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Overzichtstekening
Inventarisatielijst
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gemaakt of ter beschikking van derden worden gesteld, na toestemming van Groenadvies Amsterdam BV en met
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Boomonderzoek Galileïplantsoen

INLEIDING

Aanleiding en vraagstelling
Gemeente Amsterdam bereidt groot onderhoud voor van de wijk
Middenmeer Noord in Amsterdam Oost. Om inzicht te krijgen in de
effecten hiervan op de aanwezige bomen, heeft Groenadvies
Amsterdam b.v. in 2020 een Bomen Effect Analyse (BEA)
uitgevoerd en in 2021 uitgebreid. De meest recente versie heeft als
projectnummer 21049 / 19023 en is uitgebracht op 1 maart 2021.
Voor de uitvoering van het groot onderhoud wil de aannemer een
depot inrichten in het Galileïplantsoen, aan weerszijden van de
watergang. Het aanleggen van het depot was gestart, maar is
tijdelijk gestaakt. In en vlakbij het depot groeien namelijk bomen die
schade kunnen oplopen door de aanleg en het gebruik van het
depot. Groenadvies Amsterdam is daarom gevraagd om de
volgende vragen te beantwoorden:
1. Wat is het effect van het tijdelijke depot op de aanwezige
bomen?
2. Op welke wijze kunnen negatieve effecten zo veel mogelijk
worden beperkt?
Uitgevoerd onderzoek
Om de vragen te kunnen beantwoorden zijn allereerst de bomen
met een stamdiameter van tenminste 10 cm beoordeeld volgens de
VTA+ methode. 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.
Op basis van de inventarisatie en het aangeleverde
bouwplaatsontwerp is bepaald waar kritische wijzigingen en
werkzaamheden zullen plaatsvinden. Aan de hand hiervan hebben
wij bij vier bomen bodem- en bewortelingsonderzoek uitgevoerd.
Leeswijzer
De rapportage beschrijft:
- de bomen, de bodem en de beworteling;
- de kwaliteit van de bomen middels de conditie,
toekomstverwachting en bijzondere boomwaarden;
- de verplantbaarheid;
- de effecten van de aanleg van het depot op de bomen;
- eisen aan de inrichting van het depot en eventuele
alternatieven.
Wegens de hoge urgentie (de aanleg van het depot was al gestart)
volstaan wij in overleg met de opdrachtgever met een bondiger
rapportage dan wij gewoon zijn. Enkele malen verwijzen wij voor
meer informatie naar de eerder uitgevoerde BEA.
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ONDERZOEKSRESULTATEN

2.1

De bomen

Boomonderzoek Galileïplantsoen

De geïnventariseerde bomen zijn weergegeven op bijlage 1, de overzichtstekening. Op de
inventarisatielijst in bijlage 2 zijn de gegevens per boom genoteerd. De bomen aan de rustige
noordzijde van het Galileïplantsoen zijn ook onderdeel van de eerdere BEA. Daarom gebruiken
wij in dit rapport dezelfde nummering en hebben wij waar nodig de gegevens geactualiseerd.
De bomen langs de zuidelijke, drukke rijbaan zijn door ons voor de eerste keer
geïnventariseerd. Dit betreft de boomnummers 596 tot en met 606.
Op de aangeleverde plattegrond van het bouwdepot staan alleen de bomen het dichtst bij de
rijbaan aangegeven. De overige bomen hebben wij zo secuur mogelijk op zicht ingetekend;
deze bomen zijn niet landmeetkundig ingemeten.
Noordzijde Galileïplantsoen
Binnen de beoogde lijnen van het depot heeft recent een ondiepe bodembewerking
plaatsgevonden. Het depot krijgt hier twee uitgangen. Aan weerszijden van de uitgangen
groeien zilverlinden (Tilia tomentosa) in het trottoir. Boom 486 heeft diverse gebreken in de
stamvoet, de stam en de kroon en is aangetast door tenminste drie houtrotschimmels (zie de
inventarisatielijst voor details).
Het depot loopt achter een bosschage langs, waarin diverse bomen en stuiken groeien. De
struiken zijn recent laag bij de grond gesnoeid; dit is een gebruikelijke onderhoudsmaatregel.
Boom 555 is de enige boom in de bosschage die binnen de invloedssfeer van het depot groeit.
Iets buiten het bewerkte gazondeel groeien een jonge rode kerspruim (Prunus cerasifera
'Nigra', boom 565) en (langs de waterlijn) een spontaan gevestigde gewone es (Fraxinus
excelsior, boom 561).

485

486

565
Tussen de bomen 485 en 486 is een inrit van het depot voorzien.
(Bron: Google streetview, maart 2021)

11 maart 2022

Pagina 4 van 11

Groenadvies Amsterdam bv

Boomonderzoek Galileïplantsoen

Zuidzijde Galileïplantsoen
Dit is de drukke zijde van het Galileïplantsoen. Aan de plantsoenzijde van de weg is een
dubbele rij linden geplant. De voorste rij groeit in een gazonstrook van ongeveer twee meter
breed tussen de rijbaan en het fietspad. De tweede rij groeit in een breed gazon tussen het
fietspad en een half-verhard voetpad. Van deze dubbele rij zijn zeven linden betrokken bij de
inrichting van het depot. Opvallende linden zijn de bomen 596, waarvan de kroon van buiten
naar binnen afsterft, en 603, de grootste boom in het onderzoeksgebied. Van deze boom is
recent een grote gesteltak afgezaagd.
In twee bosschages groeien totaal drie sierappels (Malus cv.) en een Japanse lijsterbes
(Sorbus commixta). De bomen hebben een beperkte omvang en vertonen een matige groei.

596

600

599

603

598

597

De entrees van het depot zijn voorzien tussen de bomen 596-597 en 598-599. Deze laatste in- en
uitrit doorkruist de tweede bomenrij tussen de bomen 600 en 603.

2.2

De bodem en beworteling

Bij de eerdere BEA, werd onder nagenoeg alle trottoirs uiterst humusarm zand aangetroffen. Bij
het Galileïplantsoen vindt de zwaarste en meest intensieve wortelgroei plaats direct onder de
tegels.
Vanaf boom 485 groeit een oppervlakkige wortel onder de goot parallel aan de opsluitband.
Deze wortel profiteert waarschijnlijk van de verhoogde hoeveelheid vocht en voedingsstoffen ter
plaatse van de goot en de trottoirkolk.
In het gazon bij boom 485 is direct achter de opsluitband van het
trottoir een proefsleuf gegraven (zie de roze markering in naast
staande plattegrond). Onder het gras is een humeuze toplaag van 50
cm dikte aanwezig; eronder is uiterst humusarm zand aangetroffen.
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In de bovenste 20 cm van de toplaag is de beworteling extensief en fijn. Dit zijn geen essentiële
wortels voor de boom. Van 20 tot 50 cm beneden maaiveld (cm-mv) is de beworteling intensief
en zwaar, tot een diameter van 14 cm. Deze wortels zijn wel essentieel voor de boom.
Een tweede proefsleuf is gegraven in de gazonstrook tussen de bomen 598 en 599, op 3 meter
afstand van boom 598. De opbouw van de bodem en de beworteling zijn hier meer divers:
Boom 598 (zilverlinde)
Zuidwestzijde, 3 m van de stamvoet, in een grasstrook van 2 m breed
Diepte Bodem
Beworteling
0-10 cm-mv matig humeus, matig fijn zand
matig intensief, fijn
10-25 cm-mv uiterst humusarm, matig fijn
extensief, fijn
zand met fijn puin
25-35 cm-mv humeus zand
1 bundel fijne tot zware wortels (tot ø 10 cm);
buiten de bundel matig intensief, fijn tot matig
grof (ø tot 1 cm)
>35 cm-mv uiterst humusarm, matig fijn
extensief, fijn
zand

Ligging van de sleuf.

Matig intensieve wortelgroei bevindt zich in de
bovenste 10 cm en in een smalle humeuze band op
25 cm diepte. In deze band groeit bij de pijl een
bundel met intensieve en zware beworteling.

Bij boom 600 is een proefsleuf gegraven op 3 m afstand van
de stamvoet en bij boom 603 op 5 m afstand. Tot onze
verrassing troffen wij in beide gevallen geen gazonopbouw,
maar een leem-halfverharding aan. Bij boom 603 hebben wij
door deze halfverharding heen gegraven. De bovenste 10
cm bestaat uit fijn grind, dat door menging met grond en
grasgroei matig humeus is geraakt. Van 10 tot 20 cm-mv is
een harde, met leem gebonden puinlaag aangetroffen.
Daaronder bestaat de bodem tot tenminste 70 cm-mv uit
uiterst humusarm, matig fijn zand.
In de 10 cm dikke menglaag van grond met fijn grind is de beworteling matig intensief en
maximaal 1,5 cm dik. De gebonden puinlaag bevat geen wortels, Tussen 20 en 70 cm-mv is de
beworteling zeer extensief en fijn; er werd één wortel gevonden met een dikte van 1 cm.
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KWALITEIT VAN DE BOMEN

3.1

Conditie en levensverwachting

Boomonderzoek Galileïplantsoen

De kwaliteit van bomen wordt over het algemeen uitgedrukt in de conditie en de
levensverwachting.
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 4 bomen in een goede conditie (nummers 485, 561, 600 en 603)
verkeren 8 bomen in een redelijke conditie (nummers 490, 491, 555, 565, 597- 599 en 602)
verkeren 4 bomen in een matige conditie (nummers 601 en 604-606)
verkeren 2 bomen in een slechte conditie (nummers 486 en 596)

De twee bomen met een slechte conditie staan elk langs een beoogde inrit van het depot.
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:
−
−
−
−

11 bomen méér dan 25 jaar (nummers 485, 490, 491, 555, 561, 565, 597-600 en 603)
2 bomen 10-25 jaar (nummers 602 en 604)
4 bomen 5-10 jaar (nummers 596, 601, 605 en 606)
1 boom 1 à 5 jaar (nummer 486)

Ook zonder voorgenomen werkzaamheden adviseren wij boom 486 te kappen.

3.2

Bijzondere status en boomwaarden

Geen van de onderzochte bomen is opgenomen in de lijst met monumentale bomen van de
gemeente Amsterdam. Dit geldt wel voor twee zwarte elzen nabij de waterkant ten oosten van
boom 606, dus buiten het depot.
De bomen langs de drukke, zuidelijke rijbaan van het Galileïplantsoen maken deel uit van de
Hoofdbomenstructuur conform het beleidskader Puccinimethode (d.d. januari 2018). Wij
vermoeden dat deze status de linden in de dubbele rij betreft.
Conform de Bomenverordening 2014 van de gemeente Amsterdam is een kapvergunning nodig
voor alle opgaande, houtige gewassen (bomen, struiken en klimplanten) met een stamomtrek
groter dan 31 cm (gemeten op ‘borsthoogte’, 130 cm boven maaiveld). Dit komt overeen met
een stamdiameter van 10 cm. Wanneer een kapvergunning wordt aangevraagd, wordt het
belang van de aanvrager afgewogen tegen het belang van behoud van de betreffende boom.
De belangen van behoud van de boom worden de ‘weigeringsgronden’ genoemd. In de meeste
gevallen geldt: hoe groter de boom, of hoe minder bomen er in de omgeving groeien, des te
groter het belang om deze te behouden. In de paragraaf 3.4 van de vorige BEA is een
uitgebreide uitleg van de weigeringsgronden te vinden.
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Bijzondere waarde voor het stadsschoon en de leefbaarheid
Op basis van hun grote omvang en hoge mate van zichtbaarheid kennen wij aan de linden een
bijzondere waarde voor het stadsschoon en de leefbaarheid toe. Deze bijzondere waarden zijn
in overeenstemming met de status van Hoofdbomenstructuur. Bij de bomen 486 en 596 zijn
deze waarden echter in het geding door de slechte conditie.
De overige bomen (die kleiner zijn en verder van de weg groeien) vervullen deze functies in
algemene mate.
Bijzondere waarde voor de natuur
De bomen vervullen een belangrijke waarde voor de natuur (broed-, schuil- en
foerageergelegenheid voor vogels en insecten). Dit betreft het totaal aan bomen ter plaatse;
niet een individuele boom. Met andere woorden: het kappen van een enkele boom hoeft de
natuur niet te schaden.
Een uitzondering hierop vormt boom 486. De diverse holtes in de dode takstompen vormen
potentieel een vaste rust- en verblijfplaats voor soorten die zijn beschermd in het kader van de
Wet natuurbeheer. Tenzij middels onderzoek het tegendeel wordt aangetoond, kennen wij aan
deze boom een bijzondere waarde voor de natuur toe.

3.3

Verplantbaarheid

Paragraaf 4.1 van de BEA uit 2021 beschrijft de eisen die aan bomen worden gesteld om ze te
kunnen verplanten.
Binnen de grenzen van het bouwdepot voldoet alleen boom 565, de jonge kerspruim, aan de
voorwaarden voor verplanting op korte termijn.
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EFFECTEN OP DE BOMEN

4.1

Voorgenomen werkzaamheden

Boomonderzoek Galileïplantsoen

Aan de zuidzijde van de watergang is zichtbaar hoe de bouwplaatsinrichting beoogd is. Het
schuin aflopende talud wordt opgehoogd, zodat het vlak komt te liggen. Vervolgens zal het
depot geasfalteerd worden. Per zijde van het Galileïplantsoen worden twee in- en uitritten
aangelegd. Deze in- en uitritten lopen tussen de linden langs beide rijbanen door. De bedoeling
is ook deze te asfalteren. Beide zijden van het depot worden onderling verbonden door een
dam in of brug over de watergang.
Het depot wordt ongeveer vijf jaar gebruikt. Een omwonende meldde tijdens het veldwerk, dat
aansluitend de wijk ten zuiden van het Galileïplantsoen wordt gerenoveerd. In dit geval zou het
depot nog langer in gebruik zijn. Wij hebben deze aanname niet geverifieerd.

4.2

Impact op de bomen

Kroon- en stamschades
De bomen die niet direct grenzen aan de rijbaan zijn niet gesnoeid om voldoende takvrije
hoogte te verkrijgen. Bij het gewijzigde gebruik zullen vrachtwagens onder de kronen door
rijden. Ook zullen met een autolaadkraan of mobiele kraan materieel en materialen worden
gelost. Bij het manoeuvreren en lossen van vrachtverkeer raken laaghangende takken
beschadigd. Bij de tot nu toe uitgevoerde werkzaamheden is een gesteltak van boom 603
gesnoeid en zijn enkele kleine schades aan bomen veroorzaakt.
Wortelverlies
Waar de entrees het trottoir en de berm doorkruisen wordt ongeveer 50 cm ontgraven:
10 cm verlagen berm
25 cm menggranulaat
15 cm asfalt.
Hierbij worden de aanwezige boomwortels in deze laag gekapt. Dit gaat ten koste van de
opnamecapaciteit van vocht en voedingsstoffen en van de windvastheid van de bomen.
Beneden deze diepte zijn geen wortels van betekenis aangetroffen, zodat nagenoeg alle
wortels op deze plek verloren gaan. Hierbij zijn de bomen 485, 486, 490, 491, 596-600 en 603
betrokken.
In het aflopende talud zal de ontgraving geleidelijk ondieper worden, omdat het maaiveld wordt
opgehoogd. Deze ophoging heeft mogelijk effect op de kwaliteit van de groeiplaats.
Degradatie van de groeiplaats
Het verharden van de gazons en het ophogen van het talud veroorzaken verdichting van de
oorspronkelijke bodem. Dit verstoort de groei van wortels en veroorzaakt een afname van de
opnamecapaciteit. Door de asfaltlaag en de extra bodemlaag raakt ook de verversing van
bodemlucht sterk vertraagd. Tot slot raakt het bodemleven verstoord waarmee de bomen een
essentiële interactie hebben.
Duur van de hinder
Vijf jaar is zo’n lange periode, dat deze niet beschouwd kan worden als tijdelijk. Eventuele
nadelige gevolgen voor de bomen zullen in deze periode tot uiting komen. Uit oogpunt van
boombehoud kan ook geen genoegen worden genomen met een tijdelijk conditieverlies, omdat
vijf achtereenvolgende jaren van belemmering zal leiden tot onherstelbaar functieverlies.
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Gevolgen bij ongewijzigde uitvoering

Wij verwachten dat bij ongewijzigde uitvoering van het bouwplaatsontwerp de bomen 485, 486,
490, 596-600 en 603 niet duurzaam te handhaven zijn. Bij ongewijzigde uitvoering dienen deze
bomen dus te worden gekapt.
De conditie en toekomstverwachting van de bomen 491, 555 en 561 zal afnemen. Van de
sterkte van de afname hangt af of kappen noodzakelijk is. Dit is nu nog niet te beoordelen.
Boom 565 staat iets buiten het gefreesde oppervlak, is nog jong en zal aan de westzijde
voldoende wortels kunnen vormen. Het depot aan de oostzijde levert voor deze boom binnen
vijf jaar geen belemmering op.
Ook de bomen 601, 602, 604, 605 en 606 ondervinden bij de in het veld aangetroffen contouren
geen hinder van het depot.
Voorwaarde voor de bomen die geen hinder ondervinden is, dat er beschermende maatregelen
worden getroffen om kroonschade, wortelschade en groeiplaatsbederf te voorkomen.

4.4

Ontwerpwijzigingen en alternatieven

Bij het huidige ontwerp worden de linden het zwaarst getroffen. Dit zijn in het onderzoeksgebied
de bomen met de meest voorname status (Hoofdbomenstructuur) en de grootste groenwaarden
(voor landschapsschoon en leefbaarheid). Wij adviseren daarom het bouwplaatsontwerp op
enkele punten te wijzigen.
Op de tekening in bijlage 1 hebben wij de voorgestelde wijzigingen in roze weergegeven.
Bomen 485, 486, 490 en 491
Het gazon is een essentieel onderdeel van de groeiplaats. Handhaaf een strook gazon tot 8 m
vanaf de stamvoet (dit staat gelijk aan 5 meter uit de opsluitband tussen trottoir en gazon).
De inrit dient midden tussen de bomen en zo smal mogelijk te worden aangelegd. Neem
maatregelen om te voorkomen dat bouwverkeer door de boomspiegels rijdt en oppervlakkige
wortels beschadigd.
Alternatief: Bij voorkeur wordt boom 486 (toekomstverwachting 1-5 jaar) gekapt en de inrit
richting deze boom verschoven. De schade aan boom 485 wordt hiermee beperkt.
Boom 555
Tussen de boom en de bouwplaats minimaal 2 m ongemoeid laten. De kroon dient te worden
gesnoeid om voldoende takvrije hoogte te verkrijgen.
Boom 561
Handhaaf een strook van 3 m riet.
Bomen 596 tot en met 599
Het gazon is een essentieel onderdeel van de groeiplaats. Leg de graafgrens voor de inritten op
tenminste 3 m afstand van de rand van de stamvoet. De zone hierbinnen aan weerszijden van
de stam geldt als boombeschermingszone. Ontgraving tot de zone waarin intensieve en zware
beworteling is aangetroffen (circa 25 cm diepte), is toegestaan. Binnen de
boombeschermingszone dient wortelgroei te worden gestimuleerd door middel van beluchten
(het zogenaamde ‘ploffen’), injecteren van voedingsstoffen en het aanbrengen van een
mulchlaag waaruit voedingsstoffen in de bodem kunnen zijgen.
Alternatief: Bij voorkeur wordt boom 596 (toekomstverwachting 5-10 jaar) gekapt en de inrit
richting deze boom verschoven. De schade aan boom 597 wordt hiermee beperkt en er ontstaat
ruimte voor een bredere inrit dan hierboven beschreven. Wellicht maakt dit het mogelijk om
11 maart 2022
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hiervan een gecombineerde in- en uitrit te maken (met inzet van een verkeersbegeleider bij het
achteruit insteken door vrachtverkeer). Als de entree tussen de bomen 598 en 599 vervalt,
wordt schade aan de bomen 598, 599 en 600 voorkomen en bij 603 verminderd.
Boom 600
Tussen de boom en de inrit minimaal 3 m ongemoeid laten.
Boom 603
Een cirkel met een straal van 5 m vanaf de rand van de stamvoet dient te worden afgezet met
bouwhekken. Binnen deze boombeschermingszone:
- mogen geen werkzaamheden of ophoging plaatsvinden;
- dient groeiplaatsverbetering plaats te vinden om het verlies aan doorwortelbare ruimte
te compenseren. Hiervoor is nader onderzoek naar de oppervlakte leem-halfverharding
rond de boom nodig. Afhankelijk van de bevindingen kan groeiplaatsverbetering worden
gerealiseerd door halfverharding en schraal zand te vervangen door bomengrond, of
middels beluchten, injecteren van voedingsstoffen en het aanbrengen van een
mulchlaag.
Bomen 601, 602, 604, 605 en 606
Bij de huidige contouren van het depot volstaat het om de resterende ruimte rond de bomen te
vrijwaren van werkzaamheden, opslag van materialen en materieel en parkeren. Zet de
contouren van het depot af met bouwhekken.
Alternatief:
De bomen 601, 602, 605 en 606 vervullen, in tegenstelling tot de linden, geen bijzondere
groenwaarden. Drie van de vier hebben een levensverwachting van 5-10 jaar. Wellicht is het
mogelijk om meer ruimte rond de linden vrij te laten door deze bomen te kappen en de heesters
te rooien.

4.5

Richtlijn zorgvuldig graven

Graaf nabij de boom volgens de richtlijnen voor zorgvuldig graven onder boomkronen:
- Onder de kroonprojectie handmatig voorsteken.
- Wortelbundels en wortels > ø 3 cm sparen, tenzij goedkeuring door de
Toezichthouder Bomen.
- Wortels recht afknippen of -zagen.
- Pas op voor het opscheuren van wortels door de kraanbak!
- 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.
Bij de aanpassing van het bouwplaatsontwerp en de realisatie ervan adviseren wij een
deskundige Toezichthouder Bomen aan te stellen. Tijdig overleg kan onnodige schades en
kosten voorkomen.

4.6

Gazons

De bodemstructuur van de opgehoogde gazons raakt aangetast door het zandpakket en alle
machinale bewegingen die plaatsvinden. Omdat de aanleg al is gestart is het aan de zuidzijde
te laat om een nulmeting uit te voeren van bijvoorbeeld de indringingsweerstand. Wij adviseren
daarom na afloop van het gebruik de indringingsweerstand te meten en zo nodig
structuurverbeterende maatregelen te nemen.
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toegestaan

ZONE
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BIJLAGE 2
Inventarisatielijst

Gemeente: Amsterdam
Locatie: Middenmeer Noord
Inventarisatie: januari 2020
Laatste aanpassing: 4 maart 2022
Keuringsmethode: VTA+
Keuring uitgevoerd door: N. Vernooy
Boomnr.
BEA

Boomnr.
A'dam

INVENTARISATIELIJST

Bouwdepot Soort wetenschappelijk Soort Nederlands
Galileïpl.

Plantleeftijd

Stamomtrek
in cm

Stam ø
in cm

Boomhoogte
in m

Kroon ø Groeiplaats

Kwaliteit
verharding

Groei

Conditie

Opmerkingen

Toekomstverwachting

Verplant- Flora / fauna
baar

Weigeringsgronden

Handhaafbaarheid

stadsschoon/landschap; leefbaarheid
stadsschoon/landschap; leefbaarheid

handhaven met maatregel
niet handhaven (kappen)

in m

485
486

461068
461069

ja
ja

Tilia tomentosa
Tilia tomentosa

zilverlinde
zilverlinde

48-55
64-71

179
234

57
74

21-24
21-24

12
18

voetpad
voetpad

zwaar opgedrukt
matig opgedrukt

Goed
Matig

Goed
Slecht

oppervlakkige wortel; opdruk rijbaan
2020:
rotting stamvoet 50 cm breed oostzijde 10 cm diep; zware
kroonschade
2022:
instervende kroon, zware gesteltakken op stomp gesnoeid
oostzijde: rotting 23 cm diep
noordzijde: tonderzwam bij stamvoet, 27 cm diep ingerot;
strook afgestorven bast van maaiveld tot 5 m hoogte met
saprofiete zwammen, tot minimaal 2,5 m hoogte onder de
bast rhizomorfen van echte honingzwam

> 25 jaar
1-5 jaar

nee
nee

490

460971

ja

Tilia tomentosa

zilverlinde

64-71

242

77

> 24

15

voetpad

verzakt

Redelijk

Redelijk

opdruk in rijbaan; schade oppervlakkige wortel in
boomspiegel door in uitvoering zijnde werkzaamheden

> 25 jaar

nee

stadsschoon/landschap; leefbaarheid

handhaven met maatregel

491
555
561
565
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606

460972
461281
461278
461277
463107
461787
452340
452561
461788
461790
452341
452343

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Tilia tomentosa
Crataegus laevigata
Fraxinus excelsior
Prunus cerasifera 'Nigra'
Tilia tomentosa
Tilia tomentosa
Tilia tomentosa
Tilia tomentosa
Tilia tomentosa
Malus cv.
Malus cv.
Tilia tomentosa
Tilia americana
Sorbus commixta
Malus cv.

zilverlinde
tweestijlige meidoorn
gewone es
rode kerspruim
zilverlinde
zilverlinde
zilverlinde
zilverlinde
zilverlinde
sierappel
sierappel
zilverlinde
Amerikaanse linde
Japanse lijsterbes
sierappel

64-71
24-31
0-15
0-15
48-55
48-55
48-55
48-55
32-39
48-55
40-47
48-55
32-39
40-47
40-47

233
69
76
25
± 160
± 160
± 190
± 170
± 160
119
72
± 270
± 90
119
68

74
22
24
8
± 50
± 50
± 60
± 55
± 50
38
23
± 85
± 30
38
22

> 24
6-9
6-9
0-6
12-15
12-15
12-15
12-15
9-12
0-6
0-6
12-15
6-9
0-6
0-6

18
12
6
3
11
14
13
15
12
8
8
20
8
8
6

voetpad
heestervak
gras
gras
gras
gras
gras
gras
gras
heestervak
heestervak
gras
gras
heestervak
heestervak

zwaar opgedrukt
niet opgedrukt
niet opgedrukt
niet opgedrukt
niet opgedrukt
niet opgedrukt
niet opgedrukt
niet opgedrukt
licht opgedrukt
niet opgedrukt
niet opgedrukt
niet opgedrukt
niet opgedrukt
niet opgedrukt
niet opgedrukt

Redelijk
Matig
Goed
Matig
Matig
Redelijk
Redelijk
Redelijk
Redelijk
Matig
Matig
Redelijk
Matig
Matig
Matig

Redelijk
Redelijk
Goed
Redelijk
Slecht
Redelijk
Redelijk
Redelijk
Goed
Matig
Redelijk
Goed
Matig
Matig
Matig

> 25 jaar
> 25 jaar
> 25 jaar
> 25 jaar
5-10 jaar
> 25 jaar
> 25 jaar
> 25 jaar
> 25 jaar
5-10 jaar
10-25 jaar
> 25 jaar
10-25 jaar
5-10 jaar
5-10 jaar

nee
nee
nee
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

stadsschoon/landschap; leefbaarheid

handhaven met maatregel
handhaven met maatregel
handhaven met maatregel
handhaven met maatregel

P21049 / 19023

scheefstand; kroon hangt over depot
in kade
2022 niet opnieuw beoordeeld
instervende kroon

oppervlakkige wortel in halfverharding
stamholte
scheefgroei, maar stabiel; recente grote snoeiwond
instervende kroon
grondwerk uitgevoerd op 2 m van de stamvoet
stam en kroon begroeid met klimop

spechtengaten in
dode takstompen

stadsschoon/landschap; leefbaarheid
stadsschoon/landschap; leefbaarheid
stadsschoon/landschap; leefbaarheid
stadsschoon/landschap; leefbaarheid
stadsschoon/landschap; leefbaarheid

stadsschoon/landschap; leefbaarheid
stadsschoon/landschap; leefbaarheid

1

