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Vraagstelling

De linden rond de kerk zijn erg hoog en inmiddels komt alleen de kerktoren nog boven de boomkronen
uit. Het dak van de Sint Vituskerk is vanuit het omringende landschap van Stiens niet meer te zien. Het
is de wens van het College van kerkrentmeesters van De Protestantse gemeente om de bomen
duurzaam te onderhouden zodat deze nog gedurende lange tijd behouden kunnen blijven en daarbij
zo weinig mogelijk schade en overlast veroorzaken voor de omgeving.
Een tweede wens is om te onderzoeken of het mogelijk is om de bomen terug te zetten tot op de
goothoogte van het dak van de kerk. Uit verschillende oude prenten blijkt dat het dak van de kerk
vroeger grotendeels te zien was vanuit het omliggende landschap.

Figuur 1: Gezicht op Stiens vanuit zuidwest, olieverf op doek van Bouke van der Sloot omstreeks 1970 - 1975

Vitaliteitsonderzoek
Het doel van de opdracht is om een gedegen vitaliteitsonderzoek uit te voeren waarbij gegevens
worden verzameld, op basis waarvan een advies kan worden opgesteld. Het onderzoek is de
onderbouwing om de noodzaak en de mate van ingrijpen in de bomen te bepalen, om
kapitaalvernietiging nu en in de toekomst te voorkomen.
Dit vitaliteitsonderzoek is gedetailleerd per boom uitgevoerd waarbij de gegevens van elke boom
afzonderlijk worden geregistreerd. De gegevens uit deze analyse kunnen gebruikt worden als basis
voor het opstellen van een gedegen plan van aanpak en een beheerplan.
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Werkwijze fysiek boomonderzoek

In 1779 zijn er 125 bomen in twee rijen rond de kerk geplant. “Het verkopen van oude bomen en
planten van nieuwe leverde de kerkgemeente een aardige winst op”, zo staat te lezen in het boek ‘Toer
fan Stiens’. Vanaf 1735 tot en met 1919 wordt het onderhoud aan de bomen bijna jaarlijks vermeld. In
2017 staan er 112 bomen, uitgesloten kan worden dat de huidige bomen stammen uit 1779. Over de
periode 1854 tot 1893 ontbreekt het archief. Het is mogelijk dat de huidige bomen aan het eind van
deze periode zijn geplant, maar zeker is dit niet. De oudste bomen worden geschat op ruim 100 jaar.
Het vitaliteitsonderzoek is uitgevoerd vanuit boomtechnisch oogpunt. Om een objectieve en gedegen
beoordeling van de vitaliteit van de bomen te kunnen doen zijn alle bomen fysiek onderzocht (zie
figuur 2). Van elke individuele boom is de vitaliteit beoordeeld, waarbij ook de relatie met de bomen
direct in de omgeving is meegenomen. Per boom zijn de bevindingen gedetailleerd uitgewerkt en
genoteerd in een excelsheet (zie bijlage 1 en 2). Foto’s van de bomen zijn gerangschikt in een losse
bijlage. De inventarisatie is uitgevoerd door Witteveen groenprojecten en advies in samenwerking met
Mauritz adviseurs & taxateurs BV met specialistische kennis op gebied van bomen.
Van elke boom is het aantal gesteltakken opgenomen. Gekeken is of er holtes of wonden in de stam
of gesteltakken van de boom zijn aangetroffen. De situering van holtes in de stam en gesteltakken is
beoordeeld, bijvoorbeeld of deze zich aan twee zijden van de stam tegenover elkaar bevinden of juist
onder elkaar. Onderzocht is of in de holtes rotting plaatsvindt of dat het droge ruimtes zijn. Beoordeeld
is of overgroeide wonden op een gezonde wijze zijn vergroeid, zelfcorrectie, goed gevormd wondhout
en eventueel trekwortels, of dat er verborgen risico’s zijn te verwachten. Van elke boom zijn foto’s
gemaakt.

Figuur 2: Fysieke beoordeling vitaliteit

Er wordt begonnen aan de achterzijde van de kerk (oostzijde) bij de kearewear. De buitenste rij bomen
en de binnenste rij bomen zijn apart geïnventariseerd en genummerd. De telling is linksom, in
noordelijke richting, tegen de wijzers van de klok in (zie bijlage 1 en 2).
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Resultaten vitaliteitsonderzoek

3.1

Historische omstandigheden

De veldopname is uitgevoerd op 10 en 16 oktober 2017. Rond de kerk staan op dit moment 113
lindebomen verdeeld over een dubbele rij. De rijen staan ongeveer 3 meter uit elkaar en er loopt een
halfverhard pad tussen de bomen. De onderlinge afstand tussen de bomen in de rijen is ongeveer 4
tot 4,30 meter. Deze Hollandse linden (Tilia x europaea) zijn naar alle waarschijnlijkheid aan het eind
van de 19e eeuw geplant. Ze staan op de terp, rond de begraafplaats, de kerk en de klokkentoren, op
ruim 1 m boven het maaiveld aan de westzijde, tot bijna 2 m boven het maaiveld aan de oostzijde van
de kerk. Hierdoor hebben de bomen diep kunnen wortelen en er zijn zeer beperkt hele zware
verankeringswortels zichtbaar aan de stamvoet. Het hoogteverschil van de terp verklaart de fraaie
krans van boomkronen op oude prenten en schilderijen, waarbinnen het dak van de kerk gedeeltelijk
zichtbaar is (zie figuur 1).
Groeiomstandigheden
De terp is meer dan 9 eeuwen geleden opgeworpen uit organisch materiaal op een ondergrond van
klei. Het grondwater in de omgeving van Stiens reikt tot minder dan 80 cm onder maaiveld
(grondwatertrappen V en VI). De bomen hebben hierdoor altijd voldoende water tot hun beschikking
en zullen een wortelgestel hebben dat bestaat uit meerdere grote (dikkere) wortels die ver opzij reiken
en naar beneden tot boven de vol-capillaire zone. Vrijwel alle bomen hebben sterke trekwortels
waardoor ze goed bestand zijn tegen de wind. De bomen groeien naar het licht waardoor de bomen
in de buitenste rij naar buiten groeien en de bomen in de binnenste rij naar binnen (zie figuur 3).

Figuur 3: De bomen groeien naar het licht, in de buitenste rij naar buiten, in de binnenste rij naar binnen
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Achterstallig onderhoud
Bij alle bomen begint op ongeveer 4 m boven het pad de vergaffeling van de stam (zie figuur 4). Op
deze hoogte zijn de bomen in eerste instantie gesnoeid. Vervolgens zijn er perioden geweest van goed
onderhoud aan de bomen en perioden van minder goed onderhoud. Wanneer het achterstallig
onderhoud is ontstaan is niet bekend. Dit kan rond de crisisjaren (omstreeks 1930-1940) zijn geweest,
terwijl het afzagen van de dikke takken (grote wonden) aan het eind van de tweede wereldoorlog
(1945) uitgevoerd kan zijn om stookhout te oogsten. Op dit moment hebben de linden een hoogte
tussen de 21 en 23 meter.

Figuur 4: Vergaffeling op ongeveer 4 meter

Holtes gevuld met beton
Waar het dikke tak- en stamhout is afgezaagd is het hout op veel plaatsen gaan rotten en zijn holtes
ontstaan. Deze holtes zijn op een gegeven moment gevuld met beton. Dit beton is omstreeks 1985
verwijderd waarna de wonden zijn behandeld met wondbalsem. Een redelijk aantal van de slechte
plekken is na deze behandeling hersteld en goed overgroeid.

3.2

Bevindingen

De bomen zijn onderzocht op vitaliteit waarbij kenmerken zijn beoordeeld als stabiliteit van de stam
en takken, aanhechting van de takken, aanwezigheid van holtes, kwaliteit van de vergroeiing van oude
wonden, voldoende stamspanning en gewichtsverdeling van de kroon. Een optelsom van deze
factoren geeft een beoordeling van de boom. Op dit moment zit er weinig dood hout in de bomen.
Gaffels
Er zijn bomen met één doorgaande stam die recht omhoog gaat. Ook staan er bomen rond de kerk
met een vertakking naar twee of drie stammen (zie figuur 5). Deze stammen kunnen gelijkwaardig zijn
en omhoog groeien maar er zijn ook exemplaren waar een zware ‘hoofd’gaffel is en een kleinere
secundaire gaffel waarbij een of beide gaffels naar opzij groeien en de boom zwaar belasten door het
opzij hangende gewicht. Wanneer in deze gaffels op cruciale plaatsen holtes zitten kan dit gevaar
opleveren voor de stabiliteit van de boom. Essentieel is dan dat de holtes niet rotten en er voldoende
stamspanning aanwezig is om de druk en krachten van het gewicht van de boom en de wind, op te
kunnen vangen.
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De boomkronen zijn niet evenwichtig opgebouwd. Zoals eerder beschreven groeien de bomen naar
het licht, de binnenste bomenrij naar binnen en de buitenste rij naar buiten. De binnenste rij heeft
veel hout aan de zijde van de begraafplaats en de buitenste rij heeft een zware kroon aan de
straatzijde.

Figuur 5: Boom met drie gaffels

Holtes
De meeste holtes zijn al oud en hebben wondranden die geheel of gedeeltelijk zijn overgroeid. Het
herstelhout is goed zichtbaar, er zit nauwelijks schors op en er is een herkenbare centrale lijn waar de
cambiumlagen tegen elkaar zijn aangegroeid. Er zijn droge holtes maar een aanzienlijk aantal is nat en
het rottingsproces gaat door als ze niet kunnen ontwateren. Het vocht dat in de holte blijft staan zorgt
ervoor dat de boom aan de binnenzijde gaat rotten. Het rottingsproces wordt versterkt doordat
organische materiaal, bijvoorbeeld blad en bloesem, zich in de holtes verzameld. Er zijn meer dan 180
grote en kleine open holtes aangetroffen. In een deel van de holtes is oud wondbalsem aangetroffen.
Achter dit balsem is het hout gaan rotten (zie figuur 6).
Sommige holtes worden gebruikt als verblijf- of broedplaats voor vogels of zoogdieren. Zo zijn enkele
holtes aangetroffen die waarschijnlijk worden gebruikt door een specht. Zeker in één holte verblijven
vleermuizen.
Overgroeide wonden
Een aanzienlijk aantal oude wonden is overgroeid (zie figuur 7). Er zijn kleine maar ook heel grote
overgroeide wonden aangetroffen, soms meerdere per boom. Achter het wondweefsel kan een holte
zitten. Als deze holte is afgesloten kan er geen lucht en vocht bijkomen en vindt er geen rotting meer
plaats. Wat er achter een gesloten wond zit, is niet te zeggen. Door middel van kloppen op de stam
Rapportage vitaliteitsonderzoek van de linden rond de kerk in Stiens
oktober 2017 – Witteveen groenprojecten en advies

6 van 20

wordt een indicatie verkregen van de gesteldheid van de stamholte. Er zijn ruim 60 goed overgroeide
wonden geteld.
Beoordeling
De bomen zijn individueel beoordeeld, maar ook de onderlinge relatie is meegewogen. Wanneer een
boom als ‘matig’ is beoordeeld en aan beide zijden staat een boom met kwalificatie ‘slecht’, dan is de
kans zeer groot dat de bewuste boom verder verzwakt als zijn beide buren worden verwijderd. In dat
geval wordt de middelste boom ook verwijderd omdat de kans groot is dat zijn vitaliteit onvoldoende
zal herstellen door het wegvallen van de naast staande bomen.

Figuur 6: Holte afgesmeerd met wondbalsem

Figuur 7: Overgroeide oude wond

Een boom die beoordeling ‘goed’ krijgt is vitaal en daar hoeft in de meeste gevallen weinig aan te
gebeuren. Bij een boom met beoordeling ‘redelijk’ kan met een kleine ingreep de vitaliteit worden
hersteld. Als een boom de beoordeling ‘matig’ krijgt zal de ingreep zwaarder zijn en is de vitaliteit op
lange duur niet te voorspellen. Deze hangt af van het herstellingsvermogen van de boom. Tot slot zijn
er bomen die de beoordeling ‘slecht’ hebben gekregen. Deze bomen zullen geen baat hebben bij een
ingreep en moeten uit veiligheidsoverwegingen worden verwijderd (zie figuur 8).
beoordeling
bomen goed
bomen redelijk
bomen matig
bomen slecht
bomen ontbreken
totaal

binnenste rij
15
11
11
18
3
58

buitenste rij
16
12
16
14
5
63

totaal
31
23
27
32
8
121

Figuur 8: Beoordeling bomen
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De eigenaar van de bomen, in dit geval het College van kerkrentmeesters, is verantwoordelijk voor
eventuele schade die de bomen kunnen veroorzaken. Deze zorgplicht wordt in geval van calamiteiten
zwaar aangerekend, als niet wordt voldaan aan de richtlijnen. De rechtelijke macht en
verzekeringsmaatschappijen zullen in veel gevallen ook niet overgaan tot uitkering van de schade
omdat nalatig handelen van de eigenaar uitsluiting oplevert.
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Adviezen

De bomen als geheel hebben potentie om nog vele jaren bij te dragen aan het markante silhouet van
de toren en de kerk van Stiens. Met een hoogte van 21 tot 23 meter hebben de bomen een forse
omvang bereikt. Wat opvalt is het overhellen naar binnen van de bomen in de binnenste rij en het
overhellen naar buiten van de bomen in de buitenste rij. De bomen groeien naar het licht maar staan
erg dicht opeen en raken daardoor uit evenwicht. Deze onevenwichtige kroonopbouw moet worden
gecorrigeerd door snoei.
1 Holtes schoonmaken
Van groot belang voor de vitaliteit van de bomen is het schoonmaken van de holtes in de bomen. Het
losse organische materiaal moet worden verwijderd. De holten moeten worden uitgezogen en vocht
moet uit de holtes worden geweerd. Dit kan door na het schoonmaken een (plastic) drain, schuin
vanuit de wond naar buiten toe, aan te brengen. Deze moet ervoor zorgen dat het vocht kan afvloeien.
Door de drain onder de overgroeide rand van de holte aan te brengen blijft de stamspanning behouden
en kan de drain met een pin worden doorgeprikt als er zich weer water in de holte ophoopt.
2 Kronen snoeien
Er zijn verscheidene bomen die een of meer zware gesteltakken hebben. Deze groeien in de meeste
gevallen eerst nog naar boven maar op een gegeven moment buigen de zware takken naar opzij en
maken daar een forse kroon. Dit trekt een zware wissel op de stabiliteit van de boom en de zware
gesteltakken kunnen afbreken. Ingrijpen door het zware gewicht in te nemen is gewenst. De verdeling
van het gewicht in de kroon van de boom moet worden hersteld.
Ingrijpen in de kroon betekent dat er ook aan de ‘zijkant’ van de bomen (in de lengterichting van de
bomenrijen) gesnoeid moet worden. Als dit niet wordt gedaan ontstaat er een heel brede boom. Het
snoeiwerk moet in evenwicht zijn, waarbij zowel aan de bovenkant als aan de zijkanten van de boom
takken worden ingenomen om het evenwicht in de kroon te herstellen. Van belang is om zodanig te
snoeien dat wonden niet inrotten maar regenwater kan aflopen en de wond in de zon kan drogen.
3 Slechte bomen verwijderen en vervangen
De bomen met beoordeling ‘slecht’ moeten uit veiligheidsoverwegingen worden verwijderd.
Vervolgens wordt de stobbe gefreest en na aanbrengen van bomengrond kunnen nieuwe bomen
worden geplant. Vanuit historisch perspectief heeft het de voorkeur om dezelfde soort aan te planten,
dus weer Tilia x europaea. Door een boom van goede kwaliteit met bijvoorbeeld maat 18-20 aan te
planten, ontstaan al na enkele jaren weer gesloten bomenrijen rond de kerk.
De nieuw aan te planten bomen hebben er baat bij dat de omringende bomen met mate worden
teruggesnoeid. Het geslacht Linde is een lichthoutsoort en de nieuwe bomen zullen daar direct van
kunnen profiteren.
4 Nazorg
Na de ingreep moet de nazorg aan de gesnoeide bomen conform een beheerplan worden uitgevoerd.
Eventueel overdadig waterlot moet worden verwijderd zodat de boom zijn energie kan gebruiken voor
nieuwe kroonontwikkeling. Ook uitlopers op de stam en stamvoet moeten worden gesnoeid om de
energie naar boven te krijgen. Dit voorkomt grootschalige ingrepen in de toekomst en daarmee
kapitaalvernietiging.
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Aanbevelingen

Vanuit De Protestantse Gemeente is nadrukkelijke de wens geuit om te onderzoeken of de bomen
teruggesnoeid kunnen worden tot een hoogte waarop het dak van de kerk weer is te zien. De
goothoogte van het dak van de kerk is 9 meter boven de terp terwijl de bomen een hoogte hebben
van 21 tot 23 meter. Dat zou betekenen dat de bomen voor meer dan de helft moeten worden
ingekort.
Uit het vitaliteitsonderzoek is naar voren gekomen dat het inkorten van de bomen op 9 meter niet
verstandig is. Veel bomen zouden de ingreep niet overleven. Van de 121 bomen zijn er 32 zo slecht dat
ze zo snel mogelijk vervangen moeten worden door jonge bomen, terwijl er 8 bomen ontbreken. Van
de overige 81 bomen heeft een aanzienlijk deel niet de vitaliteit om te regenereren na terugzetten tot
9 meter hoogte. Dit is een te rigoureuze ingreep. Lindes hebben een goed herstellingsvermogen na
snoeien maar een ingreep moet met mate worden uitgevoerd. Te extreem snoeien geeft óf een
explosieve groei van waterlot, dat is een paniekreactie van de boom om het kroonvolume op peil te
houden, óf de boom sterft af doordat het wortelgestel de bovengrondse delen, zoals de stam en de
resterende takstompen, zo vol met water pompt dat de boom verzuipt in zijn eigen watertoevoer.
Waterlot ontstaat uit slapende ogen op een tak en groeit strak verticaal omhoog. Dit zijn geen takken
die voor een stabiele kroonopbouw zorgen. Deze kroonopbouw wordt wél verkregen door met mate
en met beleid te snoeien en de boom te begeleiden naar een volwassen kroonvolume en -vorm.
Op basis van het vitaliteitsonderzoek van de bomen en de wens vanuit De Protestantse Gemeente om
de bomen terug te snoeien komen drie opties naar voren. Een oplossing kan worden gezocht vanuit
economisch perspectief, vanuit cultuurhistorisch perspectief of vanuit boomtechnisch perspectief.

5.1

Economisch perspectief

Een dertigtal bomen rond de kerk van Stiens is dermate slecht dat niet kan worden ingestaan voor de
veiligheid rond de kerk. Deze bomen moeten op korte termijn worden verwijderd. Zonder verdere
ingrepen zullen na het vellen van de slechte bomen de stabiliteit en vitaliteit van de bomen met
beoordeling ‘matig’ en ‘redelijk’ verder afnemen. Ook deze bomen zullen gevaar gaan opleveren voor
de omgeving omdat de wind meer vat op de zware kronen zal krijgen. Uit veiligheidsoverwegingen is
het in dat geval aan te bevelen om alle bomen te verwijderen, inclusief de 31 bomen met beoordeling
‘goed’. Vervolgens de stobben frezen en grond aanvullen (zie figuur 9). De kosten, voor het verwijderen
van de bomen, zijn eenmalig en worden geraamd op € 70.000 tot € 80.000, prijspeil 2017.
werkzaamheden vanuit economisch perspectief
eerste en enige ingreep
- alle bomen vellen en verwijderen
- inzet hoogwerker, mobiele kraan, verkeersafzettingen, stobbenfrees
- afvoer van tak- en stamhout
- aanbrengen grond

kosten
€ 70.000 - € 80.000

Figuur 9: Aanbeveling werkzaamheden en kosten vanuit economisch perspectief

Resultaat: Het dorpsbeeld van Stiens zal na meer dan 300 jaar op korte termijn definitief veranderen.
De kerk en toren zijn vanuit het omliggende land nog steeds te zien maar zonder de markante krans
van bomen.
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5.2

Cultuurhistorisch perspectief

Bij de bomen rond de kerk van Stiens spelen ook cultuurhistorische motieven een bewuste of
onbewuste rol. De bomen staan op een terp, rond de kerk, de toren en de begraafplaats. Zoals eerder
genoemd is er de wens om het oude beeld weer te herstellen door het dak van de kerk weer
grotendeels boven de bomen uit te laten komen.
Een drastische maar efficiënte manier om het gewenste beeld van de kerk met de bomen op termijn
weer te bereiken is alle bomen verwijderen en vervangen door jonge bomen, inclusief de 31 bomen
met beoordeling ‘goed’. De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een boombeheerplan
waarin het beheer wordt beschreven om te komen tot het gewenste eindbeeld, van het vellen, het
aanplanten tot het reguliere onderhoud en de snoeicycli in de jaren daarna (zie figuur 10). De eerste
ingreep bestaat uit het verwijderen van de oude bomen en aanplanten van nieuwe bomen. In de jaren
daarna worden periodiek snoeiwerkzaamheden uitgevoerd om het gewenste eindbeeld te bereiken.
De kosten voor de eerste 10 jaren worden geraamd op € 170.000 tot € 190.000, prijspeil 2017.
werkzaamheden vanuit cultuurhistorisch perspectief
eerste ingreep
- opstellen beheerplan met gewenst eindbeeld en beschrijving werkzaamheden
- alle bomen vellen en verwijderen
- inzet hoogwerker, mobiele kraan, verkeersafzettingen, stobbenfrees
- afvoer van tak- en stamhout
- aanbrengen bomengrond
- nieuwe bomen planten, maat 18-20 met draadkluit
eerstvolgende 10 jaar
- boomcontrole
- vormsnoei om gewenst eindbeeld te bereiken

kosten
€ 130.000 - € 140.000

€ 40.000 - € 50.000

Figuur 10: Werkzaamheden en kosten vanuit cultuurhistorische perspectief

Resultaat: Het dorpsbeeld van Stiens zal op korte en middellange termijn drastisch veranderen.
Voordeel van een geheel nieuwe aanplant is dat de bomen gelijkmatig en gezamenlijk kunnen
opgroeien met een goede kroonopbouw en goede vitaliteit. Het snoeibeleid kan vanaf circa vijf jaar na
aanplant worden ingezet om het gewenste eindbeeld te bereiken. Dit eindbeeld kan een totale
boomhoogte van 9 meter zijn, de goothoogte van de kerk.

5.3

Boomtechnisch perspectief

Met het juiste beheer en het uitvoeren van het achterstallig onderhoud kan een groot deel van de
huidige bomen behouden blijven. Bij het snoeien moeten de bomen individueel worden beoordeeld
en gesnoeid. Dit betekent dat het evenwicht in de kroon wordt hersteld en er bij elke boom niet verder
wordt ingekort dan tot op takken van maximaal 30 cm dikte. Zo blijven dunne takken behouden
waarop nieuwe loten kunnen uitlopen. De kroon kan zich dan weer herstellen. Vanuit boomtechnisch
oogpunt is dit de beste optie om het markante beeld van de bomen rond de kerk van Stiens nog
gedurende lange tijd te behouden.
De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een boombeheerplan waarin het beheer wordt
beschreven om te komen tot het gewenste eindbeeld, van de eerste snoei-ingreep (het achterstallig
onderhoud), de nazorg in de jaren daarna en de periodieke snoeiwerkzaamheden om het gewenste
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eindbeeld te bereiken (zie figuur 11). De kosten voor de eerste 10 jaren worden geraamd op € 180.000
tot € 200.000, prijspeil 2017. Waarbij de kosten na de eerste ingreep per snoeibeurt zullen afnemen
omdat de bijgroei en de snoeicycli in evenwicht komen. Uiteindelijk zullen de onderhoudskosten
afnemen naar € 40.000 tot € 50.000 per 10 jaar.
werkzaamheden vanuit boomtechnisch perspectief
eerste ingreep
- opstellen beheerplan met gewenst eindbeeld en beschrijving werkzaamheden
- slechte bomen vellen en verwijderen
- bomen inkorten tot maximaal 30 cm diameter, evenwicht kronen herstellen
- inzet hoogwerker, mobiele kraan, verkeersafzettingen, stobbenfrees
- afvoer van tak- en stamhout
- aanbrengen bomengrond
- nieuwe bomen planten, maat 18-20 met draadkluit
eerstvolgende 10 jaar
- boomcontrole
- nazorg; waterlot verwijderen, controle holtes en drains
- vormsnoei om gewenst eindbeeld te bereiken

kosten
€ 120.000 - € 130.000

€ 60.000 - € 70.000

Figuur 11: Werkzaamheden en kosten vanuit boomtechnisch perspectief

Resultaat: De jonge bomen krijgen voldoende licht om volwassen te worden. Na de eerste ingreep
zullen ze samen met de oude bomen een vitale krans van bomen gaan vormen waarvan meer dan 70%
een goede vitaliteit zal ontwikkelen. Het markante beeld van Stiens (bomen rond de kerk) blijft
behouden. Bij een goed beheer zal de vitaliteit van de huidige bomen verder toenemen en naar
verwachting zal het merendeel van de (oude) bomen na de voorgestelde ingreep nog ruim 50 jaren of
meer behouden blijven.
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Bijlage 1: Visualisatie bomenrijen
Buitenste bomenrij
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Binnenste bomenrij
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Bijlage 2: Inventarisatiegegevens
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