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Boominspectierapport 
‘Kozakenlinde’ te Diepenveen 
 

Client:    Deventer Bomenstichting 
    Grote Overstraat 56 A 
    7411 JD Deventer    
 
Locatie: kozakkenweg te Deventer 
 
Inspectiedatum:  5-10-2020 
  
Inspectie uitgevoerd door: Frits Gielissen, O.B.T.A. de Linde v.o.f. 
 
Boom identificatie: Kozakkenlinde, geregistreerd onder nummer 1682194 bij de Nationale 

bomenstichting. Vernoemd op de website van de Deventer 
Bomenstichting. 

 
Onze referentie:  Dhr. B. Maks, Adviseur Deventer Bomenstichting 
 
Boomsoort:  Hollandse linde, Tilia x europaea 
 
Omtrek op 130 mv:  6,30 m  Boomhoogte: 16 m 
 
Standplaatsomschrijving: De Linde staat op een oud dijklichaam met daaronder een zandpad. 
Rechts op +/- 12m. afstand een opstand van 5 oude beuken en 1 eik. Links op +/- 10 m. oude 
doorgeschoten eiken hakhout stoven. De onderbegroeiing bestaat uit voornamelijk grassoorten, 
braam, wilde roos, vlier, prunus en zuring. 
 
 

 
             Foto 1: de gele cirkel geeft de locatie van de Kozakkenlinde aan. 
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Conditie en vitaliteit: De conditie en vitaliteit van deze linde is tweedelig. Als eerste is er de oude 
holle onderstam waarvan de vitaliteit sterk is verminderd. Op deze onderstam staan een aantal, in 
verhouding tot de leeftijd van de onderstam vitale jonge scheuten. Deze zijn in het recent verleden 
al eens getopt i.v.m. de mechanische belasting die zij geven op de onderstam. Een aantal van deze 
scheuten zijn hol maar dat is geen bezwaar. De conditie en vitaliteit van deze scheuten zijn goed, op 
1 na die zich in de aftakelingsfase bevindt. In deze boom bevinden zich tegelijkertijd 3 levensfases 
met 3 conditie- en vitaliteits-klasses. De zorg moet ook toegespitst zijn op deze verschillende 
levensfases. 
 

   
Foto 2 t/m 4: Op afstand kijken we tegen een jonge vitale boom, van dichterbij zien we een oud onderstam met 
gebreken maar ook met toekomstmogelijkheden zoals het jonge lot en de adventief wortels die zich in de oude stam 
hebben ontwikkeld. 
  
Toekomstverwachting: Onder de huidige omstandigheden is de toekomstverwachting goed. De 
boom heeft goede alternatieven om te overleven zoals adventief knoppen en wortels in de holle 
stam en waterlot op de stamvoet. Ook zonder beheer zijn de overlevingskansen van deze boom 
aanwezig echter zal de huidige habitus (vorm) sterk kunnen gaan veranderen.  
Met aangepast beheer kan deze boom meerdere decennia in min of meer de huidige habitus 
behouden blijven  
 

   
Foto 5 t/m 7: op meerdere locaties kan men door de stam heen kijken in deze situatie is het duidelijk het fragmenteren 
van de stam in een kolonie (meerdere individuen). Dit is en typisch kenmerk van de veterane fase en is een 
overlevingsstrategie.  



Pagina 3 van 10 
 

________________________________________________________________________________________ 
O.B.T.A. De Linde v.o.f.                                           Ter behoud van veterane en monumentale bomen  
Boomtechnisch advies en boomverzorging      E-mail: info@obtadelinde.nl. Tel:0485-578982 mobiel:06-53368542 
 

Structuur beoordeling 
(biomechanische toestand): De oude onderstam heeft een uitgebreide aantasting van Ganoderma 
sp. Waarschijnlijk zijn meerdere schimmelsoorten verantwoordelijk voor het uithollen van de stam. 
De stam is geheel uitgehold waarbij nog enkele delen als bijna vermolmd aanwezig is. Aan de 
zuidzijde ontbreekt een deel van de buitenzijde van de stam, dit komt doordat in de jaren 70  op 
deze locatie een gesteltak is uitgebroken en waarschijnlijk een deel van de stam heeft 
meegetrokken. Aan de oostzijde richting de Kozakkenweg bevindt zich een gesteltak die de 
aanhechting heeft op een fragment van de oude onderstam en los staat van de rest van de boom. 
Deze fragmentatie is een eigenschap van het veteranisering van oude bomen (Dit ziet men 
overigens terug op meerdere locatie in de boom dat deze zich opsplits (fragmenteert)). Een kolonie 
heeft een grotere overlevingskans dan een individu. Bovenop deze extreem holle stam staan 4 
nieuwe bomen die in het recent verleden getopt zijn. Deze in verhouding tot de onderstam jonge 
scheuten hebben in de onderstam adventief wortels gevormd en voor een deel ontlenen zij hieraan 
de stabiliteit.  
Naar de toekomst toe zijn het deze adventief wortels die de onderstam vervangen. In het bovenste 
deel van de onderstam waar de jonge stammen zich ontwikkelt hebben is een 2e maaiveld ontstaan 
met wortelkluit.  
Enkele stammen van de nieuwe bomen zijn hol, 1 van deze stammen is zeer slecht. 
 

    
Foto 8 t/m 11: van linksboven met de klok mee. Vruchtlichaam (in gele cirkel) van een Ganoderma sp. De loze ruimte 
tussen de stam en de gesteltak aan de oostzijde. Deze staat geheel los van de boom en is in principe een zelfstandige 
boom die echter zonder de groep nog geen overlevingskans heeft. De holte van wat ooit een gesteltak was loopt door 
tot aan het maaiveld de gesteltak waarvan een klein deel links op de foto zichtbaar is , is eveneens hol. 
 
 
Biodiversiteit, historisch, culturele of sociale waarde: Deze Linde heeft een hoge cultuurhistorische 
waarde men kan deze linde vergelijken met de nachtwacht van Rembrandt of de zonnebloemen 
van, Van Gogh op nationaal en lokaal niveau. Verder is de biodiversiteit zeer hoog en vormt deze 
boom een habitat voor meerdere organismen, schimmels insecten, vleermuizen, vogels etc.  
Voor een uitgebreidere cultuurhistorische en ecologische waarde onderbouwing van deze linde 
verwijs ik u naar het ‘Ecologisch rapport Kozakkenlinde’ juni 2019 van Dhr. B. Maes. Van Ecologisch 
adviesbureau Maes te Utrecht.  
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Bedreigingen: De grootste bedreiging op dit moment is dat 1 van de gesteltakken uitbreekt en 
daarmee een deel van de onderstam meeneemt. Doordat de gesteltakken aan elkaar zijn verankerd 
is er een reële kans dat bij uitbreken de overige gesteltakken worden Het antwoord 
De kroon van de eik is naar de toekomst toe ook een bedreiging in de zin van licht concurrentie.  
 

 
Foto 12: Dit zijn de ‘stamvoeten’ van de gesteltakken boven op de oude onderstam. De wortelaanlopen zijn ook 
inderdaad wortelaanlopen die in de oude onderstam groeien. 
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Foto 13 en 14: Tussen de gesteltak aan de oostzijde en de hoofdstam was de enige verbinding nog een vermolmd stuk 
hout. Door dit weg te nemen is er zicht ontstaan op wat er zich nog meer in de oude onderstam heeft ontwikkeld. De 
linker foto toont het deel waar het hout is weggenomen. De rechterfoto is de holte in de gesteltak die het dichtst bij 
staat, deze heeft een holte die meerdere meters bedraagt in axiale richting. In de gele cirkel bevindt zich een 
vruchtlichaam van Ganoderma sp. Die mede verantwoordelijk is voor het uithollen. 
 

  
 

Foto 15: De gele 
pijlen geven 
adventief wortels 
aan die zijn 
waargenomen na 
het wegnemen van 
het vermolmde hout 
de diameter 
bedraagt ongeveer 
20 cm. 
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Beheerplan en eventuele consequenties:  
Uitvoeren van het beheer voor deze boom heeft tegenstrijdigheden. Enerzijds is het gewenst om de 
kroon te verkleinen om de mechanische belasting op de oude onderstam aanzienlijk te 
verminderen. Anderzijds geeft de huidige boomvorm juist de cultuurhistorische waarde weer. 
Met zekerheid kan men stellen dat de onderstam de komende decennia zal verslechteren vanaf de 
oostzijde tot voorbij de westzijde zal de stam uiteindelijk uiteenvallen. 
Is hierdoor de boom verloren? Blijft de cultuurhistorische waard dan nog wel zichtbaar? 
Het antwoord op de eerste vraag is nee, de boom hoeft hierdoor niet verloren te gaan.  
Op de tweede vraag is het antwoord ja, de cultuurhistorische waarde blijft zichtbaar. De boomvorm 
zal min of meer gelijk blijven ten aanzien van de huidige habitus met dezelfde kenmerken. Het 
verschil zal zijn dat de oude onderstam wordt vervangen door meerdere jonge onderstammen. (met 
onderstam wordt bedoeld het deel vanaf het maaiveld tot en met de knot) 
De huidige gesteltakken ontlenen de stabiliteit deels aan de oude onderstam en deels aan de 
adventief wortels die zij hebben gevormd in de oude onderstam. De vocht en nutriënten 
voorziening vindt voornamelijk plaats in deze adventief wortels. De functie van de oude onderstam 
zal de komende jaren c.q. decennia verminderen en door de adventief wortels worden 
overgenomen. Dit is een natuurlijk proces wat zichzelf reguleert mits men de boom hier de kans toe 
geeft. Dit betekent dat de grootste bedreiging, het uitbreken van 1 of meer gesteltakken moet 
worden voorkomen. Hiervoor is het noodzakelijk de boom in hoogte te reduceren. Het reduceren 
dient dermate te gebeuren zodat het karakter van deze boom niet verloren gaat.  Het reduceren 
van de hoogte is een tijdelijke maatregel vandaar dat deze ingreep met beleid moet gebeuren. 
Wanneer de adventief wortels zich voldoende hebben ontwikkeld zodat zij de mechanische 
belasting van de gesteltakken kunnen dragen kan de kroon zich terug ontwikkelen. Daar dit in 
principe jonge bomen betreft hoeft dit geen probleem te zijn. (bomen houden geen chronologische 
tijd aan. men beoordeelt ze daarom in levensfases. De gesteltakken die zich gedragen als jonge 
bomen wat betreft groei en ontwikkeling bevinden zich in de volwassenfase van nog niet volledig 
uitgegroeide exemplaren. Deze exemplaren hebben een chronologische leeftijd van misschien wel 
200 jaar.  De maximale grootte is nog niet bereikt, laat men deze gesteltakken volwaardig uitgroeien 
dan kan de onderstam dit voorlopig niet aan. ) 
Naast het innemen van de hoofdgesteltakken op de oude onderstam is het ook van belang dat de 
zijtak aan de oostzijde in de lengte wordt ingenomen met behoud van zoveel als mogelijk 
bladmassa. Deze gesteltak moet tevens worden bevoordeeld ten aanzien van licht. Meer licht voor 
deze tak bevorderd het ontwikkelen van takken (en daarmee bladeren) in de lagere regionen zodat 
deze gesteltak zich kan ontwikkelen als een individu in een groep. 
 
 
Verantwoording van de gemaakte beheerkeuzes: Door in eerste instantie de kroon van deze boom 
te reduceren kunnen de adventief wortels zich verder ontwikkelen tot een nieuwe draagkrachtige 
onderstam. Hiervoor is mechanische belasting (prikkeling ten aanzien van diktegroei en 
reactieweefsel) noodzakelijk en is de reden dat is afgezien van het toepassen van verankeringen c.q. 
stutten (het toepassen hiervan bij deze boom is voor behoud van de huidige situatie voor een korte 
termijn) I.v.m. de mechanische staat van de boom moet er ingegrepen worden om de mechanische 
belasting aanzienlijk te verminderen, niet om weg te nemen. Fysiologisch gezien wil men zo weinig 
mogelijk snoeien omdat verlies van bladmassa minder eten betekent waardoor minder energie 
beschikbaar is. Aantastingen kunnen hiervan profiteren. Maatregelen in etappes uitvoeren. 
Monitoren is zeer belangrijk. 
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Uitvoeren van de maatregelen: Voor het behoud en voortbestaan van deze linde worden de 
volgende maatregelen in de volgende volgorde geadviseerd uit te voeren. 
Monitoren is hierbij van belang omdat de boom zelf aangeeft o.a. middels reactiegroei wanneer een 
vervolg maatregelen kan worden uitgevoerd. 
In eerste instantie  zal de kroon in hoogte moeten worden gereduceerd. Dit om de mechanische 
belasting van de jonge takken op de oude onderstam te verminderen en de belasting op de 
adventief wortels over te kunnen dragen. Op foto 16 is aangegeven tot welke hoogte de 
reductiemoet plaats vinden. Afhankelijk van de reactie van de boom is dit een eenmalige actie.  
Hout onder kroonprojectie zo plaatsen dat afvallend blad wordt vastgehouden. Afkomend materiaal 
niet afvoeren. Bij het innemen van de gesteltakken in de hoogte wordt geadviseerd dit met een 
telekraan uit te voeren. De kans op schade is daardoor zo goed als nihil. 
 
De gesteltak aan de oostzijde innemen. Deze tak ten opzichte van de rest van de boom meer vrij 
zetten ten behoeve van licht (haloing). 
 

  
Foto 16: huidige situatie en schematische weergave van de boom na snoei. Hierbij moet een kanttekening worden 
gemaakt met betrekking de hoeveelheid die van de kroon gehaald wordt.  Een aantal beslissingen in hoeverre de kroon 
moet worden ingenomen kunnen pas worden gemaakt tijdens de uitvoer van deze werkzaamheden. Geadviseerd wordt 
dan ook om een Certified Veteran Tree Specialist bij de uitvoering aanwezig te laten zijn.  
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De verankering uit de boom verwijderen en de gesteltak aan de westzijde die zich in de 
aftakelingsfase bevindt verwijderen tot net boven het nog levende hout. Deze tak moet men als 
verloren worden beschouwd ten aanzien van de cultuurhistorische waarde. Ecologisch is de holte 
van groot belang. Mogelijk ontwikkelt er in de directe nabijheid een scheut die zich tot een nieuwe 
gesteltak kan ontwikkelen. 
 

  
Foto 17 en 18: de aanwezige kroonverankering kan na of tijdens de  uitvoer van de snoeiwerkzaamheden worden 
verwijderd. 
 
Het afkomend hout bij de boom laten, eventueel op een ril. (i.v.m. de boomeigen kringloop) 
 
De eik aan de zijde van de linde innemen zodat deze bevoordeeld wordt ten aanzien van licht en 
ruimte (haloing) 
 
Het stamschot op de stam en stamvoet licht uitdunnen waarbij de dikste scheuten worden 
verwijderd. 1/3 deel van de overige scheuten innemen. Aan de westzijde ter hoogte van het deel 
waar de stam ontbreekt zoveel mogelijk loten op de stamvoet handhaven, dit om direct zonlicht te 
weren en zo uitdroging van het molm in de holle stam te voorkomen. De opening naar de holte kan 
men dicht zetten met bijvoorbeeld van de takken afkomstig van het snoeiwerk een barrière te 
maken en de ruimte op te vullen met molm c.q. bladaarde afkomstig van linde. 
 
Bij monitoring dient men vooral te letten op de ontwikkeling van de adventief wortels en de 
ontwikkeling in de kroon. Het kan zijn dat de hergroei gesnoeid moet worden. Het verder verlagen 
van de kroon mag alleen plaatsvinden als duidelijk aantoonbaar is dat de ontwikkeling van de 
adventief wortels te traag is ten aanzien van het verslechteren van de stam of duidelijke 
mechanische problemen zich voor gaan doen. Dit ligt echter niet in de lijn van verwachtingen.  
Monitoring en toezicht op de uit te voeren werkzaamheden bij voorkeur in aanwezigheid van een 
Certified Veteran Tree Specialist. 
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Getekend: 16-11-2020 

        

 

 

O.B.T.A. de Linde v.o.f. 
Frits Gielissen 
Certified Veteran Tree Specialist 
Practising and Consulting Level 
 

    VTA Sächverstandige 

 

 

 

Bijlage 1: Literatuurlijst 
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