Nazorg

A
N
Bo

10

Product
informatie

Algemene informatie
nazorg
Nazorg op nieuw aangeplante bomen
wordt nogal eens geassocieerd met alleen
water geven. Dat dit maar één onderdeel
is van een totaal aan activiteiten beseffen
maar weinigen. Zonder goede nazorg is een
goede hergroei van bomen niet gegarandeerd.
De nazorg van de Nationale Bomenbank
wordt uitgevoerd door een vaste ploeg van
de afdeling onderzoek en advies aangevuld met Treeworkers. Dit zorgt voor een
onafhankelijke kijk op de kwaliteit van het
plant- of verplantwerk. Daarnaast levert
dit voor de onderzoeksafdeling een schat
aan praktijk informatie op waar weer lering
uit getrokken wordt. Om de resultaten
goed te kunnen registeren en inzichtelijk
te maken aan de klant, is er een speciaal
nazorgsysteem opgezet. Via de website kan
de klant voordurend ‘meekijken’ met de
ontwikkeling van haar bomen. Momenteel
bevat het nazorgsysteem ca. 5.300 bomen.
De nazorgploeg maakt, gedurende het
groeiseizoen, minimaal 3 nazorgronden.
Hierdoor krijgt zij een goed totaalbeeld
van de situatie in de diverse delen van
Nederland.
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Beluchtings- bewaterings- en
verankeringssysteem
Kroonbegeleiding
Ongewenste bouwactiviteiten
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Op basis van de bevindingen worden, in
overleg met de opdrachtgever, passende
maatregelen genomen om een goede
hergroei van de bomen te waarborgen.
Wekelijks wordt de waterbehoefte bepaald.
Water geven is niet een kwestie van het
aanhouden van een frequentie maar van
vakmanschap. De hoeveelheid en frequentie
is afhankelijk van de boomsoort, de grootte,
bodemtextuur en weersomstandigheden.
Te vaak gaan bomen dood door zuurstofgebrek door juist een teveel aan water. Dit heeft
immers dezelfde uiterlijke verschijnselen als
verdroging.

Tijdens de nazorgcontrole wordt onder
andere gelet op de volgende zaken:

•
•
•
•
•

Waterbehoefte
Ontwikkeling van de hergroei
Zuurstofhuishouding
Voedingsbehoefte
Ziekten of aantastingen
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Boomverplanting

•

Ve r z o r g i n g

•

Onderzoek

Waarom is nazorg
essentieel?
De basis voor een succesvolle aanplant
wordt gevormd door het optimaliseren
van de groeiplaats. Hierbij krijgt de boom
voldoende
voeding, zuurstof, water en doorwortelbare
ruimte. Er ontstaat een leefklimaat voor
wortels en bodemleven.
De nazorg is ervoor bedoeld om de boom
en het gecreëerde leefklimaat gedurende
de aanslagperiode te beschermen en
waar nodig te verbeteren. De boom wordt
als het ware begeleid in de aanpassing
op de nieuwe plek. Dit is nodig omdat de
boom vanuit een beschermde kwekerij
omgeving vaak in een onbeschermde
(stads)omgeving terecht komt.
Dit kan ‘stress’ opleveren. Daarnaast vindt
te vaak verstoring plaats door activiteiten
die na het planten plaatsvinden.
Eigen onderzoek toont aan dat 10 % van
het afsterven van bomen veroorzaakt wordt
door civiele- of bouwwerkzaamheden na
de aanplant. Snel ingrijpen is dan gewenst.
Door het inzetten van vakmanschap is een
goede hergroei gegarandeerd.
Na deze periode kunt u met een gerust hart
de aangegroeide bomen overnemen in uw
beheer.

Nationale Bomenbank • (0184) 69 89 89 • www.nationalebomenbank.nl • info@nationalebomenbank.nl

