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Via het ‘Diagnosecentrum voor bomen’ verleent het INBO praktisch en wetenschappelijk onderbouwd advies ivm
bomen en boomproblemen in zowel stedelijke als niet-stedelijke omgeving in Vlaanderen.
De vraagstelling kan b.v. zijn :
- Voorkόmen van schade aan bomen en van problemen, interdisciplinair overleg om tot een (gezamenlijke)
oplossing te komen, overleg in de planfase,
- Bepalen van aantastingen door ziekten en van schade door insecten (houtrotschimmels, parasieten),
- Bepalen van schade aangebracht door mens, dier of natuurelementen (zoals o.a. takbreuk, bastwonden, pesticiden),
- Inschatten van de boomconditie (vitaliteit, stabiliteit a.d.h. van o.a. bladanalyse, -grootte, - bezetting,
restwanddikte, kwaliteit van het wortelgestel),
- Beoordelen van groei- en standplaats (a.d.h. van o.a. de bodemdichtheid, -structuur, doorwortelbaar volume,
beschikbaar water),
- Verlenen van advies en aandragen van mogelijke oplossingen of van een prognose,
- Onderzoek ter voorbereiding en ondersteuning van beleid en beheer.
Kunnen er terecht : overheden, particulieren.
Mogelijke opdrachten : in principe wordt enkel advies verleend aan de eigenaar van de bomen en dit op basis van
een regieprijs of op basis van een offerteprijs.
Werkwijze :
- Gratis : eenvoudig advies (telefonisch, brief of e-mail) en voor zover er geen specifiek onderzoek moet gedaan
worden,
- Betalend (in geval van een betalend onderzoek wordt dit steeds vooraf met de betrokkene besproken) :
- Advies via e-mail (of briefwisseling) : de vraagsteller bezorgd de nodige randinformatie & fotomateriaal,
- Naargelang de problematiek wordt een (bijkomend) onderzoek ter plaatse uitgevoerd,
- Projectmatig (offerte),
- In regie (kleine opdrachten)
Wat het diagnosecentrum niet doet : initiële bomeninventarisaties, routinecontrole, gerechtelijke expertise, bomen in
tuinen, soortkeuze bij aanplanting of ontwerp (beplantingsadvies), advies aan de boomkwekerijsectors.

