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Wat is i-Tree (Eco)?

 Ontwikkeld door Forest Service USA

 Gratis software programma's 

 Kwantificeert de boomstructuren, bedreiging en voordelen

 Gebouwd op geverifieerde openbare wetenschap



Wat is i-Tree (Eco)?

 Verschillende Tools voor het berekenen van de ecosysteemdiensten 

van bomen

 i-Tee Eco

 i-Tree Canopy

 i-Tree Hydro

 En meer



Wat is i-Tree (Eco)?

 Doel concreet maken van de waarden van ecosysteemdiensten    

van bomen

 Beheertool

 Kwantificeren van baten

 Analyseren van een bomenbestand

 Onderbouwen van besluitvorming

 Vergroten van draagvlak





i-Tree voor Nederland

 Platform i-Tree Nederland

 i-Tree Eco in het kort

 i-Tree Eco toepasbaar maken in NL

 Pilot 1

 Pilot 2



Platform i-Tree Nederland

 Samenwerking tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven

 Stadswerk, VHG

 Wageningen University and Research, van Hall Larenstein

 Bomenwacht NL, Cobra adviseurs, Terra Nostra en BTL Bomendienst

https://www.youtube.com/watch?v=fwcoE03bdQE

https://www.youtube.com/watch?v=fwcoE03bdQE


i-Tree Eco in het kort

 Ecosysteemdiensten (groene baten)

 Economische en maatschappelijke 

waarden  €/kg

 Bomen; 
 Verbeteren luchtkwaliteit

 Vangen regenwater af

 Leggen CO₂ vast

 Diensten die door een ecosysteem aan

de mens wordt geleverd

https://www.youtube.com/watch?v=Phx1E8s9uaM



i-Tree Eco in het kort

 Berekenen van baten

 Locatiedata

 Eenheidsprijzen

 Parameters

 Boomsoort

 Stamdiameter

 Afmetingen stam en kroon

 Locatie



i-Tree Eco verkennen & inzetten

 2017 Pilot 1; De mogelijkheden van i-Tree Eco verkennen

 2018 Pilot 2; i-Tree Eco toepasbaar maken voor NL



Pilot 1, i-Tree Eco verkennen

 5 gemeentes met per gemeente;

1. Keuze projectgebied

2. Controle aanwezige boomgegevens

3. Aanvullen gegevens met veldwerk

4. Invoer boomgegevens in i-Tree Eco V6

5. i-Tree Eco analyse





 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Twee zilveresdoorns in het Weizigtpark. Boom 1 is een Acer saccharinum en boom 2 een Acer 

saccharinum ‘Pyramidale’. 

 Boom 1 Boom 2 

Diameter (cm) 125 150 

Hoogte (m) 20 30 

Bladoppervlak (m2) 2217 3605 

Afvang luchtverontreiniging 

(kg/jaar) 
2,4 4,0 

CO2 voorraad (ton) 3,2 6 

CO2 vastlegging (kg/jaar) 10 92 

Waterafvang (m3/jaar) 11,3 18,3 

 

 

Boom 1 
€34 

 

Boom 2 
€52 

 







Pilot 2, i-Tree Eco toepasbaar 

maken in NL

 Nieuwe thema’s en onderzoeksvragen in samenwerking met WUR:

 Methode verzamelen boomgegevens

 Luchtkwaliteit

 Herinrichting en toekomstverwachting

 Bomenbestand gehele gemeente 

doorrekenen

 Koeling/ hittestress

 Gezondheid

 Water

 Biodiversiteit

 Kroonoppervlakte

 Energiebesparing



Pilot 2, i-Tree Eco toepasbaar 

maken in NL

 Onderzoeksvragen opgesteld met WUR en PG o.a. voor:

 Groeicurves

 Locatiedata

 Bomendatabase

 Benefit prices



Pilot 2, i-Tree Eco toepasbaar 

maken in NL

 Begin 2019 bekendmaking van resultaten, Save the date 14 februari

 i-Tree Platform Nederland gaat door

 i-Tree gaan inzetten!

 Meer informatie?  dorien.nooitgedagt@btl.nl


