Vier Meeste Voorkomende Boomsnoeien Fouten:
Lions Tail Bomen, Opkronen, Fors Snoeien (Opkronen), Toppen
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1.

LIONS TAIL BOMEN (HOL GESNOEID BOMEN)

Lions Tails bomen/Hoog opgekroond bomen en het Turbine Effect
Experts spreken over de zogenaamde “Lion’s Tails” (Leeuwenstaart). Dat is een boom waarvan alle
binnenste takken verwijderd zijn, zodat het enige blad aan het einde van de grotere takken zit. Dit
leidt tot een topzware boom, die gevaarlijker is met slecht weer.
Lions tail (hol gesnoeid) en te hoog ongekroond bomen (veel hoger dan de CROW richtlijnen van 5-7
meters) leid tot:
Zware en ongebalanceerde takken (dus gevaarlijk)
Takstoring en breuk
Verbranding van de stam door de zon
Snelle sukkelgroei
Rot en scheuren
Verhoogde kwetsbaarheid voor ziekten en insecten
Ernstige stress
Hogere kans op omwaaien bij harde wind
Hier is een citaat vanuit een studie die bezwaar maakt tegen de Lions Tail (hol snoeien) methode
van 1985 en 1999:
De gegevens van Rottmann (1985) helpen bij het creëren van een zaak tegen het “lions tailing” van
bomen en tegen de kroon te ver ophogen, waardoor bomen worden gedwongen langer te worden
en, in sommige gevallen, breder. Hierdoor wordt meer massa verder van de grond geplaatst,
waardoor de krachten aan de voet van de boom toenemen en de kans op falen toeneemt (Peltola
et al. 1999). Bomen met een lager zwaartepunt breken minder snel dan bomen met een hoger
zwaartepunt (Rottmann 1985).” (Gilman et al.: “Snoeien beïnvloedt boombeweging bij orkanen”)
Engels: “Rottmann’s (1985) data help create a case against lions tailing and overraising the crown,
which force trees to grow taller and, in some cases, wider. This places more mass farther from the
ground, which increases forces at the base of the tree and likelihood of failure (Peltola et al. 1999).
Trees with a lower center of gravity are less likely to break than those with a higher center of
gravity (Rottmann 1985).”1
Turbine effect van top zwaar bomen en taken betekent dat top zwaar takken kunnen makkelijker
afbreken van het turbine effect.

1

Gilman et al.: “Pruning Affects Tree Movement in Hurricanes”, Arboriculture & Urban Forestry
2008. 34(1):20–28,2008 International Society of Arboriculture.
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Damping
Lions Tailed bomen of taken zijn vaatboor voor breken bij harde wind wanneer ze “hol” gesnoeid
worden omdat er weinig kans voor damping is door verschillende kleiner takken en hun bladeren
(James en Haritos 2013).
Fotosyntheses
Fotosyntheses is een van de kern processie van bomen en het is essentiële voor de vitaliteit van een
boom. Bomen hebben vele bladeren nodig voor fotosynthese, om zichzelf te voeden. Ze hebben
ook kleinere binnenste takken nodig om hun architectuur te ondersteunen en om de wortels in
balans te houden met de (DNA gedreven vorm van de) kroon. Wanneer er te veel bladeren en
kleinere binnenste takken worden verwijderd, wordt een boom zwaar gestrest en probeert hij ter
compensatie snel scheuten terug te laten groeien. Deze zijn zwak bevestigd en kunnen de structuur
van de kroon nooit vervangen. Een te fors gesnoeid boom zal nooit zichzelf kunnen herstellen en
zulke methoden verminderen het levensverwachting van de boom.
2.

KROON VERHOGING

2 tot 1 verhouding kroon tot stam is aanbevolen van de kroon tot stam verhouding door de
Handboek Bomen (Noorminstituut, hoordstuk 8, 2014). Deze verhouding is belangrijk voor de
boomstabiliteit en gezondheid. Een top zwaar boom is een gevaarlijk boom.
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3.

LIVE CROW RATIO (LEVENDE KROON VERHOUDING) en FORS SNOEIEN

LCR (Live Crown Ratio/Levende Kroon Verhouding) van 60/40 of 2 tot 1
"De verhouding van de levende kroon moet ten minste 60% zijn, wat betekent dat er levende
takken langs de bovenste 60% van de stam moeten zijn om mechanische spanning te verdelen en
de stam tapsheid te ontwikkelen voor stabiliteit en kracht. Sommige hoofdtakken moeten op de
onderste helft van de stam worden gelaten. Evenzo moet de helft van het gebladerte op
steigerpoten waar mogelijk afkomstig zijn van secundaire takken op de onderste tweederde van
deze ledematen." (Gilmann 2011, p. 290)
Een 60% kroon/40% stam is aanbevolen door de Handboek Bomen (Norminstituut), en door
internationale gerespecteerd deskundigen Dr. Shigo, Dr. Gilman, en Dr. Roloff.

(Gilmann 2011, p.291)
“Als je te veel lage takken verwijdert, verschuift de toekomstige groei naar de top van de boom. De
wind is daar sterker en zonder lage takken kan de kroonbeweging aan de top van de boom niet
worden tegengegaan of gedempt door de verwijderde lagere takken. Te veel ophogen veroorzaakt
ook disfunctioneel hout, wat leidt tot scheuren en mogelijk bederf in de stam. Het verwijderen van
te veel onderste takken kan leiden tot zonnebrand op de onderste stam, en het veroorzaakt soms
kiemen op de romp en de resterende ledematen.” (Gilmann 2011, p. 290)
“Het verwijderen van veel takken van de onderste stam in één keer kan ertoe leiden dat een groot
deel van het binnenste van de stam verandert van levende naar dode massa.” (Gilmann, 2011 p.
290)
“Op locaties zoals langs straten en bufferstroken op parkeerplaatsen hoeven bomen mogelijk maar
aan één kant te worden opgehoogd.” (Gilmann, 2011 p. 290)
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4.

BOMEN TOPPEN (candelaberen)

Een tweede verkeerde en op langere termijn fatale snoeimethode is bomen toppen (of
kandelaberen en kandeleren). Er is veel wetenschappelijk kennis over het gevaar en de
onzinnigheid van deze methode. Maar ondanks dat er onder boomverzorgers tegenwoordig
consensus is dat het niet meer kan, wordt het nog steeds uitgevoerd. Toppen om een boom kleiner
te maken werkt niet. Bovendien leidt het tot een kortere leeftijd van de boom en veroorzaakt het
rot.
Een getopte boom kan gevaarlijk zijn voor de mens want de boom zal proberen het totale verlies
van het bladerdek (en dus voedselvoorziening) te compenseren door veel nieuwe takken te laten
groeien. Deze nieuwe scheuten zijn zwakker dan de oorspronkelijke sterkere takken en zullen veel
makkelijker afbreken in een storm.

Als een boom kleiner moet, kan hij voorzichtig uitgedund worden met de expertise van een
arborist/boom deskundige. Toppen levert op relatief korte termijn alleen maar een duurdere boom
op, omdat de nieuwe scheuten snel groeien en dus bijgehouden moeten worden. Na een jaar of
tien zal de boom toch gekapt moeten worden, omdat hij al ten dode was opgeschreven vanaf het
moment van toppen.
Gevolgen van het toppen van bomen:
- Toppen veroorzaakt rot
- Toppen veroorzaakt een vermindering van vitaliteit
- In de meest gevallen kan toppen leiden tot de dood van een boom
- Toppen kan leiden tot zonnebrand
- Toppen produceert een gevaarlijk structuur
- Toppen trekt insecten en ziektes aan
- Toppen maakt een boom lelijk
- Toppen maakt een boom duur
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De 10 waarden van bomen
1. Bevorderen biodiversiteit
2. Verbeteren luchtkwaliteit
3. Biotoop voor dieren en planten
4. Beeldbepalend voor haar omgeving
5. Opname van C02 en fijnstof
6. Verhogen van welzijn van inwoners
7. Beperken van geluidsoverlast
8. Tegengaan van hittestress
9. Verminderen van wateroverlast
10.

Cultureel erfgoed van buurt of regio
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