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Nader onderzoek Populier Hoek Talmastraat – Van Lovenlaan te Waalwijk

Geachte heer Brok,
Op 30 oktober 2013 is voor u de populier op de hoek van de Talmastraat met de Van
Lovenlaan te Waalwijk nader onderzocht. De boom staat in een grasstrook voor het
hoekhuis.
Tijdens dit bezoek zijn de volgende constateringen gedaan:
1. Het betreft een populier (Populus x euramericana) van circa 50 jaar oud.
2. De conditie van de boom is matig. De conditie loopt (snel) terug, zie foto’s 1 en 2
3. In de boom bevinden zich instervende takken.
4. Rondom de boom is bestrating opgedrukt.
5. In de stamvoet is aan de Noord- en Zuidzijde een forse holte aanwezig en baststerfte.
6. De diameter op maaiveldhoogte bedraagt 90 cm. De stamvoet is van Noord naar Zuid
bijna in zijn geheel doorgerot. Aan de Oost- en Westzijde is nog circa 30 cm gezond
hout.

Foto 1 en 2, De boom links september 2010 en rechts oktober 2013

Foto 3 en 4, Links Noordzijde, 30 cm rot, en Rechts Zuidzijde 55 cm rot

Geconcludeerd wordt dat de conditie van de boom snel terugloopt. De rot in de stamvoet heeft
zich in enkele jaren fors ontwikkelt. Populier grendelt haar hout slecht af en rot daardoor senl in
Daarnaast is het risico op breuk van de stamvoet en/of windworp verhoogd. Dit is ondanks dat
de boom de storm van afgelopen maandag 28 oktober 2013 heeft kunnen weerstaan. De
toekomstverwachting wordt ingeschat op 3 tot 5 jaar.
Gezien het bovenstaande en de gevaarzetting (hoek van twee straten en woonhuizen in de
directe omgeving) wordt geadviseerd deze populier binnen maximaal een half jaar te vellen.
Met vriendelijke groeten,
ANDE(R)S Boomtechnisch Advies
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