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 SAMENVATTING 
 
Voor de Indische buurt in Wormerveer wordt een renovatie 
voorbereid. Onderzocht is, welke invloed de geplande 
werkzaamheden hebben op de aanwezige bomen. 
 
Binnen het projectgebied zijn vijftig bomen aanwezig. 
 
Kwaliteit bomen 
Onder de huidige omstandigheden: 
- verkeren 25 bomen in een redelijke conditie 
- verkeren 22 bomen in een matige conditie 
- verkeren 3 bomen in een slechte conditie 
 
De levensverwachting bedraagt bij ongewijzigde omstandigheden 
voor:  
- 29 bomen méér dan 10 jaar 
- 17 bomen 5 à 10 jaar 
- 1 boom 1 à 5 jaar 
- 3 bomen minder dan 1 jaar 
 
Werkzaamheden met de meeste invloed op de bomen 
- vervanging riolering 
- ophoging maaiveld 
 
Gevolgen werkzaamheden 
Als gevolg van de werkzaamheden zijn 42 bomen niet duurzaam te 
behouden. 
 
Verplantbaarheid 
Zes van de te kappen bomen zijn als verplantbaar beoordeeld. Er is 
echter om andere redenen voor gekozen deze bomen niet te 
verplanten. 
 
Herplant 
In het Definitief Ontwerp is in herplant van 42 bomen voorzien. 
 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.horttraining.ac.nz/images/146/large/ISA-logo-web.jpg&imgrefurl=http://www.horttraining.ac.nz/pages/7/Links&usg=__PbPx9oO2RsTXlZJ5sCEQ0DH9DRI=&h=264&w=360&sz=26&hl=nl&start=21&zoom=1&tbnid=xrj5tkQCoJLanM:&tbnh=89&tbnw=121&ei=pECTTdiYNtH14QbrmsWeAg&prev=/images?q=International+Society+of+Arboriculture&hl=nl&sa=G&biw=1916&bih=877&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
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1 INLEIDING 
 
De gemeente Zaanstad is bezig met de voorbereiding van een renovatie van de Indische Buurt 
in Wormerveer. Het gaat onder andere om werkzaamheden aan de riolering en een ophoging 
van het maaiveld. Nu is de vraag welke gevolgen deze werkzaamheden hebben voor de 
bestaande bomen en of de bomen duurzaam te handhaven zijn.  
 
Werkwijze 
 
Om de in de vorige alinea beschreven vragen te beantwoorden, zijn zowel de bomen als hun 
groeiplaats onderzocht. Het veldwerk is gestart met een bovengrondse beoordeling van de 50 
op de aangeleverde kaart aangegeven bomen (dat was eerst 79, na opdracht heeft een 
scopewijziging plaatsgevonden). Hierbij zijn de gegevens van de boomveiligheidscontrole uit 
2017 gecontroleerd en aangevuld. In het veld is de werkelijke positie van de bomen ten 
opzichte van de aangeleverde ondergrond visueel gecontroleerd.  
 
Bij de controle zijn, voor bomen dikker dan 10 cm op borsthoogte, gegevens gecheckt over de 
soort (Nederlandse en wetenschappelijke naam), stamdiameter, leeftijd, groei- en 
vitaliteitskenmerken, kwaliteit van stam en takken, mate van opdruk van de verharding, 
aanwezigheid van ziekten en plagen en de van belang zijnde omgevingsfactoren. Hierbij zijn 
ook de conditie en levensverwachting gecheckt. Aan de hand daarvan is de potentiële 
verplantbaarheid ingeschat. 
 
Het volgende onderdeel van het veldwerk was het bodem- en bewortelingsonderzoek. Bij vijf 
bomen zijn profielkuilen gegraven. Op deze wijze is inzicht verkregen in de bodemopbouw, het 
grondwaterregime en de verspreiding en kwaliteit van de beworteling.  
 
Leeswijzer 
 
In het volgende hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten uitgewerkt. Achtereenvolgens 
beschrijven wij de bomen, bodem en beworteling. Het derde hoofdstuk bevat een beschrijving 
van de kwaliteit van de bomen. Hierbij wordt ingegaan op de conditie en toekomstverwachting 
van de bomen onder de huidige omstandigheden.  
In hoofdstuk vier wordt beschreven welke werkzaamheden gaan plaatsvinden. Vervolgens 
wordt een inschatting gemaakt van de gevolgen van deze werkzaamheden voor de bestaande 
bomen. Indien bomen niet te behouden zijn wordt dit met redenen aangegeven. Indien er 
beschermende maatregelen noodzakelijk zijn om bomen te kunnen behouden dan worden deze 
beschreven. Tevens wordt een overzicht gegeven van het aantal te verwijderen bomen en het 
aantal nieuw te planten bomen.  
 
Vervolgens wordt ook beschreven waarmee bij de aanplant van nieuwe bomen rekening 
gehouden moet worden. Uitgaande van de eisen die gemeente Zaanstad stelt aan 
groeiplaatsen voor bomen, wordt bekeken of aanplant op die basis haalbaar is op de specifieke 
locatie bij het gewenste ontwerp.  
 
In het vijfde hoofdstuk wordt ingegaan op de verplantbaarheid van de bomen. Eerst worden de 
eisen beschreven waaraan te verplanten bomen dienen te voldoen, vervolgens worden de 
bomen hieraan getoetst. Uiteindelijk wordt per boom aangegeven of een verplanting kansrijk is. 
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2 ONDERZOEKSRESULTATEN 
 

2.1 De bomen 
 
De standplaats van de bomen is weergegeven op de plattegrond in bijlage 1. De bijbehorende 
inventarisatiegegevens zijn vermeld in bijlage 2. 
 
De 50 bomen in het werkgebied zijn te verdelen over de volgende soorten en variëteiten.  
 
Veldesdoorn (Acer campestre); 7 exemplaren 
Zweedse lijsterbes (Sorbus intermedia); 6 exemplaren 
Haagbeuk (Carpinus betulus `Fastigiata’); 4 exemplaren 
Sierpeer (Pyrus calleryana `Chanticleer’); 4 exemplaren 
Sierpeer (Pyrus communis `Beech Hill’); 4 exemplaren 
Ruwe berk (Betula pendula); 3 exemplaren 
Winterbloeiende sierkers (Prunus subhirtella `Autumnalis’); 3 exemplaren 
Sierappel (Malus cv.); 3 exemplaren 
Es (Fraxinus angustifolia `Raywood’); 2 exemplaren 
Bolacacia (Robinia pseudoacacia `Umbraculifera’); 2 exemplaren 
Krulwilg (Salix babylonica `Tortuosa’); 2 exemplaren 
Zoete kers (Prunus avium); 2 exemplaren 
Kleinbladige linde (Tilia cordata `Bohlje’); 1 exemplaar 
Goudiep (Ulmus x hollandica `Wredei’); 1 exemplaar 
Meelbes (Sorbus aria); 1 exemplaar 
Kerspruim (Prunus cerasifera `Trailblazer’); 1 exemplaar 
Witte acacia (Robinia pseudoacacia); 1 exemplaar 
Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus); 1 exemplaar 
Meidoorn (Crataegus persimilis `Splendens’); 1 exemplaar 
Hartbladige els (Alnus cordata); 1 exemplaar. 
 
De bomen staan in smalle straatjes, het merendeel in de verharding. Bij veel bomen wordt de 
verharding opgedrukt. Het overgrote deel van de bomen vertoont een matige scheutgroei, heeft 
diverse beschadigingen en vertoont sterfte in de top.  
 
Een deel van de boven vormt hierop een uitzondering of is het benoemen waard: 

• De veldesdoorns, dit zijn allen vrij jonge leibomen. Ze vertonen een redelijke 
scheutgroei. 

• Twee jonge winterbloeiende sierkersen, deze bomen staan hier pas enkele jaren en 
vertonen een redelijke groei en geen gebreken. 

• Drie haagbeuken (59106, 59910 en 64142); deze hebben, ondanks een soms matige 
scheutgroei en enkele beschadigingen, een mooie kroonvorm. 

• De essen, deze staan in het gras van de Sumatrakade en vertonen een redelijk groei 
en geen gebreken. 

• Eén bolacacia (73957) en de witte acacia, beide staan in de open grond bij het pleintje 
in de Riouwstraat en vertonen een redelijke groei en geen gebreken. 

• De kleinbladige linde, staat ook in de Riouwstraat en heeft een mooie kroonvorm 
ondanks teruglopende groei en zware snoei in het verleden. De wortels van de boom 
veroorzaken wel ernstige opdruk van de bestrating. 

• De meelbes, dit is een relatief jonge boom zonder gebreken en met een redelijke 
scheutgroei. 

 

2.2 De bodem 
 
De bodemsamenstelling binnen het werkgebied is zeer uniform. Overal is onder de verharding 
matig fijn, uiterst humusarm zand aangetroffen. Met vaak een inspoelingslaagje direct onder de 
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bestrating. Dit wordt gevormd door (organisch) materiaal dat met regenwater in de voegen van 
klinkers en tegels spoelt. Op één locatie, bij boom 59106, is vanaf 80 tot 90 cm minus maaiveld 
(cm – mv) een kleilaag aangetroffen. Daaronder zat veraard veen. 
 
De hoogte van de gereduceerde zone varieert van 27 tot 65 cm – mv. Waarschijnlijk vooral door 
verschillende maaiveldhoogtes. In het westelijke deel van het werkgebied is de gereduceerde 
zone het dichtst onder het maaiveld aangetroffen. 
 
De hoogte van het aangetroffen grondwater varieerde, ten tijde van het veldwerk (15 november 
2018) van 60 tot 88 cm – mv.  
 

2.2 De beworteling 
 
De belangrijkste beworteling is direct onder de verharding te vinden. Het betreft een matig 
intensieve tot intensieve fijne beworteling, met grove wortels tot 6 cm in doorsnede. Deze laag 
beworteling loopt door tot 20 à 40 cm – mv. Doordat de beworteling zo oppervlakkig gevormd is, 
strekt deze zich uit tot ver uit de stamvoet, en zelfs buiten de kroonperiferie. 
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3 KWALITEIT VAN DE BOMEN 
 
 
De kwaliteit van bomen wordt over het algemeen uitgedrukt in de conditie en de 
levensverwachting. 
 

3.1  Conditie 
 
De conditie is bepaald aan de hand van de groei, de aan- dan wel afwezigheid van scheut- en 
taksterfte, de mate van overgroeiing van snoei- en andere wonden en de bladzetting.  
 
Onder de huidige omstandigheden: 
 

− verkeren 25 bomen in een redelijke conditie 

− verkeren 22 bomen in een matige conditie 

− verkeren 3 bomen in een slechte conditie 
 
 
 

3.2  Levensverwachting 
 
De levensverwachting is bepaald aan de hand van de conditie in samenhang met de 
aangetroffen gebreken en de lokale groeiplaatsomstandigheden. Uitgangspunt daarbij is dat 
de groeiplaatsomstandigheden niet wijzigen. 
 
De levensverwachting bedraagt voor:  
 

− 29 bomen méér dan 10 jaar 

− 17 bomen 5 à 10 jaar 

− 1 boom 1 à 5 jaar 

− 3 bomen minder dan 1 jaar 
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4 NIEUW ONTWERP 
 
In het nieuwe ontwerp worden kleine wijzigingen aangebracht in de inrichting van het maaiveld. 
De belangrijkste wijzigingen voor de bomen zijn een ophoging van het maaiveld en aanpassing 
van de riolering. Deze wordt gesplitst in hemelwater en vuilwater en daarom zijn twee leidingen 
noodzakelijk.  
 

4.1 Geplande werkzaamheden 
 
In het kader van de renovatie van de buurt worden onder andere de volgende werkzaamheden 
uitgevoerd: 
 

• Verwijderen bestrating 

• Ophoging van het maaiveld met 5 tot 15 cm ter plaatse van de bomen. 

• Verwijderen van huidige riolering en aanbrengen van vuilwater- en hemelwaterriool 

• Verwijderen van bomen 

• Planten van nieuwe bomen 

• Aanbrengen nieuwe bestrating 
 
Dit zijn de werkzaamheden met de belangrijkste impact op de bomen. 
 

4.2 Gevolgen werkzaamheden 
 
Van de bovenstaande geplande werkzaamheden hebben de ophoging van het maaiveld en de 
graafwerkzaamheden ten behoeve van de nieuwe riolering de grootste gevolgen voor de 
bestaande bomen. 
 
Een ophoging veroorzaakt vrijwel altijd een afname van de conditie van bomen. Dit heeft 
meerdere redenen. Het aanbrengen van een extra laag zand beperkt de uitwisseling tussen de 
bodemlucht en de buitenlucht waardoor de zuurstoftoetreding wordt beperkt. De 
bodemluchthuishouding wordt daardoor verstoord. Als daardoor het zuurstofgehalte in de 
bodem te ver daalt (niet ongebruikelijk onder dergelijke omstandigheden) leidt dit tot een 
afname van conditie van de beworteling en bij een ernstige afname van het zuurstofgehalte 
zelfs tot sterfte van beworteling. Dergelijke processen zijn het heftigst daar waar ook organische 
stof wordt afgedekt. Een tweede consequentie is dat na ophoging vaak ook het grondwater 
‘volgt’. Een dergelijke stijging heeft tot gevolg dat de onderste lagen van het wortelgestel in het 
water belanden en door zuurstofgebrek afsterven.  
 
Als gevolg hiervan, en de toch al beperkte toekomstverwachting, is het merendeel van de 
bomen niet duurzaam te behouden. De levensverwachting is voor een groot deel van deze 
bomen minder dan 10 jaar en dan is behoud bij een renovatie als deze niet te verantwoorden. 
Voor de overige bomen geldt dat de werkzaamheden een sterke afname van de 
toekomstverwachting tot gevolg hebben, waardoor duurzaam behoud niet mogelijk is. 
 
Een klein deel van de grotere en gezonde bomen is nader bekeken om te kijken of behoud toch 
mogelijk is. Deze worden hieronder individueel behandeld. 
 
Boom 59106: 
Deze zuilvormige haagbeuk in de Riouwstraat heeft een redelijke conditie en een 
toekomstverwachting van méér dan tien jaar onder de huidige omstandigheden. De boom staat 
wel relatief dicht bij de gevel. 
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Bij de boom is vooral een zeer oppervlakkige beworteling aangetroffen, met grove wortels tot 4 
cm in doorsnede. Doordat de beworteling zeer oppervlakkig is zal deze zich ook ver uit de stam 
uitstrekken. Dit betekent dat voor de rioolwerkzaamheden op ruime afstand, méér dan 2,5 m, uit 
de stam gegraven moet worden. Daar komt bij dat de oppervlakkige beworteling gemakkelijk 
beschadigd raakt, bijvoorbeeld bij het verwijderen van de huidige bestrating. Tot slot wordt het 
maaiveld bij de boom met 8 cm (dicht bij de stam) tot 13cm (in de rijbaan) opgehoogd. Hierdoor 
wordt de zuurstofuitwisseling tussen de bodem en de buitenlucht enigszins beperkt. Dit kan tot 
zuurstoftekort in de bodem leiden, waardoor wortelsterfte kan plaatsvinden. 
 
Daarom adviseren we deze boom niet te handhaven. 
 
Boom 59889: 
Deze volgroeide linde in de Riouwstraat vertoont een redelijke conditie en de 
toekomstverwachting is onder de huidige omstandigheden méér dan tien jaar. 
 
Bij de boom is vooral een zeer oppervlakkige beworteling aangetroffen, met grove wortels tot 6 
cm in doorsnede. Doordat de beworteling zeer oppervlakkig is, zal deze zich ook ver uit de stam 
uitstrekken. Dat is ook te zien aan de ernstige opdruk van het maaiveld. 
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Dit betekent dat voor de rioolwerkzaamheden op ruime afstand, méér dan 3m, uit de stam 
gegraven moet worden. Daar komt bij dat de oppervlakkige beworteling gemakkelijk beschadigd 
raakt, bijvoorbeeld bij het verwijderen van de huidige bestrating. Tot slot wordt het maaiveld bij 
de boom met circa 13cm opgehoogd. Hierdoor wordt de zuurstofuitwisseling tussen de bodem 
en de buitenlucht enigszins beperkt. Dit kan tot zuurstoftekort in de bodem leiden, waardoor 
wortelsterfte kan plaatsvinden. 
 
Daarom adviseren we deze boom niet te handhaven. 
 
Bomen 59910 en 64142: 
Deze halfwas haagbeuken in de Javastraat vertonen een redelijke conditie en de 
toekomstverwachting is onder de huidige omstandigheden méér dan tien jaar. 
 
Bij de bomen is vooral een zeer oppervlakkige beworteling aangetroffen, met grove wortels tot 5 
cm in doorsnede. Doordat de beworteling zeer oppervlakkig is, zal deze zich ook ver uit de stam 
uitstrekken. Dat is ook te zien aan de opdruk van het maaiveld. 
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Dit betekent dat voor de rioolwerkzaamheden op ruime afstand, méér dan 3m, uit de stam 
gegraven moet worden. Daar komt bij dat de oppervlakkige beworteling gemakkelijk beschadigd 
raakt, bijvoorbeeld bij het verwijderen van de huidige bestrating. Het maaiveld bij de bomen 
wordt met slechts 4 cm opgehoogd. Dit zal niet tot zuurstoftekort in de bodem leiden. 
 
Door het smalle profiel van de straat, is het niet mogelijk de graafwerkzaamheden aan de 
riolering op tenminste 3 meter uit de stam te laten plaatsvinden. Daarom adviseren we de 
bomen niet te handhaven. 
 
Krulwilg in particuliere tuin Wandelweg 90: 
 
Deze volgroeide krulwilg vertoont een 
redelijke conditie en de toekomstverwachting 
is onder de huidige omstandigheden méér 
dan tien jaar. Deze boom staat in een 
particuliere tuin en zal uiteraard niet gekapt 
worden. Daarom is het van belang dat de 
boom vrij blijft van ernstige beschadigingen. 
 
Bij de boom is vooral een zeer oppervlakkige 
beworteling aangetroffen, met grove wortels 
tot 2 cm in doorsnede. Vlak boven de 
gereduceerde zone is ook nog een laagje 
beworteling aangetroffen. Bij een boom van 
dit formaat zou op deze afstand (1,6m) uit de 
stam, intensievere en zwaardere beworteling 
verwacht worden. Hieruit is op te maken dat 
de boom zijn voornaamste beworteling 
binnen de particulier tuin heeft. Desondanks 
dient zo min mogelijk beworteling 
beschadigd te worden.  
 
Dit betekent dat voor de 
rioolwerkzaamheden op tenminste 1,5 m uit 
de erfgrens gegraven moet worden. Daar 
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komt bij dat de oppervlakkige beworteling gemakkelijk beschadigd raakt, bijvoorbeeld bij het 
verwijderen van de huidige bestrating. Dit dient daarom handmatig plaats te vinden. Tot slot 
wordt het maaiveld bij de boom opgehoogd. Hierdoor kan de zuurstofuitwisseling tussen de 
bodem en de buitenlucht beperkt worden. De ophoging bedraagt volgens het DO niet méér dan 
5 cm ten opzichte van het huidige maaiveld. Dit zal niet tot wortelsterfte leiden. 
 

 
 
Concluderend kan gesteld worden dat alleen de volgende bomen duurzaam te handhaven zijn: 
 

• De bomen 59901 en 59902, twee essen in het grasveld aan de Sumatrakade, op ruime 
afstand van de werkzaamheden. 

• De bomen 73956 en 73957, twee witte acacia’s in de Riouwstraat waarbij de 
herinrichting van het maaiveld beperkt is. 

• De bomen 73958 en 73959, twee jonge sierkersen in de Riouwstraat waarbij de 
herinrichting van het maaiveld beperkt is.  

• De bomen 73954 en 73955 in de Madurastraat, twee veldesdoorns als leiboom, waarbij 
de herinrichting van het maaiveld beperkt is. 

 
Van de te verwijderen bomen zijn zes bomen verplantbaar, meer daarover in hoofdstuk 5. 
 

4.3 Bomenbalans 
 
Op basis van de voorgaande bevindingen zijn 42 bomen op hun huidige standplaats niet te 
handhaven.  
 
In het DO is herplant van 42 bomen voorzien.  
 
De bomenbalans is dus neutraal. 
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4.4 Nieuwe bomen 
 
Er zijn voor de herplant zes boomsoorten in het ontwerp opgenomen: 
 

• Veldesdoorn (Acer campestre) in leivorm 

• Haagbeuk (Carpinus betulus `Frans Fontaine’) 

• Amberboom (Liquidambar styraciflua `Moraine’) 

• Magnolia (Magnolia kobus) 

• Moseik (Quercus cerris `Marvellous’) 

• Perzisch ijzerhard (Parrotia persica) 
 
Dit zijn allen wat kleinere en overwegend smallere variëteiten van de oorspronkelijke soorten. 
Daardoor lenen ze zich goed voor de wat smallere straten van deze buurt. Daarbij moet wel 
aangemerkt worden dat de kronen van de haagbeuk, de magnolia en de eik in de jeugdfase 
smal zijn, maar in de halfwasfase wat uitzakken en dus breder worden. 
 
Bij de magnolia moet nog opgemerkt worden dat deze slecht tegen een hoge grondwaterstand 
kan, deze soort kan dus beter niet toegepast worden op die plekken waar dat voorkomt. In het 
ontwerp is voorzien om deze in verhoogde bakken te plaatsen. 
 
Als de groeiplaatsen goed worden ingericht, conform ontwerp, dan moeten deze soorten ook 
goed tot ontwikkeling kunnen komen. Aangezien de groeiplaatsen over het algemeen beperkt 
van omvang zijn zal de groei van de bomen op de middellange termijn wel teruglopen. 
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5 VERPLANTBAARHEID 
 

5.1 Eisen aan te verplanten bomen 
 
Om voor verplanting in aanmerking te kunnen komen moet een boom aan meerdere eisen 
voldoen. Zo moet de soort geschikt zijn voor verplanting. Soorten met een slecht 
regeneratievermogen (onder andere beuk en de meeste esdoorns) en soorten met erg vlezige, 
snel rottende wortels (zoals gouden regen en vleugelnoot) komen als halfwas en volgroeide 
bomen niet in aanmerking voor verplanting.  
 
Bij het verplanten raakt een boom een aanzienlijk deel van zijn fijne beworteling kwijt en kan 
deze op een sterk afwijkende nieuwe groeiplaats terechtkomen. Hierdoor ontstaat vrijwel altijd 
een ‘verplantshock’. Dit leidt over het algemeen tot een periode van 1 tot 5 jaar waarin de boom 
dient te herstellen en aan de nieuwe locatie ‘te wennen’. Om hiertoe in staat te zijn moet de 
boom in een minimaal redelijke conditie verkeren en vrij zijn van ernstige beschadigingen. Het 
overgroeien daarvan kost namelijk veel energie die beter in de vorming van nieuwe beworteling 
gestoken kan worden. 
 
Naast deze eisen aan de bovengrondse delen, moeten ook aan de kluit meerdere eisen worden 
gesteld. De belangrijkste is dat deze voldoende samenhangend is; hij mag bij het optillen en 
verplaatsen niet uiteen vallen. Deze samenhang is afhankelijk van de bodem (klei- en 
organische stofgehalte) en de hoeveelheid fijne beworteling. Er moet zich dan ook veel fijne 
beworteling in de kluit bevinden. Dit bevordert ook het herstel na de verplanting. Ook mag er bij 
het rondsteken niet teveel beworteling verloren gaan. Een volgend punt is dat er geen kabels en 
leidingen door de kluit mogen lopen.  
 
Naast deze boomtechnische eisen zijn er nog andere eisen die bij de afweging tot verplanten 
kunnen worden meegewogen. Het gaat daarbij om de bereikbaarheid, de kosten voor het 
verplanten, de beschikbaarheid van een nieuwe locatie voor de bomen en de route daar naar 
toe. Deze zijn echter niet in onze afweging meegenomen. 
 

5.2 Te verplanten bomen 
 
De volgende dertien bomen hebben een redelijke kans op een succesvolle verplanting. 
 

boomnummer boomsoort  

59901 es 

59902 es 

73948 meelbes 

73949 veldesdoorn 

73950 veldesdoorn 

73951 veldesdoorn 

73952 veldesdoorn 

73953 veldesdoorn 

73954 veldesdoorn 

73955 veldesdoorn 

73957 bolacacia 

73958 sierkers 

73959 sierkers 

 
Het betreft relatief jonge bomen in een redelijke conditie en zonder gebreken. Ook bij deze 
bomen is de beworteling relatief oppervlakkig, er zal daarom een relatief grote verplantkluit 
gestoken moeten worden. Deze zal variëren van 1 meter doorsnede bij de kleinste bomen tot 2 
meter bij de grootste bomen. Bij bomen van dit (beperkte) formaat hoeft dat geen problemen op 
te leveren.  
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NB. Uiteindelijk zullen er geen bomen verplant worden, dit is ook in het DO te zien. Het 
merendeel van de te verplanten bomen kan op de huidige locatie gehandhaafd blijven. Alleen 
de meelbes en vijf van de veldesdoorns zullen gekapt gaan worden. De veldesdoorns zijn 
leibomen en de vorm van de bomen is als leiboom niet optimaal. Daarom is ervoor gekozen om 
na de herinrichting nieuwe leibomen te planten. Voor de meelbes kon geen geschikte nieuwe 
locatie gevonden worden. 
 

5.3 Niet te verplanten bomen 
 
Voor de overige 37 bomen is de kans op een succesvolle verplanting klein. Dit komt voor een 
deel van de bomen door de nu al beperkte toekomstverwachting. Door een verplanting zal deze 
nog korter worden. Daarnaast zijn er bomen met beschadigingen die geen probleem opleveren 
als de boom blijft staan op de huidige locatie, maar die problemen opleveren bij het herstellen 
van de verplantshock. 
 
Daarnaast geldt voor de bomen die in een redelijke conditie verkeren dat het formaat inmiddels 
dusdanig groot is, dat de verplantkluit ook van een behoorlijk formaat moet zijn. En aangezien 
de wortels zeer oppervlakkig groeien levert dit een zeer grote dunne verplantkluit op. Het risico 
op dubbelklappen en daardoor een onsuccesvolle verplanting is zeer groot. 
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Overzichtstekening 



59922

59921

73947

59916

59913

59919

59927

59108

59107

59106

59920

59917

64144

64143

73948

73958

73959

73957

73956

59889

59888

59890

59893

59909

59908

59910

59911

64142

59930

59929

59928

59934

73949

73950

73951

73953

73952

64139

73955

73954

59963

64140

64141

59931

59898

59897

59902

59901

59932

59933

59907

59925

64138
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BIJLAGE 2 
 

                                                Inventarisatielijst 
 



Gemeente: Zaanstad

Locatie: Insdische buurt , Wormerveer

Datum: 18 oktober 2018

Keuringsmethode: VTA

Keuring uitgevoerd door: T. van de Wiel

INVENTARISATIELIJST

gras

goed heestervak goed <1 jaar

redelijk bosvak niet opgedrukt redelijk 1-5 jaar

matig voetpad licht opgedrukt matig 5-10 jaar

slecht parkeerstrook matig opgedrukt slecht >10 jaar ja

stagnerend halfverharding zwaar opgedrukt dood nee

boom 

nummer

stam 

diameter

boom 

hoogte

plant- 

jaar leeftijd groei boomsoort NL boomsoort L groeiplaats

kwaliteit 

verharding bijzonderheden conditie

toekomst 

verwachting

verplantb

aar

in cm in m

59106 < 20 6-15 1980 38 matig haagbeuk Carpinus betulus 'Fastigiata' verharding matig opgedrukt matig >10 jaar nee

59107 < 20 < 6 1980 38 matig sierpeer Pyrus communis 'Beech Hill' verharding licht opgedrukt matig 5-10 jaar nee

59108 < 20 < 6 1980 38 matig sierpeer Pyrus communis 'Beech Hill' verharding licht opgedrukt matig 5-10 jaar nee

59888 < 20 < 6 1980 38 matig Zweedse lijsterbes Sorbus intermedia verharding licht opgedrukt matig 5-10 jaar nee

59889 31 - 50 6-15 1975 43 matig kleinbladige linde Tilia cordata 'Bohlje' verharding zwaar opgedrukt redelijk >10 jaar nee

59890 < 20 < 6 1980 38 matig Zweedse lijsterbes Sorbus intermedia verharding licht opgedrukt matig 5-10 jaar nee

59893 < 20 < 6 1975 43 matig meidoorn Crataegus persimilis 'Splendens' verharding licht opgedrukt - Scheefstand matig 5-10 jaar nee

59897 31 - 50 6-15 1975 43 slecht haagbeuk Carpinus betulus 'Fastigiata' verharding matig opgedrukt

- Stambeschadiging,

- Topsterfte matig 1-5 jaar nee

59898 < 20 < 6 1990 28 slecht Zweedse lijsterbes Sorbus intermedia verharding licht opgedrukt - Top dood slecht 1-5 jaar nee

59901 < 20 6-15 2011 7 redelijk es Fraxinus angustifolia `Raywood' gras niet opgedrukt redelijk >10 jaar ja

59902 < 20 < 6 2011 7 redelijk es Fraxinus angustifolia `Raywood' gras niet opgedrukt redelijk >10 jaar ja

59907 - Niet aangetroffen

59908 21-30 < 6 1985 33 matig kerspruim Prunus cerasifera 'Trailblazer' verharding licht opgedrukt - Stambeschadiging matig >10 jaar nee

59909 21 - 30 6-15 1975 43 matig Zweedse lijsterbes Sorbus intermedia verharding licht opgedrukt matig >10 jaar nee

59910 21 - 30 6-15 1975 43 matig haagbeuk Carpinus betulus 'Fastigiata' verharding matig opgedrukt redelijk >10 jaar nee

59911 < 20 < 6 1980 38 matig Zweedse lijsterbes Sorbus intermedia verharding licht opgedrukt matig 5-10 jaar nee

59913 < 20 < 6 1980 38 slecht sierpeer Pyrus communis 'Beech Hill' verharding licht opgedrukt matig 5-10 jaar nee

59916 < 20 < 6 1975 43 slecht sierpeer Pyrus calleryana 'Chanticleer' heestervak matig opgedrukt matig 5-10 jaar nee

59917 21 - 30 6-15 1980 38 matig ruwe berk Betula pendula verharding matig opgedrukt - Diverse stambeschadigingen redelijk >10 jaar nee

59919 < 20 < 6 1985 33 matig sierappel Malus cv. verharding licht opgedrukt matig 5-10 jaar nee

59920 < 20 < 6 1980 38 matig goudiep Ulmus x hollandica 'Wredei' verharding licht opgedrukt matig 5-10 jaar nee

59921 < 20 < 6 1980 38 slecht sierpeer Pyrus communis 'Beech Hill' verharding licht opgedrukt slecht 5-10 jaar nee

59922 21-30 6-15 1980 38 redelijk esdoorn Acer pseudoplatanus heestervak niet opgedrukt - Stamholte redelijk >10 jaar nee

59925 31 - 50 6-15 1975 43 matig zoete kers Prunus avium heestervak niet opgedrukt - Topsterfte matig 5-10 jaar nee

59927 < 20 < 6 1985 33 matig sierappel Malus cv. verharding niet opgedrukt matig 5-10 jaar nee

59928 21 - 30 6-15 1975 43 matig ruwe berk Betula pendula verharding licht opgedrukt - Diverse stambeschadigingen redelijk >10 jaar nee
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Gemeente: Zaanstad

Locatie: Insdische buurt , Wormerveer

Datum: 18 oktober 2018

Keuringsmethode: VTA

Keuring uitgevoerd door: T. van de Wiel

INVENTARISATIELIJST

boom 

nummer

stam 

diameter

boom 

hoogte

plant- 

jaar leeftijd groei boomsoort NL boomsoort L groeiplaats

kwaliteit 

verharding bijzonderheden conditie

toekomst 

verwachting

verplantb

aar

in cm in m

59929 < 20 < 6 1975 43 matig sierappel Malus cv. verharding licht opgedrukt matig 5-10 jaar nee

59930 21 - 30 6-15 1975 43 matig ruwe berk Betula pendula verharding licht opgedrukt - Flinke stamvoetbeschadiging redelijk >10 jaar nee

59931 21 - 30 < 6 1980 38 matig zoete kers Prunus avium heestervak niet opgedrukt redelijk >10 jaar nee

59932 - Niet aangetroffen

59933 - Niet aangetroffen

59934 21 - 30 6-15 1975 43 matig Zweedse lijsterbes Sorbus intermedia verharding licht opgedrukt redelijk >10 jaar nee

59963 21 - 30 < 6 1985 33 matig sierkers Prunus subhirtella 'Autumnalis' verharding niet opgedrukt matig >10 jaar nee

64138 < 20 < 6 2012 6 matig hartbladige els Alnus cordata verharding niet opgedrukt - lijkt niet goed aangeslagen matig 1-5 jaar nee

64139 < 20 < 6 1995 23 slecht bolacacia Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' heestervak niet opgedrukt - Bijna dood slecht 1-5 jaar nee

64140 21 - 30 6-15 1990 28 redelijk krulwilg Salix babylonica 'Tortuosa' verharding matig opgedrukt redelijk >10 jaar nee

64141 21 - 30 6-15 1990 28 redelijk krulwilg Salix babylonica 'Tortuosa' verharding matig opgedrukt - Plakoksel redelijk >10 jaar nee

64142 21 - 30 6-15 1970 48 redelijk haagbeuk Carpinus betulus 'Fastigiata' verharding matig opgedrukt - Diverse stambeschadigingen redelijk >10 jaar nee

64143 < 20 < 6 2003 15 matig sierpeer Pyrus calleryana 'Chanticleer' verharding licht opgedrukt matig 5-10 jaar nee

64144 < 20 < 6 2003 15 matig sierpeer Pyrus calleryana 'Chanticleer' verharding licht opgedrukt matig 5-10 jaar nee

73947 < 20 < 6 1980 38 matig sierpeer Pyrus calleryana 'Chanticleer' verharding licht opgedrukt matig 5-10 jaar nee

73948 < 20 < 6 2002 16 redelijk meelbes Sorbus aria heestervak niet opgedrukt redelijk >10 jaar ja

73949 < 20 < 6 2010 8 redelijk veldesdoorn Acer campestre verharding niet opgedrukt - Leiboom redelijk >10 jaar ja

73950 < 20 < 6 2010 8 redelijk veldesdoorn Acer campestre verharding niet opgedrukt - Leiboom redelijk >10 jaar ja

73951 < 20 < 6 2010 8 redelijk veldesdoorn Acer campestre verharding niet opgedrukt - Leiboom redelijk >10 jaar ja

73952 < 20 < 6 2010 8 redelijk veldesdoorn Acer campestre verharding niet opgedrukt - Leiboom redelijk >10 jaar ja

73953 < 20 < 6 2010 8 redelijk veldesdoorn Acer campestre verharding niet opgedrukt - Leiboom redelijk >10 jaar ja

73954 < 20 < 6 2010 8 redelijk veldesdoorn Acer campestre verharding niet opgedrukt - Leiboom redelijk >10 jaar ja

73955 < 20 < 6 2010 8 redelijk veldesdoorn Acer campestre verharding niet opgedrukt - Leiboom redelijk >10 jaar ja

73956 21 - 30 15 - 24 2000 18 redelijk witte acacia Robinia pseudoacacia heestervak niet opgedrukt - Licht scheef redelijk >10 jaar nee

73957 < 20 < 6 2003 15 redelijk bolacacia Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' heestervak niet opgedrukt redelijk >10 jaar ja

73958 < 20 < 6 2014 4 redelijk sierkers Prunus subhirtella 'Autumnalis' heestervak niet opgedrukt redelijk >10 jaar ja

73959 < 20 < 6 2014 4 redelijk sierkers Prunus subhirtella 'Autumnalis' heestervak niet opgedrukt redelijk >10 jaar ja
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