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Samenvatting 
In opdracht van de Intergemeentelijke Studiegroep Boomverzorging (ISB) is een richtlijn ontwikkeld 
die gebruikt kan worden bij het beoordelen van populieren. Deze richtlijn richt zich specifiek op het 
aspect takbreuk. Bij bepaalde typen populier kunnen ogenschijnlijk gezonde takken een verhoogd 
risico op takbreuk opleveren. Bij een periodieke boomveiligheidscontrole wordt doorgaans 
onvoldoende op deze specifieke problematiek gelet. Aanvullende kennis en informatie is noodzakelijk 
voor een goede beoordeling van populieren op dit risico. De richtlijn, die bestaat uit acht stappen, 
reikt hiervoor aanknopingspunten aan. 
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Woord vooraf 

De populier op leeftijd heeft de eigenschap om zonder duidelijke aanleiding zware takken te kunnen 
verliezen. Dit zorgt voor een groot veiligheidsrisico in de stedelijke omgeving. In de jaren vijftig en 
zestig, tijdens de wederopbouw werden populieren vaak aangeplant tussen langzaam groeiende 
bomen in de rol van “wijkers”. Deze wijkers zouden geveld worden op het moment dat de “blijvers”, 
de langzaam groeiende bomen, een beetje formaat hadden gekregen. In de praktijk gebeurde dit niet 
of te laat, de blijvers waren door een te donkere standplaats niet goed gegroeid of de buurt 
protesteerde tegen het vellen van de populieren. Het gevolg is dat in Nederland in de bebouwde 
omgeving veel grote populieren groeien. Ook in wijken met populierenaanplant uit de jaren zestig, 
zeventig en tachtig speelt dit. Takbreuk risico is sterk gerelateerd aan populiersoorten, klonen en 
kruisingen.  
Er zijn geen eenduidige richtlijnen voor het bepalen of een populier wel of niet vervangen moet 
worden. 
In opdracht van de Intergemeentelijke Studiegroep Boomverzorging (ISB) is een richtlijn ontwikkeld 
voor het beoordelen van populieren. Deze richtlijn richt zich op het aspect dat bij bepaalde typen 
populier ogenschijnlijk gezonde takken een verhoogd risico op takbreuk opleveren. 

Voor de totstandkoming van deze richtlijn is gebruik gemaakt van in de literatuur beschikbare kennis 
op dit gebied. Verder is bij een aantal steden geïnventariseerd welke methodiek zij gebruiken om hun 
populieren te beoordelen. De richtlijn is gepresenteerd, besproken en geaccordeerd tijdens een ISB-
bijeenkomst d.d. 23 juni 2017. 
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Inleiding 

De populier wordt van oudsher aangeplant als ‘houtproducent’ in bos en landschap. Deze bomen 
worden in het algemeen geoogst als de houtaanwas begint af te nemen. Voor houtteelt is jarenlang 
geselecteerd op exemplaren die snel groeien met mooie rechte stammen.  
Na de tweede wereldoorlog zien we de populier op grote schaal in het openbaar groen verschijnen. 
Het doel was om bij de grootschalige nieuwbouwprojecten uit die tijd, snel een groene woonomgeving 
te creëren. Met de snelgroeiende populieren lukte dat prima. 

Inmiddels zijn deze bomen 40 -70 jaar en ouder. De snelgroeiende populieren die gebruikt zijn 
beginnen steeds vaker problemen te veroorzaken door takbreuk. Takbreuk kan in de woonomgeving 
forse schade of ernstig letsel tot gevolg hebben en vormt daarmee een wezenlijk veiligheidsrisico dat 
de handhaving van deze bomen ter discussie stelt. Het gaat hier om een vorm van verzwakking en 
aftakeling die voor een gemiddelde bomenliefhebber misschien niet direct zichtbaar is, maar voor een 
expert vanuit ervaringen wel voorzienbaar.  

Om praktisch met deze risico’s om te kunnen gaan is behoefte aan een richtlijn voor de boomeigenaar 
of boombeheerder, die houvast biedt voor het zo objectief mogelijk beoordelen van deze 
problematiek. 



8 | Rapport WPR-2018-04

Doel van deze richtlijn 

Deze richtlijn richt zich op het aspect dat bij bepaalde soorten en cultivars van de populier, op latere 
leeftijd, ogenschijnlijk gezonde takken een verhoogd risico op takbreuk opleveren. In de periodieke 
boomveiligheidscontrole (BVC) is dit specifieke probleem onvoldoende geborgd. Aanvullende 
beoordelingscriteria zijn noodzakelijk voor een goede beoordeling van populieren op dit risico. Deze 
richtlijn reikt hiervoor aanknopingspunten aan. 

N.B. Niet bij alle populierensoorten is het risico van takbreuk even groot. Er is een indicatieve lijst1 
van de Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV) waarin voor een groot aantal populierensoorten 
de gevoeligheid voor takbreuk is aangegeven. Bij soorten met een laag risico is er weinig of geen 
verschil te zien met andere boomsoorten. Bij soorten met een hoog risico wel. Er is ook een midden 
categorie waarvoor geldt dat locaties met een gemiddeld hogere windbelasting een verhoogd risico 
opleveren (kust, open polders, in de directe omgeving van hoogbouw). Op windluwe locaties, verder 
landinwaarts zullen deze soorten nauwelijks een verhoogd risico opleveren. 

1 Smit et al.
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Werkwijze richtlijn 

 
Deze richtlijn is opgebouwd uit 8 stappen. Hieronder volgt een overzicht van de stappen 
 
Stap 1: Selecteer binnen het bomenbestand alle populieren en deel ze in op soort en/of cultivar. 
Stap 2: Selecteer de populieren met een stamdiameter (dbh) van 40 cm of meer.  
Stap 3: Selecteer de locaties waar deze bomen staan op basis van gevaarzetting of voorzienbaar 

risico. 
Stap 4: Beoordeel de kroon op kroonvervorming 
Stap 5: Op basis van een matrix kunnen de te nemen maatregelen worden bepaald. 
Stap 6: Maak een keuze op boomniveau en beoordeel of er sprake is van impact van deze beslissing 

op omringende populieren. Pas zo nodig de keuze aan op die mogelijke impact.  
Stap 7: Evalueer de gemaakte keuze. 
Stap 8: Stel een jaarlijkse monitoring-systeem in voor populieren, zodat informatie opgebouwd wordt 

waaruit eventuele verschillen, tussen soorten en cultivars qua kroonvervorming en 
takbreukgevoeligheid, duidelijk worden. 

 
 

Toelichting van de uitvoering van de richtlijn 

 

Stap 1: Selecteer alle populieren op soort en cultivar 

 
Selecteer binnen het bomenbestand alle populieren en deel ze in op soort en/of cultivar.  
Niet alle populieren soorten en cultivars geven een vergelijkbaar risico op kroonvervorming en daaruit 
voortvloeiende takbreuk. Populus x canadensis ‘Robusta’ is bijvoorbeeld berucht om het verhoogde 
risico op takbreuk op latere leeftijd. Bij Populus x canescens lijkt takbreuk over het algemeen minder 
vaak voor te komen. Globaal genomen wordt takbreuk bij sommige cultivars van P. trichocarpa en P. x 
canadensis vaker waargenomen dan bij P. nigra, P. x canescens en P. alba en P. tremula. Maar binnen 
de 'gevoelige' soorten als P. x canadensis zijn ook minder gevoelige cultivars. In diverse bronnen 
verschilt de informatie over takbreukgevoeligheid in relatie tot populierensoorten en cultivars van 
elkaar. Ook zullen er vermoedelijk regionale verschillen zijn in gevoeligheid als we kijken naar de  
gemiddelde windbelasting die per regio sterk kan verschillen. Het opbouwen van meer 
ervaringsgegevens en uniforme data over deze verschillen is een belangrijk onderdeel van deze 
richtlijn (zie stap 8).  
Erg belangrijk bij het beoordelen van de verschillende variëteiten of klonen van populier is de vraag of 
het wel 100% bekend is om welke kloon het gaat. In de praktijk wordt gebruik gemaakt van allerlei 
soorten van informatie, zoals beplantingsplannen en overleveringen van (vroegere) beheerders. Soms 
wordt er gegokt welke cultivar het zou kunnen zijn. In de praktijk kloppen die bronnen veelal slechts 
gedeeltelijk. Er is bijvoorbeeld ingeboet met een andere cultivar enige jaren later en dat staat niet in 
de beplantingsplannen en de beheerders weten dit vaak ook niet meer na zoveel jaren. Dit kan 
betekenen dat er verkeerde informatie bij een bepaalde cultivar wordt opgetekend. 
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Stap 2: Selecteer op stamdiameter.  

 
Selecteer de bomen met een stamdiameter (dbh) van 40 cm of meer.  
Tot het begin van de volwassen fase speelt takbreukgevoeligheid doorgaans nog geen rol. Zodra 
populieren ouder worden nemen de risico’s toe. Omdat leeftijd niet altijd een bekend gegeven is, 
hebben we in plaats hiervan een stamdiameter opgenomen die door populieren vanaf een leeftijd van 
30 tot 40 jaar doorgaans bereikt wordt. Mocht er in de praktijk een locatie zijn met een 
populierensoort of cultivar waarbij eerder problemen ontstaan, dan kan de beheerder in verband met 
voorzienbaarheid van schade zo'n locatie alsnog in de beoordelingssystematiek opnemen. 
 

Stap 3: Selecteer de locaties. 

 
Selecteer de locaties waar deze bomen staan op basis van de gevaarzetting of voorzienbaar risico. 
Voor bomen die op ontoegankelijke, afgesloten locaties staan, geldt dat er sprake is van “Geen” 
gevaarzetting.  Een “Beperkte” gevaarzetting geldt voor locaties waar de omgeving van de boom 
slechts incidenteel gebruikt wordt.  “Algemene” gevaarzetting geldt voor bomen langs paden of  
wegen, waar sprake is van normaal gebruik van de omgeving.  “Verhoogde” gevaarzetting geldt voor 
bomen op locaties met een intensief gebruik of gebruik door kinderen, picknickplekken etc. 
 
Populieren die op locaties met ‘geen’ of ‘beperkte’ gevaarzetting staan, vragen geen bijzondere 
aandacht. De kans op schade door uitbreken van takken is daar verwaarloosbaar. Bomen op een 
locatie met een ‘algemene’ of ‘verhoogde’ gevaarzetting leveren wel een potentieel risico op. 
Deze groep komt in aanmerking voor een periodieke boomveiligheidscontrole waarbij extra aandacht 
wordt besteed aan het risico op het uitbreken van, ogenschijnlijk gezonde, takken. Deze beoordeling 
gaat verder dan de reguliere boomveiligheidscontrole.  

Stap 4: Beoordeel de kroon op kroonvervorming 

 
Hier worden symptomen bedoeld van het natuurlijke aftakelingsproces dat kenmerkend is voor oudere 
populieren. Dit proces uit zich in het uitbuigen en (uiteindelijk) afbreken van dunne en dikke takken. 
De mate van kroonvervorming hangt nauw samen met de veiligheid van de bomen. 
Hieronder worden de verschillende categorieën van mate van kroonvervorming uitgelegd. In de bijlage 
zijn beelden (foto’s ) opgenomen die bij de mate van kroonvervorming horen. 
 

1. Geen tekenen van kroonvervorming: 
●  De kroonrand is gesloten. 
●  Er is sprake van een opgaande takstructuur. 
●  Er zijn geen (noemenswaardige) tekenen van takbreuk zichtbaar. 
 

2. Beperkte kroonvervorming: 
●  De kroonrand is niet volledig gesloten. 
●  Er is sprake van uitbuigende dunne takken. 
●  Lokaal zijn tekenen van takbreuk zichtbaar bij de dunne takken. 
 

3. Ernstige kroonvervorming: 
●  De kroonrand is niet gesloten, er zijn (grote) openingen. 
●  Er is sprake van uitbuigende dunne en dikke takken. 
●  Tekenen van takbreuk zijn zichtbaar bij de dunne en dikke takken. 
●  Op de dikke takken ontwikkelt zich waterlot . 
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De mate van kroonvervorming is doorgaans in de winterperiode zeer goed zichtbaar. Toch is het een 
overweging om met name de populieren die nog niet op naam zijn gebracht, in het voorjaar te 
beoordelen wanneer de jonge bladeren zijn verschenen. In deze periode zijn veel cultivars het best te 
determineren. 
 

Stap 5: Bepaal de te nemen maatregelen. 

Op basis van een matrix, waarbij de aspecten kroonvervorming en gevaarzetting in diverse klassen 
zijn onderverdeeld, kunnen de te nemen maatregelen worden bepaald. 
 

Gevaarzetting 
Kroonvervorming 

geen beperkt ernstig 

Geen Geen maatregelen / 
geen BVC nodig 

Geen maatregelen/ 
geen BVC nodig 

Geen maatregelen/ 
geen BVC nodig 

Beperkt Geen maatregelen / 
BVC eens in de 5 jaar 

Attentieboom 
Verhoog de controle 

frequentie 

Attentieboom 
Verhoog de controle 

frequentie 

Algemeen Geen maatregelen / 
BVC eens in de 3 jaar 

Attentieboom 
Verhoog de controle 

frequentie 

Risicoboom 
Neem veiligheids -

maatregel(en)* 

Verhoogd Geen maatregelen / 
BVC jaarlijks 

Risicoboom  
Neem veiligheids-

maatregel(en) 

Risicoboom 
Neem veiligheids- 
maatregel(en)* 

* Een populier met ernstige kroonvervorming, op een locatie met een algemene of verhoogde 
gevaarzetting kan leiden tot een kapadvies. 
 

Stap 6: Beoordeel de impact van de maatregelen op omringende populieren. 

Maak een keuze op boomniveau en beoordeel of er sprake is van impact van deze beslissing op 
omringende populieren. Pas zo nodig de keuze aan op die mogelijke impact. 
 
Op basis van de matrix uit stap 5 volgt of maatregel(en) nodig zijn. Maatregelen kunnen zijn:  

• Geen  
• Handhaven reguliere frequentie BVC  
• Verhogen BVC-controlefrequentie  
• Aanvullend (nader)boomveiligheidsonderzoek 
• Verankering aanbrengen, controleren of bijstellen 
• Snoei (dood hout verwijderen; tak innemen of verwijderen; kroon innemen) 
• Vellen (boom vervangen of boom verwijderen) 

 
Voor de gekozen (onderhoud)maatregel moet een urgentie geadviseerd worden: 

• < 1 maand 
• < 6 maanden 
• < 12 maanden 

 
Als de windbelasting, als gevolg van een kapadvies, op te handhaven populieren verandert, dan moet 
beoordeeld worden of voor deze bomen toch maatregelen nodig zijn. 
 
Maak een keuze voor de meest optimale maatregel. Met name bij de keuze voor behoud van de boom 
met snoei of verankering, of het vervangen of verwijderen van een boom, spelen naast 
beheerstechnische keuzen ook beheerkosten een rol. 
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Maak een afweging tussen de meerwaarde van het handhaven van bomen na snoei én de (sterk) 
verhoogde kosten die voortvloeien uit het handhaven van dergelijke bomen.  
Bomen die aantoonbaar takbreukrisico hebben (gehad) en met snoei tijdelijk veilig zijn gemaakt 
blijven attentiebomen en zullen met een verhoogde frequentie gecontroleerd moeten worden. Hergroei 
op ingenomen takken en kroondelen zorgt voor een snel groeiend risico op nieuwe takbreuk. 
Bij de keuze “boom vervangen” of “boom verwijderen” speelt de beschikbare bovengrondse en 
ondergrondse groeiruimte een cruciale rol. Bij vervanging door nieuwe populieren is het belangrijk om 
voor de openbare ruimte geschikte populieren te kiezen. Op basis van monitoring (stap 8) kan hier 
meer eenduidige en accurate informatie over worden verzameld. Voor bosbouw bedoelde populieren 
zijn voor de stedelijke omgeving doorgaans niet geschikt. 
 

Stap 7: Evalueer de gemaakte keuze. 

 
Alvorens de beoordeling in een definitief advies om te zetten is het belangrijk om  de voorgestelde 
keuzen met de boombeheerder te bespreken. De boombeheerder kan specifieke lokale kennis en 
ervaring toevoegen, waardoor aanpassingen van de geadviseerde maatregelen nog mogelijk zijn.   
 

Stap 8: Jaarlijkse monitoring. 

Stel een jaarlijkse monitoring-systeem in voor populieren. Voer de richtlijnprocedure jaarlijks uit en 
leg de resultaten vast, zodat informatie opgebouwd wordt waaruit eventuele verschillen, tussen 
soorten en cultivars qua kroonvervorming en takbreukgevoeligheid, duidelijk worden. 
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Uitbuigende takken 
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