

BOOMWORTELS; SNOEI WORTELS WAAR VEREIST,
VERMIJD HET BESCHADIGEN VAN WORTELS >12 mm Ø

GROND "B" HORIZON

ONDERGROND "C" HORIZON

1. VOORGESTELDE DIEPTE VAN BELUCHTING EN OPTIONELE BODEMVERBETERINGEN TE 
BEPALEN DOOR LANDSCHAPSARCHITECT, GECERTIFICEERDE BOOMVERZORGER EN 
BODEMKUNDIGE OP BASIS VAN AANVANKELIJK ONDERZOEK OP DE LOCATIE, DE 
INDIVIDUELE TERREINOMSTANDIGHEDEN EN DE NOODZAAK VOOR BOOMVERZORGING.

2. AL HET GRAS BINNEN HET GEBIED WAAR DE AIRSPADE ZAL WORDEN GEBRUIKT MOET 
VOORAF WORDEN VERWIJDERD MET BEHULP VAN EEN HERBICIDEBEHANDELING. GEBRUIK 
DE AIRSPADE OM TIJDENS DE BODEMDOORLUCHTING DE WORTELS VAN BETROKKEN 
PLANTEN BLOOT TE LEGGEN.  ZORG VOOR VOLDOENDE PLANTENVOORRAAD, BESCHERM 
DE PLANTEN EN GEEF ZE VOLDOENDE WATER, EN ZORG VOOR GOEDE HERBEPLANTING OF 
VERVANGING BIJ VOLTOOIING VAN DE WERKZAAMHEDEN.

3. ALLE WERKZAAMHEDEN MOETEN WORDEN VERRICHT ONDER TOEZICHT VAN EEN 
GECERTIFICEERDE BOOMVERZORGER OF ERKENDE AANNEMER. ZORG ERVOOR DAT DE 
BOMEN IN GOEDE GEZONDHEID ZIJN EN GEEN ONGEBRUIKELIJKE STRESS ERVAREN 
VOORAFGAAND AAN HET BEGIN VAN DE WERKZAAMHEDEN.

4. BESCHERM DE BOOM EN DE BOOMWORTELS GEDURENDE DE GEHELE CONSTRUCTIE. 
ZORG ERVOOR DAT HET GEBRUIK VAN DE AIRSPADE OF GRAVEN MET DE HAND ALLEEN 
PLAATSVINDT BINNEN DE KRITIEKE WORTELZONE. DOCUMENTEER EN BEOORDEEL ALLE 
SCHADE AAN BOMEN VANAF DE AANVANG TOT EN MET DE VOLTOOIING VAN DE 
WERKZAAMHEDEN. SCHADEVERGOEDING WORDT GECOMPENSEERD OP BASIS VAN 
VOORAF OVEREENGEKOMEN VOORWAARDEN. ZIE DE SPECIFICATIES.

5. ZORG VOOR EEN GOED BODEMVOCHTGEHALTE TIJDENS DE GEHELE DUUR VAN DE 
WERKZAAMHEDEN. DE BODEM MOET DE VELDCAPACITEIT BENADEREN, MAAR NIET 
VERZADIGD ZIJN, EN VOLDOEN AAN EEN VELDVOCHTIGHEIDSTEST VOORAFGAAND AAN 
HET GEBRUIK VAN EEN AIRSPADE. GEEF BOMEN ZO NODIG HANDMATIG WATER VÓÓR DE 
AANVANG VAN HET WERK EN BINNEN 24 UUR NA AFLOOP. BEDEK KALE WORTELS EN GEEF 
WATER WAAR NODIG TIJDENS WERKZAAMHEDEN.

6. EEN GECERTIFICEERDE BOOMVERZORGER DIENT DE ALGEHELE GEZONDHEID VAN 
BOMEN TE EVALUEREN, EN EEN VERSLAG TE MAKEN MET AANBEVELINGEN VOOR EXTRA 
BOOMVERZORGING VÓÓR, TIJDENS EN NA DE VOLTOOIING VAN HET WERK.

7. NEEM VOORAFGAAND AAN GRAAFWERKZAAMHEDEN CONTACT OP MET HET 
KLIC-CENTRUM OF DE JUISTE LOKALE INSTANTIES OM DE AANWEZIGE KABELS EN 
LEIDINGEN TE IDENTIFICEREN. BESCHERM DE AANWEZIGE KABELS EN LEIDINGEN 
GEDURENDE HET GEHELE CONSTRUCTIEPROCES EN HERSTEL EVENTUELE SCHADE 
DAARAAN ZONDER KOSTEN VOOR DE EIGENAAR.

8. ZIE DE SPECIFICATIES VOOR MEER INFORMATIE. ZIE OOK DE HANDLEIDING VAN DE 
FABRIKANT VOOR EEN GOEDE VEILIGHEID EN WERKING.



20     AirSpade Bulletin over technische toepassingen

in de bodem voor een boom. 

Radiale sleuven worden bij voorkeur gebruikt in de gehele druiplijn of ook 
daarbuiten. Nadat het verwijderen van gras en plantenmateriaal is voltooid 
en het sleuvenpatroon is neergelegd (het kan handig zijn om richtlijnen aan 
te brengen op de grond), kan de gebruiker beginnen met de uitgraving. De 
gebruiker beweegt de AirSpade voortdurend en houdt het werktuig daarbij 
op een hoek van 30° tot 45° om de opgegeven diepte te bereiken. Hierbij 
wordt heen-en-weer gewerkt om de breedte van de sleuf te beheersen. 
Tijdens het graven van een sleuf wordt aanbevolen om de aangrenzende 
sleuven af te schermen met multiplexplaten, om te voorkomen dat ze 
weer opgevuld raken. De grond kan dan worden verzameld om te worden 
vervangen of gewijzigd, of het kan ter plekke worden verbeterd. Een 
AirSpade kan worden gebruikt in het bodemvervangingsproces om te 
helpen de nieuwe en bestaande grond te vermengen en om gaten rond de 
boomwortels op te vullen.

Lineaire sleuven zijn een variatie op radiale sleuven waarbij sleuven in 
een bepaald gebied parallel worden getrokken in plaats van in een radiaal 
patroon. Dit is handig voor het werken in aangeplante bedden of in gebieden 
waarin bomen dicht bijeen zijn geplant. Een andere techniek die vergelijkbaar 
is met radiale sleuven heet wortelsleuven. Hierbij worden bepaalde primaire 
hoofdwortels doelbewust blootgelegd in plaats van vermeden. Wortelsleuven 
worden vaak gebruikt om wortels diep in de bodem te geleiden, of onder 
een verharde ondergrond en in aangrenzende aanplantingsgrond of om een 
wortelbarrière te installeren.

Radiale sleuven worden uitgevoerd met AirSpade om de samenstelling van 
de bodem te wijzigen, beluchting te verbeteren en de wortelgroei tot matige 
diepte te bevorder (meestal 25 tot 30 cm of meer). Dit is vooral effectief 
wanneer bomen in zeer gestratificeerde of ondiepe levensvatbare grond 
staan, of in anaerobe omstandigheden. Daarnaast kan deze toepassing 
nuttig zijn in aanplantingsgebieden waar minimale verstoring is gewenst.

Radiale sleuven blijkt diepe wortelgroei te bevorderen die ver uitstrekt 
vanaf de stam en tussen structurele hoofdwortels. Een geschikte 
bodemverbeteringsstrategie is essentieel voor elk afzonderlijk 
project. Omdat radiale sleuven een minder uniform verspreid effect 
op bodemverbetering heeft dan luchtbewerking, kan het ongewenste 
concentraties van voedingsstoffen produceren als dit niet voldoende 
wordt overwogen. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig verbeteringen te 
selecteren die compatibel zijn met de bestaande grond, en het kan nuttig 
zijn om luchtbewerking uit te voeren in combinatie met radiale sleuven. Het 
kan bijvoorbeeld wenselijk zijn om de bodem te verbeteren binnen radiale 
sleuven met een hoger percentage van poreuze anorganische materialen 
(zoals zand) om de beluchting te verbeteren en vervolgens de toplaag te 
verbeteren met een hoger percentage van organische voedingsstoffen 
met behulp van de meer uniforme procedure voor luchtbewerking (of 
wortelstimulering). Daarnaast kunnen volwassen bomen die worstelen om 
te overleven in een slechte bodem profiteren van een langetermijnstrategie 
waarbij radiale sleuven meermaals wordt uitgevoerd en in de loop van 
verscheidene jaren, om uitgebreidere verbeteringen aan te brengen

Radiale sleuven

Radiale sleuven werd rond deze straatboom gecombineerd 
met wortelkraaguitgraving om opkrullende wortels te 
snoeien en diepere wortelgroei te bevorderen.

Radiale sleuven met een AirSpade stimuleert de 
wortelgroei door het doorbreken van verdichte en zeer 
gestratificeerde grondlagen.

Na het gebruik van de AirSpade kunnen radiale sleuven 
worden opgevuld met nieuwe of verbeterde grond.



Standaard Details     21
RADIALE SLEUVEN MET AIRSPADE

0,635 CM = 30,48 CM (1/4 DUIM = 1 VOET)3

      45° OF ZOALS 
   AANGEGEVEN, TYP.
   ZIE DIAGRAMMEN 
VAN BOVENAANZICHT

ONDERGROND "C" HORIZON
3 

M
 M

AX
.

BOVENAANZICHT - 
DRUIPLIJN <9 m Ø 

N.O.S.

BOVENAANZICHT - 
DRUIPLIJN >9 m Ø 

N.O.S.

3 M MAX.

3 M MAX.

±60.0°

±30.0°

45.0°

AXONOMETRISCH

SLEUF MET AIRSPADE, VERMIJD BELANGRIJKE 
HOOFDWORTELS, VERWIJDER BESTAANDE 
GROND EN VERVANG MET GESPECIFICEERDE 
GROND OF VERMENGDE BODEMVERBETERING, TYP

BOVENGROND "A" HORIZON

SLEUF MET AIRSPADE, TYP.

SLEUF MET AIRSPADE, TYP.

BOOMSTAM

DRUIPLIJN VAN BOOM OF 
KRITIEKE WORTELZONE

1X TOT 1,5 X DRUIPLIJN ZOALS 
AANGEGEVEN

BOOMSTAM

1X TOT 1,5 X DRUIPLIJN ZOALS 
AANGEGEVEN

OPMERKINGEN:

GROND "B" HORIZON

25 - 30 CM OF ZOALS 
AANGEGEVEN, TYP.

10 CM TYP.

DRUIPLIJN VAN BOOM OF 
KRITIEKE WORTELZONE
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BESTAANDE BOOMWORTELS, TYP.

1. AFSTAND, BREEDTE EN DIEPTE VAN DE RADIALE SLEUVEN 
MOETEN WORDEN BEPAALD DOOR DE LANDSCHAPSARCHITECT 
EN/OF GECERTIFICEERDE BOOMVERZORGER OP BASIS VAN 
AANVANKELIJK ONDERZOEK OP DE LOCATIE. GESPECIFICEERDE 
SLEUVEN EN GRONDVERBETERING MOET ZIJN GEBASEERD OP 
INDIVIDUELE TERREINOMSTANDIGHEDEN EN DE NOODZAAK VOOR 
BOOMVERZORGING. DAADWERKELIJKE LOCATIE VAN SLEUVEN KAN 
ENIGSZINS WORDEN AANGEPAST OP BASIS VAN 
TERREINOMSTANDIGHEDEN. SLEUVEN MOETEN ZICH TUSSEN 
WORTELS BEVINDEN EN MOGEN DE HOOFDWORTELS NIET 
VOLGEN.

2. ALLE WERKZAAMHEDEN MOETEN WORDEN VERRICHT ONDER 
TOEZICHT VAN EEN GECERTIFICEERDE BOOMVERZORGER OF 
ERKENDE AANNEMER. ZORG ERVOOR DAT DE BOMEN IN GOEDE 
GEZONDHEID ZIJN EN GEEN ONGEBRUIKELIJKE STRESS ERVAREN 
VOORAFGAAND AAN HET BEGIN VAN DE WERKZAAMHEDEN.

3. BESCHERM DE BOOM EN DE BOOMWORTELS GEDURENDE DE 
GEHELE CONSTRUCTIE. ZORG ERVOOR DAT HET GEBRUIK VAN DE 
AIRSPADE OF GRAVEN MET DE HAND ALLEEN PLAATSVINDT BINNEN 
DE KRITIEKE WORTELZONE. DOCUMENTEER EN BEOORDEEL ALLE 
SCHADE AAN BOMEN VANAF DE AANVANG TOT EN MET DE 
VOLTOOIING VAN DE WERKZAAMHEDEN. SCHADEVERGOEDING 
WORDT GECOMPENSEERD OP BASIS VAN VOORAF 
OVEREENGEKOMEN VOORWAARDEN. ZIE DE SPECIFICATIES.

4. ZORG VOOR EEN GOED BODEMVOCHTGEHALTE TIJDENS DE 
GEHELE DUUR VAN DE WERKZAAMHEDEN. DE BODEM MOET DE 
VELDCAPACITEIT BENADEREN, MAAR NIET VERZADIGD ZIJN, EN 
VOLDOEN AAN EEN VELDVOCHTIGHEIDSTEST VOORAFGAAND AAN 
HET GEBRUIK VAN EEN AIRSPADE. GEEF BOMEN ZO NODIG 
HANDMATIG WATER VÓÓR DE AANVANG VAN HET WERK EN BINNEN 
24 UUR NA AFLOOP. BEDEK KALE WORTELS EN GEEF WATER WAAR 
NODIG TIJDENS WERKZAAMHEDEN.

5. EEN GECERTIFICEERDE BOOMVERZORGER DIENT DE ALGEHELE 
GEZONDHEID VAN BOMEN TE EVALUEREN, EN EEN VERSLAG TE 
MAKEN MET AANBEVELINGEN VOOR EXTRA BOOMVERZORGING 
VÓÓR, TIJDENS EN NA DE VOLTOOIING VAN HET WERK.

6. NEEM VOORAFGAAND AAN GRAAFWERKZAAMHEDEN CONTACT 
OP MET HET KLIC-CENTRUM OF DE JUISTE LOKALE INSTANTIES OM 
DE AANWEZIGE KABELS EN LEIDINGEN TE IDENTIFICEREN. 
BESCHERM DE AANWEZIGE KABELS EN LEIDINGEN GEDURENDE 
HET GEHELE CONSTRUCTIEPROCES EN HERSTEL EVENTUELE 
SCHADE DAARAAN ZONDER KOSTEN VOOR DE EIGENAAR.

7. ZIE DE SPECIFICATIES VOOR MEER INFORMATIE. ZIE OOK DE 
HANDLEIDING VAN DE FABRIKANT VOOR EEN GOEDE VEILIGHEID EN 
WERKING.
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Verticaal mulchen met de AirSpade wordt uitgevoerd om de grond diep 
in de wortelzone van de boom los te maken en te verbeteren. Deze 
toepassing is vooral nuttig in gebieden met slechte drainage, met ondiepe 
of ondoordringbare bodems, of die worden gedeeld met vaste planten of 
bodembedekkers, waar minimale verstoring is gewenst.

Beluchting en bodemverbeteringen door verticaal mulchen kunnen wortels 
aanmoedigen om diep in het bodemprofiel te groeien, waardoor de 
stabiliteit van de boom en het volume van levensvatbaar groeimiddel wordt 
verbeterd. Omdat verticaal mulchen het diepste bodemprofiel beïnvloedt, 
wordt het aanbevolen voor terreinen met oppervlakkige gronddiepte, 
harde ondergrond, anaerobe omstandigheden of andere soorten slechte 
groeibodems.

Een geschikte bodemverbeteringsstrategie is cruciaal en moet 
per situatie worden ontwikkeld. Verticaal mulchen kan ongewenste 
concentraties, of hotspots, produceren van voedingsstoffen of organische 
materialen, hetgeen gezonde, uniforme wortelgroei kan belemmeren. 
Daarom is het raadzaam om verbeteringen te gebruiken die compatibel of 
vermengd zijn met bestaande bodems. Voor meer uitgebreide resultaten 
is het mogelijk om verticaal mulchen uit te voeren over de loop van 
verscheidene groeiseizoenen.

Net als andere bodembehandelingen voor de wortelzone wordt verticaal 
mulchen bij voorkeur uitgevoerd in de gehele druiplijn van de bomen of 
daarbuiten. Nadat de indeling, streefdiepte en de omvang van de gaten 
is vastgesteld, kan de gebruiker verdergaan met het gebruik van de 
AirSpade. De gebruiker plaatst de AirSpade loodrecht op de grond met 
de spuitmond in de buurt van het oppervlak, drukt de trekker omlaag 
en duwt het werktuig langzaam in de bodem. Als er weerstand wordt 
gevoeld trekt de gebruiker het werktuig langzaam uit de bodem, verwijdert 
losgemaakt grond uit het gat en steekt het instrument weer in de grond. 
Uitgegraven grond kan worden verzameld om te worden verwijderd of 
verbeterd voordat de boorgaten opnieuw worden gevuld.

boven en midden: Verticale 
kernen worden uitgegraven 
door een boomverzorger.

beneden: Grote bomen op de 
campus zijn goede kandidaten 
voor verticaal mulchen, waar 
tientallen jaren van gebruik 
door voetgangers diepe 
bodemverdichting veroorzaakt.
De procedure heeft 
aangetoond dat het effectief is 
voor stimulering van de bodem 
en de wortelzone, en kan 
helpen de algehele gezondheid 
van de boom te stabiliseren 
doordat diepe wortelgroei 
wordt aangemoedigd door het 
stimuleren van de ecologie 
van de bodem via verbeterde 
beluchting en voedingsstoffen. 

Verticaal mulchen
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VERTICAAL MULCHEN MET AIRSPADE
0,635 CM = 30,48 CM (1/4 DUIM = 1 VOET)4

7-15 CM TYP.

OPMERKINGEN:

BOVENGROND "A" HORIZON

VERMIJD HET BESCHADIGEN VAN WORTELS MET BORINGEN, TYP

DOORSNEDE

BOVENAANZICHT

60 CM AFSTAND OF ZOALS AANGEGEVEN, TYP.

30 CM MIN.

30 CM MIN.

BOOMWORTELAANLOOP
BOOMSTAM

DRUIPLIJN VAN BOOM OF 
KRITIEKE WORTELZONE

GROND "B" HORIZON

1. DIEPTE EN AFSTAND VAN DE BOORGATEN MOETEN WORDEN 
BEPAALD DOOR DE LANDSCHAPSARCHITECT EN/OF 
GECERTIFICEERDE BOOMVERZORGER OP BASIS VAN 
AANVANKELIJK ONDERZOEK OP DE LOCATIE. DE 
GESPECIFICEERDE DIEPTE VAN HET BOORGAT KAN VARIËREN 
VAN 45-90 cm EN MOET WORDEN GESPECIFICEERD OP BASIS 
VAN INDIVIDUELE TERREINOMSTANDIGHEDEN EN DE NOODZAAK 
VOOR BOOMVERZORGING.

2 GEBRUIK DE AIRSPADE OM TIJDENS DE 
BODEMDOORLUCHTING DE WORTELS VAN BETROKKEN 
PLANTEN BLOOT TE LEGGEN.  ZORG VOOR VOLDOENDE 
PLANTENVOORRAAD, BESCHERM DE PLANTEN EN GEEF ZE 
VOLDOENDE WATER, EN ZORG VOOR GOEDE HERBEPLANTING 
OF VERVANGING BIJ VOLTOOIING VAN DE WERKZAAMHEDEN.

3. ALLE WERKZAAMHEDEN MOETEN WORDEN VERRICHT ONDER 
TOEZICHT VAN EEN GECERTIFICEERDE BOOMVERZORGER OF 
ERKENDE AANNEMER. ZORG ERVOOR DAT DE BOMEN IN GOEDE 
GEZONDHEID ZIJN EN GEEN ONGEBRUIKELIJKE STRESS 
ERVAREN VOORAFGAAND AAN HET BEGIN VAN DE 
WERKZAAMHEDEN.

4. BESCHERM DE BOOM EN DE BOOMWORTELS GEDURENDE DE 
GEHELE CONSTRUCTIE. ZORG ERVOOR DAT HET GEBRUIK VAN 
DE AIRSPADE OF GRAVEN MET DE HAND ALLEEN PLAATSVINDT 
BINNEN DE KRITIEKE WORTELZONE. DOCUMENTEER EN 
BEOORDEEL ALLE SCHADE AAN BOMEN VANAF DE AANVANG TOT 
EN MET DE VOLTOOIING VAN DE WERKZAAMHEDEN. 
SCHADEVERGOEDING WORDT GECOMPENSEERD OP BASIS VAN 
VOORAF OVEREENGEKOMEN VOORWAARDEN. ZIE DE 
SPECIFICATIES.

5. ZORG VOOR EEN GOED BODEMVOCHTGEHALTE TIJDENS DE 
GEHELE DUUR VAN DE WERKZAAMHEDEN. DE BODEM MOET DE 
VELDCAPACITEIT BENADEREN, MAAR NIET VERZADIGD ZIJN, EN 
VOLDOEN AAN EEN VELDVOCHTIGHEIDSTEST VOORAFGAAND 
AAN HET GEBRUIK VAN EEN AIRSPADE. GEEF BOMEN ZO NODIG 
HANDMATIG WATER VÓÓR DE AANVANG VAN HET WERK EN 
BINNEN 24 UUR NA AFLOOP. BEDEK KALE WORTELS EN GEEF 
WATER WAAR NODIG TIJDENS WERKZAAMHEDEN.

6. EEN GECERTIFICEERDE BOOMVERZORGER DIENT DE 
ALGEHELE GEZONDHEID VAN BOMEN TE EVALUEREN, EN EEN 
VERSLAG TE MAKEN MET AANBEVELINGEN VOOR EXTRA 
BOOMVERZORGING VÓÓR, TIJDENS EN NA DE VOLTOOIING VAN 
HET WERK.

7. NEEM VOORAFGAAND AAN GRAAFWERKZAAMHEDEN 
CONTACT OP MET HET KLIC-CENTRUM OF DE JUISTE LOKALE 
INSTANTIES OM DE AANWEZIGE KABELS EN LEIDINGEN TE 
IDENTIFICEREN. BESCHERM DE AANWEZIGE KABELS EN 
LEIDINGEN GEDURENDE HET GEHELE CONSTRUCTIEPROCES EN 
HERSTEL EVENTUELE SCHADE DAARAAN ZONDER KOSTEN 
VOOR DE EIGENAAR.

8. ZIE DE SPECIFICATIES VOOR MEER INFORMATIE. ZIE OOK DE 
HANDLEIDING VAN DE FABRIKANT VOOR EEN GOEDE VEILIGHEID 
EN WERKING.

BOORGAT GEMAAKT MET 
AIRSPADE, VUL GAT MET 
GOEDGEKEURDE BODEMVER-
BETERING, ZIE SPEC. TYP.

BOOMWORTELS; SNOEI WORTELS 
WAAR VEREIST, VERMIJD HET 
BESCHADIGEN VAN WORTELS >12 mm Ø

1X TOT 1,5 X DRUIPLIJN ZOALS AANGEGEVEN

1X TOT 1,5 X DRUIPLIJN ZOALS AANGEGEVEN

ONDERGROND "C" HORIZON

BOORGAT GEMAAKT MET AIRSPADE, VUL GAT 
MET GOEDGEKEURDE BODEMVERBETERING, 
ZIE SPEC. TYP.
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AANGEGEVEN, TYP.
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Bomen hebben vaak te lijden als de grond te hoog is opgehoopt tegen 
hun wortelaanloop of wortelkraag. Dit kan plaatsvinden als bomen 
op de verkeerde hoogte worden geplant of wanneer ze verzakken als 
gevolg van verkeerde verdichting onder de wortelkluit bij het aanplanten. 
Anderzijds kunnen de wortelkragen na verloop van tijd worden begraven 
als gevolg van de ophoping van mulch of grond rond de boom.

Ongeacht de oorzaak, schade aan de boom door grond die te hoog 
boven de wortelkraag ligt kan langdurig zijn en dient te worden 
opgelost met een AirSpade via wortelkraaguitgraving. Symptomen 
van deze aandoening zijn rot of infectie van de schors aan de basis 
van de stam, de groei van wortels die te hoog zijn ten opzichte van de 
natuurlijke wortelaanloop en opkrullende wortels, die de wortelaanloop 
en boomstam verstikken. Opkrullende wortels kunnen ook optreden 
in stedelijke gebieden, waar de wortels beperkte ruimte hebben om 
te groeien, of als de wortels verdichte of anaerobe bodemgesteldheid 
hebben ondervonden, waardoor wortels uitpuilen rond de kraag. Door 
het gebruik van een AirSpade kunnen wortelkragen en opkrullende 
wortels worden opgegraven met minimale schade aan de boom. Nadat 
ze zijn blootgelegd kan een gecertificeerde boomverzorger eenvoudig 
wortels herkennen die verwijderd of dieper geleid moeten worden.

Wortelkraaguitgraving betreft vaak een relatief klein gebied van 
verstoring rond de wortelaanloop. Als er grond wordt verwijderd, moet 
de limiet van verstoring ver genoeg uitstrekken om geschikte afvoer 
weg van de boom mogelijk te maken. Nadat gras en ander plantaardig 
materiaal is verwijderd uit het werkgebied kan de boomverzorger 
beginnen met uitgraving. Hierbij wordt de AirSpade in een hoek van 45° 
gehouden en wordt het werktuig voortdurend heen en weer bewogen 
op 30 tot 60 cm per seconde, totdat de natuurlijke wortelaanloop is 
blootgesteld. De boomkweker kan vervolgens de wortels snoeien en 
hierbij alle wortels verwijderen die rondom de boom zijn gewikkeld of 
te hoog zijn gegroeid. Soms is het mogelijk om uit te graven onder 
de wortels die te hoog zijn gegroeid, en ze omlaag te leiden naar de 
nieuwe afgewerkte grond. De grond wordt vervolgens weer opgevuld 
naar de uitgegraven wortels en de grond wordt hersteld op de juiste 
hoogte. Wortelkraaguitgraving wordt doorgaans niet beschouwd als een 
methode voor bodemverbetering; maar net als andere toepassingen 
van de AirSpade kan het worden gecombineerd met andere 
technieken, afhankelijk van de projectdoelstellingen en de behoeften 
aan boomverzorging. Tot slot wordt organische mulch (vaak hebben 
houtsnippers de voorkeur) aangebracht op het oppervlak in een laag van 
5 tot 10 cm.

boven: Deze jonge boom werd 
een aantal centimeter te laag 
aangeplant en is aanzienlijk verrot 
aan de schors bij de onderkant 
van de stam. (Afbeeldingen met 
dank aan Guardair Corporation.)

midden: Opkrullende wortels 
kunnen de stroom van water 
en voedingsstoffen naar een 
boom verstikken, en hierdoor de 
gezondheid en de overleving van 
de boom ernstig belemmeren. 
Dit wordt vaak veroorzaakt door 
onjuiste aanplanting.

beneden: Het gebruik van een 
AirSpade is de snelste en veiligste 
methode voor het uitgraven van 
de natuurlijke wortelkraag van een 
boom. De verstrengelde wortels 
op deze foto zijn kenmerkend voor 
wortels die omhoog duwen en zich 
terugwikkelen om de betere grond 
in de buurt van het oppervlak te 
bereiken. 

Uitgraven van wortelkraag
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OPMERKINGEN:

WERKAFSTAND
FG FG

WERKAFSTAND WERKAFSTAND

SITUATIE 1: BOOM TE LAAG GEPLAATST
SCHAAL: 

SITUATIE 2: GROND OPGEHOOPT BIJ BOOM
SCHAAL: 

BASIS VAN WORTELKRAAG BASIS VAN WORTELKRAAG

BESTAANDE GROND DIE ZAL 
WORDEN VERWIJDERD

GRENS VAN VERSTORING GRENS VAN VERSTORING

WORTELKRAAGUITGRAVING MET AIRSPADE
1,27 CM = 30,48 CM (1/2 DUIM = 1 VOET)5

ONDERGROND "C" HORIZON

VÓÓR

FG

NA

VARIEERT

1. VOORGESTELDE AFGEWERKTE GROND TE BEPALEN DOOR 
LANDSCHAPSARCHITECT EN/OF GECERTIFICEERDE BOOMVERZORGER OP BASIS 
VAN AANVANKELIJK ONDERZOEK OP DE LOCATIE, DE INDIVIDUELE 
TERREINOMSTANDIGHEDEN EN DE NOODZAAK VOOR BOOMVERZORGING.

2. SNOEIEN VAN WORTELS MAG ALLEEN MET DE HAND WORDEN UITGEVOERD EN 
DOOR EEN GECERTIFICEERDE BOOMVERZORGER.

3. ALLE WERKZAAMHEDEN MOETEN WORDEN VERRICHT ONDER TOEZICHT VAN 
EEN GECERTIFICEERDE BOOMVERZORGER OF ERKENDE AANNEMER. ZORG 
ERVOOR DAT DE BOMEN IN GOEDE GEZONDHEID ZIJN EN GEEN 
ONGEBRUIKELIJKE STRESS ERVAREN VOORAFGAAND AAN HET BEGIN VAN DE 
WERKZAAMHEDEN.

4. BESCHERM DE BOOM EN DE BOOMWORTELS GEDURENDE DE GEHELE 
CONSTRUCTIE. ZORG ERVOOR DAT HET GEBRUIK VAN DE AIRSPADE OF GRAVEN 
MET DE HAND ALLEEN PLAATSVINDT BINNEN DE KRITIEKE WORTELZONE. 
DOCUMENTEER EN BEOORDEEL ALLE SCHADE AAN BOMEN VANAF DE AANVANG 
TOT EN MET DE VOLTOOIING VAN DE WERKZAAMHEDEN. SCHADEVERGOEDING 
WORDT GECOMPENSEERD OP BASIS VAN VOORAF OVEREENGEKOMEN 
VOORWAARDEN. ZIE DE SPECIFICATIES.

5. ZORG VOOR EEN GOED BODEMVOCHTGEHALTE TIJDENS DE GEHELE DUUR 
VAN DE WERKZAAMHEDEN. DE BODEM MOET DE VELDCAPACITEIT BENADEREN, 
MAAR NIET VERZADIGD ZIJN, EN VOLDOEN AAN EEN VELDVOCHTIGHEIDSTEST 
VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK VAN EEN AIRSPADE. GEEF BOMEN ZO NODIG 
HANDMATIG WATER VÓÓR DE AANVANG VAN HET WERK EN BINNEN 24 UUR NA 
AFLOOP. BEDEK KALE WORTELS EN GEEF WATER WAAR NODIG TIJDENS 
WERKZAAMHEDEN.

6. EEN GECERTIFICEERDE BOOMVERZORGER DIENT DE ALGEHELE GEZONDHEID 
VAN BOMEN TE EVALUEREN, EN EEN VERSLAG TE MAKEN MET AANBEVELINGEN 
VOOR EXTRA BOOMVERZORGING VÓÓR, TIJDENS EN NA DE VOLTOOIING VAN 
HET WERK.

7. NEEM VOORAFGAAND AAN GRAAFWERKZAAMHEDEN CONTACT OP MET HET 
KLIC-CENTRUM OF DE JUISTE LOKALE INSTANTIES OM DE AANWEZIGE KABELS 
EN LEIDINGEN TE IDENTIFICEREN. BESCHERM DE AANWEZIGE KABELS EN 
LEIDINGEN GEDURENDE HET GEHELE CONSTRUCTIEPROCES EN HERSTEL 
EVENTUELE SCHADE DAARAAN ZONDER KOSTEN VOOR DE EIGENAAR.

8. ZIE DE SPECIFICATIES VOOR MEER INFORMATIE. ZIE OOK DE HANDLEIDING 
VAN DE FABRIKANT VOOR EEN GOEDE VEILIGHEID EN WERKING.

BESTAANDE GROND WORDT 
VERLAAGD, VERWIJDER GROND OM 
TE ZORGEN VOOR GOEDE DRAINAGE 
BIJ BOOM

BESTAANDE GROND TE 
HOOG BOVEN DE BASIS 
VAN NATUURLIJKE 
WORTELKRAAG/-AANLOOP 

OMRINGENDE 
WORTELS DIE 
MOETEN WORDEN 
VERWIJDERD

WORTELS TE HOOG 
GEGROEID OM TE 
WORDEN OPGEGRAVEN; 
VERLAGEN OF 
DESGEWENST 
VERWIJDEREN

0,635 CM = 30,48 CM (1/4 DUIM = 1 VOET) 0,635 CM = 30,48 CM (1/4 DUIM = 1 VOET)

AFGEWERKTE GROND 
VERLAAGD TOT BASIS VAN 
WORTELKRAAG, VERWIJDER 
HOGE OF OMRINGENDE 
WORTELS, ZIE SITUATIE 1-2

BOOMWORTELS; WORTELS 
VERLAGEN ONDER AFGEWERKTE 
GROND, WORTELS SNOEIEN WAAR 
NODIG DOOR GECERTIFICEERDE 
BOOMVERZORGER

GROND "B" HORIZON
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Bouw- of onderhoudswerk waarbij inbreuk wordt gemaakt op de 
wortelzone van een boom zal profiteren van het gebruik van een AirSpade. 
Het werk met de AirSpade is veilig voor de boomwortels en een zeer 
efficiënte methode voor het uitvoeren van verkennende uitgraving om 
bestaande wortels en nutsleidingen te zoeken. Bijna alle werkzaamheden 
op een terrein, inclusief de bouw van funderingen, bestrating, 
afvoerinfrastructuur en nutsleidingen, bieden ideale mogelijkheden voor 
het gebruik van een AirSpade en wortelsnoeien.

De juiste manier van wortelsnoeien zal toekomstige groei stimuleren en de 
negatieve effecten op structuren of nutsleidingen minimaliseren. Nadat de 
bestaande wortels zijn opgegraven kan een gecertificeerde boomverzorger 
eenvoudig de beste plekken bepalen om scherpe sneden te maken met 
behulp van een handsnoeier.

In alle gevallen moet een boomverzorger toezicht houden op de verzorging 
van de boom vóór, tijdens en na de bouwwerkzaamheden. Bij een 
dergelijke toepassing kan de uitgegraven wortelzone van de boom vaak 
gedurende enkele dagen of meer blootgesteld blijven. Daarom is het 
belangrijk de wortels te beschermen en bedekken (bijvoorbeeld met grond, 
mulch of jutedoek) en indien nodig extra water te geven. 

Het installeren van deze kelderingang bij M.I.T. vereiste 
zorgvuldige boombescherming en intensieve uitgraving 
met behulp van een AirSpade en wortelsnoeien door een 
opgeleide boomverzorger. (Afbeelding met dank aan SSA.)

Wortelsnoeien
Uiteraard is het beter om zo min mogelijk van het wortelsysteem van 
een boom te verwijderen en locatieplanning van nutsleidingen of nieuwe 
structuren moet proberen om de effecten op aanwezige bomen waar 
mogelijk te minimaliseren. Als grote wortels of een aanzienlijk percentage 
van de wortels van een boom moeten worden verwijderd, dan zal de boom 
onder aanzienlijke stress komen en wellicht speciale aandacht vereisen 
gedurende een langere herstelperiode.

Wortelsnoeien voor bouwwerkzaamheden begint met een voorlopige 
verkennende uitgraving van de indeling van het terrein door de 
boomverzorger. De grond moet worden opgeslagen en zo spoedig mogelijk 
worden teruggeplaatst om onnodige stress bij de boom te voorkomen. 
De boomverzorger kan de beste locatie voor plaatsing van nutsleidingen 
adviseren zodat zowel de boom als het doorlopend onderhoud van 
de nutsvoorzieningen er baat bij heeft. De boomverzorger kan zoveel 
uitgraven als nodig is om de snoeisneden goed te kunnen zoeken en 
verspreiden en zodat de wortels rond of weg van de nieuwbouw kunnen 
worden omgeleid. De boomverzorger dient gedurende de gehele bouw 
toezicht te houden om een goede bescherming, verzorging en bewatering 
van de boom te waarborgen.

Bij het Radcliffe Institute werd de fundering voor een 
nieuw pad uitgegraven met behulp van een AirSpade. 
Irrigatielijnen werden tussen de blootgelegde wortels 
geweven en minimaal wortelsnoeien werd uitgevoerd 
voordat er een grindwortelbarrière en een bovenlaag van 
steenstofbestrating werd aangebracht. (Afbeelding met 
dank aan SSA.)

Er worden sleuven gelegd rondom deze bestaande boom 
voor een elektriciteitsbuis.
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OPMERKINGEN:

WORTELSNOEIEN MET AIRSPADE
1,27 CM = 30,48 CM (1/2 DUIM = 1 VOET)6

DOORSNEDE
15-30 CM MIN. NAAR 
PRIMAIRE WORTELS OPGRAAFZONE

BOVENAANZICHT
SCHAAL: 

VERWIJDEREN, TYP.

VERWIJDEREN, TYP.

TOEKOMSTIGE WORTELGROEI, TYP.

1. WORTELS ALLEEN MET DE HAND SNOEIEN DOOR EEN GECERTIFICEERDE 
BOOMVERZORGER. DE WORTELS NIET AFKNIPPEN.

2. BEDEK DE WORTELS EN GEEF EXTRA WATER INDIEN NODIG. ALS ER GROTE 
WORTELS OF EEN GROOT PERCENTAGE VAN DE WORTELS ZIJN VERWIJDERD, 
KAN ER EEN LANGERE HERSTELPERIODE ZIJN VEREIST.

3. ALLE WERKZAAMHEDEN MOETEN WORDEN VERRICHT ONDER TOEZICHT VAN 
EEN GECERTIFICEERDE BOOMVERZORGER OF ERKENDE AANNEMER. ZORG 
ERVOOR DAT DE BOMEN IN GOEDE GEZONDHEID ZIJN EN GEEN 
ONGEBRUIKELIJKE STRESS ERVAREN VOORAFGAAND AAN HET BEGIN VAN DE 
WERKZAAMHEDEN.

4. BESCHERM DE BOOM EN DE BOOMWORTELS GEDURENDE DE GEHELE 
CONSTRUCTIE. ZORG ERVOOR DAT HET GEBRUIK VAN DE AIRSPADE OF GRAVEN 
MET DE HAND ALLEEN PLAATSVINDT BINNEN DE KRITIEKE WORTELZONE. 
DOCUMENTEER EN BEOORDEEL ALLE SCHADE AAN BOMEN VANAF DE AANVANG 
TOT EN MET DE VOLTOOIING VAN DE WERKZAAMHEDEN. SCHADEVERGOEDING 
WORDT GECOMPENSEERD OP BASIS VAN VOORAF OVEREENGEKOMEN 
VOORWAARDEN. ZIE DE SPECIFICATIES.

5. ZORG VOOR EEN GOED BODEMVOCHTGEHALTE TIJDENS DE GEHELE DUUR 
VAN DE WERKZAAMHEDEN. DE BODEM MOET DE VELDCAPACITEIT BENADEREN, 
MAAR NIET VERZADIGD ZIJN, EN VOLDOEN AAN EEN VELDVOCHTIGHEIDSTEST 
VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK VAN EEN AIRSPADE. GEEF BOMEN ZO NODIG 
HANDMATIG WATER VÓÓR DE AANVANG VAN HET WERK EN BINNEN 24 UUR NA 
AFLOOP. BEDEK KALE WORTELS EN GEEF WATER WAAR NODIG TIJDENS 
WERKZAAMHEDEN.

6. EEN GECERTIFICEERDE BOOMVERZORGER DIENT DE ALGEHELE GEZONDHEID 
VAN BOMEN TE EVALUEREN, EN EEN VERSLAG TE MAKEN MET AANBEVELINGEN 
VOOR EXTRA BOOMVERZORGING VÓÓR, TIJDENS EN NA DE VOLTOOIING VAN HET 
WERK.

7. NEEM VOORAFGAAND AAN GRAAFWERKZAAMHEDEN CONTACT OP MET HET 
KLIC-CENTRUM OF DE JUISTE LOKALE INSTANTIES OM DE AANWEZIGE KABELS 
EN LEIDINGEN TE IDENTIFICEREN. BESCHERM DE AANWEZIGE KABELS EN 
LEIDINGEN GEDURENDE HET GEHELE CONSTRUCTIEPROCES EN HERSTEL 
EVENTUELE SCHADE DAARAAN ZONDER KOSTEN VOOR DE EIGENAAR.

8. ZIE DE SPECIFICATIES VOOR MEER INFORMATIE. ZIE OOK DE HANDLEIDING 
VAN DE FABRIKANT VOOR EEN GOEDE VEILIGHEID EN WERKING.

1,27 CM = 30,48 CM (1/2 DUIM = 1 VOET)

DIENT TE WORDEN 
BEPAALD DOOR EEN 
BOOMVERZORGER

GESNOEIDE WORTEL, ALLEEN MET DE HAND 
SNOEIEN, GEBRUIK RICHTINGGEVOELIGE 
SNOEITECHNIEKEN EN/OF VERWIJDER WORTELS VAN 
AANGRENZENDE STRUCTUREN OF LEIDINGEN, SNOEI 
BUITEN WORTELTAKVERBINDINGEN, TYP.
VERSTOORDE GRONDZONE DIE MOET WORDEN 
VERVANGEN; ZORG VOOR VOLDOENDE 
GRONDVOORRAAD TIJDENS CONSTRUCTIE, BEDEK 
KALE WORTELS EN GEEF EXTRA WATER INDIEN NODIG

PENWORTELS; SNOEI BUITEN 
WORTELTAKVERBINDINGEN, TYP.

BESTAAND WORTELSYSTEEM DAT MOET 
WORDEN VERWIJDERD, TYP.

VERWIJDEREN 
NAAR BENEDEN

15-30 cm MIN. NAAR 
PRIMAIRE WORTELS

GESNOEIDE WORTEL, ALLEEN MET DE HAND 
SNOEIEN, GEBRUIK RICHTINGGEVOELIGE 
SNOEITECHNIEKEN EN/OF VERWIJDER 
WORTELS VAN AANGRENZENDE 
STRUCTUREN OF LEIDINGEN, SNOEI BUITEN 
WORTELTAKVERBINDINGEN, TYP.

BESTAAND WORTELSYSTEEM DAT 
MOET WORDEN VERWIJDERD, TYP.

VOORGESTELDE OPGRAVING OF 
BESTAANDE STRUCTUUR/LEIDING, 
TYP.
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Het blootleggen van wortels is een procedure die wordt gebruikt om grond 
rond bestaande bomen te verplaatsen of verwijderen. Het gebruik van een 
AirSpade voor het blootleggen van wortels is de beste manier om schade 
aan het wortelgestel van de boom te minimaliseren en de meest efficiënte 
beschikbare techniek.

Het blootleggen van wortels met een AirSpade kan ook worden toegepast 
op vaste planten, struiken en aanplant van bodembedekkers. Dit is een 
voorkeursmethode voor het transplanteren van boommateriaal, vanwege de 
efficiëntie en de mogelijkheid om fijne wortelstelsels behouden. Bovendien 
is het blootleggen van wortels van kleine planten vaak vereist tijdens 
uitgebreidere wortelzonebehandelingen (zoals beluchting en decompactie) of 
andere toepassingen op het werkterrein.

Het toezicht van een gecertificeerde boomverzorger is essentieel tijdens het 
blootleggen van wortels. Hoewel het gebruik van een AirSpade het trauma 
voor de boom aanzienlijk kan verminderen, is het belangrijk om de gezondheid 
en verzorging van de boom vóór, tijdens en na de ingreep te controleren. 
Extra bewatering is meestal noodzakelijk en moet worden verstrekt volgens 
de aanwijzingen en doorlopende controle van de boomverzorger.

Het blootleggen van wortels van bomen en grote struiken om ze te 
transplanteren kan wortelsnoeien vereisen als de omvang van de

Wortels blootleggen en verplanten
wortelmassa te groot is om te transplanteren. Indien mogelijk kan 
incrementeel wortelsnoeien worden uitgevoerd in de maanden of jaren 
voorafgaand aan de transplantatie om de stress voor de boom te helpen 
verminderen. Met het gebruik van een AirSpade is het mogelijk om bijna alle 
grond te verwijderen van het wortelgestel van de boom of om overtollige 
grond achter te laten om mee te nemen bij de transplantatie van de boom. 
Nadat de wortelzone is uitgegraven kan de boomverzorger de wortelmassa 
terugsnoeien tot de gewenste lengte. Het is cruciaal om kale wortels te 
beschermen tegen de zon en goed gehydrateerd te houden, en om de tijd 
tussen het uitgraven en verplanten te minimaliseren.

Een andere toepassing met groeiende populariteit betreft het blootleggen 
van wortels van kwekerijmateriaal voorafgaand aan het planten. Het 
gebruik van een AirSpade bij bomen in een container of bomen met een 
wortelkluit in jute is de beste techniek om de wortelkluit op te breken voor 
nieuwe aanplant. Bij elke nieuwe aanplant is het van cruciaal belang om 
de wortelkluit op te breken zodat wortelgroei naar aangrenzende grond 
wordt aangemoedigd en het vermengen van ongelijksoortige grond wordt 
bevorderd. Hoewel het enige kosten toevoegt aan het aanplanten, wordt 
het gebruik van een AirSpade bij nieuwe aanplant steeds meer erkend als 
een nuttige methode.

Door het blootleggen van wortels kunnen grote, volwassen 
bomen worden verplaatst met minimaal trauma. In 
tegenstelling tot bomen die in een container zijn geteeld of 
bomen met een wortelkluit in jute behoudt een boom met 
blootgelegde wortels zijn bijna volledige en goed gevormde 
wortelsysteem.

Het blootleggen van wortels kan de vervanging van 
de gedeeltelijke of volledige bodem mogelijk maken en 
nieuwbouw en de levensduur van bomen vergemakkelijken.

Bij deze boom bij het Williams College werden de wortels 
blootgelegd met behulp van een AirSpade en hij werd 
getransplanteerd als onderdeel van een bouwproject voor 
een nieuwe studentenflat. (Afbeelding met dank aan SSA.)
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HET BLOOTLEGGEN VAN WORTELS EN VERPLANTEN MET AIRSPADE
0,635 CM = 30,48 CM (1/4 DUIM = 1 VOET)7
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PRIMAIRE WORTEL, TYP.

BOOMSTAM

LOCATIE VAN WORTELSNOEIEN

OPMERKINGEN:

WORTELZONE VOOR TRANSPLANTATIE

1. WORTELS ALLEEN MET DE HAND SNOEIEN DOOR EEN 
GECERTIFICEERDE BOOMVERZORGER. DE WORTELS NIET 
AFKNIPPEN.

2. BEDEK DE WORTELS EN GEEF EXTRA WATER INDIEN NODIG. 
ALS ER GROTE WORTELS OF EEN GROOT PERCENTAGE VAN DE 
WORTELS ZIJN VERWIJDERD, KAN ER EEN LANGERE 
HERSTELPERIODE ZIJN VEREIST.

3. ALLE WERKZAAMHEDEN MOETEN WORDEN VERRICHT ONDER 
TOEZICHT VAN EEN GECERTIFICEERDE BOOMVERZORGER OF 
ERKENDE AANNEMER. ZORG ERVOOR DAT DE BOMEN IN GOEDE 
GEZONDHEID ZIJN EN GEEN ONGEBRUIKELIJKE STRESS ERVAREN 
VOORAFGAAND AAN HET BEGIN VAN DE WERKZAAMHEDEN.

4. BESCHERM DE BOOM EN DE BOOMWORTELS GEDURENDE DE 
GEHELE CONSTRUCTIE. ZORG ERVOOR DAT HET GEBRUIK VAN DE 
AIRSPADE OF GRAVEN MET DE HAND ALLEEN PLAATSVINDT 
BINNEN DE KRITIEKE WORTELZONE. DOCUMENTEER EN 
BEOORDEEL ALLE SCHADE AAN BOMEN VANAF DE AANVANG TOT 
EN MET DE VOLTOOIING VAN DE WERKZAAMHEDEN. 
SCHADEVERGOEDING WORDT GECOMPENSEERD OP BASIS VAN 
VOORAF OVEREENGEKOMEN VOORWAARDEN. ZIE DE 
SPECIFICATIES.

5. ZORG VOOR EEN GOED BODEMVOCHTGEHALTE TIJDENS DE 
GEHELE DUUR VAN DE WERKZAAMHEDEN. DE BODEM MOET DE 
VELDCAPACITEIT BENADEREN, MAAR NIET VERZADIGD ZIJN, EN 
VOLDOEN AAN EEN VELDVOCHTIGHEIDSTEST VOORAFGAAND 
AAN HET GEBRUIK VAN EEN AIRSPADE. GEEF BOMEN ZO NODIG 
HANDMATIG WATER VÓÓR DE AANVANG VAN HET WERK EN 
BINNEN 24 UUR NA AFLOOP. BEDEK KALE WORTELS EN GEEF 
WATER WAAR NODIG TIJDENS WERKZAAMHEDEN.

6. EEN GECERTIFICEERDE BOOMVERZORGER DIENT DE 
ALGEHELE GEZONDHEID VAN BOMEN TE EVALUEREN, EN EEN 
VERSLAG TE MAKEN MET AANBEVELINGEN VOOR EXTRA 
BOOMVERZORGING VÓÓR, TIJDENS EN NA DE VOLTOOIING VAN 
HET WERK.

7. NEEM VOORAFGAAND AAN GRAAFWERKZAAMHEDEN CONTACT 
OP MET HET KLIC-CENTRUM OF DE JUISTE LOKALE INSTANTIES 
OM DE AANWEZIGE KABELS EN LEIDINGEN TE IDENTIFICEREN. 
BESCHERM DE AANWEZIGE KABELS EN LEIDINGEN GEDURENDE 
HET GEHELE CONSTRUCTIEPROCES EN HERSTEL EVENTUELE 
SCHADE DAARAAN ZONDER KOSTEN VOOR DE EIGENAAR.

8. ZIE DE SPECIFICATIES VOOR MEER INFORMATIE. ZIE OOK DE 
HANDLEIDING VAN DE FABRIKANT VOOR EEN GOEDE VEILIGHEID 
EN WERKING.

ZONE VAN OMTREKSLEUF, 
OPGRAVEN EN WORTELSNOEIEN 
UITVOEREN VOORDAT WORTELS 
WORDEN KAALGELEGD BINNEN 
WORTELZONE VOOR 
TRANSPLANTATIE

DIENT TE WORDEN VASTGESTELD DOOR 
LANDSCHAPSARCHITECT EN GECERTIFICEERDE 
BOOMVERZORGER

BESCHERMENDE VERPAKKING; 
BEVESTIG WORTELBANDEN AAN 
ONDERSTE TAKKEN, TYP.

WORTELBANDEN, BIOAFBREEKBAAR 
TOUW OF KOORD, TYP.

UITGEGRAVEN WORTELSYSTEEM, 
WORTELSNOEIEN BIJ HERPLANTEN, 
VERWIJDER NOODZAKELIJKE HOEVEELHEID 
GROND VOOR VERVOER; BEDEK KALE 
WORTELS MET ZEEWIERMENGSEL, MULCH, 
BODEM OF JUTE; GEEF EXTRA WATER WAAR 
NODIG

ZONE VAN OMTREKSLEUF, OPGRAVEN EN 
WORTELSNOEIEN UITVOEREN VOORDAT 
WORTELS WORDEN KAALGELEGD BINNEN 
WORTELZONE VOOR TRANSPLANTATIE.

WORTELZONE VOOR TRANSPLANTATIE; BEWAAR 
VERWIJDERDE BOVENGROND EN ONDERGROND 
DIE MOET WORDEN GEBRUIKT BIJ HERPLANTEN; 
ZIE SPECIFICATIES VOOR BODEMVERBETERING.

DIENT TE WORDEN VASTGESTELD DOOR 
LANDSCHAPSARCHITECT EN GECERTIFICEERDE 
BOOMVERZORGER
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Bodemwetenschappen en aanplanttechnieken voor stadsbomen hebben in 
de afgelopen jaren een enorme vooruitgang ondergaan. Zo kunnen bewerkte 
structurele bodems bijvoorbeeld verdichting door het verkeer weerstaan of 
het gewicht van bestrating of structuren verdragen, terwijl er tegelijkertijd 
ook diep in het bodemprofiel beluchting en voedingsstoffen worden geleverd. 
Vanwege de overweldigende voordelen van deze aanplantingssystemen 
kan het wenselijk zijn om de grond rond de wortelzone van een boom 
gedeeltelijk te vervangen om de gezondheid en de levensduur van de boom 
te verbeteren.

Deze toepassing is ideaal voor de boomplantingen met wortelzones die zijn 
uitgestrekt onder bestrating en bomen met een slecht geschikt of beperkt 
bodemvolume, of waar wordt voorgesteld om bestrating toe te voegen of

Ginkoboom aan een straat met gedeeltelijk blootgelegde 
wortels die klaar is voor nieuwe op zand gebaseerde 
structurele aanplantingsgrond.
(Afbeelding met dank aan Stephen Stimson Associates.)

Boomgrondvervanging in stedelijke omgeving
vervangen binnen een bestaande wortelzone. Dit kan ook worden toegepast 
op bomen die zijn geplant in gebieden met intensief gebruikt gazon 
(bijvoorbeeld in parken of campuslandschappen,) waar bodemvervanging is 
gewenst om de duurzaamheid en gezondheid van het gazon te verbeteren.  

Onderdelen van de aanplantingsinfrastructuur die zijn weergegeven 
in de tekening (zoals beluchtingspijpen, wortelafschermingen, 
voedingsbuizen, irrigatie en vochtsensoren) bieden een voorbeeld van 
de vele beschikbare technologieën die kunnen worden geselecteerd, 
weggelaten, of gecombineerd op basis van de behoeften van de boom en 
de projectdoelstellingen, en deze keuze moet worden bepaald door een 
landschapsarchitect.

Installatie van een nieuw bestratingssysteem voor ginkobomen langs een straat. Aan de 
rechterkant van de foto graaft een boomverzorger een zeer verdichte zandige leembodem uit 
die meer dan 20 jaar lang een bakstenen stoep had ondersteund. Aan de linkerkant voltooit 
de aannemer het aanbrengen van een bewerkte bodem op basis van zand, die de belasting van 
het nieuwe trottoir zal dragen.
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OPMERKINGEN:

BOOMGRONDVERVANGING VOOR STEDELIJKE LOCATIES
1,27 CM = 30,48 CM (1/2 DUIM = 1 VOET)8

STOEP, VOLGENS LANDSCHAPSARCHITECT, TYP.
VARIEERT

BODEMVOCHTSENSOR, VOLGENS L.A., TYP.

VOLGENS 
LANDSCHAPSARCHITECT (L.A.)

1. BEPERK DE VERSTORING VAN BESTAANDE GROND OP BASIS VAN AANWEZIGE 
BODEMGESTELDHEID EN GEVONDEN DISPERSIE VAN BOOMWORTELS. ALLE 
GRAAFWERKZAAMHEDEN EN BODEMVERVANGING OF -VERBETERING MOET 
WORDEN UITGEVOERD ONDER TOEZICHT VAN EEN GECERTIFICEERDE 
BOOMVERZORGER.

2. ALLE WERKZAAMHEDEN MOETEN WORDEN VERRICHT ONDER TOEZICHT VAN EEN 
GECERTIFICEERDE BOOMVERZORGER OF ERKENDE AANNEMER. ZORG ERVOOR 
DAT DE BOMEN IN GOEDE GEZONDHEID ZIJN EN GEEN ONGEBRUIKELIJKE STRESS 
ERVAREN VOORAFGAAND AAN HET BEGIN VAN DE WERKZAAMHEDEN.

3. BESCHERM DE BOOM EN DE BOOMWORTELS GEDURENDE DE GEHELE 
CONSTRUCTIE. ZORG ERVOOR DAT HET GEBRUIK VAN DE AIRSPADE OF GRAVEN 
MET DE HAND ALLEEN PLAATSVINDT BINNEN DE KRITIEKE WORTELZONE. 
DOCUMENTEER EN BEOORDEEL ALLE SCHADE AAN BOMEN VANAF DE AANVANG TOT 
EN MET DE VOLTOOIING VAN DE WERKZAAMHEDEN. SCHADEVERGOEDING WORDT 
GECOMPENSEERD OP BASIS VAN VOORAF OVEREENGEKOMEN VOORWAARDEN. ZIE 
DE SPECIFICATIES.

4. ZORG VOOR EEN GOED BODEMVOCHTGEHALTE TIJDENS DE GEHELE DUUR VAN 
DE WERKZAAMHEDEN. DE BODEM MOET DE VELDCAPACITEIT BENADEREN, MAAR 
NIET VERZADIGD ZIJN, EN VOLDOEN AAN EEN VELDVOCHTIGHEIDSTEST 
VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK VAN EEN AIRSPADE. GEEF BOMEN ZO NODIG 
HANDMATIG WATER VÓÓR DE AANVANG VAN HET WERK EN BINNEN 24 UUR NA 
AFLOOP. BEDEK KALE WORTELS EN GEEF WATER WAAR NODIG TIJDENS 
WERKZAAMHEDEN.

5. EEN GECERTIFICEERDE BOOMVERZORGER DIENT DE ALGEHELE GEZONDHEID 
VAN BOMEN TE EVALUEREN, EN EEN VERSLAG TE MAKEN MET AANBEVELINGEN 
VOOR EXTRA BOOMVERZORGING VÓÓR, TIJDENS EN NA DE VOLTOOIING VAN HET 
WERK.

6. NEEM VOORAFGAAND AAN GRAAFWERKZAAMHEDEN CONTACT OP MET HET 
KLIC-CENTRUM OF DE JUISTE LOKALE INSTANTIES OM DE AANWEZIGE KABELS EN 
LEIDINGEN TE IDENTIFICEREN. BESCHERM DE AANWEZIGE KABELS EN LEIDINGEN 
GEDURENDE HET GEHELE CONSTRUCTIEPROCES EN HERSTEL EVENTUELE SCHADE 
DAARAAN ZONDER KOSTEN VOOR DE EIGENAAR.

7. ZIE DE SPECIFICATIES VOOR MEER INFORMATIE. ZIE OOK DE HANDLEIDING VAN 
DE FABRIKANT VOOR EEN GOEDE VEILIGHEID EN WERKING.

STREEFDIKTE VAN 
GRONDLAAG OF 
ZOALS TOEGESTAAN

BESTAANDE BOOMWORTELS; 
UITGRAVEN MET AIRSPADE, 
SNOEIEN EN VERLAGEN ZOALS 
VEREIST 

BASIS VAN STEENSLAG/WORTELBARRIÈRE, 
VOLGENS L.A., TYP.
BELUCHTINGSPIJP MET DRUPPELIRRIGATIE 
EN VULTRECHTER, VOLGENS L.A., TYP.

STRUCTURELE BODEM TER VERVANGING VAN 
BESTAANDE GROND, VOLGENS L.A., TYP.

VOORBEREIDE ONDERGROND, 5 CM MIN. 
OVERGANGSZONE BIJ NIEUWE GROND, TYP.

ONGESTOORDE BODEM BIJ BASIS VAN 
BOOM, ZORG ERVOOR DAT BOOM WORDT 
GEPLANT OP DE JUISTE HOOGTE
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BIJLAGE



Bijlage     33

Tabel is een uittreksel van de ANSI A300 norm voor 
ondersteuningssystemen (Deel 2), “Beste praktijken voor 
bodembeheer voor stadsbomen” (2014). Gebruikt met 
toestemming van de International Society of Arboriculture 
(ISA).

Bijlage A: Bodemverbeteringen

Verbetering                      Toepassingen         Beperkingen
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Compost1 l l l l l

Bladeren2 l l l l

Mest2 l l l l l l

Bioafval2 l l l l l l

Houtmateriaal2 l l l l

Schors2 l l l l

Biohoutskool2 l l l l l l l

Biostimulerende middelen l l l l

Compostthee l l l l

Zand l

Exp. leisteen/lei l

Perliet/vermic. l

Polystyreen l

Diatomeeënaarde l

Polymeergels l

Kalk l l l

Gips l l l l

Zwavel en ijzer l l l

Anorganische meststof l l l l

Tabel 2. Toepassingsopties en beperkingen van typische bodemverbeteringen voor stadsbomen.

2 Verwijst naar materialen in niet-gecomposteerde vorm. Deze materialen kunnen echter ook tot 
compost worden verwerkt vóór gebruik als bodemverbetering.

1 Verwijst naar elke combinatie van organische materialen (bijvoorbeeld tuinafval, voerafval, mest) die 
het composteerproces hebben ondergaan om rijpe, stabiele humus te produceren die donkerbruin of 
zwart is en een bodemachtige consistentie en een aardse geur heeft.



34    AirSpade Bulletin over technische toepassingen

SECTIE 312317

GESPECIALISEERDE UITGRAVING VAN WORTELZONE EN BODEM

*************************************************************************************
Bedoeling van dit document: Het is de bedoeling van deze specificatiesectie om de gewenste 
resultaten te beschrijven voor gronduitgraving, beluchting en wortelzoneverbetering die 
worden verkregen met het gebruik van een door perslucht aangedreven werktuig aangeduid 
als de AirSpade. Het gebruik van deze apparatuur is gericht op het beheer van de fysische 
eigenschappen van de bodem en wortelzones om gunstige voedings- en bodemomstandigheden 
te creëren en/of behouden teneinde een doelstelling te bereiken.

Tenzij anders aangegeven wordt verondersteld dat het gebruik van dit werktuig al vooraf is 
bepaald als de juiste methode om kenmerken van de bodem- en/of wortelzone te wijzigen in 
reactie op de terreinevaluaties die voorafgaand aan de bouw zijn uitgevoerd en op eerdere 
diagnose en aanbevelingen door een gecertificeerd testlaboratorium en/of gecertificeerde 
boomverzorger.

Bodemverbeteringsprocedures, waaronder het beheer van chemische en biologische 
eigenschappen, evenals algemene boomverzorgingspraktijken en onderhoud in overeenstemming 
met ANSI A300 (alle onderdelen), worden elders gespecificeerd. Coördineer met werk van 
secties vermeld in alinea 1.02, GERELATEERD WERK.
*************************************************************************************

DEEL 1 ALGEMEEN

1.00  GERELATEERDE DOCUMENTEN

A. Tekeningen en algemene bepalingen van het contract, met inbegrip van algemene en 
aanvullende voorwaarden en divisie 01 specificatiesecties, gelden voor deze sectie.

1.01 INBEGREPEN WERK

A. Lever alle werkapparatuur, arbeid en het vereiste toezicht om gespecialiseerde 
uitgraving van wortelzone en bodem te verrichten met een door perslucht 
aangedreven gereedschap ook aangeduid als een AirSpade, binnen de grenzen 
aangegeven op de tekeningen en zoals hierin gespecificeerd. Werk zal omvatten, 
maar niet beperkt zijn tot het volgende:

1. Verwijderen en opbreken van de bodem rond bestaande bomen voor het uitvoeren 
van visuele inspectie en correctie van specifieke gezondheidsproblemen van bomen.

*************************************************************************************
Verwijder 2. hieronder als de diagnose al is uitgevoerd en de aannemer gespecialiseerde 
uitgraving verricht als middel om de voorgeschreven behandelingen uit te voeren. 

*************************************************************************************

2. Verwijderen en opbreken van de grond rond bestaande bomen om diagnose van 
boomziekten uit te voeren.

3. Verwijderen en opbreken van de grond rond bestaande bomen voor het 
gemakkelijker aanbrengen van gemengde of verbeterde grond om wortelgroei te 
bevorderen.

4. Verwijderen en opbreken van de grond rond bestaande bomen om wortel snoeien 
te vergemakkelijken.

5. Verwijderen en opbreken van de grond rond bestaande bomen om boomwortels te 
lokaliseren.

6. Verwijderen en opbreken van de grond rond bestaande bomen om ruimte te 
maken voor voorgestelde bouw op het terrein.

7. Wortelkraaguitgraving (RCX) om de onderste stam en steunwortels van de 
aangewezen bomen en struiken bloot te leggen.

8. Bodemvervanging ter voorkoming of beperking van bodemverdichting, slechte 
afwatering, structurele bodemproblemen of nieuwe landschapsaanleg.

9. Wortelsnoeien.
10. Verwijderen van alle vuil, puin en andere materialen die moeten worden 

verwijderd als gevolg van het werk van deze sectie.

1.02 GERELATEERD WERK

A. Raadpleeg de contractdocumenten voor vereisten die invloed hebben op de 
werkzaamheden van deze sectie. Andere specificatiesecties die een direct verband 
hebben met het werk van deze sectie omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

1. Sectie 015639, TIJDELIJKE BOOMBESCHERMING.
2. Sectie 015640, TIJDELIJKE BOOM- EN BODEMBESCHERMING.
3. Sectie 024113, SELECTIEVE AFBRAAK EN VERWIJDERING VAN LOCATIES.
4  Sectie 311000, OPRUIMEN VAN LOCATIE.
5. Sectie 311300, SELECTIEVE BOOMVERWIJDERING EN BIJSNOEIEN.
6. Sectie 311317, BOOMSNOEIEN.
7. Sectie 312300, UITGRAVEN VAN LOCATIE, OPVULLEN en COMPRIMEREN; 

Uitgraving en opvullen.
8 Sectie 312500, EROSIE- EN SEDIMENTCONTROLES.
9. Sectie 329115, AANPLANTINGSBODEMS. 
10. Sectie 329300, AANPLANTEN. 
11. Sectie 329600, TRANSPLANTEREN.

1.03 NORMEN WAARNAAR WORDT VERWEZEN

A. Voldoen aan de toepasselijke vereisten van de volgende normen. Wanneer deze 
normen in strijd zijn met andere specifieke vereisten gelden de meest beperkende 
bepalingen.

1. American National Standards Institute (ANSI):

Z133.1 Veiligheidseisen voor snoeien, trimmen, herstellen, onderhouden en 
verwijderen van bomen, en voor het snijden van kreupelhout.

A300 Boomverzorgingswerkzaamheden - onderhoud van bomen, struiken en 
andere houtachtige planten - standaardprocedures (delen 2, 5 en 8).

2. Council of Tree and Landscape Appraisers:

Gids voor bomenbeoordeling - 9e editie

3. TCIA – Tree Care Industry Association, Inc. (TCIA) 

Bijlage B: Bouwspecificaties
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1.04 DEFINITIES 

A. Boomverzorger: Iemand die het beroep van boomverzorging uitoefent en door  
ervaring, onderwijs en relevante opleiding, de bekwaamheid bezit om te zorgen 
voor of toezicht te houden op het beheer van bomen en andere houtachtige 
siergewassen.

B. Druiplijn: Denkbeeldige lijn die wordt bepaald door de doorsnede van het bladerdak.

C. Kritieke wortelzone (KWZ): Minimumvolume van wortels vereist voor het handhaven 
van de gezondheid en stabiliteit van de boom. Dit wordt doorgaans bepaald door de 
diameter van de boom te meten op 1,3 m boven de grond en dit te vermenigvuldigen 
met 30 cm, een minimale straal van 3 m vanaf de stam of op de druiplijn van de 
boom, welke van deze het verst is van de stam, of zoals anders aangegeven op de 
tekeningen of bepaald op het terrein. De KWZ wordt voor elke situatie individueel 
bepaald door de boomverzorger met goedkeuring door de landschapsarchitect.

D. Afgewerkte grond: Hoogte van afgewerkte oppervlakken.

E. Handmatig graven: Zorgvuldige gronduitgraving met handgereedschap om wortels 
bloot te leggen voor inspectie of om te bepalen waar mechanische uitgraving kan 
worden uitgevoerd zonder aanzienlijke wortelschade of -verlies.

F. Ondergrond: Oppervlak of hoogte van ondergrond die overblijft na het voltooien van 
de uitgraving, of bovenkant van opvulling direct onder de beplantingsgrond.

G. Bovengrond: Grond die aanwezig is op de bovenste laag van het bestaande 
bodemprofiel op het projectterrein.

H. Leem: Grond die een combinatie van deeltjes bevat met meestal ongeveer gelijke 
delen zand, zout en klei, inclusief organisch materiaal.

I. Mulch: Materiaal geplaatst op het bodemoppervlak en samengesteld uit 100% 
fijngesnipperde dennenschors of houtsnippers die ontstaan door boomdelen door 
een houtsnippermachine te bewegen. Het materiaal heeft een uniforme grootte en 
is vrij van rot, bladeren, twijgen, puin, stenen of ander materiaal dat schadelijk is 
voor de bomengroei. Brokken zijn nooit groter zijn dan 7 cm in en dikker dan 6 mm.

J. Bladcompost: Goed gecomposteerde, stabiele en onkruidvrij organisch materiaal, pH 
van 5,5 tot 8; vochtgehalte 35 tot 55 gewichtsprocenten; 100 procent past door 
een zeef van 25 mm; oplosbaar zoutgehalte van 2 tot 5 dS/m; niet meer dan 0,5 
procent inerte verontreinigingen en vrij van stoffen die giftig zijn voor aanplantingen.

K. Beoordeling van aanwezige bomen: Een document of terreinplan dat de aanwezige 
bomen op het terrein beschrijft, met informatie die wordt verstrekt uit een 
inventaris of een onderzoek, en bevat: boomsoorten, grootte (DBH), locatie, 
conditie en kans op falen.

1.05 IN TE DIENEN DOCUMENTEN

A. Zorg voor het opstellen en indienen van een “Gespecialiseerd plan voor uitgraving 
van wortelzone en grond”, dat de omvang beschrijft van de grond die met 
de AirSpade bewerkt moet worden. Toon alle gebieden van het voorgestelde 
werkterrein, met toegang voor voertuigen of apparatuur, sleuven, uitgravingen, of 
andere verstoringen van de grond. Neem het volgende hierin op:

1. Voorgesteld plan zal worden beoordeeld en goedgekeurd door de eigenaar en 
landschapsarchitect. Voorafgaand aan de goedkeuring mag geen enkel werk uit 
deze sectie beginnen.

*************************************************************************************
Verwijder B. hieronder als de diagnose al is uitgevoerd en de aannemer gespecialiseerde 
uitgraving verricht als middel om de voorgeschreven behandelingen uit te voeren. 

*************************************************************************************

B. Zorg voor het opstellen en indienen van een “Beoordeling van aanwezige bomen” 
zoals hierin gedefinieerd.

C. Voorgestelde methoden en materialen evenals het schema voor het bewerken van 
grond en wortelzones, volgens ANSI A300 (alle delen), worden ter goedkeuring 
ingediend door de gecertificeerde boomverzorger.

D. Dien het overzicht in van bestaande bomen die met een AirSpade zullen worden 
bewerkt.

E. Dien een beschrijving in van alle soorten voorgestelde gespecialiseerde 
werkzaamheden voor wortelzone en gronduitgraving met de reden en de locatie 
van elke beschreven soort. Gespecialiseerde werkzaamheden voor wortelzone en 
gronduitgraving kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

1.  Bodembeluchting en decompactie.
2. Radiale sleuven.
3. Verticaal mulchen.
4. Uitgraven van wortelkraag.
5. Wortelsnoeien.
6. Wortels blootleggen.
7. Bodemvervanging.
8. Verplanten.
9. Wortelomleiding.
10. Wortelsleuven.
11. Uitgraving of sleuven vereist voor bouw of nutswerkzaamheden in KWZ.

*************************************************************************************
Onderzoek van de wortelzone kan noodzakelijk zijn voor een groot aantal redenen, waaronder: 
Wortelkraaguitgraving voor het vaststellen van wortelschade of wortelziekte
In kaart brengen van wortelsystemen op bouwlocaties om te helpen bij het installeren van de 
fundering en ondergrondse leidingen:

Wortelsnoeien
Wortelstructuuranalyse
Identificatie van wortellocatie in burengeschillen 
Risicobeoordeling en -beheer
Beoordeling van de stabiliteit van de boom

Verwijder F. hieronder als de diagnose al is uitgevoerd en de aannemer gespecialiseerde 
uitgraving verricht als middel om de voorgeschreven behandelingen uit te voeren. 

*************************************************************************************
F. Verricht onderzoek van de wortelzone en beoordeel de kroon en het gebladerte 

van elke boom. Dien voor elke boom waar speciaal bodemuitgravingswerk wordt 
verricht een gezondheidsbeoordeling in van een gecertificeerde boomverzorger. Dit 
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moet aantonen dat elke boom gezond genoeg is voor de voorgestelde AirSpade-
werkzaamheden en de verwachte verstoring van de grond en/of het wortelsysteem.

1. Dien digitale foto’s in die de boomomstandigheden documenteren en de 
bevindingen van het onderzoek naar de boomwortelzone illustreren. Raadpleeg 
paragraaf 3.05.

1.04 BESCHERMING VAN EIGENDOMMEN

A. Voorkom schade aan en het bewegen, inklinken of instorten van aangrenzende 
services, nutsleidingen, structuren en bomen. Aanvaard aansprakelijkheid voor 
dergelijke schade, beweging, inzinking of instorting. Herstel schade onmiddellijk 
zonder kosten voor de eigenaar.

 
1.05 BOETES VOOR SCHADE AAN BOMEN

*************************************************************************************
Handhaaf eerste alinea van A als sectie 015639 een onderdeel uitmaakt van de 
bouwdocumenten. Als het geen deel uitmaakt van de bouwdocumenten, verwijderen dan de 
eerste alinea en handhaaf de tweede alinea A t/m E.

*************************************************************************************

A. Raadpleeg Sectie 015639, TIJDELIJKE BOOM- EN PLANTBESCHERMING.

A. Bepaalde solitaire bomen binnen de bouwzones en op andere belangrijke locaties 
zullen door de eigenaar en de landschapsarchitect worden geïdentificeerd en 
gemarkeerd met rode labels. Verlies van een van deze bomen leidt tot boetes van € 
10.000 per boom. Schade aan alle andere bomen op het terrein leidt tot een boete 
van € 200 per 2,5 cm dikte van de boom.

1. Als er op enig moment tijdens de werkzaamheden schade aan de stam of 
wortelschors wordt opgemerkt, moet de gebruiker het gereedschap verder 
van de wortels of stam verplaatsen of de werkzaamheden stopzetten. 
Schorsbeschadiging is niet aanvaardbaar en leidt tot boetes.

B. De aannemer krijgt een boete van 1.000 euro opgelegd voor het binnendringen van 
boombeschermingszones.

C. Schade aan bomen, struiken en andere begroeiing zal worden beoordeeld door 
de architect en de eigenaar overeenkomstig het boeteschema voorgeschreven in 
alinea’s A en B hierboven.

D. Als er bomen of wortels zichtbaar zijn beschadigd, zal de eigenaar voor een periode 
van twee jaar een vastgesteld bedrag achterhouden van de aannemer volgens 
de hierboven beschreven vereisten. Na deze periode worden de gevolgen van de 
schade aan elke boom beoordeeld.

E. Als er bomen of struiken die zijn aangewezen om gered te worden beschadigd raken 
en vervanging nodig is, moet de aannemer een aantal bomen of struiken met een 
bepaalde diameter van hetzelfde soort en hetzelfde ras leveren en aanplanten, 
zoals gespecificeerd door de eigenaar en architect. De totale diameter van de 
nieuwe bomen of struiken moet gelijk zijn aan de diameter van de boom of struik die 
vervangen moet worden. 

1.06 BESTAANDE DIENSTEN

A. Bestaande structuren en nutsleidingen moeten naar behoren worden beschermd 
tegen schade.

1.07 KWALITEITSWAARBORGING

*************************************************************************************
Selecteer hieronder A. eerste alinea, voor nationale certificering. Tweede paragraaf geldt alleen 
voor de Commonwealth van Massachusetts.

*************************************************************************************

A. Werk in deze sectie moet worden uitgevoerd door een professionele door ISA 
gecertificeerde boomverzorger met minimaal vijf jaar ervaring die met succes het 
certificatieprogramma van de International Society of Arboriculture (ISA) heeft 
voltooid, dat wordt gesponsord door de International Society of Arboriculture, P.O. 
Box 3129, Champaign, IL 61826 (217) 355-9411; E-mail: isa@isa-arbor.com.

A. Werk in deze sectie moet worden uitgevoerd door een professionele gecertificeerde 
boomverzorger met minimaal vijf jaar ervaring die met succes het Massachusetts 
Certified Arborist (MCA) programma/examen heeft voltooid, dat is gesponsord door 
de Massachusetts Arborists Association, 8-D Pleasant Street, South Natick, MA 
01760; (508) 653-3320; FAX: (508) 653-4112; E-mail: MaarbAssn@aol. com.

 
B. Boomverzorgers dienen de volgende minimumkwalificaties te bezitten:

1. Certificering door:
 a. TCIA-- een bedrijf erkend door Tree Care Industry Association, Inc.
 b. ISA – International Society of Arborists
2. Voldoen aan de verzekeringsvereisten van de staat.
3. Vergunningen voor de toepassing en het gebruik van pesticiden, als toepassing 

van pesticiden wordt vereist

C. Apparatuur die wordt gebruikt voor de voltooiing van de werkzaamheden in deze 
sectie wordt beheerd door ervaren technici, die zijn getraind en gecertificeerd door 
de fabrikant van de apparatuur om het door perslucht aangedreven instrument veilig 
en naar behoren te bedienen volgens de gebruikershandleiding van de fabrikant en 
het “AirSpade Bulletin over technische toepassingen (2016).”

D. De AirSpade mag niet worden gebruikt in zware regen of als een gecertificeerde 
boomverzorger de bodem te nat of te droog vindt.

E. Boomstammen moeten tijdens alle opgegeven activiteiten voldoende worden 
beschermd tegen beschadiging door het gebruik van de AirSpade.

1.08 TERREINCONTROLE

A. Hoewel het gebruik van een AirSpade het trauma voor de boom aanzienlijk kan 
verminderen, is het belangrijk om de gezondheid en verzorging van de boom vóór, 
tijdens en na de procedure te controleren. Extra bewatering is meestal noodzakelijk 
en moet worden verstrekt volgens de aanwijzingen en doorlopende controle van de 
boomverzorger.
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B. Terreincontrole is de verantwoordelijkheid van een gecertificeerde boomverzorger. 
Schade aan bestaande bomen moet onmiddellijk worden gemeld aan de architect. 
Als er een boom is beschadigd, moet het werk worden gestopt en de oorzaak van 
de schade beoordeeld. Er wordt geen werk begonnen totdat de aannemer een 
plan heeft ingediend om verdere boomschade te voorkom en het plan schriftelijk is 
goedgekeurd door de landschapsarchitect.

1.09 OVERLEG VOORAFGAAND AAN DE BOUW

A. Overleg voorafgaand aan de bouw: Houd voorafgaand aan het uitvoeren van 
gespecialiseerde wortelzone- en gronduitgravingen een bijeenkomst met de 
landschapsarchitect, gecertificeerde boomverzorger, [vertegenwoordiger van 
de AirSpade-fabrikant] en de eigenaar om het volgende te controleren en te 
beoordelen:

1. Projectvereisten voor boom- en bodembeschermingsmaatregelen zoals beschreven 
in de contractdocumenten.

2. Productgegevens van de AirSpade-fabrikant inclusief een gebruiksaanwijzing over de 
toepassing, werking en veiligheid.

3. Grenzen waarbinnen de gespecialiseerde wortelzone- en gronduitgravingen worden 
uitgevoerd.

4. Gebieden van het voorgestelde werkterrein, met toegang voor voertuigen of 
apparatuur, sleuven, uitgravingen, of andere verstoringen van de grond. 

*************************************************************************************
Verwijder 5. hieronder als de diagnose al is uitgevoerd en de aannemer gespecialiseerde 
uitgraving verricht als middel om de voorgeschreven behandelingen uit te voeren. 

*************************************************************************************

5. De verzorgingsbehoeften van individuele bomen, inclusief specifieke plaatselijke 
omstandigheden, die impact kunnen hebben op de doelstellingen van het project of 
de implementatiestrategie van de bouw.

6. Implementatiestrategie voor boomverzorging vóór, tijdens en na de bouw.
 
*************************************************************************************
Verwijder B. hieronder indien reeds behandeld in Afdeling 01 ALGEMENE VEREISTEN. 

*************************************************************************************

B. Als de werkzaamheden plaatsvinden in een woonwijk zijn de bedrijfsuren beperkt tot 
8.00 uur tot 18.00 uur, of zoals anders vereist door de plaatselijke autoriteiten.

C. Als er lucht wordt afgevoerd uit het door perslucht aangedreven werktuig, dan 
moet het uiteinde van het gereedschap in contact zijn met of onder het oppervlakte 
van de grond, om geluidsoverlast te vermijden.

DEEL 2 - PRODUCTEN

2.01 UITRUSTING

*************************************************************************************
Selecteer de eerste paragraaf A als bedrijfseigen specificatie is toegestaan 

*************************************************************************************

A. Gespecialiseerd werk voor wortelzone- en gronduitgraving wordt verricht met de 
AirSpade [Series 2000] van Guardair Corporation, een door perslucht aangedreven 
werktuig met een ergonomische hendel met pistoolgreep, een geïsoleerde glasvezel 
steel, en een gepatenteerd supersonisch mondstuk, gemaakt door AirSpade, een 
divisie van GuardAir Corporation, 47 Veterans Drive, Chicopee, MA 01022; Tel. 
1-800-482-7324; www.airspade.com, of een goedgekeurd soortgelijk product.

1. De compressor moet in goede conditie zijn en geen tekenen vertonen van 
overmatige olieafvoer in de luchtstroom.

2. Het gereedschap moet zijn uitgerust met een “dodemanstrekker.”

A. Gespecialiseerde werk voor wortelzone- en gronduitgraving wordt uitgevoerd 
met een door perslucht aangedreven werktuig, ook wel een AirSpade genoemd. 
Hogedruklucht komt uit een compressor die overeenkomt met de ontwerpstroom 
van het werktuig, zodat een geconcentreerde luchtstraal ontstaat die de bestaande 
bodem kan penetreren en opbreken voor een snelle, efficiënte uitgraving.

1. De compressor moet in goede conditie zijn en geen tekenen vertonen van 
overmatige olieafvoer in de luchtstroom.

2. Het gereedschap moet zijn uitgerust met een “dodemanstrekker”

DEEL 3 - UITVOERING

3.01 ALGEMEEN

A. Het terrein waar de AirSpade wordt gebruikt moet toegangsbeperking 
hebben. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij het werk zijn toegestaan 
binnen 8 meter van de werkzaamheden. Er moet een tijdelijke schermbarrière 
worden opgezet om te voorkomen dat rondvliegende stenen en puin tijdens de 
werkzaamheden het onmiddellijke werkgebied verlaten.

B. Medewerkers die het persluchtwerktuig gebruiken of dicht bij de activiteiten 
werken moeten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, die ten 
minste bestaan uit:

1. Helm met kunststof gezichtsbescherming
2. Oogbescherming zoald een veiligheidsbril
3. Oordopjes
4. Oorbeschermers
5. Overhemd met lange mouwen en een lange broek
6. Werklaarzen en sokken

C. Als het gebied actieve brand mier activiteit heeft, neemt personeel 
voorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de verzegeling van manchetten en het 
gebruik van insectenwerende middelen om te voorkomen dat brand mier aanval.

D. Luchtslangen die bij de werkzaamheden worden gebruikt moeten bij elke 
slangaansluiting zijn voorzien van veiligheidspennen en zweepslagbescherming.

E. De luchtstroomverwarmingsklep (indien aanwezig op de compressor) moet 
worden uitgeschakeld wanneer u in de buurt van bomen werkt, om de schors 
niet te beschadigen.
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3.02 VOORBEREIDING VAN DE BODEM

A. Bomen waarbij gespecialiseerd wortelzone- en gronduitgraafwerk zal plaatsvinden, 
moeten voor het begin van de werkzaamheden voldoende water ontvangen. De 
hoeveelheid en de frequentie van het water wordt bepaald door de gecertificeerde 
boomverzorger. Werk mag niet beginnen voordat de voorbereiding schriftelijk is 
goedgekeurd door de gecertificeerde boomverzorger.

B. Grond moet voor en tijdens het werk vochtig zijn tot het punt van veldcapaciteit. 
Als er tijdens de werk stof ontstaat moet het werk worden gestopt en de bodem 
moet wordt bevochtigd. Als er gras, grote stenen of mulch aanwezig zijn in het 
uitgravingsgebied, moeten deze voor aanvang van het werk worden verwijderd.

3.03 LUCHTBEHANDELING

A. De aannemer zal het AirSpade-gereedschap gebruiken om te beluchten en de grond 
los te maken tot de opgegeven diepte (meestal 15-20 cm) van de bovengrondlaag. 
Indien aanpassing van de bodeminhoud en beluchting noodzakelijk is tot een grotere 
diepte, dan kan deze toepassing worden gecombineerd met andere behandelingen 
zoals radiale sleuven of verticaal mulchen. (Zie paragrafen 3.06 en 3.07.)

1. Plaats multiplexplaten over aangrenzende sleuven om te voorkomen dat ze 
opnieuw worden gevuld.

2. Plaats de AirSpade onder een hoek van 30° tot 45° (afhankelijk van de gewenste 
diepte) en op ongeveer 25 mm van het oppervlak.

3. Beweeg het mondstuk heen en weer om de gewenste sleufbreedte te definiëren.
4. Blijf niet gericht op dezelfde plek.
5. De breedte, diepte en lengte van de sleuf en de vereiste bodemverbetering wordt 

bepaald op basis van de behoeften van de boom en de projectdoelstellingen.
6. De verstelbare vuilkap moet dicht bij de grond worden geplaatst, om ervoor te 

zorgen dat rondvliegend materiaal uit de buurt van de gebruiker blijft.
7. Raadpleeg de actuele veiligheids- en bedieningsrichtlijnen van de fabrikant.

3.04 BODEMVERBETERING

A. Bodemverbetering: Meststoffen, compost of andere bodembestanddelen moeten 
gelijkmatig worden aangebracht en in een tempo bepaald op basis van de resultaten 
van de bodemtests overeenkomstig Sectie 329115, AANPLANTINGSBODEMS. 
Bodemverbeteringen worden met behulp van een AirSpade vermengd met de 
bestaande bodem. 

 
3.05 ONDERZOEK VAN DE WORTELZONE

A. Het onderzoek naar de wortelzone moet minimaal het volgende bevatten:

1. Bepalen van de doelstelling van de inspectie, zoals het opsporen van 
doorgesneden of beschadigde wortels, met name waar bomen in de buurt staan 
van recente uitgravingswerkzaamheden op bouwplaatsen of waar sleuven voor 
ondergrondse nutsleidingen zijn gegraven, of het opsporen van wortelziekte of 
-rot, of het boren naar wortelrot, of voor het verzamelen van monsters voor 
verzending naar een laboratorium.

2. Het kan ook nodig zijn om de locatie van boomwortels te bepalen, bijvoorbeeld 
tijdens een beoordeling van bomen in verband met verzakking of bij de planning 
van bouwwerkzaamheden in de buurt van bomen.

3. Afbakening van het gebied dat zal worden uitgegraven – markeer het 
bodemoppervlak van het gebied dat moet worden geïnspecteerd en bepaal de 
diepte van de inspectie/bodemverwijdering.

4. Bepaal na de inspectie hoe de ruimte wordt behandeld; dat wil zeggen, opvullen 
met dezelfde grond, nieuwe grond, of blootgelegd laten; mulch, graszoden of zaad 
op de oppervlakte.

5. Bepaal de nazorg, bijv. bodemvochtigheidssensoren, irrigatieniveau of frequentie.

B. De beoordeling moet ook aanbevelingen bevatten voor boombescherming, verzorging 
vóór, tijdens en na de voltooiing van het werk op het terrein, en eventuele andere 
kwesties of beperkingen die als richtlijn moeten dienen voor de projectdoelstellingen 
en/of uitvoeringsstrategieën op basis van de boom- en veldomstandigheden.

C. Gebruik de AirSpade of handmatig graven om ondergrondse onderzoeken uit te 
voeren en de conditie van structurele wortels te bepalen voor het beoordelen van de 
stabiliteit van de bomen. De AirSpade moet worden gebruikt voor het onderzoeken 
van vermoedelijke wortelrot of -schade van de boom.

3.06 VERTICAAL MULCHEN

*************************************************************************************
Gebruik verticaal mulchen voor terreinen met oppervlakkige bodemdiepte, anaerobe 
omstandigheden of andere soorten slecht groeiende bodems. Deze toepassing is vooral 
nuttig in gebieden die worden gedeeld met vaste planten of bodembedekkers, waar minimale 
verstoring is gewenst.

*************************************************************************************
A. Gebruik verticaal mulchen met de AirSpade om de grond diep in de wortelzone van 

de boom los te maken en te verbeteren.

B. Spuit verfmarkeringen op de grond om de plek van de boorgaten aan te geven.

C. Boorgaten moeten op de aangegeven diepte zijn (meestal 45 tot 90 cm), afhankelijk 
van de specifieke behoeften van het terrein en de gezondheidstoestand van de 
bomen. Als er weerstand wordt gevoeld, trek dan de AirSpade langzaam omhoog 
en plaats hem vervolgens weer terug, zodat zodat de losgemaakte grond aan de 
onderkant van het gat naar boven kan worden gebracht.

D. Vul verticale gaten met volwassen bladcompost of ander verbeteringsmateriaal, 
zoals aanbevolen door de boomverzorger.

E. Gebruik om ongewenste concentraties van toegevoegde voedingsstoffen 
(“hotspots”) te vermijden verbeteringen die compatibel of vermengd zijn met de 
bestaande bodem. [Raadpleeg Sectie 329115, AANPLANTINGSBODEMS]. Voor 
uitgebreidere resultaten is het mogelijk om verticaal mulchen uit te voeren over de 
loop van verscheidene groeiseizoenen.

 
3.07 RADIALE SLEUVEN

*************************************************************************************
Gebruik radiale sleuven om de grond binnen een KWZ tot matige diepten los te maken en te 
verbeteren. Deze toepassing is vooral nuttig in gebieden die worden gedeeld met vaste planten 
of bodembedekkers, waar minimale verstoring is gewenst.

*************************************************************************************
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A. Gebruik radiale sleuven met de AirSpade om de grond in de wortelzone los te 
maken en te verbeteren. 

B. Spuit verflijnen op de grond om de locaties van de sleuven aan te geven.

C. Graaf sleuven tot een specifieke diepte (meestal 25 tot 30 cm), afhankelijk van de 
specifieke behoeften van het terrein en de vastgestelde gezondheid van de bomen.

D. Gebruik om ongewenste concentraties van toegevoegde voedingsstoffen 
(“hotspots”) te vermijden verbeteringen die compatibel of vermengd zijn met de 
bestaande bodem. [Zie Sectie 329115, AANPLANTINGSBODEMS]. 

3.08 UITGRAVEN VAN WORTELKRAAG

A. Wanneer de grond te hoog tegen de wortelaanloop of de wortelkraag is geplaatst, 
moet dit worden hersteld via wortelkraaguitgraving met een AirSpade. Beweeg de 
AirSpade doorlopend heen en weer. Blijf niet gericht op dezelfde plek.

B. Fijne wortels moeten worden afgesneden en verwijderd als ze de uitgraving 
verstoren. De uitgraving moet worden gestopt als het bovenste gedeelte van de 
meeste steunwortels zijn blootgesteld. Nadat de wortels zijn blootgelegd kan een 
gecertificeerde boomverzorger snel herkennen welke wortels verwijderd moeten 
worden. Wortels met een diameter minder dan 6 mm kunnen met een AirSpade 
omlaag worden geleid in de bodem. Als de uitgraving dieper is dan 30 cm moet er 
overlegd worden met de gecertificeerde boomverzorger en de landschapsarchitect. 
Als er tekenen of symptomen van verval of ziekte zijn opgemerkt moeten de 
gecertificeerde boomverzorger en de landschapsarchitect op de hoogte worden 
gesteld. Als er tijdens het werk opkrullende wortels rond de stam van minder dan 
1/3 de diameter van de stam worden ontdekt, of een paar kleine opkrullende wortels 
rond de stam, dan moeten ze worden verwijderd. Als er opkrullende wortels rond 
de stam van meer dan 1/3 de diameter van de stam worden ontdekt, of veel kleine 
opkrullende wortels rond de stam, dan moeten de gecertificeerde boomverzorger en 
de landschapsarchitect op de hoogte worden gesteld.

C. Plaats de bovengrond of verbeterde grond terug zodat de wortels op de juiste 
hoogte zijn bedekt. [Raadpleeg sectie 329115, AANPLANTINGSBODEMS.]

D. Nadat de overtollige grond is verwijderd, wordt de uitgegraven ruimte opgevuld 
met mulch of houtsnippers zoals aangegeven door de boomverzorger. De mulch 
of houtsnippers mogen niet in contact komen met de boomstam en mogen de 
steunwortels niet verbergen voor inspectie. De dikte van de mulch of houtsnippers 
moet tussen de 5 tot 10 cm zijn, afhankelijk van de grofheid van het materiaal en 
goedgekeurd door de gecertificeerde boomverzorger en landschapsarchitect

3.09 SNOEIEN EN OMLEIDEN VAN WORTELS

A. Voor bomen waarbij binnen de wortelzone in de grond wordt gesneden moet een 
gecertificeerde boomverzorger de wortels snoeien met behulp van een AirSpade, 
waarbij zo weinig mogelijk van het wortelsysteem van de boom wordt verwijderd.

B. Nadat de bestaande wortels op een veilige manier zijn blootgelegd moet een 
gecertificeerde boomverzorger de beste plekken bepalen om scherpe sneden te 
maken met behulp van een handsnoeier. Kleinere wortels moet omlaag worden geleid 
in de grondhorizon om hen te helpen bij het volgen van een toekomstig groeipad

C. Als de opgegraven wortelzone van de boom een of meerdere dagen blootgesteld 
zal blijven, dan moeten de wortels beschermd en bedekt worden (bijvoorbeeld met 
grond, mulch of jutedoek) en waar vereist extra water worden gegeven. 

3.10 WORTELS BLOOTLEGGEN EN VERPLANTEN

*************************************************************************************
Het blootleggen van wortels met een AirSpade kan ook worden toegepast op vaste planten, 
struiken en aanplant van bodembedekkers. Deze methode van het verplanten biedt de 
mogelijkheid om een fijn wortelstelsel te behouden.Bovendien is het blootleggen van wortels van 
kleine planten vaak vereist tijdens uitgebreidere wortelzonebehandelingen (zoals beluchting en 
losmaken van de grond) of andere toepassingen op het werkterrein. Een andere toepassing die 
steeds populairder wordt is het blootleggen van wortels van kwekerijmateriaal voorafgaand aan 
het planten.

*************************************************************************************

A. Wanneer het blootleggen van wortels is vereist voor het verplaatsen of vervangen 
van de grond rond bestaande bomen, gebruik dan een AirSpade om de schade 
aan het wortelsysteem van de boom te minimaliseren. Bij het blootleggen van 
wortels moeten bestaande wortels waar nodig worden blootgelegd zodat ze kunnen 
worden gesnoeid en omlaag geleid om te zorgen dat ze geschikt zijn voor nieuwe 
aangrenzende bestratingssystemen.

B. Verwijder met een AirSpade bijna alle grond van het wortelsysteem van de boom 
of laat overtollige grond achter om mee te verplanten met de boom. Nadat de 
wortelzone is uitgegraven kan de boomverzorger de wortelmassa terugsnoeien tot 
de gewenste lengte. Het is cruciaal om kale wortels te beschermen tegen de zon en 
goed gehydrateerd te houden, en om de tijd tussen het uitgraven en verplanten te 
minimaliseren.

3.11 BODEMVERVANGING

A. Raadpleeg sectie 329115, AANPLANTINGSBODEMS.

3.12 VERWIJDERING VAN MATERIALEN

A. Grond die is verplaatst tijdens het werken met de AirSpade moet worden verzameld 
en van het terrein worden verwijderd, of op het terrein zelf worden verwijderd als 
het niet zichtbaar is.

B. Materiaal dat voortkomt uit de gespecialiseerde werkzaamheden aan de wortelzone 
en gronduitgraving en dat niet gepland is voor berging of niet geschikt is voor 
hergebruik in het project wordt het eigendom van de aannemer en moet op wettige 
wijze worden verwijderd buiten het bedrijfsterrein.

C Puin, afval en ander materiaal moet meteen worden verwijderd en niet worden 
achtergelaten totdat de locatie definitief wordt opgeruimd.

EINDE VAN SECTIE
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Aanvankelijk onderzoek op de locatie. Bezoek aan de locatie, meestal door 
de boomverzorger landschapsarchitect van het project om de gezondheid en 
behandelingsopties van bestaande bomen te inventariseren en beoordelen en 
om de strategische ontwerpmogelijkheden op basis van deze mogelijkheden en 
beperkingen te bepalen.

Afgewerkte grond. Hoogte van oppervlakken na voltooiing van de bouw of 
boomonderhoudswerkzaamheden.

American Society of Landscape Architects (ASLA). Amerikaanse 
beroepsvereniging voor landschapsarchitecten.

Anaeroob. Bodemomstandigheden met een gebrek aan zuurstof, meestal 
veroorzaakt door verzadiging, overmatige verdichting of een bodemstructuur 
die slecht is of niet compatibel met het gebruik van een landschap. Andere 
veelvoorkomende mulchsoorten zijn gemaakt van gecomposteerd organisch 
materiaal zoals bladeren of dennenschors.

Anorganisch. Verwijst naar grond met weinig koolstof en voedingsstoffen; 
meestal inerte steen of zand. Anorganische bodemverbeteringen worden vaak 
gebruikt om de drainage en beluchting van de bodem te verbeteren.

Beluchting. Beschrijft het vermogen van lucht om door te dringen in de 
bodem, en de beschikbaarheid van zuurstof voorr het wortelsysteem van een 
boom. Hiermee wordt ook verwezen naar verschillende technieken die worden 
gebruikt om verdichte of slecht gedraineerde verzadigde grond los te maken of 
te penetreren.

Beoordeling van aanwezige bomen. Een document of terreinplan dat 
de aanwezige bomen op het terrein beschrijft, met informatie uit een 
inventaris of een onderzoek zoals: boomsoorten, omvang, locatie, conditie, 
boomgemeenschap, structuur, gezondheid en populatieschatting.

Bewerking. Een proces van het losmaken en omkeren van de grond, meestal 
binnen een oppervlakkige bodemdiepte; bewerking bevordert de wortelgroei 
door de beluchting te verbeteren en opent poriënruimte die was gesloten als 
gevolg van verdichting.

Bladcompost. Goed gecomposteerd, stabiel en onkruidvrij organisch 
materiaal, pH van 5,5 tot 8; vochtgehalte 35 tot 55 gewichtspercentage; 
100 procent past door een zeef van 25 mm; oplosbaar zoutgehalte van 2 tot 
5 dS/m; niet meer dan 0,5 procent inerte verontreinigingen en vrij van stoffen 
die giftig zijn voor aanplantingen.

Blootgelegde wortel. Het verwijderen van grond uit het wortelsysteem van 
een boom.

Boetes voor schade aan bomen. Een boete die wordt opgelegd 
aan een aannemer voor schade aan bomen die zijn aangewezen bij 

bouwwerkzaamheden. Deze boetes zijn meestal gebaseerd op industrienormen 
voor de waardering van bomen of worden speciaal toegewezen aan belangrijke 
solitaire bomen. Ze moeten staan beschreven in de bouwspecificaties en 
offertes als onderdeel van bekende onvoorziene omstandigheden bij de bouw.

Boomverzorger. Een persoon die het beroep van boomverzorging uitoefent 
en die via ervaring, onderwijs en relevante opleiding de bekwaamheid bezit 
om het beheer van bomen en andere bosachtige sierplanten te verzorgen 
of er toezicht op te houden. Gekwalificeerde boomverzorgers moeten 
beschikken over certificering van ISA. Boomverzorgingsbedrijven moeten ook 
zijn geaccrediteerd door de TCIA en voldoen aan de overheidsvereisten voor 
verzekeringen.

Boomwaardebeoordeling. Een formele beoordeling van de waarde van 
bomen op basis van een overeengekomen norm, meestal uitgevoerd door een 
gecertificeerde boomverzorger.

Bovengrond. Grond die aanwezig is op de toplaag van het bestaande 
bodemprofiel op het projectterrein.

Council of Tree and Landscape Appraisers. Uitgever van “Gids voor 
bomenbeoordeling”, een standaardreferentie voor de waardering van bomen.

Doordringbaarheid. Het vermogen van water door te dringen in de bodem. 
Doordringbaarheid wordt vaak beïnvloed door de samenstelling van de bodem, 
gradatie en verdichting.

Druiplijn. De rand van het bladerdak van een boom zoals geprojecteerd op de 
grond.

Erkende aannemer. Medewerkers die gespecialiseerde gronduitgraving 
uitvoeren met een AirSpade moeten aantonen dat ze de minimaal vereiste 
opleiding, training en ervaring bezitten om het vereiste werk te verrichten.

Extra bewatering. Bewatering die plaatsvindt buiten een normale routine 
boomverzorging, meestal vereist vanwege bouw, verplanten, droogte of 
andere boomverzorgingsactiviteiten die abnormale stress plaatsen op 
een boom. Extra bewatering vereist vaak constante controle door een 
professionele boomverzorger.

Grondhorizon. Eén van meerdere lagen in een bodemprofiel gedefinieerd 
door fysieke samenstelling, kleur en textuur. De ‘A’ horizon verwijst naar de 
bovengrond in de buurt van het oppervlak (tot 45-60 cm diepte of meer), 
en wordt meestal gedefinieerd door een samenstelling van organisch en 
anorganisch materiaal dat belangrijk is voor boomgroei. De ‘B’ horizon, of 
ondergrond, is ook belangrijk voor diepe wortelgroei en is meestal grover met 
een minder organisch materiaal en voedingsstoffen dan de bovengrond. De 
‘C’ horizon of substraat, is meestal anorganisch en bepaalt de grens van de 
meeste verticale wortelpenetratie.

Verklarende woordenlijst
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Grondmicroben. Een breed scala van organismen die nodig zijn voor 
het handhaven van gezonde bodemecologie en duurzame opname van 
voedingsstoffen en wortelgroei in bomen.

Handmatig graven. Zorgvuldige gronduitgraving met handgereedschap om 
wortels bloot te leggen voor inspectie of om te bepalen waar mechanische 
uitgraving kan worden uitgevoerd zonder dat aanzienlijke wortelschade of 
-verlies te veroorzaken.

Hoofdwortels. Dikke wortels die zich vanaf het midden van een boom 
uitspreiden.

International Society of Arboriculture (ISA). Internationale professionele 
vereniging voor boomverzorgers.

Kritieke wortelzone (KWZ). Het wortelvolume vereist voor het handhaven 
van de gezondheid en stabiliteit van een boom, meestal gemeten met een 
minimumstraal van 3 meter vanaf de stam of anderhalf keer (1,5 x) de huidige 
druiplijn van de boom. De KWZ wordt voor elke situatie individueel bepaald 
door de boomverzorger met goedkeuring van de landschapsarchitect..

Landschapsarchitect (L.A.).

Leem. Grond die een combinatie van deeltjes bevat met meestal ongeveer 
gelijke delen zand, zout en klei, inclusief organisch materiaal.

Luchtspitten. Verwijst naar een gespecialiseerde gronduitgravingstechniek 
met een supersonisch door perslucht aangedreven werktuig.

Mulch van houtsnippers. Materiaal dat op het bodemoppervlak wordt 
geplaatst en is samengesteld uit vermalen hout, schors en bladeren, meestal 
ontstaan doordat boomdelen door een houtsnippermachine worden bewogen.

Mulch. Een materiaal geplaatst op het bodemoppervlak, vaak met als 
doel de ondersteuning van bodemvochtretentie en het voorkomen van 
bodemverdichting. Houtsnippers zijn een specifiek soort mulch dat de voorkeur 
verdient voor de meeste boombeheertoepassingen omdat het makkelijk 
beschikbaar is, verdichtingsbestendig en relatief laag in voedingsstoffen.

Nuttige organismen/microben. Zie Grondmicroben.

Onderzoek van de wortelzone. Een diagnostische inventaris of bemonstering 
van de wortelzone van een boom, meestal uitgevoerd met een AirSpade en 
altijd door een getrainde boomverzorger.

Opkrullen. Wortels of materialen die andere wortels, de wortelkraag of de 
stam van de boom omwikkelen of kruisen. Opkrullende wortels kunnen een 
boom verzwakken of doden door de sapstroom te vernauwen en structurele 
problemen te veroorzaken.

Organische toevoegingen. Verwijst naar bodemverbeteringen met veel 
koolstof of voedingsstoffen. Veelvoorkomende organische toevoegingen 
bevatten mest, compost en andere meststoffen.

Penwortel. Een grote, meestal enkele wortel die zich verticaal uitstrekt vanaf 
de hoofdwortel van de boom, en diep in het bodemprofiel.

Plan voor gespecialiseerde uitgraving van wortelzone en grond Geeft aan 
in hoeverre de bodem bewerkt moet worden met de AirSpade. Toon alle 
gebieden van het voorgestelde werkterrein, met toegang voor voertuigen of 
apparatuur, sleuven, uitgravingen, of andere verstoringen van de grond.

Richtingwortelsnoei. Worteltakken snoeien die groeien in de gewenste 
richting.

Toevoeging. Bodemverbeteringen die kunnen worden toegevoegd aan de 
bestaande bodemgrond. Dit kan bestaan uit organisch of anorganisch 
bodemmateriaal, voedingsstoffen, biohoutskool of nuttige organismen.

Tree Care Industry Association (TCIA). Beroepsvereniging van 
boomverzorgings- bedrijven en filialen.

Verbetering. Het proces van het toevoegen van verbeteringen aan bestaande 
terreingrond. 

Verticuteren. Het proces van het losmaken van verdichte bodem hetzij door 
gebruik van mechanische of door perslucht aangedreven graafwerktuigen.

Vezelachtige wortel. Fijne wortelmassa die verantwoordelijk is voor het 
grootste deel van het water en de opname van voedingsstoffen voor een 
boom.

Wortelkluit. Het getransplanteerde gedeelte van het wortelsysteem van een 
boom, hetzij uit containergroei of door te zijn opgegraven met behulp van een 
boomspade. Een wortelkluit bevat getransplanteerde grond, en dit kan lang 
na het planten nog verschillend blijven en leiden tot problemen met boomgroei 
vanwege de verschillende bodems.

Wortelkraag. De kruising tussen het wortelsysteem en de stam van een 
boom. 

Zinkwortels. Ontstaan langs zijwortels en komen meestal voor binnen de 
druiplijn. Ze groeien verticaal omlaag en kunnen wel een meter doordringen. 
Zinkwortels spelen een belangrijke rol bij het opnemen van water en 
mineralen dieper in het bodemprofiel. Deze functie is vooral belangrijk als 
de vitale hulpbronnen in de oppervlaktegrond uitgeput raken, voornamelijk 
water. Zinkwortels spelen ook een rol in het verankeren van de boom 
(uittreksel van ISA beste beheerpraktijken voor wortelbeheer).
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ANSI A300 Support Systems Standard (Part 2). “Best Manangement 
Practices Soil Management for Urban Trees.” International Society of 
Arboriculture (ISA), 2014.

ANSI A300 Support Systems Standard (Part 3). “Tree, Shrub, and 
Other Woody Plant Maintenance – Standard Practices (Supplemental 
Support Systems).” International Society of Arboriculture (ISA), 
2006.

Christina E. Wells, Kelby L. Fite and Dr. E.Thomas Smiley.  “Soil 
Decompaction and Amendment for Urban Trees,” Tree Care Industry, 
September 2009, p. 8-11.

Dr. E. Thomas Smiley.  “Air Excavation to Improve Tree Health.” Tree 
Care Industry, May 2001. p. 45-47.

Kelby Fite and Dr. E. Thomas Smiley. “Best Management Practices 
(BMP) - Managing Trees During Construction, Second Edition.” 
International Society of Arboriculture (ISA), 2016.

Kelby Fite, Dr. E. Thomas Smiley, John McIntyre, and Christina E. 
Wells. “Evaluation of a Soil Decompaction and Amendment Process.”  
Arboriculture & Urban Forestry 2011. 37(6): 293–300.

Neal, Cathy. “Getting to the roots: Production Effects On Tree Root 
Growth and Morphology - American Nurseryman.” B&B. American 
Nurseryman, 1 July 2014. Web. 19 May 2016.

Phelps, Johanna. “To preserve and protect: Working with arborists.” 
Point of View. Metropolis Magazine, 7 Jan. 2016. Web. 19 May 
2016.

Rick Sweet. “Ease Excavating Dangers with Compressed Air Tools,” 
Damage Prevention Professional. Winter, 2016.

Aanvullende literatuur Online hulpbronnen
AirSpade “Applications: Arboriculture/Horticulture” inclusief 
hoofdspecificaties: https://www.airspade.com/applications/markets/ 
arboriculture-horticulture

Bartlett Tree bibliotheek van hulpbronnen: 
https://www.bartlett.com/resourceList.cfm

International Society of Arboriculture: http://www.isa-arbor.com/

Dit boekje is beschikbaar om te downloaden als een pdf-bestand, samen 
met de hoofdspecificaties en CAD-gegevens, via: www.airspade.com/guide
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Bartlett Tree Research Laboratories

Kelby Fite, bijdragende auteur
V.P. Research & Director bij Bartlett Tree Research Laboratories
Kelby is al 14 jaar een onderdeel van het team van Bartlett Tree Research Laboratories en 
is daar begonnen als een specialist in bomenbescherming. In zijn huidige functie als directeur 
van onderzoek is zijn belangrijkste verantwoordelijkheid het onderzoek en publieke voorlichting 
over het beheer van schaduwbomen en boomverzorging, met nadruk op stedelijke bodems en 
geïntegreerde plaagbestrijding. Hij behaalde een doctoraat in plant- en milieuwetenschappen 
aan Clemson University, met een onderzoeksfocus op stedelijke bodemvernieuwing en 
wortelbiologie. Hij heeft ook een master in gewasbescherming en plaagbestrijding, en een 
bachelor of science in tuinbouw, beide van de Universiteit van Georgia.

Dr. Thomas Smiley, bijdragende auteur
Senior onderzoeker in boomkwekerij, Bartlett Tree Research Laboratories
Dr. Tom Smiley is een senior onderzoeker in boomkwekerij verbonden aan het Bartlett Tree 
Research Laboratory in Charlotte, NC en een adjunct-professor van stedelijke bosbouw 
aan Clemson Universiteit. Dr. Smiley is actief in de boomkwekerijsector en is co-auteur van 
veel van de beste beheerpraktijken van de International Society of Arboriculture (ISA). Zijn 
onderzoek heeft geleid tot verbeterde methoden om de levensduur van stoepen in de buurt 
van bomen te verhogen, bomen te beschermen tegen bliksemschade, verbetering van de 
wortelgroei van bomen en het risico voor bomen te verminderen.

Guardair Corporation 

Richard N. Sweet, bijdragende auteur
AirSpade productspecialist, Guardair Corporation
Rick deelt al 12 jaar lang de voordelen van door perslucht aangedreven gronduitgraving 
met boomverzorgers en tuinbouwers. Voordat hij bij AirSpade kwam hield Rick een serie 
verkoop- en marketingfuncties bij de bekende H.J. Heinz Company. Hij behaalde zijn BA in 
wiskunde aan de Universiteit van Wisconsin en zijn MBA aan de Universiteit van Pittsburgh.

Thomas C. Tremblay, bijdragende auteur 
President, Guardair Corporation
Met een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1942, is Guardair Corporation een 
toonaangevende fabrikant van industriële/commerciële pneumatische gereedschappen en 
accessoires, waaronder de AirSpade. In 1994 leidde Tom een buy-outgroep die het bedrijf 
heeft verworven en heeft de onderneming sinds die tijd begeleid en uitgebreid. Voordat hij bij 
Guardair kwam was Tom een vicepresident bij New England Capital, de risicokapitaaltak van 
de Bank of New England. Daarvoor hield hij de positie van senior consultant bij Technology 
Consulting Group in Boston. Tom heeft een BS in elektrotechniek van Lafayette College, en 
een master in bedrijfskunde en productietechniek van de Universiteit van Boston.

Rico Associates

Vincent P. Rico, auteur van de specificaties
Landschapsarchitect, consultant voor specificaties, ASLA, CSI, SCIP, CCS, RLA 
Vince is werkzaam als landschapsarchitect en consultant gevestigd in Boston, MA. 
Hij heeft samengewerkt met talrijke bekroonde bedrijven in de landschapsarchitectuur 
en is een expert in de nuances van specificaties en projectlevering. Vince behaalde 
in 1980 een bachelor of science aan de Universiteit van Syracuse en in 1981 een 

bachelor in landschapsarchitectuur van de Staatsuniversiteit van New York, College van 
milieuwetenschappen en bosbouw.

Stephen Stimson Associates | Landschapsarchitecten

Terence J. Fitzpatrick, ASLA, redacteur
Terry is een ontwerper en projectmanager bij Stephen Stimson Associates in Cambridge, 
MA. Hij heeft gewerkt aan een breed scala van projecten en heeft een bijzondere 
interesse in de toepassing van innovatieve bouwtechnologieën en stedelijke bosbouw. Hij 
heeft diploma’s in landschapsarchitectuur van SUNY College van milieuwetenschappen en 
bosbouw (BLA, 2009) en de Graduate School of Design aan Harvard University (MLA II, 
2013).

Christopher Miczek, technische beoordeling
Chris behaalde zijn bachelor in landschapsarchitectuur in 2011 aan de University of 
Rhode Island, waar hij een RIASLA Merit Award ontving voor zijn werk als student. Chris 
heeft een aantal jaren voor Bartlett Tree gewerkt en was daarbij voornamelijk gericht 
op het behoud van grote bestaande bomen op nieuwe bouwterreinen in/nabij Boston. 
Chris beheert nu de bedrijfsactiviteiten bij de Charbrook boomkwekerij en is werkzaam in 
landschapsontwerp met uitgebreide ervaring in bouwobservatie, boombehoud en installatie 
van planten.

Stephen Stimson, FASLA, revisor
Stephen is geboren en getogen op een melkveebedrijf en zijn agrarische achtergrond 
dient als inspiratie voor de landschappen die hij heeft gecreëerd in New England en 
het hele land. Hij volgde zijn opleiding aan de Universiteit van Massachusetts en de 
Harvard Graduate School of Design en is al meer dan twintig jaar werkzaam in de 
landschapsarchitectuur. Hij stichtte het bedrijf in 1992. Zijn werk is algemeen erkend 
met talrijke onderscheidingen van de Boston Society of Landscape Architects en 
de American Society of Landscape Architects. Hij heeft lesgegeven aan de Harvard 
Graduate School of Design en was docent en jurylid voor ontwerpen bij de Universiteit van 
Massachusetts, Rhode Island School of Design en Roger Williams University. Stephen 
werd in 2004 verkozen tot Fellow van de American Society of Landscape Architects voor 
zijn uitmuntende prestaties op het gebied van landschapsarchitectuur. De afgelopen vijf 
jaar heeft hij de Charbrook boomkwekerij ontwikkeld voor projectgebruik en veldonderzoek 
met betrekking tot inheemse bomenvermeerdering, verzamelde soorten, geplante vormen 
en bodemspecificaties.

Joseph Wahler, bijdragende auteur Directeur, ASLA, RLA
Joe is al meer dan vijftien jaar werkzaam in de landschapsarchitectuur. Hij is een meester 
in samenwerking, en in het bereiken van elegantie door het toepassen van nieuwe 
technologieën in het ontwerp- en bouwproces. Joe’s projecten omvatten het hoofdplan 
en de renovatie van Forest Park in Lake Forest, Illinois, een verwachte LEED Platinum 
hoofdkwartier voor Parks & People in Baltimore, Ferrous Site Park, in Lawrence, 
Massachusetts. Hij heeft gewerkt aan talrijke institutionele projecten, waaronder het 
nieuwe Complex voor wetenschap en techniek aan de Harvard University, en ook voor 
particuliere woningen in New England, de Mid-Atlantische regio en Prince Edward 
Island. Joe behaalde in 2001 een master in landschapsarchitectuur aan Ohio State 
University en in 1998 een bachelor of science in sierteelt van de Universiteit van Illinois 
Urbana-Champaign. Joe ontving de verdienste voor uitmuntendheid in de studie van 
landschapsarchitectuur van de ASLA in 2001.

Bijdragende auteurs en biografieën
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