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 SAMENVATTING 
 
De Noordsterweg in Wormerveer wordt opnieuw ingericht. Als 
onderdeel van de voorbereiding is een Bomen Effect Analyse 
uitgevoerd. 
 
Er zijn 197 bomen aangetroffen. Twee op tekening aangegeven 
bomen ontbraken in het veld. 
 
Kwaliteit bomen 
Onder de huidige omstandigheden: 

− verkeren 9 bomen in een goede conditie 

− verkeren 140 bomen in een redelijke conditie 

− verkeren 39 bomen in een matige conditie 

− verkeren 6 bomen in een slechte conditie 
Drie bomen zijn dood. 
 
De levensverwachting bedraagt bij ongewijzigde omstandigheden 
voor:  

−   59 bomen méér dan 25 jaar 

− 116 bomen 10 à 25 jaar 

−   11 bomen 5 à 10 jaar 

−     5 bomen 1 à 5 jaar 

−     3 bomen <1 jaar 
Drie bomen zijn dood. 
 
De beperkte levensverwachting van veel van deze bomen is het 
gevolg van de geringe drooglegging in het gebied.  
 
Gevolgen werkzaamheden 
Naast de bouw van een nieuwe school bestaan de werkzaamheden 
voornamelijk uit het ophogen van het maaiveld en het verwijderen 
en aanleggen van leidingen.  
Met name het ophogen van het maaiveld levert in dit geval 
problemen op. Door de te verwachten stijging van het grondwater 
zal een aanzienlijk deel van de beworteling in het grondwater of de 
invloedssfeer daarvan belanden en afsterven.  
 
Op basis van de beschikbare projectinformatie zal daardoor vrijwel 
geen van de langs de Noordsterweg staande bomen voor langere 
tijd te handhaven zijn.  
 

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 
 
 
Voor de Noordsterweg in Wormerveer is de herinrichting van de openbare ruimte in 
voorbereiding. Er komt een nieuw schoolgebouw en het maaiveld van de Noordsterweg wordt 
opgehoogd.  Voorafgaand aan de uitvoering is er behoefte aan informatie over de kwaliteit van 
de bomen in deze wijk; wat is hun huidige conditie en hoe lang kunnen ze nog mee onder de 
huidige omstandigheden? Tevens moet duidelijk worden wat de effecten van de 
werkzaamheden zijn op de kwaliteit van de bomen. Dit dient te worden uitgevoerd in de vorm 
van een Bomen Effect Analyse, conform hoofdstuk 16 Handboek Bomen 2018, Norminstituut 
Bomen. 
 
Om de in de vorige alinea beschreven vragen te beantwoorden, zijn zowel de bomen als hun 
groeiplaats onderzocht. Het veldwerk startte met een bovengrondse beoordeling van de 199 
bomen binnen de projectgrens.  
De beoordeling is uitgevoerd volgens de VTA+ methodiek. Het verschil met de reguliere, alleen 
visuele methode is dat hierbij ook eenvoudig handgereedschap zoals prikpen en klophamer 
worden ingezet om verborgen holten en rottingen op te sporen.  
 
Bij de bovengrondse keuring zijn voor bomen dikker dan 10 cm op borsthoogte gegevens 
verzameld over de soort (Nederlandse en wetenschappelijke naam), stamomtrek, 
kroondiameter, takvrije hoogte, 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. Aan de hand van deze informatie zijn de conditie en 
toekomstverwachting bepaald. De gegevens van de individuele bomen zijn opgenomen in de 
inventarisatielijst, uitgevoerd in Excel. Hiervoor zijn alle bomen genummerd en weergegeven op 
een plattegrond. 
Bomen die niet op tekening stonden maar in het veld werden aangetroffen, de nummers 10 tot 
en met 56, zijn op kaart op zicht ingetekend. Door het ontbreken van oriëntatiepunten op de 
kaart en in het veld kunnen we niet garanderen dat ze op de juiste plek staan ingetekend! Ze 
zijn daarna op dezelfde wijze opgenomen. Bomen die op kaart stonden maar in het veld 
ontbraken, kregen een volgnummer en zijn in de inventarisatielijst als ontbrekend opgenomen.  
  
Het volgende onderdeel van het veldwerk was het bodem- en bewortelingsonderzoek. Bij negen 
bomen naast tracés waar gewerkt gaat worden, zijn handmatig profielkuilen gegraven. Op deze 
wijze is inzicht verkregen in de bodemopbouw, het grondwaterregime en de verspreiding en 
kwaliteit van de beworteling. Deze informatie is aangevuld door middel van gerichte 
grondboringen.  
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2 PROJECTGEGEVENS 
 

2.1 Administratieve projectgegevens 
 
Het project staat binnen de gemeente Zaanstad bekend onder de naam ‘Herinrichting 
Noordsterweg te Wormerveer’.  
 
Het gebied ligt in de kern van Wormerveer, één van de dorpen die deel uitmaakt van de 
gemeente Zaanstad. Het projectgebied ligt ten noorden van de waterpartij Watering aan de 
Noordsterweg. Het omvat het terrein van het voormalige zwembad, de parkeerplaats van de 
begraafplaats en de openbare ruimte daar om heen.  
 
De aanleiding voor de Bomen Effect Analyse is de wens het gebied rond deze weg opnieuw in 
te richten. Onderdelen van deze herinrichting zijn: 
 

➢ Aan het begin van de Noordsterweg, waar vroeger een zwembad zat, wordt een nieuwe 
school gebouwd. Dit deel van de Noordsterweg zal ca. 50 tot 60 cm worden 
opgehoogd. 

➢ De Noordsterweg zelf krijgt een nieuwe inrichting. De toekomstige maaiveldhoogte 
wordt hier ca. 0.00m N.A.P.  

➢ Het parkeerterrein bij de begraafplaats wordt opnieuw bestraat en ca. 20 tot 30 cm 
opgehoogd.  

➢ De grond in de bocht bij de voetgangersbrug wordt opgehoogd met ca. 50 cm.  

➢ De muurtjes bij de entree van de begraafplaats worden verwijderd. Hier komt een haag.  

➢ De oevers van de watering worden anders ingericht (eco oever). Het aangrenzende 
grasveld krijgt een flauw talud van het water tot aan de rijweg.  

➢ De openbare verlichting wordt vervangen (incl. kabels)  

➢ Kabels en leidingen worden vervangen en aangelegd.  

 
De uitvoering staat gepland voor april tot en met augustus 2021.  
 

 
Van rechts naar links de bomen 1 tot en met 7. 
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2.2 Projectstatus 
 
De Bomen Effect Analyse is gemaakt op basis van het voorlopig ontwerp van 4 november 2019, 
tekeningnummer WEWA8160.  
 

2.3 Projecttekeningen 
 
De diverse projecttekeningen zijn als bijlagen aan dit rapport toegevoegd. 
 
Bijlage 1 is de bomentekening met de locatie van de onderzochte bomen en de in dit rapport 
gebruikte boomnummering. 
 
Bijlage 3 is het voorlopig ontwerp. 
 
 
 

 
Bosvak met de bomen 10 tot en met 56. Dit ligt ter plekke van de toekomstige school. Deze 
bomen waren niet ingemeten en zijn op zicht ingetekend. 
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3 BOOMINVENTARISATIE 
 
De locatie van de onderzochte bomen en de in dit rapport gebruikte boomnummering is 
weergegeven op bijlage 1, de overzichtstekening. De nummering op deze tekening 
correspondeert met die in bijlage 2, de inventarisatielijst. Daarin zijn alle opgenomen 
boomgegevens opgenomen.  
 

3.1 Samenvatting bomen 
 
In het projectgebied zijn 197 bomen aangetroffen. Deze zijn verdeeld over de volgende soorten: 
 
10 berken (Betula pendula) 
3 Canadese populieren (Populus x canadensis ‘Robusta’) 
2 fluweelbomen (Rhus typhina) 
21 gewone essen (Fraxinus excelsior) 
58 gewone esdoorns (Acer pseudoplatanus) 
4 grove dennen (Pinus sylvestris) 
1 haagbeuk (Carpinus betulus) 
3 hulsten (Ilex aquifolium) 
1 Huntingdoniep (Ulmus x hollandica ‘Vegeta’) 
2 inlandse vogelkers (Prunus padus) 
11 Italiaanse populieren (Populus nigra ‘Italica’) 
1 lijsterbes (Sorbus aucuparia) 
3 meidoorns (Crataegus monogyna) 
3 moeraseiken (Quercus palustris) 
1 Siberische balsempopulier (Populus berolinensis) 
8 treurwilgen (Salix x sepulcralis 'Chrysocoma')  
3 veldesdoorns (Acer campestre) 
2 veldiepen (Ulmus minor) 
7 watercipressen (Metasequioa glyptostroboides) 
9 zoete kersen (Prunus avium) 
7 zomereiken (Quercus robur) 
37 zwarte elzen (Alnus glutinosa) 
 
Twee bomen die op tekening stonden zijn niet aangetroffen. 
 

 
Overzicht vanaf de locatie van de toekomstige school op de bomen 57 tot en met 65.  
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De details van de bomen zijn per exemplaar opgenomen in de inventarisatielijst. We vatten hier 
alleen de belangrijkste zaken samen.  
 
Vijf berken staan in het voetpad. De rest staat verspreid over de bosvakken. Het zijn halfwas tot 
volgroeide bomen die een redelijke tot goede groei vertonen. Ze hebben geen 
noemenswaardige gebreken. 
 
De Canadese populieren staan in een groepje in het gazon. Het zijn volgroeide bomen die een 
redelijke groei vertonen. Ze zijn alle drie licht aangetast door de horzelvlinder (Sesia apiformis). 
De larven van deze dag-actieve nachtvlinder vreten gangen op het grensvlak van het hout en 
de bast. Deze schade heeft geen negatief effect op de bomen; daarvoor is ze te gering in 
omvang. Er breken bij deze bomen regelmatig takken uit en bij boom 186 zijn regelmatig takken 
van >20 cm diameter uitgebroken. Door onzorgvuldig maaien wordt de stamvoet van deze 
bomen regelmatig beschadigd.  
 
De twee fluweelbomen staan bijeen in de rand van het bosvak ter plekke van de toekomstige 
school. Beide zakken scheef. Bij boom 52 is een zware tak uitgebroken. Ze vertonen een 
matige groei. 
 
De essen staan verspreid over het gebied. Deels betreft het spontane opslag (bijvoorbeeld in 
het bosje ter plekke van de toekomstige school) en deels is het aanplant. Daarbij staan ook 
verspreid enkele bomen in de rijen met esdoorns op de parkeerplaats. Het zijn halfwas en 
volgroeide bomen. De groei varieert maar is overwegend matig tot redelijk. Bij meerdere bomen 
is de kroon nogal open en/of komt dood hout voor in de kroon. Bij enkele bomen zijn 
aanwijzingen voor essentaksterfte (Chalara fraxinea) waargenomen; deze schimmelaantasting 
zou daarvoor verantwoordelijk kunnen zijn.  
 
De gewone esdoorns staan in rijen op en langs de grote parkeerplaats en in de bermen naast 
de Noordsterweg. Het zijn halfwas of net volgroeide bomen die een overwegend matige groei 
vertonen. In veel kronen komt scheut- en taksterfte voor en ook zien we veel dood hout in de 
kronen. Bij enkele bomen duurt dit proces van aftakeling al jaren waardoor een open kroon is 
ontstaan.  
Bij boom 138 is een ‘hit-me’ in de stam gegroeid en de stamvoet van dezelfde boom overgroeit 
ook de straatbanden. Boom 154 is vrijwel dood; de bast valt in plakkaten van de stam. Bij boom 
121 zitten op de stamvoet diverse bloedingen. De oorzaak kon niet worden achterhaald maar 
het wijst bij deze boomsoort vaak op beginnende aantasting door een parasitaire schimmel.  
 
Bij een deel van de esdoorns komen op de stamvoet en oppervlakkige beworteling 
maaischades voor. Enkele van deze beschadigingen rotten ondiep (tot 5 cm) in.  
 
Ook bij andere boomsoorten zien we deze schades, die wijzen op onzorgvuldig maaien, veel. 
Omdat dergelijke wonden vaak invalspoorten vormen voor schadelijke schimmels en insecten, 
is dit zeer ongewenst! 
 
Langs de rijbaan staan ter hoogte van de speeltuin drie volgroeide grove dennen in de 
groenstrook naast het voetpad. In het daar achter liggende bosje staat nog een volgroeid 
exemplaar. Deze laatste boom is scheefgezakt en vertoont een matige groei. De groei van de 
andere dennen is als redelijk beoordeeld. Ze vertonen geen gebreken.  
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De grove dennen langs de Noordsterweg      Het elzenbosje langs de Watering 
 
In het gazon naast de parkeerplaats staat een volgroeide haagbeuk. De boom staat licht scheef 
en vertoont een matige groei. In de kroon zit wat achterstallig onderhoud in de vorm van dode 
en schurende takken.  
 
Aan weerszijden van de entree van de begraafplaats staan hulstbomen in het bosplantsoen. 
Binnen de werkgrenzen staan er drie; één jonge en twee halfwas exemplaren. De jonge boom 
is driestammig. De groei van de hulsten is als redelijk beoordeeld en ze vertonen geen 
gebreken.  
 
Langs de rijbaan van de Noordsterstraat staat één Huntingdon-iep in het gazon. Deze 
volgroeide boom vertoont een matige groei en verspreid over de kroon komt scheutsterfte voor.  
 
In het bosvak ter plekke van de toekomstige school, staan twee inlandse vogelkersen. Ze zijn 
volgroeid en vertonen een matige tot redelijke groei. De groeivorm is matig met een 
vierstammige en een laag ‘vorkende’ boom. Beide zijn overwoekerd door klimop.  
 
Rond de parkeerplaats bij de begraafplaats en het gazon ten noorden daarvan, staan in totaal 
elf volgroeide Italiaanse populieren. Deze hoog opgaande bomen vertonen een matige tot 
redelijke groei. In vrijwel alle kronen is (zwaar) dood hout aanwezig. Deels is dit een gevolg van 
lichtgebrek door de geringe onderlinge afstand van de bomen. Een tweede gevolg daarvan zijn 
de eenzijdige kronen. In enkele dode of afstervende takken zitten holen van grote bonte specht. 
Boom 77 vorkt op 2 meter hoogte waarbij de aanhechting van de stammen matig oogt.  
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Overzicht Noordsterweg                               Alle treurwilgen zijn in meer of mindere mate  

     gesnoeid tot op de hoofdtakken 
 
 
In de rij gewone esdoorns langs de Noordsterweg staat één gewone lijsterbes. Een foutje bij het 
inboeten? De boom vertoont een slechte groei en heeft een beschadiging op de stam.  
 
De volgroeide meidoorns staan verspreid over de bosvakken. Ze vertonen een slechte of zelfs 
stagnerende groei.  
 
In de gazons aan weerszijden van de rijbaan staan in totaal drie moeraseiken. Deze volgroeide 
bomen vertonen een matige groei. Boom 90 is op drie locaties op de stamvoet aangetast door 
de tonderzwam (Ganoderma species). Dit zijn agressieve, parasitaire schimmels die de 
beworteling en stamvoet aantasten. Na verloop van tijd worden de bomen daardoor gevoelig 
voor windworp en breuk. Boom 91 heeft meerdere wurgwortels rond de stamvoet waarvan er 
één deels is ingegroeid. De derde boom, nummer 178, valt op door de enorme hoeveelheid 
waterlot door de gehele kroon.  
 



 Groenadvies Amsterdam bv                                                                          Bomen Effect Analyse Noordsterweg 

 
 

 

11 februari 2020      Pagina 11 van 27 

 
Italiaanse populier met links een dode es.    Canadese populieren 
Beide dicht begroeid met klimop 
 
Bij het groepje Canadese populieren staat één Siberische balsempopulier. Ook deze boom is 
volgroeid. De kroon is eenzijdig en op de stamvoet zitten meerdere beschadigingen. Ook is de 
boom aangetast door de horzelvlinder.  
 
Verspreid over de diverse gazons staan diverse volgroeide treurwilgen. Bij vrijwel al deze 
bomen is de kroon meer of minder zwaar ingenomen. De hergroei is overal goed. Wel rotten 
her en der takstompen in. Bij enkele is de rotting inmiddels omvangrijk. Deze takstompen zijn 
ook in trek bij grote bonte spechten. We troffen enkele nestholen. Bij boom 93 is een zware 
gesteltak uitgebroken waardoor een grote wond in de stam is ontstaan. 
 

Treurwilgen 
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De veldesdoorns staan verspreid over de bosvakken. Het betreft één halfwas en twee 
volgroeide bomen met veel variatie in de groei. De volgroeide bomen zijn overgroeid door 
klimop. 
 
Nabij de toekomstige school staan twee veldiepen. De eerste groeit in het hekwerk en heeft drie 
stammen waarvan er één is afgebroken. Deze, en ook de andere stammen, vertonen flinke 
stambeschadigingen. De groei is als matig tot redelijk beoordeeld.  
 
In de gazons staan één solitaire volgroeide en een groep van zes halfwas watercipressen. Deze 
vertonen een overwegend redelijke groei. Bij de solitaire boom zitten op meerdere plekken op 
de stam beginnende spechtenholen. Ook is er bij deze boom, nummer 65, sprake van takbreuk. 
De andere bomen hebben geen noemenswaardige gebreken.  
 
Drie zoete kersen staan in het bosvak ter hoogte van de toekomstige school. De overige staan 
in de diverse gazons. De volgroeide kersen in het bosvak zijn laag en zwaar vertakt. Ze zijn 
overwoekerd door klimop en (vrijwel) dood. 
De kersen in het gazon en de bermen zijn recent geplant of halfwas. Alleen boom 94 is ouder. 
Deze boom is aangetast door gomziekte (Pseudomonas mors prunorum) en heeft op de 
stamvoet meerdere generaties vruchtlichamen van de dikrandtonderzwam (Ganoderma 
adspersum).  
 
De zomereiken staan in bosvakken. Het zijn halfwas en volgroeide bomen die een matige tot 
goede groei vertonen. Als gevolg van hun groeiplaatsen zijn hun kronen eenzijdig en bevatten 
deze ook dood hout. Eén van de eiken is volledig overwoekerd door klimop.  
 
In het bosje ter plekke van de toekomstige school staat een groep van 25 zwarte elzen. Deze 
zijn als groep opgenomen omdat ze door bramen en water onbereikbaar waren. Het zijn 
halfwas bomen met een redelijke groei en zonder noemenswaardige gebreken.  
 
De overige zwarte elzen staan in de gazons en bosvakken in het oostelijke deel van het gebied. 
Bij meerdere van deze bomen sterven de top en gesteltakken snel af en één exemplaar is 
volledig afgestorven. De groei van de resterende elzen is matig tot slecht.  
 

 
Rijen esdoorns op parkeerplaats einde Noordsterweg 
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3.2 Samenvatting bodem 
 
We hebben bij acht bomen op één of twee locaties profielkuilen gegraven, voornamelijk daar 
waar tracés worden gelegd of verwijderd. Bovendien hebben we op een aantal locaties waar 
ophogingen zijn gepland, grondboringen uitgevoerd. Het doel was steeds om de bodemopbouw 
te kunnen bepalen en de horizontale en verticale verspreiding van de beworteling in beeld te 
krijgen. Tevens zijn gegevens over het grondwaterregime verzameld.  
 
In het voetpad ter hoogte van de bomen 4-6 bestaat het profiel uit matig fijn, uiterst humusarm 
zand. Dit zand is vanaf 46 cm minus maaiveld (verder cm-mv) gereduceerd. Dit houdt in dat het 
vrijwel permanent met water is verzadigd. Dit water is afkomstig uit het grondwater. De bodem 
is daar zuurstofloos en vaak blauwgrijs verkleurd. Het grondwater staat op 82 cm-mv.  
 
Ter hoogte van boom 92 bestaat het profiel tot 56 cm-mv uit matig fijn, uiterst humusarm zand. 
Dieper zit veraard veen dat overgaat in veen. Het zand vertoont vanaf 17 cm-mv 
gleyverschijnselen (deze geven de hoogste grondwaterstand aan*) en vanaf 39 cm-mv is het 
zand gereduceerd. Het grondwater staat op 62 cm-mv. 
 
* De reductielaag is de bodemlaag vlak boven het grondwaterniveau waarin bodemzuurstof is verdrongen 
door water ten gevolge van capillaire opstijging van het grondwater. Het zand vlak boven het grondwater 
“zuigt zich vol” tot een beperkte stijghoogte. In deze bodemlaag is geen wortelontwikkeling mogelijk 
wegens het ontbreken van zuurstof. Het in zand aanwezige, tweewaardige ijzer (Fe2+, de zogenaamde 
ferroverbindingen) lost op in het water. Bij grondwaterdaling treedt zuurstof toe tot de bodem en oxydeert 
het (Fe3+, driewaardig, de zogenaamde ferriverbindingen) ijzer. Reductie kleurt het zand grijs, oxydatie 
geeft een rode verkleuring. De bodemzone waar beide processen elkaar afwisselen door periodieke 
variatie in het grondwaterpeil, wordt gley-zone genoemd. De zichtbare verkleuringen heten 
gleyverschijnselen. 

 
In het voetpad tussen de bomen 119 en 162 en 135 en 140 door, komt een nieuw tracé. We 
groeven hier in het voetpad bij de bomen met nummers 119 en 140 die het dichtst bij het 
voetpad staan. Bij boom 119 bestaat de toplaag, tussen 4 en 34 cm-mv uit matig fijn, uiterst 
humusarm zand. Al op 12 cm-mv komen gleyverschijnselen voor. Deze laag gaat tot 43 cm-mv 
over in matig grof zand dat zwaar verdicht is. Dieper zit een mengsel van klei, puin en veraard 
veen. Het profiel is vanaf 43 cm-mv gereduceerd en het grondwater staat op 105 cm-mv.  
Bij boom 140 bestaat het profiel tot 45 cm-mv uit matig fijn en matig grof zand dat nagenoeg 
geen humus bevat. Daaronder zit zeer fijn, humusloos zand dat gereduceerd is en zeer zwaar 
verdicht. Het grondwater staat op 104 cm-mv. 
 

   
Bodemonderzoek bij boom 140 met typisch bodemprofiel voor de Noordsterweg. 
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In de open grondsituatie is de bodemopbouw sterk verschillend. In het gazon nabij boom 60 is 
de toplaag 19 cm dik. Deze bestaat uit humeus zand. Daaronder zit humusarm zand dat vanaf 
29 cm-mv gereduceerd is. Het grondwater staat op 52 cm-mv. 
 
Bij boom 65 bestaat het gehele profiel uit licht kleiig, humusrijk zand. Het grootste deel van dit 
pakket is gereduceerd en het grondwater staat op 46 cm-mv.  
 
Bij de bomen 140, 151 en 189 was het profiel grotendeels vergelijkbaar. De toplaag is 54 cm dik 
en bestaat uit humusrijk zand. De onderzijde van het pakket is gereduceerd. Daaronder zit 
veen. Het grondwater zit op circa 60 cm-mv. 
 
Bij boom 95 is de humeuze toplaag 22 cm dik. Daaronder zit humusarm zand met 
gleyverschijnselen. Dit gaat op 53 cm-mv over in kleiig zand dat gereduceerd is. Tevens is dit 
zand zeer zwaar verdicht. Het grondwater stond op 98 cm-mv.  
 

 
Bodemprofiel bij boom 119 met al hoog in het profiel gleyverschijnselen (12 cm-mv, oranje 
pijltjes) en dieper de reductie (43 cm-mv, blauwe pijl) 
 

3.3 Samenvatting beworteling 
 
Op deze locatie is niet zozeer de bodemopbouw maar wel het grondwater de bepalende factor 
voor de verticale verspreiding van de beworteling. Bij vrijwel alle onderzochte bomen is de 
beworteling beperkt tot de bovenste 30 à 35 cm. Slechts bij enkele bomen is ook dieper nog 
beworteling waargenomen.  
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Bij de bomen in de open grond is de oppervlakkige beworteling uitgestrekt en loopt vaak door 
tot op 3,5 à 5 meter uit de stamvoet. Bij de bomen langs de voetpaden zit het overgrote deel 
van de beworteling in de groenstroken. De omstandigheden zijn daar ook veel beter dan onder 
de voetpaden waar in de doorwortelbare ruimte alleen uiterst humusarm zand is aangetroffen. 
Desondanks zit hier wel wat beworteling. 
 
Bij de dennen 4-6 is de beworteling tussen de 4 en 14 cm-mv matig intensief en tussen 14 en 
37 cm-mv zeer intensief. Het gaat om wortels tot 2 cm diameter. Dieper neemt de intensiteit 
snel af en dieper dan 41 cm-mv is geen beworteling aanwezig.  
 
Bij de treurwilg, nummer 92, is tussen 4 en 54 cm-mv een matig intensieve, fijne beworteling 
aangetroffen. Deze was maximaal 1 cm dik.  
 
Bij boom 119, een esdoorn, werd in het voetpad géén beworteling aangetroffen. Bij boom 140 
werd tussen 4 en 41 cm-mv een matig intensieve, overwegend fijne beworteling aangetroffen. 
De dikste wortels waren 1 cm dik, zie de foto op pagina 12.  
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4 KWALITEIT BOMEN 
 
 
De kwaliteit van bomen wordt over het algemeen uitgedrukt in de conditie en de 
levensverwachting. 
 

4.1 Conditie 

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

− Verkeren 9 bomen in een goede conditie 

− verkeren 140 bomen in een redelijke conditie 

− verkeren 39 bomen in een matige conditie 

− verkeren 6 bomen in een slechte conditie 
 
Twee bomen ontbreken en drie bomen zijn dood. 

4.2 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:  
 

−   59 bomen méér dan 25 jaar 

− 116 bomen 10 à 25 jaar 

−   11 bomen 5 à 10 jaar 

−     5 bomen 1 à 5 jaar 

−     3 bomen <1 jaar 
 
Twee bomen ontbreken en drie bomen zijn dood. 
 
Van het hier aanwezige bomenbestand, dat overwegend nog vrij jong is, heeft een opvallend 
groot deel geen optimale conditie en levensverwachting. Daarvoor zijn meerdere oorzaken. 
Meerdere bomen zijn aangetast door parasitaire schimmels en de verwachting is dat dit de 
komende jaren verder zal toenemen. De reden daarvoor zijn de grote aantallen beschadigingen 
aan de stamvoet van de bomen. Deze zijn het gevolg van onzorgvuldig maaien van de gazons 
waarbij blijkbaar regelmatig tot tegen de stam wordt gereden.  
 
Een tweede oorzaak is de geringe drooglegging van het gebied. Als gevolg van de op veel 
locaties vrij geringe diepte waarop de gereduceerde zone start, veelal minder dan 45 cm-mv, 
zijn de bomen gedwongen een sterk oppervlakkig en uitgestrekt wortelgestel te vormen. Ook 
blijkt het grondwater (in ieder geval lokaal) regelmatig tot 17 à 20 cm-mv te stijgen. Daarbij komt 
dan een groot deel van de beworteling in zuurstofarme of zelfs zuurstofloze omstandigheden 
terecht. Gedurende de winter kan dit niet zo veel kwaad maar in het groeiseizoen kan als 
gevolg van zuurstofgebrek sterfte van beworteling optreden. Dat leidt tot een afnemende 
conditie of zelfs sterfte van kroondelen. Dit proces is zichtbaar bij de gewone esdoorns in het 
noordelijke deel van het projectgebied.  
 
Een deel van het hier aanwezige sortiment, bijvoorbeeld de wilgen, populieren, watercipressen 
en zwarte elzen, kan hier tot op zekere hoogte tegen. Toch zien we ook bij deze soorten 
aftakelende bomen. En bij de overige boomsoorten treedt veel scheut- en taksterfte op. Bij zelfs 
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een geringe stijging van het grondwater zal hier een aanzienlijk deel van de bomen snel 
aftakelen en verloren gaan.   
 

 
Zowel verse als oudere vruchtlichamen van tonderzwam op boom 94.  
 

4.3 Bijzondere boomwaarden 
 
Er staan geen bomen met een cultuurhistorische waarde. Ook andere bijzondere waarden zijn 
niet aanwezig. Wel is een deel van de bomen ecologisch waardevol vanwege de aanwezigheid 
van spechtenholen (deze kunnen ook gebruikt worden door vleermuizen). Ook is het bosje met 
de bomen 10 tot en met 56 interessant vanwege de aanwezigheid van broedvogels van bos en 
struweel.  
Ook in de andere bomen zouden vogels tot broeden kunnen komen.   
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5 PROJECTINVLOED 
 

5.1 Samenvatting werkzaamheden 
 

➢ Aan het begin van de Noordsterweg waar vroeger een zwembad zat, wordt een nieuwe 
school gebouwd.  

➢ De Noordsterweg krijgt een nieuwe inrichting. De toekomstige maaiveldhoogte wordt 
hier ca. 0.00 m N.A.P. Dit deel van de Noordsterweg zal ca. 50 tot 60 cm worden 
opgehoogd.  

➢ Het parkeerterrein bij de begraafplaats wordt opnieuw bestraat en ca. 20 tot 30 cm 
opgehoogd.  

➢ De grond in de bocht bij de voetgangersbrug wordt opgehoogd tot ca. 50 cm.  
➢ De muurtjes bij de entree van de begraafplaats worden verwijderd. Hier komt een haag.   
➢ De oevers van de watering worden anders ingericht (eco oever). Het aangrenzende 

grasveld krijgt een flauw talud van het water tot aan de rijweg.  
➢ De openbare verlichting wordt vervangen (incl. kabels)  
➢ Kabels en leidingen worden vervangen en aangelegd. 

 

5.2 Gevolgen werkzaamheden 
 
We bespreken hierna de risico’s en gevolgen van de geplande werkzaamheden. Dit doen we 
per onderdeel zoals hierboven benoemd.  
 
 

5.2.1 Nieuwbouw school en ophoging schoolterrein  
 
De nieuwe school en omringende voorzieningen zoals plein, fietsenstalling en dergelijke 
overlappen met de bomen 4 tot en met 7 en 10 tot en met 57. Daarbij zijn de bomen 4, 5 en 6 
als te handhaven ingetekend. Bij boom 4 maakt het hekwerk een boog zodat deze buiten het 
schoolterrein valt en de bomen 5 en 6 komen in ruime boomspiegels te staan. Vanwege de 
geplande ophoging komt het maaiveld rond de boomspiegels zo’n 50 cm hoger te liggen. Boom 
7 komt in de rand van de boomspiegel te staan en is dan niet te handhaven. De boom heeft 
echter een zodanige kwaliteit dat het advies toch zou zijn geweest om hem te verwijderen.  
 
De bomen 10 tot en met 57 overlappen vrijwel volledig met de nieuwe inrichting en zijn 
daardoor niet te handhaven. Slechts enkele van de groep elzen en de bomen 53 tot en met 56 
vallen buiten de contouren van het nieuwe schoolterrein.  
 
Het schoolterrein ligt nu op circa 65 cm-NAP. In de nieuwe situatie wordt het nieuwe 
maaiveldniveau circa 0,00 NAP. Dit geldt ook voor de bomen 58 t/m 60 naast het schoolterrein.  
De geplande ophoging houdt in dat er circa 65 zand moet worden aangebracht op het huidige 
maaiveld.   
Dat zal leiden tot sterfte van de bomen ter plekke van de ophoging. Zie hoofdstuk 6.  
 

5.2.2 Ophoging parkeerplaats begraafplaats e.o.  
 
De parkeerplaats wordt met 20 tot 30 cm opgehoogd maar blijft wel aflopen richting de 
Watering. Het hoogteverschil tussen de wegzijde en de zijde van de Watering bedraagt 30 cm. 
Op de kaart is niet aangegeven of het omringende bosvak en aangrenzende gazons zal worden 
opgehoogd. Wel is aangegeven dat de oeverzone geleidelijk zal gaan aflopen richting de 
waterpartij.  
Als het bosvak en het aangrenzende gazon op hetzelfde niveau komen als het aangrenzende 
voetpad en parkeerplaats, houdt dit in dat het maaiveld daar (vanaf de weg richting het water) 
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met 20 tot 61 cm zal worden opgehoogd. Zonder maatregelen zal dit leiden tot sterfte van veel 
van de bomen aldaar. 
 

5.2.3 Ophoging overige delen Noordsterweg 
 
Het maaiveld van het bosvak naast de voetgangersbrug, de bomen 105 tot en met 115, zal met 
circa 50 cm worden opgehoogd. Dat leidt tot sterfte van deze bomen.  
 
In het aangrenzende gebied, de rijbaan richting de parkeerplaats en de aangrenzende bermen, 
met de bomen 116 tot en met 166 komt de rijbaan op 100 cm-mv te liggen (blijft min of meer 
gelijk) en het nabijgelegen voetpad op 60 cm-mv, een ophoging van 30 à 40 cm. In de 
tussenliggende berm dient een hoogteverschil van 40 cm overwonnen te worden. Aan de 
wegzijde dient dan 5 à 10 cm opgehoogd te worden maar aan de voetpadzijde 25 tot 40 cm. Op 
deze voor bomen marginale groeiplaats, zal dit leiden tot sterfte van de bomen. Zelfs al door 
een geringe stijging van het grondwater en reductiezone, komt een aanzienlijk deel van de 
beworteling in deze zuurstofloze zones te liggen. Hetzelfde geldt voor de bomenrij aan de 
overzijde van de rijbaan, de nummers 154 tot en met 156.  
 
Voor de parkeerplaats aan het einde van de Noordsterweg zijn geen nieuwe hoogtematen 
aangegeven. Onbekend is of hier wordt opgehoogd. 
 
Voor de groenstrook tussen de rijbaan en het volkstuinencomplex geldt dat deze met 50 cm 
wordt opgehoogd. Dat zou leiden tot het verlies van de bomen aldaar, de nummers 167 t/m 
170. Voor het vervolg van de strook gaat het om een ophoging van 15 à 20 cm. Onder normale 
omstandigheden zou dit voor de meeste bomen in deze strook net acceptabel zijn. Op deze 
locatie, met de dunne, oppervlakkige bewortelingslaag, leidt de te verwachten stijging van het 
grondwater al snel tot wortelsterfte, We verwachten daarom dat ook hier de bomen niet te 
handhaven zijn.  
 
Ter hoogte van de vier berken, 192 t/m 195 gaat het maaiveld met gemiddeld 35 cm omhoog. 
Dit zal leiden tot het aftakelen van deze bomen.  
 
 

5.2.4 Muurtjes entree begraafplaats 
 
Aan weerszijden van de entree naar de begraafplaats staan nu muurtjes. In de nieuwe situatie 
worden de muurtjes, inclusief fundering, verwijderd, komen er net binnen de huidige muurtjes 
keerwanden van L-profielen en worden hagen geplant. Zie onderstaande dwarsdoorsnede.  

Inrichting entree 
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Aan beide zijden van het pad staan twee bomen nabij de muurtjes. Het betreft één berk en drie 
hulsten, de nummers 187 t/m 190. Uitgaande van de op het aangeleverde ontwerp aangegeven 
benodigde werkruimte, zijn de bomen 187, 188 en 190 te handhaven. De benodigde werkruimte 
komt namelijk slechts enkele decimeters voorbij de huidige muurtjes en hun fundering. 
Boom 189 staat op 45 cm uit de rand van het muurtje en is niet te handhaven. Bij de werkzaam-
heden is omvangrijke schade aan de beworteling onvermijdelijk. We adviseren deze boom 
voorafgaand aan de werkzaamheden te verwijderen.  
 

 
Entree begraafplaats met rechts de bomen 187 en 188 en links 189 en 190. Op de voorgrond 
links een flinke hazelaar. Deze is echter niet kapvergunningsplichtig.  
 
 
Bij de te handhaven bomen is enige wortelschade te verwachten. Door zorgvuldig te werken is 
de omvang en ernst van de schade eenvoudig te beperken. Werk vanaf de entree zelf en rijdt 
niet door de groenstroken, ook niet bij keren en insteken. Steek ter plekke van de bomen 
handmatig voor en knip wortels die niet te handhaven zijn, handmatig af. Wegtrekken van 
wortels met een kraan is niet toelaatbaar.  
 

5.2.5 Eco-oever Watering 
 
De oevers van de Watering worden als ecologische oever ingericht. Het aangrenzende gazon 
krijgt een flauw talud van de rijweg richting het water. Op het aangeleverde ontwerp zijn voor 
het gazon en de oevers geen toekomstige hoogtematen aangegeven. Uitgaande van de nieuwe 
hoogte van het voetpad en de huidige hoogte van het gazon zal er langs het voetpad met 30 cm 
worden opgehoogd waarna de mate van ophoging geleidelijk afneemt tot de eerste hoogtelijn. 
Daarna wordt de hoogte van de oeverzone in stappen en met een grillig verloop verlaagd. Het 
streven is een voor de natuur aantrekkelijkere oever te creëren. Zie het ontwerp op de volgende 
pagina. 
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Inrichting oeverzone 
 
Bij de bomen het dichtst bij de weg is de mate van ophoging het hoogst, dichter bij de oever zal 
deze afnemen. Uitgaande van de hoogte van het voetpad en een geleidelijke overgang, is het 
handhaven van de bomen 87, 92, 94 en 95 twijfelachtig. Bij de bomen verder in het gazon zijn 
er betere mogelijkheden deze te handhaven. Gunstig is dat rond de bomen 89 en 96 t/m 104 
een ruime zone is ingetekend waar de ophoging beperkt wordt of achterwege blijft.  
 
Bij het inrichten van de oeverzone worden delen van de huidige oever afgegraven. Daarvoor is 
rond de bomen 88, 89, 93 96, 98, 99 en 101 een zone rond de boom ingetekend waarin niet 
ontgraven zal worden. Deze zone lijkt voor vrijwel al deze bomen voldoende ruim te zijn om 
ernstige wortelschade te voorkomen. Alleen bij 101 is deze zone te krap. Deze moet minimaal 2 
meter verder uit de boom komen te liggen.  
Het knelpunt is de beperkte drooglegging waardoor de wat oudere bomen een sterk 
oppervlakkig, uitgestrekt wortelgestel hebben ontwikkeld. Daardoor is er alsnog een risico op 
enige wortelschade bij de geplande ontgravingen. De beste optie is om de ontgravingen onder 
deskundig toezicht uit te voeren waarbij ter plekke kan worden bepaald wat acceptabel is.  
 
 

5.2.6 Verwijderen waterleiding 
 
Aan de west- en zuidzijde van de Noordsterweg loopt een waterleidingtracé door de grasberm. 
Deze is op het ontwerp in blauw weergegeven. Het streven is deze leiding te verwijderen.  
 
Dit is niet te combineren met het behoud van veel van de bomen in deze bermen. De 
waterleiding blijkt namelijk direct onder of zeer dicht langs veel bomen te liggen. Van noord naar 
zuid betreft het de volgende bomen: 146 tot en met 156, 167 tot en met 174, 177, 178, 183, 186 
en 192 t/m 195.  
Om de leiding te verwijderen zou een sleuf gegraven moeten worden om deze op te kunnen 
nemen. Zelfs als dit beperkt zou blijven tot sleuven van enkele meters lengte tussen bomen in 
deze rijen, om dan de leiding in stukken zijdelings te verwijderen, zou dit tot omvangrijke 
wortelschade leiden. Vanwege de al eerder aangehaalde geringe drooglegging is de 
beworteling in deze bermen oppervlakkig en uitgestrekt zodat zelfs beperkte ontgraving al snel 
tot veel schade leidt. We adviseren daarom de leiding af te koppelen en te laten liggen.  
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De waterleiding loopt op de meeste locaties recht onder de bomen door 
 

5.2.7 Verwijderen elektriciteitsleiding 
 
In het voetpad voor de bomen 1 tot en met 7 en 57 ligt een elektriciteitsleiding die men wil 
verwijderen. Vanwege de ligging voor meerdere grote bomen zou dit een risicovolle klus 
kunnen zijn. De verwachting is immers dat deze bomen, op afstanden van 75 cm (de essen) tot 
150 cm (de dennen) uit de rand van het voetpad, ook beworteling in het voetpad hebben. Boom 
57 staat wat verder, 205 cm, uit de rand van het voetpad.  
 
Bij nader onderzoek bleek dat er in het voetpad bij deze bomen inderdaad beworteling 
aanwezig is maar dat deze vrij beperkt is voor wat betreft zowel hoeveelheid als omvang. Mits 
er zorgvuldig wordt gewerkt, bij voorkeur onder deskundig toezicht, is het mogelijk de leiding te 
verwijderen. We adviseren daarbij de volgende werkwijze: 
 
Start bij boom 57 en werk richting boom 1. Het overgrote deel van het tracé kan machinaal 
worden ontgraven maar ter plekke van de bomen 1 tot en met 6 (we adviseerden eerder al 
boom 7 te verwijderen) en 57 dient semi-handmatig gewerkt te worden. Dit houdt in dat er eerst 
handmatig voorgestoken moet worden. Als daarbij wortels van 1 cm of dikker of dichte matten 
dunne wortels worden aangetroffen, dient daar handmatig onder door gegraven te worden. 
Wortels dunner dan 1 cm mogen worden afgeknipt maar niet weggetrokken met de kraan. Ook 
zou alleen tussen de bomen gegraven kunnen worden en de leiding in stukken weggetrokken 
kunnen worden. Het doel is om de beworteling in het voetpad zo veel mogelijk intact te laten.  
 

5.2.8 Aanleg nieuwe elektriciteitsleiding 
 
Door een groot deel van het projectgebied dient een nieuwe leiding voor de verlichting gelegd te 
worden. Het tracé loopt vanaf de parkeerplaats voor de begraafplaats richting de rijbaan en 
loopt dan richting noord door het voetpad. Ter hoogte van boom 115 buigt het tracé af richting 
het westen tussen twee rijen esdoorns door en eindigt bij boom 129. Ter hoogte van boom 123 
splitst een tracé af dat door het voetpad loopt tot voorbij boom 125. Ook van dit zijtracé buigt 
midden tussen de bomen 124 en 125 weer een tracé af. Deze loopt door de parkeerplaats tot 
voorbij boom 128 richting het westen. 
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Het tracé loopt grotendeels door het voetpad op een vrij geringe afstand uit de bomen. Er 
zouden dus wortels aanwezig kunnen zijn. Op meerdere potentiële knelpunten hebben we 
profielkuilen gegraven.  
Boom 92, een grote treurwilg, staat dicht bij het voetpad. Deze boom heeft inderdaad enige 
beworteling in het voetpad. Deze is echter beperkt van omvang en het is goed mogelijk er 
onderdoor te graven om de kabel te leggen.  
 
Het volgende knelpunt is voorbij de knik in het tracé. Het loopt dan in het voetpad midden 
tussen de rijen met gewone esdoorns. We hebben steekproefsgewijs de aanwezigheid van 
beworteling bepaald. Daaruit bleek dat als het tracé in het midden van het voetpad wordt 
gelegd, er geen noemenswaardige schade aan de beworteling optreedt.  
 
Ter hoogte van boom 140 is er een doorsteek naar een lantaarnpaal. Daarbij gaat het tracé te 
dicht langs boom 140. Ernstige wortelschade is dan onvermijdelijk. Beter is het om de nieuwe 
lantaarnpaal midden tussen de bomen 139 en 140 te plaatsen. Ook dan is enige wortelschade 
te verwachten maar veel minder ernstig.  
 
Bij boom 129 is eveneens wortelschade te verwachten. Door de oppervlakkig geconcentreerde 
beworteling is het hier mogelijk om aan weerszijden van de boom een sleuf te graven en dan de 
beworteling te ondergraven zodat de leiding onder de beworteling door gestoken kan worden.  
  

 
Esdoorns aan weerszijden van het voetpad met tracé nieuwe electriciteitskabel. 
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6 BESCHERMENDE MAATREGELEN 
 

6.1 Ophoging 
 
In het voorgaande hoofdstuk is voor de diverse activiteiten aangegeven wat de te verwachten 
gevolgen zijn voor de bomen. Op enkele locaties zijn al adviezen gegeven om lokale 
knelpunten op te lossen. Er is echter ook één omvangrijk knelpunt dat voor het gehele gebied 
geldt. Dat wordt in dit hoofdstuk beschreven. 
 
Het grootste knelpunt is de geplande ophoging van het gebied. Zoals in voorgaand hoofdstuk is 
aangegeven worden de volgende terreindelen opgehoogd: 
 

➢ Toekomstige schoollocatie met 50 à 60 cm 
➢ Parkeerplaats begraafplaats met 20 à 30 cm 
➢ Bocht bij voetgangersbrug met 50 cm 

 
Voor de overige terreindelen is geen opgave gedaan maar op basis van de geplande nieuwe 
hoogte en de huidige hoogte, geldt voor de meeste bermen en gazons dat ze met minimaal 20 
maar lokaal tot circa 50 cm worden opgehoogd.  
 
Dit zal ernstige gevolgen hebben voor de bomen. Daar zijn meerdere redenen voor:  
 
Boomwortels nemen de bodemzuurstof op uit de poriën tussen de vaste bodembestanddelen, 
die continu vanuit de buitenlucht wordt aangevuld. Door diffusie verplaatsen de gassen zich. De 
mate waarin zuurstof wordt getransporteerd hangt af van de diffusieweerstand van de bodem 
en de lengte waarover het transport plaatsvindt. Deze factoren bepalen gezamenlijk de diepte 
tot waarop in de zuurstofbehoefte van de boomwortel kan worden voorzien. Beneden deze 
diepte kunnen de wortels van de meeste bomen niet meer functioneren. Door ophoging wordt 
de weg die zuurstof moet afleggen groter en kunnen wortels verstoken raken van zuurstof. Dit 
leidt tot sterfte van die wortels.   
 
Daarnaast blijkt het grondwater een ophoging ‘te volgen’; na ophoging stijgt het grondwater 
licht. In poriën die geheel met water zijn gevuld kan geen zuurstofdiffusie plaatsvinden. Daarom 
ontwikkelen boomwortels zich meestal niet dieper dan het laagste niveau van de 
grondwaterstand. Bij permanente verhoging van de grondwaterstand blijven de wortels die in 
het grondwater of de reductiezone belanden van zuurstof verstoken en sterven ze af. 
 
In de praktijk blijken de meeste boomsoorten ophogingen van 5 tot 10 cm te verdragen maar bij 
grotere ophogingen treden grote verschillen op tussen de boomsoorten. Populieren, iepen en 
linden kunnen bijvoorbeeld een ophoging van 15 cm nog verwerken terwijl berken en beuken 
minder goed in staat zijn te herstellen. Daarnaast zijn ook de lokale omstandigheden van 
belang. Op locaties met slechts weinig ruimte tussen het grondwater en de beworteling zijn de 
effecten veel ernstiger dan op locaties met een dieper grondwater. De reden is dat dan al door 
een geringe stijging van het grondwater, beworteling in zuurstofloze omstandigheden belandt 
en afsterft.  
 
Voor het huidige projectgebied is op de ontwerptekening alleen voor de voetpaden en rijbaan 
de geplande nieuwe hoogte aangegeven. We zijn er vanuit gegaan dat het aangrenzende groen 
in ieder geval langs de voetpaden/wegen op een vergelijkbaar niveau wordt gebracht maar dat 
dit verder daar vandaan wat meer kan afwijken. 
 
Desondanks zou de geplande ophoging leiden tot grootschalig aftakelen en afsterven van veel 
van de hier aanwezige bomen. Nu al heeft de geringe drooglegging tot gevolg dat het 
doorwortelbare pakket slechts 30 à 35 cm dik is. Onze inschatting is dat als gevolg van de 
ophoging daarvan minimaal de onderste 5 à 10 cm  in het grondwater/reductiezone komt te 
liggen.  
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Bij ophogingen van meer dan 20 cm gaan we er vanuit dat geen van de bomen dit zal 
overleven. De bomen binnen deze gebieden kunnen vooraf worden verwijderd. Bij ophogingen 
van minder dan 20 cm is sterfte nog steeds niet uit te sluiten maar er zijn diverse maatregelen 
mogelijk om de effecten daarvan te verkleinen: 

➢ Beperkt de ophoging rond bomen zoveel mogelijk 
➢ Gebruik voor de ophoging zo grof mogelijk zand zodat de zuurstofuitwisseling zo min 

mogelijk beperkt wordt 
➢ Voor de locaties waar gazons/grasbermen gepland zijn, adviseren we deze voor de 

ophoging zo kort mogelijk te maaien en het gras af te voeren. Frees daarna de zode 
kapot. Daarna kan de ophoging worden aangebracht en het profiel tot 30 cm minus het 
oude maaiveld worden doorgemengd. 

➢ Gebruik voor de ophoging van de gazons zoet of ontzilt zand met nauwelijks organische 
stof 

➢ Op locaties rond bomen en waar bomen komen, adviseren we de graszode en ander 
organisch materiaal (bijvoorbeeld blad) te verwijderen en het maaiveld op te hogen met 
humeus zand.  

 
Enkele jonge en halfwas bomen zijn waarschijnlijk geschikt om opgenomen te worden en hoger 
teruggeplant te worden. Het betreft de bomen 95, 96, 98, 99, 100, 104, 126, 156, 167, 168 en 
180. Nader onderzoek naar de kwaliteit en omvang van de kluit kan hier duidelijkheid over 
geven.  
 

 
Het maaiveld in dit bosvakje zou met 50 cm opgehoogd moeten worden.  
 

6.2 Overige beschermende maatregelen 
 
Maatregelen tijdens de planvorming 
 

• Voor de aanvang van de werkzaamheden, is het aan te raden een Groenwacht of 
boomdeskundige aan te stellen die betrokken wordt bij de voorbereiding en uitvoering 
van het plan. 

• Beschermende maatregelen in bestek opnemen 
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• De aansprakelijkheid van toegebrachte beschadigingen aan bomen dient in het bestek 
opgenomen te worden. De nu uitgevoerde bovengrondse beoordeling kan daarbij als 
nulmeting gebruikt worden.  

• Rond bomen in de verharding een onverharde ruimte handhaven. De grootte van deze 
ruimte is afhankelijk van leeftijd en grootte van de boom.  

 
 
Maatregelen vóór de werkzaamheden 
 

• Voorafgaand aan start werkzaamheden overleg plannen met projectleider, aannemer(s) 
en groenwacht om voorwaarden, werkwijze, verantwoordelijkheden etc. door te spreken 
en vast te leggen. 

• De verharding binnen de kroonprojectie van de boom nooit laten afwateren richting de 
boomspiegel om verzadiging en verslemping van de bodem te voorkomen.  

• Projecteer zo veel mogelijk de openbare verlichting, kabels, leidingen, putten en 
lozingen van het riool en ondergrondse vuilcontainers buiten de kroonprojectie van de 
volwassen boom. Daar waar dit niet mogelijk is, dienen dergelijke voorzieningen 
midden tussen de bomen gepland te worden.  

 
 

Maatregelen tijdens de werkzaamheden 
 

• Neem verhardingen handmatig op binnen de kroonprojectie of volgens aanwijzing 
groenwacht. 

• De boom afschermen door middel van een hekwerk gedurende de gehele werkperiode. 
Als dit niet mogelijk is, kan na overleg met de groenwacht/opdrachtgever worden 
volstaan met tijdelijke stambescherming.  

• Geen ontgravingen binnen de kroonprojectie, tenzij toegestaan door de groenwacht. 

• Als de groenwacht dit toestaat, wortels vlak en correct afzetten met behulp van een 
snoeischaar of zaag. 

• Een open sleuf voor het eind van de dag dichten om uitdroging van de wortels te 
voorkomen. Als de sleuf meerdere dagen open moet liggen, moeten de boomwortels 
zoveel mogelijk met folie worden afgedekt om uitdroging te voorkomen 

• Geen lozingen van afval- en grondwater binnen de bewortelde zone van de boom, ter 
voorkoming van wortelverstikking. 

• Kap oude kabels en leidingen binnen de bewortelde zone, af en neem ze niet op.  

• Opslag van en berijding door zwaar materiaal niet toestaan binnen de 
kroonprojectie/aangelegde groeiplaats in verband risico’s door bodemverdichting. 
Tijdelijk gebruik van rijplaten is wel toegestaan. 
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7 BOMENBALANS 
 
Binnen het projectgebied zijn 199 bomen beoordeeld. 
 
Twee plantplaatsen waren leeg en drie bomen zijn dood.  
 
Het is niet mogelijk om voor alle bomen een uitspraak te doen over de (on-)mogelijkheden ze te 
behouden omdat niet voor alle locaties duidelijk is of en zo ja, met hoeveel er opgehoogd gaat 
worden.  
 
Op basis van de wel aangegeven maten hebben we wel inschattingen gemaakt van de te 
verwachte ophoging. Deze zijn beschreven in de relevante paragrafen over de diverse 
deelgebieden. Zonder beperking van deze ophogingen en het treffen van beschermende 
maatregelen, zijn vrijwel geen van de langs de Noordsterweg staande bomen voor langere tijd 
te handhaven.  
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BIJLAGE 2 
 

                                                Inventarisatielijst 
 



Gemeente: Zaanstad

Locatie: Wormerveer, Noordsterweg

Datum: januari 2020

Keuringsmethode:VTA+ 

Keuring uitgevoerd door: P. van der Wielen

INVENTARISATIELIJST

goed goed <1 jaar

redelijk niet opgedrukt redelijk 1-5 jaar

jong matig licht opgedrukt matig 5-10 jaar

halfwas slecht matig opgedrukt slecht 10-25 jaar

volgroeid stagnerend zwaar opgedrukt dood >25 jaar

boom 

nummer

stam 

omvang

stam 

diameter

kroon-

diameter

takvrije 

hoogte leeftijd groei boomsoort NL boomsoort L groeiplaats

kwaliteit 

verharding bijzonderheden conditie

toekomst 

verwachting

in cm in cm in m in m

1 143 46 9 3 volgroeid slecht gewone es Fraxinus excelsior heestervak n.v.t. taksterfte en takbreuk. matig 5-10 jaar

2 104 33 6 3 halfwas matig gewone es Fraxinus excelsior heestervak n.v.t. eenzijdige kroon. redelijk >25 jaar

3 57 18 4 2 halfwas redelijk veldesdoorn Acer campestre bosplantsoen n.v.t. redelijk >25 jaar

4 165 53 8 3 volgroeid redelijk grove den Pinus sylvestris bosplantsoen n.v.t. redelijk >25 jaar

5 165 53 8 3 volgroeid redelijk grove den Pinus sylvestris bosplantsoen n.v.t. redelijk >25 jaar

6 167 54 8 3 volgroeid redelijk grove den Pinus sylvestris bosplantsoen n.v.t. nestkastje. redelijk >25 jaar

7 81 26 6 1 halfwas matig veldiep Ulmus minor bosplantsoen n.v.t. driestammig; 1 stam afgebroken; veel stamschades. slecht 1-5 jaar

8 40 13 3 2 jong goed berk Betula pendula voetpad n.v.t. goed >25 jaar

9 boom ontbreekt.

10 84 27 4 1 halfwas redelijk veldiep Ulmus minor bosvak n.v.t. redelijk >25 jaar

11 44 14 7 0 volgroeid redelijk inlandse vogelkers Prunus padus bosvak n.v.t. vierstammig; begroeid met klimop. redelijk 10-25 jaar

12 89 28 4 1 volgroeid geen zoete kers Prunus avium bosvak n.v.t. vorkt op 1 meter hoogte in drie stammen; dood. dood

13 132 42 7 1 volgroeid stagnerend zoete kers Prunus avium bosvak n.v.t. vorkt op 1 meter hoogte in drie stammen; grotendeels dood. slecht 1-5 jaar

14 128 41 6 2 volgroeid matig grove den Pinus sylvestris bosvak n.v.t. scheve stand. matig 5-10 jaar

15 41 13 2 4 jong matig gewone es Fraxinus excelsior bosvak n.v.t. redelijk >25 jaar

16 132 42 1 3 volgroeid slecht zoete kers Prunus avium bosvak n.v.t. overwoekerd door klimop; instabiel; grotendeels dood. slecht <1 jaar

17 98 31 6 2 volgroeid matig inlandse vogelkers Prunus padus bosvak n.v.t. overwoekerd door klimop; stam vorkt op 1,5 meter hoogte. matig 5-10 jaar

18 46 15 3 2 jong geen gewone es Fraxinus excelsior bosvak n.v.t. tweestammig; dood. dood

19 52 17 4 4 halfwas matig gewone es Fraxinus excelsior bosvak n.v.t. stam vorkt op 0,5 meter hoogte. redelijk >25 jaar

20 168 54 7 1 volgroeid slecht zoete kers Prunus avium bosvak n.v.t. scheut- en taksterfte; zwaar dood hout. matig 1-5 jaar

21 140 45 7 2 volgroeid matig gewone es Fraxinus excelsior bosvak n.v.t. stam vorkt op 1 meter hoogte. redelijk >25 jaar

22 76 24 7 2 halfwas redelijk gewone es Fraxinus excelsior bosvak n.v.t. stam vorkt op 2 meter hoogte; scheve stand. redelijk >25 jaar

23 70 22 4 2 halfwas redelijk zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. redelijk >25 jaar

24 70 22 4 2 halfwas redelijk zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. redelijk 10-25 jaar
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Gemeente: Zaanstad

Locatie: Wormerveer, Noordsterweg

Datum: januari 2020

Keuringsmethode:VTA+ 

Keuring uitgevoerd door: P. van der Wielen

INVENTARISATIELIJST

boom 

nummer

stam 

omvang

stam 

diameter

kroon-

diameter

takvrije 

hoogte leeftijd groei boomsoort NL boomsoort L groeiplaats

kwaliteit 

verharding bijzonderheden conditie

toekomst 

verwachting

in cm in cm in m in m

25 70 22 4 2 halfwas redelijk zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. redelijk 10-25 jaar

26 70 22 4 2 halfwas redelijk zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. redelijk 10-25 jaar

27 70 22 4 2 halfwas redelijk zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. redelijk 10-25 jaar

28 70 22 4 2 halfwas redelijk zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. redelijk 10-25 jaar

29 70 22 4 2 halfwas redelijk zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. redelijk 10-25 jaar

30 70 22 4 2 halfwas redelijk zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. redelijk 10-25 jaar

31 70 22 4 2 halfwas redelijk zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. redelijk 10-25 jaar

32 70 22 4 2 halfwas redelijk zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. redelijk 10-25 jaar

33 70 22 4 2 halfwas redelijk zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. redelijk 10-25 jaar

34 70 22 4 2 halfwas redelijk zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. redelijk 10-25 jaar

35 70 22 4 2 halfwas redelijk zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. redelijk 10-25 jaar

36 70 22 4 2 halfwas redelijk zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. redelijk 10-25 jaar

37 70 22 4 2 halfwas redelijk zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. redelijk 10-25 jaar

38 70 22 4 2 halfwas redelijk zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. redelijk 10-25 jaar

39 70 22 4 2 halfwas redelijk zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. redelijk 10-25 jaar

40 70 22 4 2 halfwas redelijk zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. redelijk 10-25 jaar

41 70 22 4 2 halfwas redelijk zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. redelijk 10-25 jaar

42 70 22 4 2 halfwas redelijk zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. redelijk 10-25 jaar

43 70 22 4 2 halfwas redelijk zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. redelijk 10-25 jaar

44 70 22 4 2 halfwas redelijk zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. redelijk 10-25 jaar

45 70 22 4 2 halfwas redelijk zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. redelijk 10-25 jaar

46 70 22 4 2 halfwas redelijk zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. redelijk 10-25 jaar

47 70 22 4 2 halfwas redelijk zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. redelijk 10-25 jaar

48 70 22 4 2 halfwas redelijk zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. redelijk 10-25 jaar

49 115 37 7 2 halfwas redelijk berk Betula pendula bosvak n.v.t. dood hout. redelijk >25 jaar

50 44 14 5 2 jong goed zomereik Quercus robur bosvak n.v.t. zeer eenzijdige kroon; tweestammig. goed >25 jaar

51 45 14 3 1 halfwas matig fluweelboom Rhus typhina bosvak n.v.t. scheve stand. matig 5-10 jaar
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Gemeente: Zaanstad

Locatie: Wormerveer, Noordsterweg

Datum: januari 2020

Keuringsmethode:VTA+ 

Keuring uitgevoerd door: P. van der Wielen

INVENTARISATIELIJST

boom 

nummer

stam 

omvang

stam 

diameter

kroon-

diameter

takvrije 

hoogte leeftijd groei boomsoort NL boomsoort L groeiplaats

kwaliteit 

verharding bijzonderheden conditie

toekomst 

verwachting

in cm in cm in m in m

52 47 15 4 1 halfwas matig fluweelboom Rhus typhina bosvak n.v.t. zeer scheve stand; zware tak uitgebroken. matig 5-10 jaar

53 89 28 7 1 halfwas matig gewone es Fraxinus excelsior bosvak n.v.t. vierstammig; dood hout; essentaksterfte. matig 5-10 jaar

54 68 22 5 5 halfwas redelijk gewone es Fraxinus excelsior bosvak n.v.t. redelijk >25 jaar

55 68 22 5 4 halfwas redelijk gewone es Fraxinus excelsior bosvak n.v.t. eenzijdige kroon. redelijk >25 jaar

56 64 20 4 4 halfwas redelijk gewone es Fraxinus excelsior bosvak n.v.t. eenzijdige kroon. redelijk >25 jaar

57 169 54 10 3 volgroeid matig Huntingdon iep Ulmus x hollandica 'Vegeta' gazon n.v.t. scheutsterfte; nestkastje. matig >25 jaar

58 180 57 6 2 volgroeid goed treurwilg Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' gazon n.v.t. kroon flink ingenomen. redelijk 10-25 jaar

59 150 48 6 3 volgroeid goed treurwilg Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' gazon n.v.t. kroon flink ingenomen; inrottende snoeiwond. redelijk 10-25 jaar

60 189 60 12 2 volgroeid goed treurwilg Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' gazon n.v.t. scheve stand; klinop door kroon; spechtenhol; inrottende gesteltak; dood hout. matig 10-25 jaar

61 118 38 7 3 volgroeid slecht zwarte els Alnus glutinosa grasberm n.v.t. top en takken sterven in. matig 5-10 jaar

62 131 42 6 3 volgroeid slecht zwarte els Alnus glutinosa gazon n.v.t. veel sterfte in gehele kroon. slecht <1 jaar

63 103 33 6 3 halfwas matig zwarte els Alnus glutinosa gazon n.v.t. dubbele top. redelijk 10-25 jaar

64 117 37 6 3 halfwas matig zwarte els Alnus glutinosa gazon n.v.t. diverse lichte stamvoetbeschadigingen; licht dood hout. redelijk 10-25 jaar

65 249 79 8 4 volgroeid goed watercipres Metasequoia glyptostroboides gazon n.v.t. beginnende spechtenholen; takbreuk. redelijk >25 jaar

66 61 19 5 3 halfwas goed zoete kers Prunus avium bosvak n.v.t. goed >25 jaar

67 119 38 9 4 halfwas redelijk gewone es Fraxinus excelsior bosvak n.v.t. overwoekerd door klimop; dood hout. redelijk >25 jaar

68 202 64 9 1 volgroeid matig haagbeuk Carpinus betulus bosvak n.v.t. scheve stand; schuurtakken. redelijk >25 jaar

69 350 112 5 3 volgroeid redelijk Italiaanse populier Populus nigra 'italica' bosvak n.v.t. zwaar dood hout. redelijk 10-25 jaar

70 149 48 7 4 volgroeid slecht zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. eenzijdige kroon. matig 10-25 jaar

71 65 21 5 1 halfwas slecht meidoorn Crataegus monogyna bosvak n.v.t. eenzijdige kroon. redelijk >25 jaar

72 147 47 4 4 volgroeid slecht zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. klimop rond stam; eenzijdige kroon; veel scheutsterfte. matig 5-10 jaar

73 255 81 3 4 volgroeid matig Italiaanse populier Populus nigra 'italica' bosvak n.v.t. diverse spechtenholen; zwaar dood hout; eenzijdige kroon; zadelzwam op snoeiwond. matig 10-25 jaar

74 220 70 3 4 volgroeid matig Italiaanse populier Populus nigra 'italica' bosvak n.v.t. zwaar dood hout; eenzijdige kroon. redelijk 10-25 jaar

75 69 22 4 2 volgroeid stagnerend meidoorn Crataegus monogyna bosvak n.v.t. matig 10-25 jaar

76 127 40 6 3 halfwas matig zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. scheve stand. redelijk 10-25 jaar

77 320 102 4 3 volgroeid matig Italiaanse populier Populus nigra 'italica' bosvak n.v.t. stam vorkt op 2 meter hoogte; aanhechting oogt matig; dood hout. matig 10-25 jaar

78 100 32 5 4 volgroeid matig zwarte els Alnus glutinosa gazon n.v.t. lichte scheutsterfte; stambeschadiging. matig 10-25 jaar
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79 210 67 3 4 volgroeid matig Italiaanse populier Populus nigra 'italica' bosvak n.v.t. dood hout; klimop rond stam; eenzijdige kroon. redelijk 10-25 jaar

80 205 65 3 4 volgroeid matig Italiaanse populier Populus nigra 'italica' bosvak n.v.t. dood hout; klimop rond stam; eenzijdige kroon. redelijk 10-25 jaar

81 180 57 3 4 volgroeid matig Italiaanse populier Populus nigra 'italica' bosvak n.v.t. dood hout; klimop rond stam; eenzijdige kroon. redelijk 10-25 jaar

82 128 41 7 2 volgroeid matig veldesdoorn Acer campestre bosvak n.v.t. klimop; eenzijdige kroon; schuurtakken. redelijk >25 jaar

83 155 49 8 1 volgroeid slecht veldesdoorn Acer campestre bosvak n.v.t. klimop; duivennest. matig >25 jaar

84 220 70 5 2 volgroeid matig Italiaanse populier Populus nigra 'italica' bosvak n.v.t. overwoekerd door klimop. matig 10-25 jaar

85 150 48 5 3 volgroeid geen zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. dood. dood

86 98 31 6 4 halfwas matig zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. redelijk 10-25 jaar

87 90 29 6 4 halfwas matig zwarte els Alnus glutinosa bosvak n.v.t. redelijk 10-25 jaar

88 259 83 8 2 volgroeid goed treurwilg Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' gazon n.v.t. flink gesnoeid; diverse spechtenholen. redelijk 10-25 jaar

89 251 80 9 2 volgroeid goed treurwilg Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' gazon n.v.t. vergroeide schuurtakken; gesnoeid. redelijk 10-25 jaar

90 209 67 13 4 volgroeid matig moeraseik Quercus palustris gazon n.v.t. op drie plekken tondezwam op stamvoet; licht dood hout; wurgwortel. redelijk 5-10 jaar

91 224 71 14 4 volgroeid matig moeraseik Quercus palustris gazon n.v.t. wurgwortels, ook ingroeiend; maaischade oppervlakkige beworteling. redelijk >25 jaar

92 230 73 8 volgroeid goed treurwilg Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' gazon licht opgedrukt flink teruggesnoeid. redelijk 10-25 jaar

93 337 107 12 2 volgroeid goed treurwilg Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' gazon n.v.t. gesnoeid; flinke stambeschadiging na uitbreken gesteltak. redelijk 10-25 jaar

94 146 47 10 3 volgroeid redelijk zoete kers Prunus avium gazon n.v.t. gomziekte; flinke aantasting tonderzwam op stamvoet. slecht 1-5 jaar

95 118 38 5 2 halfwas redelijk watercipres Metasequoia glyptostroboides gazon n.v.t. redelijk >25 jaar

96 90 29 5 2 halfwas redelijk watercipres Metasequoia glyptostroboides gazon n.v.t. redelijk >25 jaar

97 gazon n.v.t. boom ontbreekt

98 83 26 5 2 halfwas redelijk watercipres Metasequoia glyptostroboides gazon n.v.t. redelijk >25 jaar

99 125 40 5 2 halfwas redelijk watercipres Metasequoia glyptostroboides gazon n.v.t. redelijk >25 jaar

100 100 32 5 2 halfwas redelijk watercipres Metasequoia glyptostroboides gazon n.v.t. redelijk >25 jaar

101 278 89 5 2 volgroeid matig Italiaanse populier Populus nigra 'italica' gazon n.v.t. zwaar dood hout. redelijk 10-25 jaar

102 234 75 4 2 volgroeid matig Italiaanse populier Populus nigra 'italica' gazon n.v.t. stamvoetbeschadiging; dood hout. redelijk 10-25 jaar

103 235 75 4 3 volgroeid matig Italiaanse populier Populus nigra 'italica' gazon n.v.t. dood hout. redelijk 10-25 jaar

104 69 22 4 2 halfwas redelijk watercipres Metasequoia glyptostroboides gazon n.v.t. dubbele top verwijderd. redelijk >25 jaar

105 77 25 5 4 halfwas redelijk berk Betula pendula bosvak n.v.t. eenzijdige kroon. redelijk >25 jaar
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106 165 53 8 2 volgroeid matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus bosvak n.v.t. zwaar dood hout; taksterfte; takbreuk. matig 10-25 jaar

107 111 35 8 4 halfwas redelijk berk Betula pendula bosvak n.v.t. redelijk >25 jaar

108 61 19 3 3 halfwas matig zomereik Quercus robur bosvak n.v.t. eenzijdige kroon. redelijk >25 jaar

109 153 49 11 4 volgroeid matig zomereik Quercus robur bosvak n.v.t. dood hout. redelijk >25 jaar

110 53 17 5 2 halfwas slecht meidoorn Crataegus monogyna bosvak n.v.t. matig >25 jaar

111 132 42 9 4 volgroeid redelijk zomereik Quercus robur bosvak n.v.t. dood hout; eenzijdige kroon. redelijk >25 jaar

112 210 67 9 2 volgroeid redelijk zomereik Quercus robur bosvak n.v.t. overwoekerd door klimop; dood hout; eenzijdige kroon. redelijk >25 jaar

113 140 45 7 4 volgroeid redelijk zomereik Quercus robur bosvak n.v.t. licht dood hout. redelijk >25 jaar

114 72 23 4 3 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus bosvak n.v.t. overwoekerd door klimop; taksterfte; dood hout. matig 10-25 jaar

115 113 36 7 5 halfwas redelijk zomereik Quercus robur bosvak n.v.t. licht dood hout. redelijk >25 jaar

116 137 43 5 4 volgroeid matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. flinke stambeschadiging; dood hout; stamvoetbeschadiging. redelijk 10-25 jaar

117 151 48 6 2 volgroeid matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. dood hout; scheutsterfte. redelijk 10-25 jaar

118 122 39 6 2 volgroeid matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. dood hout; scheutsterfte; lichte stamvoetbeschadiging. redelijk 10-25 jaar

119 114 36 7 2 volgroeid matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. dood hout; maaischade stamvoet. redelijk 10-25 jaar

120 139 44 6 2 volgroeid matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. dood hout. redelijk 10-25 jaar

121 151 48 6 2 volgroeid matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. dood hout; wurgwortel; bloedingen op stamvoet. redelijk 10-25 jaar

122 138 44 7 2 volgroeid matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. stamvoetbeschadiging. redelijk 10-25 jaar

123 97 31 7 3 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. licht dood hout. redelijk 10-25 jaar

124 189 60 9 2 volgroeid redelijk gewone es Fraxinus excelsior grasberm n.v.t. stamvoetbeschadiging; wurgwortel; licht dood hout. redelijk 10-25 jaar

125 151 48 8 4 volgroeid redelijk gewone es Fraxinus excelsior grasberm n.v.t. redelijk 10-25 jaar

126 20 6 2 2 jong redelijk gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. twee boompalen; gietrand. goed 10-25 jaar

127 103 33 6 2 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. ijle, open kroon; dood hout. matig 5-10 jaar

128 83 26 8 2 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. redelijk 10-25 jaar

129 106 34 8 2 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. dubbele top. redelijk 10-25 jaar

130 85 27 7 2 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. flinke stamvoetbeschadiging. matig 10-25 jaar

131 73 23 6 3 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. bastkanker; zuiger. redelijk 10-25 jaar

132 94 30 7 3 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. redelijk 10-25 jaar
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133 93 30 6 3 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. licht dood hout. redelijk 10-25 jaar

134 81 26 6 3 halfwas redelijk gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. lichte stamvoetbeschadiging. redelijk 10-25 jaar

135 60 19 6 3 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. redelijk 10-25 jaar

136 116 37 7 4 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. redelijk 10-25 jaar

137 92 30 7 4 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. redelijk 10-25 jaar

138 114 36 7 4 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. ingegroeide hit-me en overgroeide straatbanden. redelijk 10-25 jaar

139 88 28 7 4 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. scheve stand. redelijk 10-25 jaar

140 101 33 6 5 halfwas redelijk gewone es Fraxinus excelsior grasberm n.v.t. wurgwortel; 2 stamvoetbeschadigingen; licht dood hout. redelijk 10-25 jaar

141 101 33 6 5 halfwas redelijk gewone es Fraxinus excelsior grasberm n.v.t. scheutsterfte; licht dood hout. redelijk 10-25 jaar

142 123 39 8 4 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. eenzijdige stamvoet. redelijk 10-25 jaar

143 86 27 7 3 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. redelijk 10-25 jaar

144 85 27 7 4 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. scheutsterfte. matig 10-25 jaar

145 126 40 7 4 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. stamvoetbeschadiging rot 5 cm diep in. redelijk 10-25 jaar

146 127 40 8 2 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. redelijk 10-25 jaar

147 110 34 7 3 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. licht dood hout. matig 10-25 jaar

148 128 41 7 3 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. stamvoetbeschadiging. redelijk 10-25 jaar

149 100 32 6 4 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. licht dood hout. redelijk 10-25 jaar

150 123 39 6 4 halfwas redelijk gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. lichte stamvoetbeschadiging; licht dood hout. redelijk 10-25 jaar

151 85 27 6 4 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. lichte stamvoetbeschadiging. redelijk 10-25 jaar

152 96 31 6 4 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. lichte stamvoetbeschadiging. redelijk 10-25 jaar

153 103 33 7 4 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. lichte stamvoetbeschadiging. redelijk 10-25 jaar

154 81 26 6 3 halfwas stagnerend gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. zeer zware stambeschadiging; boom vrijwel dood. slecht <1 jaar

155 105 33 7 3 halfwas redelijk gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. lichte stamvoetbeschadiging; licht dood hout. redelijk 10-25 jaar

156 22 7 2 2 jong goed gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. twee boompalen; gietrand. redelijk 10-25 jaar

157 107 34 7 3 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. redelijk 10-25 jaar

158 69 22 5 4 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. redelijk 10-25 jaar

159 96 31 6 4 halfwas redelijk gewone es Fraxinus excelsior grasberm n.v.t. dood hout. matig 10-25 jaar
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160 130 41 8 4 volgroeid matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. wurgwortel. redelijk 10-25 jaar

161 93 30 5 5 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. dubbele top; licht dood hout; eenzijdige kroon. matig 10-25 jaar

162 115 37 5 2 halfwas slecht gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. open kroon; taksterfte; dubbele top. matig 1-5 jaar

163 58 18 5 2 halfwas slecht lijsterbes Sorbus aucuparia grasberm n.v.t. stambeschadiging. matig 5-10 jaar

164 111 35 8 2 halfwas slecht gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. matig 10-25 jaar

165 120 38 7 4 halfwas redelijk gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. redelijk 10-25 jaar

166 102 32 7 2 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. dubbele top. redelijk 10-25 jaar

167 19 6 2 2 jong goed gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. twee boompalen; gietrand. goed >25 jaar

168 21 7 2 2 jong goed gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. twee boompalen; gietrand. goed >25 jaar

169 72 23 5 3 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. stambeschadiging; open kroon. matig 10-25 jaar

170 60 19 5 3 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. licht dood hout; scheutsterfte. matig 10-25 jaar

171 121 38 8 2 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. wurgwortel; licht dood hout. redelijk 10-25 jaar

172 92 29 5 2 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. lichte stamvoetbeschadiging. redelijk 10-25 jaar

173 120 38 6 2 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. maaischade oppervlakkige beworteling. redelijk 10-25 jaar

174 130 41 9 2 halfwas matig gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. stamvoetbeschadiging. redelijk 10-25 jaar

175 97 31 5 2 halfwas slecht gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. lichte stamvoetbeschadiging; spreikop. matig 10-25 jaar

176 119 38 7 2 halfwas slecht gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. wurgwortel. matig 10-25 jaar

177 117 37 6 2 halfwas slecht gewone esdoorn Acer pseudoplatanus grasberm n.v.t. matig 10-25 jaar

178 203 65 9 5 volgroeid redelijk moeraseik Quercus palustris grasberm n.v.t. veel waterlot door gehele kroon. redelijk >25 jaar

179 141 45 8 3 volgroeid goed berk Betula pendula grasberm n.v.t. goed >25 jaar

180 19 6 2 2 jong goed zoete kers Prunus avium grasberm n.v.t. twee boompalen; gietrand. goed >25 jaar

181 113 36 7 2 halfwas goed zoete kers Prunus avium grasberm n.v.t. zuiger; maaischade oppervlakkige beworteling en stamvoet. redelijk >25 jaar

182 92 29 7 2 halfwas goed zoete kers Prunus avium grasberm n.v.t. inrottende stamvoetbeschadiging, 10 cm diep. matig 10-25 jaar

183 227 72 7 5 volgroeid matig siberische balsempopulier Populus berolinensis grasberm n.v.t. aantasting horzelvlinder; diverse licht inrottende stamvoetbeschadigingen; eenzijdige kroon. matig 10-25 jaar

184 342 109 12 4 volgroeid redelijk Canadese populier Populus x canadensis grasberm n.v.t. aantasting horzelvlinder; takbreuk. redelijk 10-25 jaar

185 331 105 14 6 volgroeid redelijk Canadese populier Populus x canadensis grasberm n.v.t. aantasting horzelvlinder; takbreuk; dood hout; maaischade stamvoet. redelijk 10-25 jaar

186 338 108 14 6 volgroeid redelijk Canadese populier Populus x canadensis grasberm n.v.t. aantasting horzelvlinder; breuk zware takken; maaischade. redelijk 10-25 jaar
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187 30 10 7 1 jong redelijk hulst Ilex aquifolium heestervak n.v.t. driestammig. goed >25 jaar

188 151 48 10 3 volgroeid redelijk berk Betula pendula heestervak n.v.t. driestammig; licht dood hout. redelijk >25 jaar

189 52 16 6 3 halfwas redelijk hulst Ilex aquifolium heestervak n.v.t. redelijk >25 jaar

190 51 16 7 halfwas redelijk hulst Ilex aquifolium heestervak n.v.t. redelijk >25 jaar

191 279 89 12 2 volgroeid goed treurwilg Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' grasberm n.v.t. flink gesnoeid. redelijk 10-25 jaar

192 147 47 7 4 volgroeid redelijk berk Betula pendula voetpad zwaar opgedrukt lichte stamvoetbeschadiging. redelijk >25 jaar

193 125 40 5 4 volgroeid matig berk Betula pendula voetpad zwaar opgedrukt redelijk >25 jaar

194 126 40 6 4 volgroeid matig berk Betula pendula voetpad zwaar opgedrukt redelijk >25 jaar

195 97 31 6 4 halfwas matig berk Betula pendula voetpad zwaar opgedrukt redelijk >25 jaar

196 83 26 6 4 halfwas matig gewone es Fraxinus excelsior heestervak n.v.t. bastwoekerziekte; eenzijdige kroon. matig >25 jaar

197 126 40 6 4 halfwas matig gewone es Fraxinus excelsior heestervak n.v.t. open kroon; licht dood hout. matig 10-25 jaar

198 94 30 5 3 halfwas redelijk gewone es Fraxinus excelsior heestervak n.v.t. eenzijdige kroon; lichte stamvoetbeschadiging. redelijk >25 jaar

199 93 30 6 3 halfwas redelijk gewone es Fraxinus excelsior heestervak n.v.t. zuiger; eenzijdige kroon. redelijk >25 jaar
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