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“Urban forestry focust 
op het beheren van bomen

en hun ecosysteemdiensten in de stad” 

Bomen in de stad zijn een belangrijke 
schakel om de kwaliteit van de ste-
delijke omgeving te verhogen. Het 
netwerk van bomen resulteert in het 
stedelijk bos en fungeert als een eco-
systeem met diensten. Omwille van 
de diversiteit, de complexiteit en het 
dynamisch karakter, vereist het opti-
maal laten functioneren van het ste-
delijk bos een next level professionele 
en multidisciplinaire aanpak die veel-
al de vakgrenzen overschrijdt. Het is 
in deze optiek dat wij willen opereren. 



en hun ecosysteemdiensten in de stad” Missie Missie 
VIVES wil meewerken aan oplossin-
gen om het stedelijk bos optimaal 
te laten functioneren en beheren. 
Wij focussen op het functioneren op 
macroschaal (stadsniveau) en niet 
op microschaal (individuele boom). 

We richten ons op  volgende topics:

beheer van het stedelijk bos
beleid van het stedelijk bos
belang van het stedelijk bos

Dit organiseren we structureel in ons 
onderwijsaanbod, onze dienstverle-
ning en ons onderzoek.



Onderwijs
Onderwijs 

bachelor groenmanagement
kwalitatieve

basis In onze opleiding staan we uitge-
breid stil bij het stedelijk bosbeheer. 
Via de cluster ‘Urban Forestry’ krij-
gen de studenten inzicht in boom-
verzorging, bomenbeleid,   boom-
klimmen, kettingzagen en alles dat 
te maken heeft met bomenplannen.  
Voor dit laatste werken we samen 
met gemeentes  aan real life  cases.

De cluster is uniek in Vlaanderen. Uit-
breiding is mogelijk via stages in de  
boomverzorging en via de bachelor-
proef.  Een team van experten, ge-
concentreerd in het Urban forestry 
lab, en bedrijven staat de student bij 
tijdens het uitvoeren van het onder-
zoek en de praktische handelingen. 



Onderwijs Onderwijs 
postgraduaat Tree manager

gespecialiseerd
European Tree Technician

De opleiding biedt een antwoord 
op de vele vraagstukken bij het 
ontwerp met, de inrichting rond 
en het beheer van bomen in een 
stedelijke omgeving. Uniek aan 
deze opleiding is dat bomen 
doorheen alle schaalniveaus heen 
bestudeerd worden, van stedelij-
ke beleidsvorming tot onderzoek 
en advies op individueel niveau. 
Op stedelijk niveau leren we hoe 
een bomenbestand planmatig 
en e�ciënt beheerd kan worden. 
Dit doen we via GIS, i-Tree en bo-
menplannen. Op boomniveau 
zoomen we in op aanlegtech-
nieken, inventarisatietechnie-
ken en probleemstellingen zoals 
ziekten/plagen en schadegeval-
len. Hier fungeert de cursist als 
als boomtechnisch raadgever. 

Inverde en hogeschool VIVES bun-
delen hun krachten, beiden vanuit 
hun eigen specialisatie. Deze op-
leiding gaat, dankzij zijn stedelijke 
benadering, ruimer  in dan de ver-
eisten om het certi�caat European 
Tree Technician te behalen. Ze 
vormt evenwel de meest geschik-
te opleiding als voorbereiding op 
het behalen van het certi�caat.  



Onderwijs 
belang en complexiteit 

stedelijk bos aantonen



workshops drones
We hechten veel belang  aan het ken-
baar maken van het stedelijk bos.  
Gezien er wereldwijd steeds meer 
mensen in steden  wonen, stijgt de 
druk op deze ruimte en de bomen 
in de stad. Ook eist de bevolking  
steeds meer en kwalitatiever groen.

Via workshops met onze drones pro-
beren we geïnteresseerden een beeld 
te geven van de complexe wereld 
van inrichting en beheer. We richten 
ons daarbij onder andere op toekom-
stige studenten of boomverzorgers .



Dienstverlening
opmaak bomenplannen

VIVES werkt sinds 2012 bomen-
plannen uit voor steden  en ge-
meenten. Door maatwerk af te le-
veren heeft de gemeente of stad 
een kader om het toekomstige be-
leid en visie verder uit te werken. 
Jaarlijks werken we 1 bomenplan uit 
met onze studenten.  Deze betalen-
de dienstverlening is er omwille van 
de meerwaarde voor het onderwijs, 
student en werkveld. Op deze manier 
kunnen we sneller in Vlaanderen tot 
een kwalitatief stedelijk bos komen.

Wens je een bomenplan voor 
jouw stad of gemeente, dan 
kan dit via onze dienstverlening 
door  contact   op te nemen met 
bregt.roobroeck@vives.be of check 
www.urbanforestrylab.be



“Bomenplannen kaderen
het toekomstig beleid en beheer

volgens een langetermijnsvisie” 

Onze ontwikkelde tools zijn 
meteen integreerbaar in de dagelijkse werking 

Onze bomenplannen zijn uniek 
omdat we bijzondere aandacht 
besteden aan de ruimtelijke or-
dening van de stad of gemeente. 
Straatbomen kan je niet los zien 
van de ruimtelijke infrastructuur. 
We analyseren dus ten gronde dit 
aspect en enten onze visie hierop.

Dit zorgt voor een grote interne ge-
draagheid van het plan en bevor-
dert de implementatie in de praktijk.



Op basis van de inventarisatie  ma-
ken we een doorgedreven analyse 
van zowel  de opgemeten boompa-
rameters  als van de stedenbouwkun-
dige elementen zoals straten, woon-
zones,    nijverheid en  landschap.

Door  het analyseren van de boom-
parameters in combinatie met het 
stedenbouwkundige luik komen 
we tot een meer integrale analy-
se. We doen dit omdat straatbo-
men moeilijk los te zien zijn  van  
de  stedenbouwkundige structuur. 

Op deze manier krijgt het  bomen-
plan een groter draagvlak omdat 
we over de diensten heen kijken. 

analyse
Het bomenplan begint met de inven-
tarisatie van gedigitaliseerde straat-
bomen. Volgende boomparameters 
inventariseren we:
• soort
• diameter op borsthoogte
• eindbeeld
• onderhoudsfase
• onderhoudstoestand
• ondergroei
• takvrije stamlengte

We kiezen bewust voor een be-
perkt aantal parameters gezien de 
werklast om deze up-to-date te 
houden. Uit ervaring weten we dat 
deze parameters voldoende zijn 
om de bomen planmatig  te behe-
ren en het juiste beleid te voeren.  

inventarisatie

Dienstverlening
inhoud bomenplannen



VIVES ontwikkelde een algoritme 
waarbij de bomen op een planmati-
ge manier beheerd worden. Via een 
Excel, gekoppeld aan GIS, vormt dit 
de eerste aanzet voor een planmatig 
beheer waarop de dienst werksche-
ma’s kan enten. Zie het als het idea-
le scenario om van te vertrekken. We 
kozen er bewust voor geen dure soft-
ware aan te kopen gezien elke dienst, 
stad of gemeente zijn eigen software 
gebruikt. Via de algoritme is het een-
voudig om de beheerplanning te in-
tegreren in de bestaande werking.

planmatig beheer
VIVES maakt een visie op voor de ko-
mende 20 jaar. We doen dit op basis 
van de analyse van de boomparame-
ters en het stedenbouwkundige luik.   
De visie maken we concreet door  ge-
biedsdekkende zones te maken waar-
bij een welbepaalde visie geldt. Dit 
vormt het hart van het bomenplan.

Het beleid bestaat uit een aantal 
thema’s die de gemeente of stad 
kan kiezen.  Die worden dan op 
maat uitgewerkt en quasi altijd 
ontwikkeld als praktische, werkba-
re tool zoals beslissingsbomen of 
checklists. Enkele thema’s zijn ve-
teraanbomenbeleid, drevenbeleid, 
klachtenbeleid, bomen en wer-
ken, bomennorm, droogtebeleid...

visie + beleid

i-Tree
“we streven naar integratie van
i-tree in onze bomenplannen  
om de waarde van het stadsbos te bepalen” 



Onderzoek 
bodem

VIVES richtte in 2019 het Urban fo-
rest lab op met als doel het stede-
lijk bos optimaal en maximaal te 
laten renderen. Dat betekent dat 
we kijken hoe we de ecosysteem-
diensten van het stadsbos zo goed 
mogelijk kunnen laten werken. 
 
De basis van een goed werkend 
stedelijk bos is de standplaats/
bodem waarin de bomen staan. 

Ons onderzoek rond de bodem con-
centreert zich op  de standplaats-
eigenschappen en standplaatscon-
ditie van straat- en parkbomen. Dit 
uit zich in een eigen ontwikkelde 
visual (urban) soil index, indicato-
ren voor droogtekwetsbaarheid 
van bomen en inzicht in de water-
kringloop van  straatboomspiegels. 



“een goede standplaats
is de basis van een goed

stedelijk bos, zeker
in kader van klimaatverandering” 

“het lab wil het stedelijk bos  
optimaal en maximaal laten renderen”

 

Urban forestry lab



VIVES kijkt hoe we de dronetech-
nologie kunnen inzetten als aan-
vullend instrument bij een gede-
tailleerd boomonderzoek.  Drones 
worden nog te vaak beschouwd als 
gadgets Toch zien we dat ze steeds 
meer  hun intrede doen in verschil-
lende sectoren zoals hulpdiensten, 
bouw, inspectie... We willen kijken of 
de drone  technisch en �nancieel een 
meerwaarde biedt voor de boom-
verzorger of technische raadgever.

We doen beroep op het dronelab 
van VIVES. Een team van ervaren, 
professionele piloten zet een arse-
naal aan drones in om de haalbaar-
heid en implementatie te realiseren.  



Onderzoek 
integratie drones



Onderzoek 
integratie remote sensing

Remote sensing (of teledetectie) in 
urban forestry is de techniek om, 
vanop afstand, informatie te ver-
krijgen van het stedelijke bos. We 
hebben het dan over satellietbeel-
den, luchtfoto’s, dronebeelden... 

Door gebruik te maken van multis-
pectrale beelden waarbij we het infra-
rood gebruiken om  de gezondheid 
van bomen in te schatten, ontwik-
kelen we een tool om via quickscans 
de boombeheerder bij te staan in 
het lokaliseren van de probleem-
gevallen binnen het stedelijk bos.

Hiervoor gebruiken we  infrarood-
beelden van vliegtuigen en drones. 
Op deze manier zorgen we voor ob-
jectievere data voor beheer en beleid.



Onderzoek 
integratie remote sensing



i-Tree is de referentie in het kwantif-
ceren van de waarde van het stede-
lijk bos. Het werd in 2006 ontwikkeld 
in de Verenigde Staten en wordt 
op vandaag steeds populairder in 
Nederland en Vlaanderen. Het pro-
gramma berekent in detail de ecosys-
teemdiensten van het bos zoals wa-
terbu�ering en verkoeling (in euro’s).  
Ecosysteemdiensten zijn diensten 
die het ecosysteem - hier het stede-
lijk bos - opbrengen voor de maat-
schappij. Klassieke voorbeelden zijn 
wateropvang, verkoeling, �jn stof...
Het is duidelijk dat het kwan-
ti�ceren  van  deze ecosys-
teemdiensten een heel krachti-
ge en e�ectieve beleidstool is.

Wij  helpen mee aan het implemen-
teren van deze tool  in steden en ge-
meenten door deze, waar mogelijk, 
te integreren in onze bomenplannen.



Onderzoek 
implementatie i-Tree



Meer weten?

bregt.roobroeck@vives.be

Wilgenstraat 32, 8800 Roeselare

 

ir. Bregt Roobroeck

www.urbanforestrylab.be

 


