“De waarheid en de vrijheid des geestes“
De lijfspreuk van Prof. Dr. Claus Mattheck waarmee ieder seminar start.

Op 9 november 2021 heeft lector Angeline Mette een geactualiseerd seminar Visual Tree Assessment
verzorgd. Deze stond in het teken van de klimaatbestendige boom. Prof. Dr. Claus Mattheck,
ontwikkelaar van de VTA, heeft zeer recentelijk een e-boek hierover gepubliceerd en het was aan
Angeline de eer om hier als eerste in de wereld een seminar aan te wijden.

Angeline zoomde in op het belang van een goed worstelgestel en het lokken van de wortels naar
diepere lagen. Het gebruik van splitcilinders kwam hierbij uitgebreid aan bod. Na een mooie digitale
boswandeling werden de nieuwste onderzoeksresultaten van zomerbreuk bij takken en stam
besproken. In het teken van hete en droge zomers werd verder specifieke aandacht geschonken aan
zonnebrand bij bomen. Een onderschat risico waar bomen zelf helaas niet van kunnen regenereren.
De veiligheidsrisico’s van ongelijkwaardige en bundelbomen werd met diverse beelden goed
zichtbaar gemaakt. Zeer interessant was ook de behandeling van de diverse schimmels en hun
vruchtlichamen. De diverse verschijningsvormen en wat dit met bomen doet en over de stabiliteit
ervan zegt, kwam duidelijk in beeld.

Gastspreker dhr. Mr. W. Gerlag gaf onder meer via diverse cases aan waar juridische dilemma’s
speelden en waar sprake was van aansprakelijkheid van de eigenaar. Dit leidde tot interessante
discussies en toonde het belang van het regelmatig uitvoeren van een VTA overduidelijk aan.
Al met al weer een zeer leerzame dag. Deze keer in een van de mooie vergaderzalen van Auberge de
Rousch te Welten (Heerlen). Een thuiswedstijd voor de organisatie dus.

Dank aan Angeline, Mr Gerlag, en de interactie vanuit de groep deelnemers. Theorie en praktijk
kwamen samen en gaven weer meer kennis over het meten en beoordelen van bomen.
Tot een volgende keer.
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