
Inleiding

In Sint Niklaas is op 3 januari een Sequioadendron geveld op de Gentsebaan. De 
vraag die me gesteld is of ik kan beoordelen op basis van die stamdoorsnede of 
hier sprake is van noodkap. Ik zou die vraag willen uitbreiden met de vraag of 
deze boom op deze plek duurzaam en veilig kan behouden blijven in het kader 
van de komende bouwwerken. 

Mijn benadering is zuiver boomtechnisch en onafhankelijk van de vraagsteller of 
zijn/haar opzet. Het is voor mezelf een excellente studiecase die me helpt om een
aantal zaken op een rijtje te zetten, wat meteen de reden is waarom ik die vragen
wil proberen te beantwoorden.  



De doorsnede van de stam 

Wat de stamdoorsnede laat zien is duidelijk. Rood omrand is houtrot. De oranje 
omkaderde zones zijn zones met ingegroeide schors. De oranje strepen zijn 
barsten in het hout. De groen afgebakende zone is licht aangetast hout. 

Op basis van deze afbeelding kunnen we dus besluiten dat er geen sprake is van 
hoogdringendheid voor het kappen van deze boom. Dat wil nog niet zeggen dat 
deze boom niet gekapt had mogen worden. 

Dat de tomografie een veel slechter beeld laat zien dan wat hier zichtbaar is, is 
geen verrassing als je weet hoe dit toestel werkt.  Met geluidstomografie ga je de
snelheid meten waarmee geluid zich verplaatst door het hout. Door op de stam 
twaalf meetpunten te maken, ga je een groot aantal meetgegevens verzamelen. 
Iedere tik op een meetpunt, geeft elf metingen naar de overige punten. Dat geeft
dus een totaal van 132 metingen doorheen de stam. Waar het hout aangetast is 
gaat geluid zich minder snel verplaatsen. Hetzelfde voor barsten en holten. 
Wanneer je deze stam bekijkt, zie je dat het grootste deel van die metingen 
vertraagd wordt door aantasting, barsten of ingegroeide schors. Dat geeft dus 
een heel vertekend beeld. Het is maw nauwelijks te zien waar en hoeveel gezond 
hout de boom in zijn stam heeft. 

Houtrot

Het is echter vooral die schimmel die in het hout zit, die verontrustend is. 
Concreet is er alleen een beginnen vruchtlichaam gevonden. Het is zeer lastig om
de soort exact te determineren op basis van een beginnend vruchtlichaam. In de 
literatuur vinden we dat er negen soorten schimmels zijn die het hout van 
Sequoiadendron kunnen verteren. Daarvan worden er vijf bij hoge uitzondering 
op de soort aangetroffen. Van die vier andere, zijn er tweesoorten die tot 



huiszwammen behoren. Dat zijn uitsluitend droogrotters. Aangezien het spinthout
aangetast is, kunnen we die twee la uitsluiten. Spinthout is te nat voor deze 
zwammen. Dan blijven er nog twee over Honingzwam en dennenmoorder. Dat 
zijn niet toevallig allebei soorten die wel in staat zijn om het natte spinthout te 
verteren. De vruchtlichamen van honingzwammen zijn in alle stadia zacht. Het 
gevonden vruchtlichaam is keihard. De vruchtlichamen van dennenmoorder 
hebben een harde korst. Beginnende vruchtlichamen zijn dus ook hard. 
Bovendien gaat dennenmoorder het aangetaste hout rood verkleuren. Dat is 
duidelijk zichtbaar op de aangeleverde foto’s.  

Hoewel op basis van de tomografie de aantasting overschat kan worden, laat die 
duidelijk zien dat er  kleinere aantastingen in het hout zitten. Dat betekent dus 
dat de aantasting zich sterk kan verspreiden op termijn. 

Op basis van dit aantastingspatroon moet er voorzichtig met deze boom 
omgesprongen worden. Waar de meeste kernhoutrotters het spinthout met rust 
laten is dit voor dennenmoorder niet het geval. Bij kernhoutrotters kan de boom 
helemaal hol worden, wanneer de conditie van de boom goed is, kan die een 
voldoende dikke restwand vormen. Dat is niet het geval bij dennenmoorder. Die 
kan in het levende spinthout groeien, waardoor die ook de restwand kan 
aantasten. Dan helpt het niet om de conditie van de boom op peil te houden door
de standplaats te verbeteren. De boom zal dan instabiel worden en afbreken in 
de wortel of aan de stambasis. Dan wordt het erg belangrijk om het risico te 
kwantificeren. 

Dan is het in de eerste plaats belangrijk dat we naar de standplaats kijken. Welke
schade heeft de boom voordien al opgelopen. Dennenmoorder is dan een 
aanwijzing dat de boom al verzwakt is. Dat is vaak het gevolg van 
standplaatsproblemen.  Die standplaats kan verbeterd worden. Maar dat is geen 



garantie dat de boom een voldoende dikke restwand kan vormen aangezien de 
boom aangetast is door dennenmoorder. Bovendien moet die boom ook nog eens
door die werken geloodst worden. Dat is niet evident. Concreet is de kans dan 
heel groot dat de boom verzwakt uit die werken zal komen. 

En dan is er de gevaarzetting. Als de boom valt, is de kans dat het goed fout gaat
zeer groot. De boom staat vlak bij de steenweg en dicht bij de bebouwing. 

Conclusie

Concreet had deze boom niet moeten gekapt worden. Mits de nodige begeleiding 
kan die boom nog een redelijke tijd blijven staan. Maar dan moeten we rekening 
houden met een regelmatige controle, en een relatief hoge onderhoudskost. 
Bovendien moet de eigenaar dan ook investeren in het behoud van deze boom 
tijdens de bouwwerken. Naar mijn idee is dat om verschillende redenen de 
moeite waard, maar dan moet daarbij wel in rekening gebracht worden dat dit 
een aflopende zaak is. Onmogelijk te zeggen hoe lang die boom nog veilig kan 
overleven; vijf jaar, tien jaar, twintig jaar, langer? Dat valt niet te voorspellen. 

Dat de eigenaar die boom nu al wil kappen is een betreurenswaardige zaak. En 
noodkap is zeker niet aan de orde. Dat de eigenaar het zekere voor het onzekere 
wil nemen, is iets wat ik persoonlijk niet zou geadviseerd zou hebben. Aan de 
andere kant is dit het moment waarop je van de eigenaar verregaande 
toegevingen kan eisen op het vlak van de kwaliteit van de groeiplaats voor de 
nieuwe bomen. 
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