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1 AANLEIDING   

In 2012 en 2014 is door Grontmij het beheerplan bomen Lewenborg en Beijum opgesteld. In deze 

plannen is specifiek aandacht gevraagd voor de omgang met de populieren en wilgen in beide 

wijken. De gemeente Groningen bereidt jaarlijks op basis van dit plan specifieke gebieden voor om te 

bekijken of daadwerkelijke kap en/of vervanging noodzakelijk is. Heldergroen advies is gevraagd om 

de betreffende gebieden / bomen nogmaals te inspecteren op het gebied van boomveiligheid, 

conditie, toekomstverwachting en ecologische functie. De populieren zijn aanvullend beoordeeld 

volgens de Richtlijn takbreuk populier (Stichting Wageningen Research, februari 2018). De 

uitkomsten zijn opgenomen in deze rapportage.  

 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat er veel minder wordt gekapt dan eerst de bedoeling was. 

Door veranderende regelgeving kan verminderd toekomstgericht worden ingegrepen voor het 

bomenbestand als geheel en kunnen vervangingsmaatregelen om een duurzaam bomenbestand te 

bereiken zeer beperkt worden genomen.  

 

Daarnaast is een quickscan Wet Natuurbescherming opgenomen. Tijdens deze stap wordt 

onderzocht of er nesten aanwezig zijn die in gebruik kunnen worden genomen door soorten met 

jaarrond beschermde nesten zoals roofvogels, uilen en roeken.  

 

Afbeelding 1 ligging Lewenborg (bron Google Maps) 
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Het betreft de volgende gebieden: 

· Sloep (gebied 4); 

· Baken (gebied 5); 

· Bakboordswal (gebied 6, 7 en 8); 

· Bakboordswal - Midscheeps (gebied 9); 

· Overloop (gebied 10); 

· Loefzijde (gebied 11). 

Dit vervangingsplan geeft inzicht in de kwaliteit en de ecologische functie van de bomen. Het 

resultaat van de bevindingen vormt een onderbouwing voor de voorgenomen vervanging van de 

bomen.  
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2 WERKWIJZE 

2.1 Veldwerk opname bomen 

Om de bestaande situatie goed in kaart te brengen zijn de gebieden en bomen door Heldergroen 

advies geïnspecteerd. Hierbij is een boomveiligheidscontrole uitgevoerd, aangevuld met een opname 

van conditie en toekomstverwachting. Daarnaast is er bij de populieren (conform de Richtlijn 

takbreuk populier) specifiek gekeken naar de mate van kroonvervorming. De mate van 

kroonvervorming is een goede indicatie of de bomen gevoelig zijn voor takbreuk. 

2.2  Takbreuk bij Populieren 

Populieren staan er om bekend op latere leeftijd vaak last te krijgen van takbreuk. Belangrijk is het bij 

deze bomen om het risico op takbreuk vast te kunnen stellen. De Wageningen University & Research 

(WUR) heeft een richtlijn opgesteld om de kans op takbreuk bij populieren vast te stellen. Er is 

gekeken naar het natuurlijke aftakelingsproces dat kenmerkend is voor oudere populieren. Dit 

proces uit zich in het uitbuigen en (uiteindelijk) afbreken van zowel dunne als dikke takken. De mate 

van kroonvervorming hangt nauw samen met de veiligheid van de bomen.  Hieronder worden de 

verschillende categorieën van mate van kroonvervorming uitgelegd. 

1.  Geen tekenen van kroonvervorming: 

· De kroonrand is gesloten.  

· Er is sprake van een opgaande takstructuur.  

· Er zijn geen (noemenswaardige) tekenen van takbreuk zichtbaar. 

 

2.  Beperkte kroonvervorming: 

· De kroonrand is niet volledig gesloten.  

· Er is sprake van uitbuigende dunne takken.  

· Lokaal zijn tekenen van takbreuk zichtbaar bij de dunne takken.  

 

3.  Ernstige kroonvervorming: 

· De kroonrand is niet gesloten, er zijn (grote) openingen.  

· Er is sprake van uitbuigende dunne en dikke takken.  

· Tekenen van takbreuk zijn zichtbaar bij de dunne en dikke takken.  

· Op de dikke takken ontwikkelt zich waterlot.  

 

De aanwezige populieren zijn beoordeeld op de mate van kroonvervorming volgens bovenstaande 

categorieën. 
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2.3  Ecologisch onderzoek 

Het veldwerk bestaat uit onderzoek naar de ecologische functie van de betreffende bomen voor 

vleermuizen en (jaarrond beschermde) vogels. Hierbij is het hele gebied beoordeeld (met als basis 

het beheerplan). Uiteindelijk zijn er ten opzichte van het beheerplan veel meer bomen blijven staan 

en in een aantal gevallen worden enkele extra bomen geveld.   

 

Tijdens het ecologisch onderzoek is onderzocht of er nesten aanwezig zijn die in gebruik kunnen 

worden genomen door soorten met jaarrond beschermde nesten zoals roofvogels, uilen en roeken. 

De verkenning van de locatie is uitgevoerd in maart 2020. Aanvullend is (indien noodzakelijk) vanaf 

het najaar van 2019 en/of het voorjaar van 2020 nader onderzoek gedaan naar gebruik van de 

aangetroffen holtes en vleermuiskasten door vleermuizen en/of de aanwezigheid naar jaarrond 

beschermde nesten.  

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Buro Bakker uit Assen. 
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3 RESULTATEN, CONCLUSIES, ADVIEZEN EN AANBEVELINGEN (PER GEBIED) 

3.1  Visuele inspectie bomen 

Hieronder zijn globaal de bevindingen van de visuele inspectie van de bomen per gebied 

weergegeven. Het betreft de volgende gebieden: 

· Sloep (gebied 4); 

· Baken (gebied 5); 

· Bakboordswal (gebied 6, 7 en 8); 

· Bakboordswal - Midscheeps (gebied 9); 

· Overloop (gebied 10); 

· Loefzijde (gebied 11). 

Het advies met betrekking tot de populieren en wilgen uit het beheerplan wordt (als daar tijdens de 

actualisatie geen directe aanleiding voor is) geen wijzigingen in aangebracht. Onderstaande 

waardering is destijds in het beheerplan gebruikt. 

 

Onderbouwing waardering: 

Om de bomen objectief en gelijkwaardig te beoordelen is het stappenschema voorzien van een puntentelling (zie oranje 

kolommen). Zo worden er punten toegekend op basis van de vitaliteit (stap 1), waarbij bomen met een betere vitaliteit 

meer punten krijgen. Daarnaast worden er punten toegekend op basis van overlast in de vorm van wortelopdruk in 

verharding en directe en indirecte overlast als gevolg van de afstand van de bomen tot de bebouwing (stap 2), waarbij de 

bomen met een grotere mate van overlast meer punten krijgen. Het puntentotaal uit stap 1 minus het puntentotaal uit stap 

2 levert een saldo op dat van invloed is op de fasering waarin de bomen gekapt dienen te worden (stap 3).  

Naast de puntentelling zijn een aantal aanvullende omgevingsaspecten (stap 4) aan de beoordeling toegevoegd die van 

invloed zijn op de uiteindelijke kapfasering (stap 5). Niet bij alle bomen zijn de aanvullende aspecten van belang. Indien dit 

niet het geval is, is de puntentelling op basis van de vitaliteit en overlast van belang en kan de groene pijl van stap 3 naar 

stap 5 worden doorgetrokken. 
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Naast het beheerplan zijn de populieren beoordeeld volgens de Richtlijn takbreuk populieren. Hierin 

is ook informatie opgenomen over de gevaarzetting van locaties. In onderstaande afbeeldingen is de 

gevaarzetting (niet uitputtend) gevisualiseerd: 

  

Afbeelding 2 en 3 Voorbeelden van verhoogde gevaarzetting  

  

Afbeelding 4 Voorbeelden van algemene 

gevaarzetting 

Afbeelding 5 Voorbeeld van beperkte 

gevaarzetting 

 

 

Afbeelding 6 Voorbeeld van geen 

gevaarzetting 
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Voor bomen die op ontoegankelijke, afgesloten locaties staan geldt dat er sprake is van �Geen� 

gevaarzetting. Een �Beperkte� gevaarzetting geldt voor locaties waar de omgeving van de boom 

slechts incidenteel gebruikt wordt. �Algemene� gevaarzetting geldt voor bomen langs paden of 

wegen, waar sprake is van normaal gebruik van de omgeving. �Verhoogde� gevaarzetting geldt voor 

bomen op locaties met een intensief gebruik of gebruik door kwetsbare doelgroepen. 

 

 

Afbeelding 7 Maatregelen populieren op basis van gevaarzetting en kroonvervorming 

(bron Richtlijn takbreuk populier van Wageningen University & Research).  

In totaal worden in onderstaande deelgebieden uitgewerkt om 48 bomen te vellen en 55 bomen te 

planten.  
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3.1.1 Sloep (deelgebied 4) 

 

In totaal staan in dit gebied 7 bomen. Hiervan zijn 4 populieren en wilgen. In bijlage 1 zijn de 

opnamegegevens per boom weergegeven. Het gebied is niet opgenomen in de Stedelijke Ecologische 

Structuur 2014 van de gemeente Groningen. In onderstaande kaart (ook opgenomen als bijlage 2) 

zijn de geadviseerde maatregelen weergegeven: 

 

Afbeelding 8 Overzicht deelgebied Sloep (gebied 4) 

Van deze 4 populieren wilgen zijn destijds in het oude beheerplan 3 bomen aangemerkt om binnen 

10 jaar te vellen. Naar aanleiding van de verrichte aanvullende inspectie wordt geadviseerd om alle 

bomen te behouden. Hierbij wordt gerichte snoei geadviseerd bij 1 van de bomen (innemen tak). Er 

is geen ruimte voor herplant. 
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3.1.2 Baken (deelgebied 5) 

 

In totaal staan in dit gebied 104 bomen. Hiervan zijn 11 populieren en wilgen. In bijlage 1 zijn de 

opnamegegevens per boom weergegeven. Het gebied is niet opgenomen in de Stedelijke Ecologische 

Structuur 2014 van de gemeente Groningen. In onderstaande kaart (ook opgenomen als bijlage 2) 

zijn de geadviseerde maatregelen weergegeven: 

 

Afbeelding 9 Overzicht deelgebied Baken (gebied 5) 

Van deze 11 populieren en wilgen zijn 10 stuks aangemerkt in het oude beheerplan om te worden 

gekapt (2 bomen binnen 5 jaar en 8 bomen binnen 10 jaar). Naar aanleiding van de verrichte 

aanvullende inspectie wordt geadviseerd om hiervan 8 bomen alsnog te behouden en 2 bomen te 

vellen. Daarnaast wordt bij 4 bomen gerichte snoei geadviseerd. 
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Voor de 2 te vellen bomen geldt onderstaande onderbouwing: 

Aantal Nr Soort Advies uit 

beheerplan 

(2012) 

Onderbouwing kap (2021) 

2 stuks 41, 46 Populus x canadensis 

Robusta� 

Kappen < 10 jaar Beperkte kroonvervorming, verhoogde gevaarzetting (niet 

aan te passen), mechanische gebreken, takbreuk, 

ondergrondse groeiplaats te beperkt, wortelopdruk 

rondom). 

 

Gezien de verminderde toekomstverwachting van de bomen is geen van de te vellen bomen 

(potentieel) monumentaal. Voor wat betreft de herplant wordt voorzien om 2 stuks bomen terug te 

planten. In bijlage 3 is dit plan opgenomen. 

 

3.1.3 Bakboordswal (deelgebied 6, 7 en 8) 

 

In totaal staan in deze drie deelgebieden 197 bomen. Hiervan zijn 23 populieren en wilgen. In bijlage 

1 zijn de opnamegegevens per boom weergegeven. Het gebied is opgenomen in de Stedelijke 

Ecologische Structuur 2014 van de gemeente Groningen als ecologisch kerngebied en 

groenverbinding. In onderstaande kaart (ook opgenomen als bijlage 2) zijn de geadviseerde 

maatregelen weergegeven: 

 

Afbeelding 10 Overzicht deelgebieden Bakboordswal (gebied 6)  
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Afbeelding 11 Overzicht deelgebieden Bakboordswal (gebied 7)  

 

Afbeelding 12 Overzicht deelgebieden Bakboordswal (gebied 8)  
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Van deze 23 populieren en wilgen zijn 22 bomen aangemerkt in het oude beheerplan om binnen 10 

jaar te worden gekapt. Naar aanleiding van de verrichte aanvullende inspectie wordt geadviseerd om 

hiervan 12 bomen alsnog te behouden en 10 bomen te vellen. Aanvullend wordt geadviseerd nog 

eens 1 boom te vellen. Daarnaast wordt bij 6 bomen gerichte snoei geadviseerd. 

Voor de 11 te vellen bomen geldt onderstaande onderbouwing: 

Aantal Nr Soort Advies uit 

beheerplan 

(2012) 

Onderbouwing kap (2020) 

3 stuks 40,43, 

45 

Populus x canadensis 

'Heidemij' 

Kappen < 10 jaar  Ernstige kroonvervorming,  algemene gevaarzetting (niet aan 

te passen), mechanische gebreken, takbreuk 

2 stuks 54,59 Populus x canadensis Kappen < 10 jaar  Ernstige kroonvervorming,  algemene gevaarzetting (niet aan 

te passen), mechanische gebreken, tak- en kroonbreuk door 

veranderende windbelasting door verwijderen buurbomen 

1 stuk 58 Populus x canadensis Kappen < 10 jaar  Beperkte kroonvervorming, mechanische gebreken, tak- en 

kroonbreuk door veranderende windbelasting door 

verwijderen buurbomen 

4 stuks 61,63,

67,68 

Populus x canadensis 

'Heidemij' 

Kappen < 10 jaar  Ernstige kroonvervorming,  algemene gevaarzetting (niet aan 

te passen), mechanische gebreken, takbreuk 

1 stuk 29 Alnus cordata - Nagenoeg afgestorven, beginnende aantasting honigzwam, 

matige conditie, toekomstverwachting < 10 jaar 

 

Van de te vellen boom is op dit moment één boom potentieel monumentaal (boom 58). Echter als de 

buurbomen worden verwijderd dan is er een groot risico op tak- en kroonbreuk door veranderende 

windbelasting. Om deze reden heeft de boom in de toekomstige situatie een beperkte 

toekomstverwachting en is daarmee niet meer potentieel monumentaal. De gevolgen van de 

veranderende windbelasting is met een maatregel (in combinatie met het behoud van de habitus van 

de boom) niet op te lossen. Van de overige bomen is vanwege de verminderde toekomstverwachting 

geen van de te vellen bomen (potentieel) monumentale bomen. Voor wat betreft de herplant wordt 

voorzien om 15 stuks bomen terug te planten. In bijlage 3 is dit plan opgenomen. 
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3.1.4 Bakboordswal - Midscheeps (deelgebied 9) 

 

In totaal staan in dit gebied (met nummer 9) 152 bomen. Hiervan zijn 38 populieren en wilgen. In 

bijlage 1 zijn de opnamegegevens per boom weergegeven. Het gebied is opgenomen in de Stedelijke 

Ecologische Structuur 2014 van de gemeente Groningen als ecologisch kerngebied en 

groenverbinding. In onderstaande kaart (ook opgenomen als bijlage 2) zijn de geadviseerde 

maatregelen weergegeven: 

 

Afbeelding 13 Overzicht deelgebied Bakboordswal-Midscheeps (gebied 9) 

Van deze 38 populieren en wilgen zijn 36 bomen aangemerkt in het oude beheerplan om te worden 

gekapt (28 bomen binnen 5 jaar en 8 bomen binnen 10 jaar). Naar aanleiding van de verrichte 

aanvullende inspectie wordt geadviseerd om hiervan 26 bomen alsnog te behouden en 10 bomen te 

vellen. Aanvullend wordt geadviseerd nog eens 2 bomen te vellen. Totaal wordt dus geadviseerd om 

12 bomen te vellen. Daarnaast wordt bij 15 bomen gerichte snoei geadviseerd. 
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Voor de 12 te vellen bomen geldt onderstaande onderbouwing: 

Aantal Nr Soort Advies uit 

beheerplan 

(2012) 

Onderbouwing kap (2020) 

1 stuk 46 Populus x canadensis - Beperkte kroonvervorming, verhoogde gevaarzetting (niet 

aan te passen), mechanische gebreken, takbreuk 

5 stuks 36,41, 

42,44,

50 

Populus x canadensis Kappen < 5 jaar 

(4 stuks) 

Beperkte kroonvervorming, mechanische gebreken, tak- 

en kroonbreuk door veranderende windbelasting door 

verwijderen buurboom 

1 stuk 55 Betula pendula - Onderstandig aan buurbomen, beginnende aantasting 

honingzwam, matige conditie, toekomstverwachting < 10 

jaar 

1 stuk 130  Alnus glutinosa - Stamvoetschade, matige overgroeiing, mechanische 

gebreken, toekomstverwachting < 10 jaar 

2 stuks 131, 

134 

Populus x canadensis Kappen < 5 jaar  Beperkte kroonvervorming, verhoogde gevaarzetting (niet 

aan te passen), mechanische gebreken, takbreuk 

1 stuk 142 Populus x canadensis Kappen < 5 jaar Beperkte kroonvervorming, verhoogde gevaarzetting (niet 

aan te passen), mechanische gebreken, takbreuk 

1 stuk 149 Populus x canadensis Kappen < 5 jaar  Ernstige kroonvervorming,  algemene gevaarzetting (niet 

aan te passen), mechanische gebreken, stambreuk 

 

Van de te vellen boom zijn op dit moment vijf bomen potentieel monumentaal (boom 36, 41, 42, 44 

en 50). Echter als de buurbomen worden verwijderd dan is er een groot risico op tak- en kroonbreuk 

door veranderende windbelasting in deze bomen. Om deze reden hebben de bomen in de 

toekomstige situatie een beperkte toekomstverwachting en zijn daarmee niet meer potentieel 

monumentaal. De gevolgen van de veranderende windbelasting is met een maatregel (in combinatie 

met het behoud van de habitus van de bomen) niet op te lossen. Van de overige bomen is vanwege 

de verminderde toekomstverwachting geen van de te vellen bomen (potentieel) monumentale 

bomen. Voor wat betreft de herplant wordt voorzien om 15 bomen terug te planten. In bijlage 3 is 

dit plan opgenomen. Hierin is ook een aanvullend ontwerp opgenomen rondom de smulcorner aan 

de Loefzijde. 
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3.1.5 Overloop (deelgebied 10) 

 

In totaal staan in dit gebied (met nummer 10) 83 bomen. Hiervan zijn 35 populieren en wilgen. In 

bijlage 1 zijn de opnamegegevens per boom weergegeven. Het gebied is niet opgenomen in de 

Stedelijke Ecologische Structuur 2014 van de gemeente Groningen. In onderstaande kaart (ook 

opgenomen als bijlage 2) zijn de geadviseerde maatregelen weergegeven: 

 

Afbeelding 14 Overzicht deelgebied Overloop (gebied 10 ) 

Van deze 35 populieren en wilgen zijn in het oude beheerplan 26 bomen aangemerkt om te worden 

gekapt (1 boom binnen 5 jaar en 25 bomen binnen 10 jaar). Naar aanleiding van de verrichte 

aanvullende inspectie wordt geadviseerd om hiervan 9 bomen alsnog te behouden en 17 bomen te 

vellen. Aanvullend wordt geadviseerd nog eens 2 bomen te vellen. Totaal wordt dus geadviseerd om 

19 bomen te vellen. Daarnaast wordt bij 1 boom gerichte snoei geadviseerd. 
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Voor de 19 te vellen bomen geldt onderstaande onderbouwing: 

Aantal Nr Soort Advies uit 

beheerplan 

(2012) 

Onderbouwing kap (2020) 

5 stuks 1,8,9,

10,19 

Populus x canadensis Kappen < 10 jaar  Ernstige kroonvervorming,  verhoogde gevaarzetting (niet aan te 

passen), mechanische gebreken, tak- en kroonbreuk door 

veranderende windbelasting door verwijderen buurbomen 

9 stuks 2,3,4,

5,6,7,

11,14,

16 

Populus x canadensis Kappen < 10 jaar  Beperkte kroonvervorming, verhoogde gevaarzetting (niet aan te 

passen), mechanische gebreken, tak- en kroonbreuk door 

veranderende windbelasting door verwijderen buurbomen 

2 stuks 75,79 Populus x canadensis Kappen < 10 jaar  Ernstige kroonvervorming,  algemene gevaarzetting (niet aan te 

passen), mechanische gebreken, tak- en kroonbreuk door 

veranderende windbelasting door verwijderen buurbomen 

1 stuk 77 Populus x canadensis Kappen < 10 jaar  Beperkte kroonvervorming, mechanische gebreken, tak- en 

kroonbreuk door veranderende windbelasting door verwijderen 

buurbomen 

1 stuks 81 Prunus avium - Onderstandig, afgestorven top, stamvoetschade 

1 stuks 11 Prunus subh. 'Autumnalis 

Rosea' 

- Afgestorven, matige conditie, toekomstverwachting < 10 jaar 

 

Van de te vellen boom is op dit moment één boom potentieel monumentaal (boom 77). Echter als de 

buurbomen worden verwijderd dan is er een groot risico op tak- en kroonbreuk door veranderende 

windbelasting. Om deze reden heeft de boom in de toekomstige situatie een beperkte 

toekomstverwachting en is daarmee niet meer potentieel monumentaal. De gevolgen van de 

veranderende windbelasting is met een maatregel (in combinatie met het behoud van de habitus van 

de boom) niet op te lossen. Van de overige bomen is vanwege de verminderde toekomstverwachting 

geen van de te vellen bomen (potentieel) monumentale bomen. Voor wat betreft de herplant wordt 

voorzien om 19 stuks bomen terug te planten. In bijlage 3 is dit plan opgenomen. 
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3.1.6 Loefzijde (deelgebied 11) 

 

In totaal staan in dit gebied (met nummer 11) 43 bomen. Hiervan zijn 7 populieren en wilgen. In 

bijlage 1 zijn de opnamegegevens per boom weergegeven. Het gebied is niet opgenomen in de 

Stedelijke Ecologische Structuur 2014 van de gemeente Groningen. In onderstaande kaart (ook 

opgenomen als bijlage 2) zijn de geadviseerde maatregelen weergegeven: 

 

Afbeelding 15 Overzicht deelgebied Loefzijde (gebied 10) 

Van deze 7 populieren en wilgen zijn in het oude beheerplan 7 bomen aangemerkt om te worden 

gekapt binnen 10 jaar. Naar aanleiding van de verrichte aanvullende inspectie wordt geadviseerd om 

hiervan 5 bomen alsnog te behouden en 2 bomen te vellen. Aanvullend wordt geadviseerd nog eens 

2 bomen te vellen. Totaal wordt dus geadviseerd om 4 bomen te vellen. Daarnaast wordt bij 2 

bomen gerichte snoei geadviseerd. 
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Voor de 4 te vellen bomen geldt onderstaande onderbouwing: 

Aantal Nr Soort Advies uit 

beheerplan 

(2012) 

Onderbouwing kap (2020) 

2 stuks 5,9 Populus x canadensis Kappen < 10 jaar  Ernstige kroonvervorming,  verhoogde gevaarzetting (niet aan te 

passen), mechanische gebreken, takbreuk 

1 stuk 8 Acer platanoides - Onderstandig, lengtescheur in doorgaande harttak, eenzijdige 

kroon, stambreuk 

1 stuk 11 Carpinus betulus - Eenzijdige kroon, onderstandig aan te verwijderen buurboom 

(tak- en kroonbreuk door veranderende windbelasting) 

 

Gezien de verminderde toekomstverwachting van de bomen is geen van de te vellen bomen 

(potentieel) monumentaal. Voor wat betreft de herplant wordt voorzien om 3 stuks bomen terug te 

planten. In bijlage 3 is dit plan opgenomen en in bijlage 4 zijn alle voorziene soorten opgenomen. 

 

3.2  Uitkomsten ecologisch onderzoek 

In de verschillende uitgevoerde ecologische verkenningen is op een aantal locaties bij verschillende 

bomen geconstateerd dat deze mogelijk geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. Hier is 

(indien noodzakelijk) nader onderzoek naar uitgevoerd. Voor de relevante aspecten van alle 

ecologische onderzoeken wordt verwezen naar bijlage 5. 
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Bijlage 1 Legenda bij tabel met inspectiegegevens

Gebied Projectgebonden nummer voor het deelgebied.

Omschrijving gebied Projectgebonden omschrijving voor het deelgebied.

Nr

Wetenschappelijke naam Wetenschappelijke naam van de boomsoort.

Kiemjaar Wat is het verwachte kiemjaar van de boom.

Boomhoogte Boomhoogte in meters in categoriëen.

Conditie Conditie op basis van Roloff

Advies uit beheerplan 2012 / 2014

Richtlijn takbreuk populier Vervorming
(februari 2018) Gevaarzetting

Maatregel

Toekomstverwachting

Status

Advies 2021

Onderbouwing bij advies 2021 Indien noodzakelijk onderbouwing bij het advies.

Opmerking Eventueel relevante opmerkingen.

Eindadvies over de boom op basis van alle bevindingen (vastgestelde beheerplan en/of recent 
uitgevoerde actualisatie).

Projectgebonden nummer voor de boom (is achter de schermen gekoppeld aan het unieke langere 
boomnummer van GB beheersoftware).

Beoordeling van de in de richtlijn vastgestelde categoriëen van de kroonvervorming van de kroon.
Beoordeling van de in de richtlijn vastgestelde gevaarzetting van de locatie.
Op basis van matrix kroonvervorming en gevaarzetting bepaalde maatregelen.

Toekomstverwachting van de boom op basis van de huidige omstandigheden, conditie, kwaliteit in 
relatie tot standplaats (gevaarzetting).

Wat is de status van de boom volgens de geldende beleidsregels van de gemeente Groningen, zoals 
(potentieel) monumentaal, onderdeel van de SES.

Wat was het eindadvies over de boom uit het vastgestelde beheerplan van 2012 (Lewenborg) en 
2014 (Beijum).



Project: Advies populieren
Locatie: Beijum - Lewenborg Groningen
Datum opname: 2012 Lewenborg Grontmij Oebele Elverdink adviseur

2014 Beijum Grontmij Oebele Elverdink adviseur
Datum actualisatie: 2020 april-juni Heldergroen advies Lutein Rademaker European Tree Technician

2021 maart-april Heldergroen advies Lutein Rademaker European Tree Technician

Gebied Omschrijving gebied Nr Wetenschappelijke naam Kiemjaar Boomhoogte Conditie

Advies uit beheerplan 

2012 Vervorming Gevaarzetting Maatregel Toekomstverwachting Monumentaal

Potentieel 

monumentaal SES Advies 2021 Onderbouwing advies 2021 Opmerking

4 Sloep 1 Salix alba 2006 < 6 meter Voldoende nee Behoud

4 Sloep 2 Fraxinus excelsior 'Diversifolia' 1976 15-18 meter nee Behoud

4 Sloep 3 Populus x canadensis 1976 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Geen Algemeen Geen specifieke maatregelen > 15 jaar ja nee Behoud

4 Sloep 4 Populus x canadensis 1976 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Beperkt Algemeen Attentieboom 10-15 jaar ja nee Behoud met maatregel Mechanische gebreken, overlast Gerichte snoei van gesteltak richting Sloep nr.118

4 Sloep 5 Populus x canadensis 1976 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Geen Algemeen Geen specifieke maatregelen > 15 jaar ja nee Behoud

4 Sloep 6 Fraxinus excelsior 'Diversifolia' 1976 15-18 meter nee Behoud

4 Sloep 7 Alnus cordata 1976 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 1 Alnus incana 1980 6-9 meter nee Behoud 20200508 Ecostam

5 Baken 2 Fagus sylvatica 2014 < 6 meter Dood nee Behoud 20210413 Nieuwe aanplant  afgestorven, inboeten

5 Baken 3 Carpinus betulus 'Fastigiata' 1980 12-15 meter nee Behoud

5 Baken 4 Alnus glutinosa 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 5 Alnus glutinosa 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 6 Fraxinus excelsior 'Diversifolia' 1975 18-24 meter nee Behoud

5 Baken 7 Acer platanoides 'Crimson King' 2014 < 6 meter nee Behoud

5 Baken 8 Quercus cerris 2014 < 6 meter nee Behoud

5 Baken 9 Acer pseudoplatanus 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 10 Fraxinus excelsior 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 11 Alnus cordata 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 12 Fraxinus excelsior 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 13 Salix alba 1978 6-9 meter Voldoende Kappen binnen 5 jaar nee Behoud 20200508 Knotboom

5 Baken 14 Fraxinus excelsior 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 15 Tilia vulgaris 'pallida' 1980 12-15 meter Voldoende 5-10 jaar nee Behoud Mechanische gebreken, eenzijdige kroon
20210413 Inrot en lengtescheur in stamvoet, nader onderzoek 
uitvoeren in regulier beheer

5 Baken 16 Alnus cordata 1980 18-24 meter nee Behoud

5 Baken 17 Tilia vulgaris 'pallida' 1980 12-15 meter nee Behoud

5 Baken 18 Alnus cordata 1980 15-18 meter Matig 5-10 jaar nee Behoud Mechanische gebreken
20200508 Lengtescheuren in stamvoet, beginnende aantasting 
honingzwam, actie vanuit reguliere BVC

5 Baken 19 Populus berolinensis 1980 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Geen Algemeen Geen specifieke maatregelen > 15 jaar ja nee Behoud Mechanische gebreken, overlast 20210216 Behoud, straatwerk aanpassen in regulier beheer

5 Baken 20 Carpinus betulus 'Fastigiata' 1980 12-15 meter nee Behoud

5 Baken 21 Fraxinus excelsior 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 22 Populus berolinensis 1980 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Geen Algemeen Geen specifieke maatregelen > 15 jaar ja nee Behoud Mechanische gebreken, overlast 20210216 Behoud, straatwerk aanpassen in regulier beheer

5 Baken 23 Populus berolinensis 1980 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Geen Algemeen Geen specifieke maatregelen > 15 jaar ja nee Behoud Mechanische gebreken, overlast 20210216 Behoud, straatwerk aanpassen in regulier beheer

5 Baken 24 Carpinus betulus 'Fastigiata' 1980 12-15 meter nee Behoud

5 Baken 25 Salix sepulcralis 'Chrysocoma' 1978 15-18 meter Goed Zo lang mogelijk behouden > 15 jaar ja nee Behoud met maatregel 20210329 Kroon rondom uitlichten

5 Baken 26 Crataegus persimilis  'Splendens' 1986 < 6 meter nee Behoud

5 Baken 27 Carpinus betulus 'Fastigiata' 1980 12-15 meter nee Behoud

5 Baken 28 Crataegus persimilis  'Splendens' 1986 < 6 meter nee Behoud

5 Baken 29 Gleditsia triacanthos inermis 2005 6-9 meter nee Behoud

5 Baken 30 Alnus glutinosa 1980 18-24 meter nee Behoud

5 Baken 31 Acer pseudoplatanus 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 32 Fraxinus excelsior 1980 12-15 meter nee Behoud

5 Baken 33 Alnus glutinosa 1980 18-24 meter nee Behoud

5 Baken 34 Acer pseudoplatanus 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 35 Tilia vulgaris 'pallida' 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 36 Alnus glutinosa 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 37 Carpinus betulus 1980 12-15 meter nee Behoud

5 Baken 38 Acer pseudoplatanus 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 39 Alnus glutinosa 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 40 Alnus glutinosa 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 41 Populus x canadensis 'Robusta' 1980 > 24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Beperkt Verhoogd Risicoboom 0-5 jaar nee Vellen
Beperkte kroonvervorming, verhoogde gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
takbreuk, ondergrondse groeiplaats te beperkt, wortelopdruk rondom.

5 Baken 42 Alnus glutinosa 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 43 Alnus glutinosa 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 44 Carpinus betulus 1980 12-15 meter nee Behoud

5 Baken 45 Alnus glutinosa 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 46 Populus x canadensis 'Robusta' 1980 > 24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Beperkt Verhoogd Risicoboom 0-5 jaar nee Vellen
Beperkte kroonvervorming, verhoogde gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
takbreuk, ondergrondse groeiplaats te beperkt, wortelopdruk rondom.

5 Baken 47 Alnus glutinosa 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 48 Tilia vulgaris 'zwarte linde' 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 49 Tilia vulgaris 'zwarte linde' 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 50 Tilia vulgaris 'zwarte linde' 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 51 Alnus glutinosa 1995 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 52 Fraxinus excelsior 'Diversifolia' 1980 12-15 meter nee Behoud

5 Baken 53 Alnus glutinosa 1980 9-12 meter nee Behoud

5 Baken 54 Acer pseudoplatanus 1980 12-15 meter Matig 5-10 jaar nee Behoud Mechanische gebreken
Aanhechting matig, doorgaande spil afgestorven, actie in reguliere 
BVC

5 Baken 55 Betula pendula 1999 9-12 meter nee Behoud

5 Baken 56 Alnus glutinosa 1980 12-15 meter nee Behoud

5 Baken 57 Acer campestre 1980 12-15 meter nee Behoud

5 Baken 58 Fraxinus excelsior 'Diversifolia' 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 59 Fraxinus excelsior 'Diversifolia' 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 60 Acer campestre 1980 12-15 meter nee Behoud

5 Baken 61 Alnus glutinosa 1994 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 62 Sorbus aria 1995 9-12 meter nee Behoud

5 Baken 63 Corylus colurna 1988 12-15 meter nee Behoud

5 Baken 64 Sorbus aria 1995 9-12 meter nee Behoud

5 Baken 65 Sorbus aria 1995 9-12 meter nee Behoud

5 Baken 66 Quercus robur 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 67 Quercus robur 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 68 Quercus robur 1980 18-24 meter nee Behoud Mechanische gebreken
20200508 Plakoksel, in lengte reduceren, dynamisch anker 
aanbrengen. 20210408 Beheermaatregel in regulier beheer 

5 Baken 69 Acer pseudoplatanus 1980 12-15 meter nee Behoud

5 Baken 70 Alnus glutinosa 1986 12-15 meter nee Behoud

5 Baken 71 Alnus glutinosa 1986 12-15 meter nee Behoud

5 Baken 72 Acer campestre 1986 9-12 meter nee Behoud

Richtlijn takbreuk populier Status

Bijlage 1 Tabel met inspectiegegevens



Gebied Omschrijving gebied Nr Wetenschappelijke naam Kiemjaar Boomhoogte Conditie

Advies uit beheerplan 

2012 Vervorming Gevaarzetting Maatregel Toekomstverwachting Monumentaal

Potentieel 

monumentaal SES Advies 2021 Onderbouwing advies 2021 Opmerking

Richtlijn takbreuk populier Status

5 Baken 73 Alnus cordata 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 74 Acer campestre 1986 9-12 meter nee Behoud

5 Baken 75 Tilia vulgaris 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 76 Betula pendula 'Tristis' 1995 9-12 meter nee Behoud

5 Baken 77 Crataegus persimilis  'Splendens' 1986 < 6 meter nee Behoud

5 Baken 78 Fraxinus excelsior 2001 6-9 meter nee Behoud

5 Baken 79 Alnus cordata 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 80 Betula pendula 'Tristis' 1995 9-12 meter ja nee Behoud

5 Baken 81 Acer pseudoplatanus 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 82 Ulmus hollandica 'Commelin' 1974 18-24 meter nee Behoud

5 Baken 83 Ulmus hollandica 'Commelin' 1974 18-24 meter nee Behoud

5 Baken 84 Fraxinus excelsior 1974 18-24 meter nee Behoud

5 Baken 85 Fraxinus excelsior 1974 18-24 meter nee Behoud

5 Baken 86 Alnus glutinosa 1986 15-18 meter Matig 5-10 jaar nee Behoud Stambreuk
20200508 Nagenoeg geheel afgestorven, eventueel deel behouden 
als eco stam

5 Baken 87 Alnus cordata 1980 12-15 meter Matig 5-10 jaar nee Behoud 20210413 Actie vanuit reguliere BVC

5 Baken 88 Fraxinus excelsior 1974 18-24 meter nee Behoud

5 Baken 89 Betula nigra 1986 12-15 meter nee Behoud

5 Baken 90 Alnus glutinosa 1986 18-24 meter nee Behoud

5 Baken 91 Alnus cordata 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 92 Alnus glutinosa 1986 18-24 meter nee Behoud

5 Baken 93 Betula nigra 1986 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 94 Salix sepulcralis 'Chrysocoma' 1974 15-18 meter Voldoende Kappen binnen 5 jaar 10-15 jaar ja nee Behoud met maatregel Stambreuk
20200508 Stamschade door uitgebroken gesteltak. Gerichte snoei 
uitvoeren voor zolang mogelijk behoud.

5 Baken 95 Alnus spaethii 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 96 Fraxinus excelsior 'Diversifolia' 1980 18-24 meter nee Behoud

5 Baken 97 Alnus spaethii 1980 15-18 meter nee Behoud

5 Baken 98 Alnus glutinosa 1986 18-24 meter nee Behoud

5 Baken 99 Fraxinus excelsior 'Diversifolia' 1980 18-24 meter nee Behoud

5 Baken 100 Sorbus intermedia 'Brouwers' 1986 6-9 meter nee Behoud

5 Baken 101 Sorbus intermedia 'Brouwers' 1986 6-9 meter nee Behoud

5 Baken 102 Populus x canadensis 1980 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Beperkt Algemeen Attentieboom 10-15 jaar ja nee Behoud met maatregel Mechanische gebreken, takbreuk

5 Baken 103 Populus x canadensis 1980 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Beperkt Algemeen Attentieboom 10-15 jaar ja nee Behoud met maatregel Mechanische gebreken, takbreuk

5 Baken 104 Populus berolinensis 1980 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Geen Algemeen Geen specifieke maatregelen > 15 jaar ja nee Behoud

6 Bakboordswal_2 1 Ulmus hollandica 'Groeneveld' 1980 15-18 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 2 Ulmus hollandica 'Groeneveld' 1980 15-18 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 3 Acer pseudoplatanus 1980 12-15 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 4 Acer pseudoplatanus 1980 15-18 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 5 Alnus cordata 1980 12-15 meter ja Behoud Eenzijdige kroon, stambreuk

6 Bakboordswal_2 6 Acer pseudoplatanus 1980 15-18 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 7 Acer pseudoplatanus 1980 15-18 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 8 Populus x canadensis 1980 > 24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Geen Algemeen Geen specifieke maatregelen > 15 jaar ja ja Behoud

6 Bakboordswal_2 9 Fraxinus angustifolia 1980 18-24 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 10 Populus x canadensis 1980 > 24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Geen Algemeen Geen specifieke maatregelen > 15 jaar ja ja Behoud

6 Bakboordswal_2 11 Ulmus hollandica 'Groeneveld' 1980 12-15 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 12 Populus x canadensis 1980 > 24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Beperkt Algemeen Attentieboom 10-15 jaar ja ja Behoud met maatregel Mechanische gebreken, takbreuk

6 Bakboordswal_2 13 Ulmus hollandica 'Groeneveld' 1980 15-18 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 14 Acer pseudoplatanus 1980 15-18 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 15 Fraxinus excelsior 1980 12-15 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 16 Fraxinus angustifolia Raywood 1980 15-18 meter ja Behoud Mechanische gebreken, windworp
20210413 Boom lijkt scheef te zakken, nader onderzoek in regulier 
beheer

6 Bakboordswal_2 17 Fraxinus excelsior 1980 9-12 meter 5-10 jaar ja Behoud Eenzijdige kroon

6 Bakboordswal_2 18 Fraxinus angustifolia Raywood 1980 18-24 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 19 Fraxinus excelsior 1980 12-15 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 20 Fraxinus angustifolia Raywood 1980 15-18 meter ja Behoud Mechanische gebreken, overlast
20200519 Ernstige opdruk voetpad, 20210413 Boom lijkt scheef te 
zakken, nader onderzoek uitvoeren in regulier beheer

6 Bakboordswal_2 21 Fraxinus excelsior 1980 12-15 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 22 Fraxinus angustifolia Raywood 1980 18-24 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 23 Salix alba 1980 18-24 meter Voldoende Kappen binnen 10 jaar ja Behoud

6 Bakboordswal_2 24 Fraxinus angustifolia Raywood 1980 18-24 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 25 Salix alba 1980 15-18 meter Voldoende Kappen binnen 10 jaar ja Behoud

6 Bakboordswal_2 26 Alnus cordata 1980 15-18 meter Matig 5-10 jaar ja Behoud 20210216 Vervolg actie uit reguliere BVC

6 Bakboordswal_2 27 Alnus cordata 1980 15-18 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 28 Betula pendula 2000 9-12 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 29 Alnus cordata 1980 12-15 meter Slecht 0-5 jaar ja Vellen
Nagenoeg afgestorven, beginnende aantasting honigzwam, matige conditie, toekomstverwachting < 
5 jaar

6 Bakboordswal_2 30 Quercus robur 1990 15-18 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 31 Alnus cordata 1980 12-15 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 32 Fraxinus excelsior 1980 15-18 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 33 Alnus spaethii 1980 15-18 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 34 Betula nigra 1980 12-15 meter Matig 5-10 jaar ja Behoud 20210408 Recent ondehoud uitgevoerd, voorlopig behouden

6 Bakboordswal_2 35 Gleditsia triacanthos 'Sunburst' 2005 < 6 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 36 Gleditsia triacanthos 'Sunburst' 2005 < 6 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 37 Sorbus aria 1985 < 6 meter Matig 5-10 jaar ja Behoud Mechanische gebreken 20210413 Meenemen in regulier onderhoud

6 Bakboordswal_2 38 Gleditsia triacanthos 'Sunburst' 2005 < 6 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 39 Ulmus hollandica 'Commelin' 1980 15-18 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 40 Populus x canadensis 'Heidemij' 1984 18-24 meter Voldoende Kappen binnen 10 jaar Ernstig Algemeen Risicoboom 0-5 jaar ja Vellen
Ernstige kroonvervorming,  algemene gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
takbreuk

6 Bakboordswal_2 41 Betula pendula 1980 12-15 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 42 Tilia cordata 1980 9-12 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 43 Populus x canadensis 'Heidemij' 1984 18-24 meter Voldoende Kappen binnen 10 jaar Ernstig Algemeen Risicoboom 0-5 jaar ja Vellen
Ernstige kroonvervorming,  algemene gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
takbreuk

6 Bakboordswal_2 44 Carpinus betulus 1980 9-12 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 45 Populus x canadensis 'Heidemij' 1984 18-24 meter Voldoende Kappen binnen 10 jaar Ernstig Algemeen Risicoboom 0-5 jaar ja Vellen
Ernstige kroonvervorming,  algemene gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
takbreuk

6 Bakboordswal_2 46 Tilia vulgaris 'zwarte linde' 1980 12-15 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 47 Robinia pseudoacacia 1986 < 6 meter Slecht ja Behoud 20210216 Vormboom, actie in regulier beheer

6 Bakboordswal_2 48 Tilia vulgaris 'zwarte linde' 1980 12-15 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 49 Robinia pseudoacacia 1986 < 6 meter Slecht ja Behoud 20210216 Vormboom, actie in regulier beheer

6 Bakboordswal_2 50 Robinia pseudoacacia 1986 < 6 meter Slecht ja Behoud 20210216 Vormboom, actie in regulier beheer

6 Bakboordswal_2 51 Carpinus betulus 1980 12-15 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 52 Acer pseudoplatanus 1980 12-15 meter ja Behoud Lengte dikte verhouding, stambreuk
20200508 Beginnende aantasting honingzwam. 20210216 Vervolg 
actie uit reguliere BVC

6 Bakboordswal_2 53 Carpinus betulus 1980 12-15 meter ja Behoud



Gebied Omschrijving gebied Nr Wetenschappelijke naam Kiemjaar Boomhoogte Conditie

Advies uit beheerplan 

2012 Vervorming Gevaarzetting Maatregel Toekomstverwachting Monumentaal

Potentieel 

monumentaal SES Advies 2021 Onderbouwing advies 2021 Opmerking

Richtlijn takbreuk populier Status

6 Bakboordswal_2 54 Populus x canadensis 1980 18-24 meter Voldoende Kappen binnen 10 jaar Ernstig Algemeen Risicoboom 0-5 jaar ja Vellen
Ernstige kroonvervorming,  algemene gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
tak- en kroonbreuk door veranderende windbelasting door verwijderen buurbomen

6 Bakboordswal_2 55 Acer pseudoplatanus 1980 12-15 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 56 Carpinus betulus 1980 9-12 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 57 Acer pseudoplatanus 1980 12-15 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 58 Populus x canadensis 1980 > 24 meter Voldoende Kappen binnen 10 jaar Beperkt Algemeen Attentieboom 10-15 jaar ja ja Vellen
Beperkte kroonvervorming, mechanische gebreken, tak- en kroonbreuk door veranderende 
windbelasting door verwijderen buurbomen

6 Bakboordswal_2 59 Populus x canadensis 1980 > 24 meter Voldoende Kappen binnen 10 jaar Ernstig Algemeen Risicoboom 0-5 jaar ja Vellen
Ernstige kroonvervorming,  algemene gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
tak- en kroonbreuk door veranderende windbelasting door verwijderen buurbomen

6 Bakboordswal_2 60 Quercus robur 2015 < 6 meter Dood 0-5 jaar ja Behoud 20210413 Afgestorven, inboet!

6 Bakboordswal_2 61 Fraxinus excelsior 1980 15-18 meter Matig 5-10 jaar ja Behoud 20210216 Vervolg actie uit reguliere BVC

6 Bakboordswal_2 62 Quercus robur 1980 18-24 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 63 Fraxinus excelsior 1980 15-18 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 64 Sorbus intermedia 'Brouwers' 2013 < 6 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 65 Acer pseudoplatanus 1980 15-18 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 66 Quercus robur 1980 18-24 meter ja Behoud

6 Bakboordswal_2 67 Acer pseudoplatanus 1980 15-18 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 1 Betula pendula 2015 < 6 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 2 Tilia vulgaris 1980 18-24 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 3 Tilia vulgaris 1980 15-18 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 4 Tilia vulgaris 1980 15-18 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 5 Populus x canadensis 'Robusta' 1974 > 24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Beperkt Algemeen Attentieboom 10-15 jaar ja ja Behoud met maatregel Mechanische gebreken, takbreuk

7 Bakboordswal_3 6 Acer saccharinum 2000 9-12 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 7 Betula pendula 1990 12-15 meter Matig 5-10 jaar ja Behoud

7 Bakboordswal_3 8 Castanea sativa 1980 12-15 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 9 Acer pseudoplatanus 1980 12-15 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 10 Acer pseudoplatanus 1980 18-24 meter ja Behoud 20200413 Enkel nog stobbe,verwijderen in regulier beheer

7 Bakboordswal_3 11 Carpinus betulus 1980 12-15 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 12 Fraxinus ornus 2001 6-9 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 13 Alnus cordata 1980 15-18 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 14 Prunus avium 2000 6-9 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 15 Prunus avium 2000 12-15 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 16 Fagus sylvatica 2002 6-9 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 17 Crataegus monogyna 1985 < 6 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 18 Fagus sylvatica 2002 < 6 meter ja ja Behoud

7 Bakboordswal_3 19 Quercus robur 1960 15-18 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 20 Tilia vulgaris 1980 15-18 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 21 Fagus sylvatica 2002 6-9 meter ja ja Behoud

7 Bakboordswal_3 22 Catalpa bignonioides 'Aureus' 2000 6-9 meter ja Behoud 20200413 Enkel nog stobbe, verwijderen in regulier beheer

7 Bakboordswal_3 23 Tilia vulgaris 1980 15-18 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 24 Platanus x hispanica 1990 15-18 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 25 Tilia vulgaris 1980 15-18 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 26 Salix alba 1980 6-9 meter Voldoende Kappen binnen 10 jaar ja Behoud 20200413 Behouden als knot of ecoboom

7 Bakboordswal_3 27 Platanus x hispanica 1990 15-18 meter ja ja Behoud

7 Bakboordswal_3 28 Platanus x hispanica 1990 12-15 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 29 Ulmus hollandica 'Vegetata' 1974 18-24 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 30 Carpinus betulus 1980 12-15 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 31 Betula pendula 1980 15-18 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 32 Quercus cerris 1999 9-12 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 33 Ulmus hollandica 'Vegetata' 1974 18-24 meter Goed ja Behoud Mechanische gebreken, stambreuk
20200413 Omvangrijke stamschade. 20210413 Nader onderzoek 
in regulier beheer

7 Bakboordswal_3 34 Carpinus betulus 1980 15-18 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 35 Quercus cerris 1999 12-15 meter ja ja Behoud

7 Bakboordswal_3 36 Ulmus hollandica 'Vegetata' 1974 15-18 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 37 Acer pseudoplatanus 1980 15-18 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 38 Ulmus hollandica 'Vegetata' 1974 18-24 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 39 Prunus subhirtella ÝAutumnalisÝ 2002 < 6 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 40 Acer campestre 1980 9-12 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 41 Prunus subhirtella ÝAutumnalisÝ 2002 < 6 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 42 Populus x canadensis 1980 15-18 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Beperkt Algemeen Attentieboom 10-15 jaar ja ja Behoud met maatregel Mechanische gebreken, takbreuk 20210329 Nest aanwezig

7 Bakboordswal_3 43 Quercus cerris 2003 9-12 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 44 Acer pseudoplatanus 1974 15-18 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 45 Sophora japonica 1995 12-15 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 46 Carpinus betulus 1980 9-12 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 47 Alnus cordata 1974 15-18 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 48 Fraxinus ornus 1995 6-9 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 49 Acer pseudoplatanus 1974 15-18 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 50 Quercus robur 1974 15-18 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 51 Carpinus betulus 1980 12-15 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 52 Acer pseudoplatanus 1974 12-15 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 53 Carpinus betulus 1980 12-15 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 54 Acer pseudoplatanus 1980 12-15 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 55 Acer pseudoplatanus 1994 12-15 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 56 Carpinus betulus 1980 12-15 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 57 Tilia tomentosa 1980 12-15 meter 5-10 jaar ja Behoud Mechanische gebreken 20210413 Behouden attentieboom, dodemansvinger aan oz.

7 Bakboordswal_3 58 Quercus robur 1994 12-15 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 59 Carpinus betulus 1980 12-15 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 60 Platanus x hispanica 1980 15-18 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 61 Populus x canadensis 'Heidemij' 1980 18-24 meter Voldoende Kappen binnen 10 jaar Ernstig Algemeen Risicoboom 0-5 jaar ja Vellen
Ernstige kroonvervorming,  algemene gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
takbreuk

7 Bakboordswal_3 62 Ulmus hollandica 'Groeneveld' 1980 18-24 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 63 Populus x canadensis 'Heidemij' 1980 18-24 meter Voldoende Kappen binnen 10 jaar Ernstig Algemeen Risicoboom 0-5 jaar ja Vellen
Ernstige kroonvervorming,  algemene gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
takbreuk

7 Bakboordswal_3 64 Ulmus hollandica 'Groeneveld' 1980 18-24 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 65 Ulmus hollandica 'Groeneveld' 1980 18-24 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 66 Platanus x hispanica 1980 9-12 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 67 Populus x canadensis 'Heidemij' 1980 18-24 meter Voldoende Kappen binnen 10 jaar Ernstig Algemeen Risicoboom 0-5 jaar ja Vellen
Ernstige kroonvervorming,  algemene gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
takbreuk

7 Bakboordswal_3 68 Populus x canadensis 'Heidemij' 1980 18-24 meter Voldoende Kappen binnen 10 jaar Ernstig Algemeen Risicoboom 0-5 jaar ja Vellen
Ernstige kroonvervorming,  algemene gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
takbreuk

7 Bakboordswal_3 69 Quercus robur 'Fastigiata' 2002 9-12 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 70 Alnus cordata 1980 15-18 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 71 Quercus robur 'Fastigiata' 2002 9-12 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 72 Prunus avium 1980 9-12 meter ja Behoud 20200413 Enkel nog stobbe, verwijderen in regulier beheer
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7 Bakboordswal_3 73 Quercus robur 'Fastigiata' 2002 9-12 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 74 Alnus glutinosa 1999 6-9 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 75 Alnus cordata 1980 15-18 meter ja Behoud

7 Bakboordswal_3 76 Catalpa bignonioides 'Aureus' 2000 6-9 meter Dood 0-5 jaar ja Behoud 20210216 Enkel stobbe, verwijderen in regulier beheer

8 Bakboordswal_4 1 Quercus robur 2015 < 6 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 3 Alnus glutinosa 1980 12-15 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 4 Acer pseudoplatanus 1980 12-15 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 5 Tilia tomentosa 1980 15-18 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 6 Acer pseudoplatanus 1980 12-15 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 7 Acer pseudoplatanus 1980 15-18 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 8 Acer pseudoplatanus 1980 12-15 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 9 Acer pseudoplatanus 1980 12-15 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 10 Carpinus betulus 1980 9-12 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 11 Salix alba 1980 15-18 meter Voldoende ja Behoud

8 Bakboordswal_4 12 Acer pseudoplatanus 1980 9-12 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 13 Carpinus betulus 1980 9-12 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 14 Carpinus betulus 1980 9-12 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 15 Quercus robur 'Fastigiata' 1980 18-24 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 16 Carpinus betulus 1980 12-15 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 17 Quercus robur 'Fastigiata' 1980 18-24 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 18 Robinia pseudoacacia 1990 < 6 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 19 Fraxinus excelsior 1984 12-15 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 20 Quercus cerris 2000 15-18 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 21 Fraxinus ornus 'Anita' 1980 6-9 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 22 Robinia pseudoacacia 1980 < 6 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 23 Acer pseudoplatanus 'Aropurpureum' 1980 12-15 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 24 Quercus cerris 2000 15-18 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 25 Robinia pseudoacacia 1980 < 6 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 26 Populus x canadensis 'Robusta' 1974 > 24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Beperkt Algemeen Attentieboom 10-15 jaar ja ja Behoud met maatregel Mechanische gebreken, takbreuk

8 Bakboordswal_4 27 Populus berolinensis 1974 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Geen Algemeen Geen specifieke maatregelen > 15 jaar ja ja Behoud 20210416 Nader bepalen welke soort of kloon het is

8 Bakboordswal_4 28 Tilia vulgaris 'pallida' 1980 15-18 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 29 Prunus serrula 2000 < 6 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 30 Acer pseudoplatanus 'Aropurpureum' 1980 15-18 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 31 Corylus colurna 1998 12-15 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 32 Acer pseudoplatanus 1990 12-15 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 33 Tilia vulgaris 'pallida' 1980 15-18 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 34 Quercus cerris 2000 15-18 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 35 Prunus serrula 2000 < 6 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 36 Acer pseudoplatanus 1990 15-18 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 37 Tilia vulgaris 1974 15-18 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 38 Acer saccharinum 1990 15-18 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 39 Carpinus betulus 1988 12-15 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 40 Tilia vulgaris 1974 15-18 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 41 Corylus colurna 1998 9-12 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 42 Corylus colurna 1998 9-12 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 43 Acer saccharinum 2000 15-18 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 44 Betula pendula 1974 12-15 meter ja Behoud 20200413 Afgestorven, enkel stamstuk van ca. 2 meter

8 Bakboordswal_4 45 Quercus robur 1974 12-15 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 46 Betula pendula 1974 12-15 meter Matig 5-10 jaar ja Behoud Eenzijdige kroon

8 Bakboordswal_4 47 Platanus x hispanica 1992 12-15 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 48 Quercus robur 1974 15-18 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 49 Acer pseudoplatanus 1980 12-15 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 50 Betula nigra 1999 6-9 meter ja Behoud 20210413 Stobbe verwijderen in regulier beheer

8 Bakboordswal_4 51 Ulmus hollandica 'Commelin' 1974 15-18 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 52 Acer pseudoplatanus 1993 15-18 meter ja Behoud

8 Bakboordswal_4 53 Populus x canadensis 1980 > 24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Beperkt Algemeen Attentieboom 10-15 jaar ja ja Behoud met maatregel Mechanische gebreken, takbreuk 20200413 Wortelopdruk in fietspad.

8 Bakboordswal_4 54 Populus x canadensis 1980 > 24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Beperkt Algemeen Attentieboom 10-15 jaar ja ja Behoud met maatregel Mechanische gebreken, takbreuk 20200413 Wortelopdruk in fietspad.

8 Bakboordswal_4 55 Acer pseudoplatanus 1980 9-12 meter ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 1 Tilia vulgaris 1986 12-15 meter ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 2 Tilia vulgaris 1986 15-18 meter ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 3 Sophora japonica 1996 9-12 meter ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 4 Carpinus betulus 1984 12-15 meter ja Behoud 20200403 Tweestammig

9 Midscheeps / Bakboordswal 5 Carpinus betulus 1984 12-15 meter ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 6 Acer pseudoplatanus 1980 15-18 meter ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 7 Carpinus betulus 1984 15-18 meter ja Behoud 20200403 Tweestammig

9 Midscheeps / Bakboordswal 8 Carpinus betulus 1984 12-15 meter ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 9 Fraxinus excelsior 1984 15-18 meter ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 10 Carpinus betulus 1984 12-15 meter ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 11 Prunus padus 1995 6-9 meter ja Behoud Mechanische gebreken, stambreuk
20200403 Lengtescheur in de stam, 20210413 Nader onderzoek in 
regulier beheer

9 Midscheeps / Bakboordswal 12 Carpinus betulus 1984 12-15 meter ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 13 Carpinus betulus 1984 12-15 meter ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 14 Fraxinus excelsior 1984 15-18 meter ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 15 Populus interamericana 'barn' 1977 > 24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Geen Beperkt Geen specifieke maatregelen > 15 jaar ja ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 16 Carpinus betulus 1984 15-18 meter ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 17 Prunus padus 1990 9-12 meter 5-10 jaar ja Behoud Mechanische gebreken
20200403 Tweestammig, aanhechting is plakoksel. 20210413 
Nader onderzoek in regulier beheer

9 Midscheeps / Bakboordswal 18 Populus interamericana 'barn' 1977 > 24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Geen Beperkt Geen specifieke maatregelen > 15 jaar ja ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 19 Populus interamericana 'barn' 1977 > 24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Geen Beperkt Geen specifieke maatregelen > 15 jaar ja ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 20 Fraxinus excelsior 1980 18-24 meter ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 21 Quercus robur 1980 18-24 meter ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 22 Fraxinus angustifolia Raywood 1980 18-24 meter ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 23 Fraxinus angustifolia Raywood 1980 15-18 meter Dood ja Behoud 20210413 Stobbe verwijderen in regulier beheer

9 Midscheeps / Bakboordswal 24 Populus x canadensis 1985 18-24m. Goed Kappen binnen 5 jaar Beperkt Beperkt Attentieboom > 15 jaar ja ja Behoud Mechanische gebreken, stambreuk

9 Midscheeps / Bakboordswal 25 Fraxinus excelsior 1980 18-24 meter ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 26 Ulmus 'New Horizon' 2005 18-24 meter ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 27 Robinia pseudoacacia 1980 15-18 meter ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 28 Populus x canadensis 1985 18-24m. Goed Kappen binnen 5 jaar Beperkt Beperkt Attentieboom > 15 jaar ja ja Behoud Mechanische gebreken, takbreuk

9 Midscheeps / Bakboordswal 29 Ulmus hollandica 'Commelin' 1980 18-24 meter ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 30 Acer pseudoplatanus 1974 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 31 Fraxinus excelsior 1974 15-18m. ja Behoud
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9 Midscheeps / Bakboordswal 32 Populus x canadensis 'Robusta' 1980 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Beperkt Algemeen Attentieboom 10-15 jaar ja ja Behoud met maatregel Mechanische gebreken, takbreuk

9 Midscheeps / Bakboordswal 33 Populus x canadensis 'Robusta' 1980 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Beperkt Algemeen Attentieboom 10-15 jaar ja ja Behoud met maatregel Mechanische gebreken, takbreuk

9 Midscheeps / Bakboordswal 34 Populus x canadensis 'Robusta' 1980 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Beperkt Algemeen Attentieboom 10-15 jaar ja ja Behoud met maatregel Mechanische gebreken, takbreuk

9 Midscheeps / Bakboordswal 35 Populus x canadensis 'Robusta' 1980 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Beperkt Algemeen Attentieboom 10-15 jaar ja ja Behoud met maatregel Mechanische gebreken, takbreuk

9 Midscheeps / Bakboordswal 36 Populus x canadensis 1974 18-24m. Goed Kappen binnen 5 jaar Beperkt Algemeen Attentieboom 10-15 jaar ja ja Vellen
Beperkte kroonvervorming, mechanische gebreken, tak- en kroonbreuk door veranderende 
windbelasting door verwijderen buurbomen

9 Midscheeps / Bakboordswal 37 Betula pendula 1974 6-9m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 38 Populus x canadensis 'Robusta' 1980 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Beperkt Algemeen Attentieboom 10-15 jaar ja ja Behoud met maatregel Mechanische gebreken, takbreuk

9 Midscheeps / Bakboordswal 39 Acer pseudoplatanus 1980 15-18 meter ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 40 Larix decidua 1980 6-9m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 41 Populus x canadensis 1974 18-24m. Goed Beperkt Algemeen Attentieboom 10-15 jaar ja ja Vellen
Beperkte kroonvervorming, mechanische gebreken, eenzijdige kroon, stambreuk, tak- en kroonbreuk 
door veranderende windbelasting door verwijderen buurbomen

9 Midscheeps / Bakboordswal 42 Populus x canadensis 1974 18-24m. Goed Kappen binnen 5 jaar Beperkt Algemeen Attentieboom 10-15 jaar ja ja Vellen
Beperkte kroonvervorming, mechanische gebreken, eenzijdige kroon, tak- en kroonbreuk door 
veranderende windbelasting door verwijderen buurbomen

9 Midscheeps / Bakboordswal 43 Betula pendula 1974 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 44 Populus x canadensis 1974 18-24m. Goed Kappen binnen 5 jaar Beperkt Algemeen Attentieboom 10-15 jaar ja ja Vellen
Beperkte kroonvervorming, mechanische gebreken, tak- en kroonbreuk door veranderende 
windbelasting door verwijderen buurbomen

9 Midscheeps / Bakboordswal 45 Carpinus betulus 1984 15-18 meter ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 46 Populus x canadensis 1974 18-24m. Voldoende Beperkt Verhoogd Risicoboom 0-5 jaar ja Vellen
Beperkte kroonvervorming, verhoogde gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
takbreuk

9 Midscheeps / Bakboordswal 47 Acer pseudoplatanus 1974 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 48 Fraxinus excelsior 1984 15-18 meter ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 49 Populus x canadensis 1974 18-24m. Goed Kappen binnen 5 jaar Beperkt Beperkt Attentieboom 10-15 jaar ja ja Behoud met maatregel Mechanische gebreken, stambreuk Gerichte snoei uitvoeren

9 Midscheeps / Bakboordswal 50 Populus x canadensis 1974 18-24m. Goed Kappen binnen 5 jaar Beperkt Algemeen Attentieboom 10-15 jaar ja ja Vellen
Beperkte kroonvervorming, mechanische gebreken, tak- en kroonbreuk door veranderende 
windbelasting door verwijderen buurbomen

9 Midscheeps / Bakboordswal 51 Populus interamericana 'donk' 1974 18-24m. Goed Kappen binnen 5 jaar Beperkt Beperkt Attentieboom 10-15 jaar ja ja Behoud met maatregel Mechanische gebreken, stambreuk Gerichte snoei uitvoeren

9 Midscheeps / Bakboordswal 52 Quercus robur 1980 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 53 Acer pseudoplatanus 1974 15-18m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 54 Acer pseudoplatanus 1974 15-18m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 55 Betula pendula 1974 9-12m. Matig 0-5 jaar ja Vellen
Onderstandig aan buurbomen, beginnende aantasting honingzwam, matige conditie, 
toekomstverwachting < 5 jaar

9 Midscheeps / Bakboordswal 56 Betula pendula 1990 < 6m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 57 Quercus robur 1980 18-24m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 58 Acer pseudoplatanus 1974 15-18m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 59 Alnus glutinosa 1974 15-18m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 60 Acer pseudoplatanus 1974 15-18m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 61 Fraxinus excelsior 1980 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 62 Populus x canadensis 1974 18-24m. Goed Kappen binnen 5 jaar Beperkt Beperkt Attentieboom 10-15 jaar ja ja Behoud met maatregel Mechanische gebreken, takbreuk Gerichte snoei uitvoeren

9 Midscheeps / Bakboordswal 63 Acer pseudoplatanus 1974 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 64 Alnus glutinosa 1974 15-18m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 65 Alnus glutinosa 1980 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 66 Carpinus betulus 1980 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 67 Acer pseudoplatanus 1974 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 68 Populus canescens 1974 18-24m. Goed Kappen binnen 5 jaar Geen Algemeen Geen specifieke maatregelen > 15 jaar ja ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 69 Populus x canadensis 1974 18-24m. Goed Kappen binnen 5 jaar Ernstig Beperkt Attentieboom 5-10 jaar ja Behoud met maatregel Mechanische gebreken, takbreuk Gerichte snoei uitvoeren

9 Midscheeps / Bakboordswal 70 Betula pendula 1980 9-12m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 71 Salix alba 1974 18-24m. Voldoende Kappen binnen 5 jaar ja Behoud Watermerkziekte

9 Midscheeps / Bakboordswal 72 Salix alba 1974 18-24m. Voldoende Kappen binnen 5 jaar 10-15 jaar ja ja Behoud met maatregel Mechanische gebreken, stambreuk 20210413 Gerichte snoei uitvoeren

9 Midscheeps / Bakboordswal 73 Salix alba 1974 18-24m. Voldoende Kappen binnen 5 jaar ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 74 Crataegus lavallei 1980 9-12m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 75 Fraxinus excelsior 1974 18-24m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 76 Populus canescens 1974 >24m. Goed Kappen binnen 5 jaar Geen Beperkt Geen specifieke maatregelen 5-10 jaar ja Behoud Mechanische gebreken, windworp 20200616 Boom zakt scheef richting vijver

9 Midscheeps / Bakboordswal 77 Betula pendula 1980 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 78 Acer pseudoplatanus 1980 < 6m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 79 Alnus spaethii 1974 15-18m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 80 Alnus glutinosa 1980 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 81 Tilia vulgaris 1980 15-18m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 82 Fraxinus excelsior 1980 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 83 Fraxinus excelsior 'Diversifolia' 1980 15-18m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 84 Fraxinus excelsior 1980 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 85 Tilia vulgaris 1980 15-18m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 86 Tilia vulgaris 1980 15-18m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 87 Fraxinus excelsior 1980 12-15m. Matig 5-10 jaar ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 88 Tilia vulgaris 'pallida' 1980 15-18m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 89 Tilia vulgaris 1980 15-18m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 90 Acer negundo 1980 9-12m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 91 Fraxinus excelsior 1974 15-18m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 92 Populus x canadensis 1974 18-24m. Goed Kappen binnen 5 jaar Ernstig Beperkt Attentieboom 5-10 jaar ja Behoud met maatregel Mechanische gebreken, stambreuk Gerichte snoei uitvoeren

9 Midscheeps / Bakboordswal 93 Fraxinus excelsior 1980 15-18m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 94 Tilia vulgaris 'pallida' 1980 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 95 Populus x canadensis 1974 >24m. Goed Kappen binnen 5 jaar Ernstig Beperkt Attentieboom 5-10 jaar ja Behoud met maatregel Mechanische gebreken, stambreuk Gerichte snoei uitvoeren

9 Midscheeps / Bakboordswal 96 Populus x canadensis 1974 >24m. Goed Kappen binnen 5 jaar Ernstig Beperkt Attentieboom 5-10 jaar ja Behoud met maatregel Mechanische gebreken, stambreuk Gerichte snoei uitvoeren

9 Midscheeps / Bakboordswal 97 Alnus glutinosa 1980 15-18m. ja Behoud Eenzijdige kroon, lengte-dikte verhouding, stambreuk 20200616 Bij behoud buurboom, laten staan

9 Midscheeps / Bakboordswal 98 Alnus spaethii 1980 15-18m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 99 Salix alba 1974 18-24m. Voldoende Kappen binnen 5 jaar ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 100 Tilia vulgaris 'pallida' 1980 15-18m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 101 Alnus spaethii 1974 15-18m. ja Behoud Eenzijdige kroon, lengte-dikte verhouding, stambreuk 20200616 Bij behoud buurboom, laten staan

9 Midscheeps / Bakboordswal 102 Tilia vulgaris 'pallida' 1980 15-18m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 103 Salix alba 1974 15-18m. Matig Kappen binnen 5 jaar 5-10 jaar ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 104 Salix alba 1974 18-24m. Matig Kappen binnen 5 jaar 5-10 jaar ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 105 Tilia vulgaris 'pallida' 1980 15-18m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 106 Salix alba 1974 18-24m. Voldoende Kappen binnen 5 jaar ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 107 Acer pseudoplatanus 1980 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 108 Alnus glutinosa 1980 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 109 Alnus spaethii 1974 15-18m. ja Behoud Lengte dikte verhouding, eenzijdige kroon, stambreuk 20200616 Bij behoud buurboom, laten staan

9 Midscheeps / Bakboordswal 110 Robinia pseudoacacia 1980 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 111 Alnus spaethii 1974 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 112 Robinia pseudoacacia 1980 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 113 Alnus spaethii 1974 15-18m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 114 Alnus glutinosa 1980 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 115 Alnus glutinosa 1980 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 116 Alnus glutinosa 1980 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 117 Alnus glutinosa 1974 15-18m. ja Behoud
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9 Midscheeps / Bakboordswal 118 Alnus glutinosa 1980 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 119 Acer pseudoplatanus 1974 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 120 Alnus glutinosa 1974 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 121 Acer pseudoplatanus 1974 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 122 Acer pseudoplatanus 1980 15-18m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 123 Acer platanoides 1980 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 124 Acer pseudoplatanus 1974 12-15m. Matig 5-10 jaar ja Behoud 20200616 Beginnende aantasting honingzwam, reguliere BVC

9 Midscheeps / Bakboordswal 125 Fraxinus excelsior 1984 6-9m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 126 Alnus glutinosa 1980 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 127 Robinia pseudoacacia 1984 9-12m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 128 Picea abies 1984 6-9m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 129 Picea abies 1984 6-9m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 130 Alnus glutinosa 1980 12-15m. Voldoende 0-5 jaar ja Vellen Stamvoetschade, matige overgroeiing, mechanische gebreken, toekomstverwachting < 5 jaar

9 Midscheeps / Bakboordswal 131 Populus x canadensis 1974 18-24m. Voldoende Kappen binnen 5 jaar Beperkt Verhoogd Risicoboom 0-5 jaar ja Vellen
Beperkte kroonvervorming, verhoogde gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
takbreuk

9 Midscheeps / Bakboordswal 132 Ulmus hollandica 'Vegetata' 2005 6-9m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 133 Ulmus x hollandica 1980 6-9m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 134 Populus x canadensis 1974 18-24m. Matig Kappen binnen 5 jaar Beperkt Verhoogd Risicoboom 0-5 jaar ja Vellen
Beperkte kroonvervorming, verhoogde gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
takbreuk

9 Midscheeps / Bakboordswal 135 Betula pendula 1980 15-18m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 136 Quercus robur 1980 15-18m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 137 Tilia vulgaris 1980 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 138 Tilia vulgaris 1980 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 139 Acer pseudoplatanus 1980 12-15m. Matig 5-10 jaar ja Behoud Eenzijdige kroon 20210413 Maatregelen via reguliere BVC

9 Midscheeps / Bakboordswal 140 Acer pseudoplatanus 1980 9-12m. Matig 5-10 jaar ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 141 Tilia vulgaris 1980 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 142 Populus x canadensis 1980 18-24m. Voldoende Kappen binnen 5 jaar Beperkt Verhoogd Risicoboom 0-5 jaar ja Vellen
Beperkte kroonvervorming, verhoogde gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
takbreuk

9 Midscheeps / Bakboordswal 143 Tilia vulgaris 1980 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 144 Fraxinus excelsior 1980 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 145 Ulmus x hollandica 1980 18-24m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 146 Acer pseudoplatanus 1980 12-15m. Matig 5-10 jaar ja Behoud Eenzijdige kroon 20210413 Maatregelen via reguliere BVC

9 Midscheeps / Bakboordswal 147 Acer pseudoplatanus 1980 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 148 Ulmus hollandica 'Commelin' 1980 12-15m. ja Behoud

9 Midscheeps / Bakboordswal 149 Populus x canadensis 1986 18-24m. Voldoende Kappen binnen 5 jaar Ernstig Algemeen Risicoboom 0-5 jaar ja Vellen
Ernstige kroonvervorming,  algemene gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
stambreuk

9 Midscheeps / Bakboordswal 150 Populus x canadensis 1986 18-24m. Voldoende Kappen binnen 5 jaar Beperkt Verhoogd Risicoboom 5-10 jaar ja Behoud met maatregel Mechanische gebreken, takbreuk Gerichte snoei uitvoeren

9 Midscheeps / Bakboordswal 151 Populus x canadensis 1986 18-24m. Voldoende Kappen binnen 5 jaar Beperkt Verhoogd Risicoboom 5-10 jaar ja Behoud met maatregel Mechanische gebreken, takbreuk Gerichte snoei uitvoeren

9 Midscheeps / Bakboordswal 152 Acer platanoides 1980 12-15m. ja Behoud

10 Overloop 1 Populus x canadensis 1977 > 24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Ernstig Verhoogd Risicoboom 0-5 jaar nee Vellen
Ernstige kroonvervorming,  verhoogde gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
tak- en kroonbreuk door veranderende windbelasting door verwijderen buurbomen

10 Overloop 2 Populus x canadensis 1977 > 24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Beperkt Verhoogd Risicoboom 0-5 jaar nee Vellen
Beperkte kroonvervorming, verhoogde gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
tak- en kroonbreuk door veranderende windbelasting door verwijderen buurbomen

10 Overloop 3 Populus x canadensis 1977 > 24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Beperkt Verhoogd Risicoboom 0-5 jaar nee Vellen
Beperkte kroonvervorming, verhoogde gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
tak- en kroonbreuk door veranderende windbelasting door verwijderen buurbomen

10 Overloop 4 Populus x canadensis 1977 > 24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Beperkt Verhoogd Risicoboom 0-5 jaar nee Vellen
Beperkte kroonvervorming, verhoogde gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
tak- en kroonbreuk door veranderende windbelasting door verwijderen buurbomen

10 Overloop 5 Populus x canadensis 1977 > 24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Beperkt Verhoogd Risicoboom 0-5 jaar nee Vellen
Beperkte kroonvervorming, verhoogde gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
tak- en kroonbreuk door veranderende windbelasting door verwijderen buurbomen

10 Overloop 6 Populus x canadensis 1977 > 24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Beperkt Verhoogd Risicoboom 0-5 jaar nee Vellen
Beperkte kroonvervorming, verhoogde gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
tak- en kroonbreuk door veranderende windbelasting door verwijderen buurbomen

10 Overloop 7 Populus x canadensis 1977 > 24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Beperkt Verhoogd Risicoboom 0-5 jaar nee Vellen
Beperkte kroonvervorming, verhoogde gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
tak- en kroonbreuk door veranderende windbelasting door verwijderen buurbomen

10 Overloop 8 Populus x canadensis 1977 > 24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Ernstig Verhoogd Risicoboom 0-5 jaar nee Vellen
Ernstige kroonvervorming,  verhoogde gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
tak- en kroonbreuk door veranderende windbelasting door verwijderen buurbomen

10 Overloop 9 Populus x canadensis 1977 > 24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Ernstig Verhoogd Risicoboom 0-5 jaar nee Vellen
Ernstige kroonvervorming,  verhoogde gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
tak- en kroonbreuk door veranderende windbelasting door verwijderen buurbomen

10 Overloop 10 Populus x canadensis 1977 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Ernstig Verhoogd Risicoboom 0-5 jaar nee Vellen
Ernstige kroonvervorming,  verhoogde gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
tak- en kroonbreuk door veranderende windbelasting door verwijderen buurbomen

10 Overloop 11 Populus x canadensis 1977 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Beperkt Verhoogd Risicoboom 0-5 jaar nee Vellen
Beperkte kroonvervorming, verhoogde gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
tak- en kroonbreuk door veranderende windbelasting door verwijderen buurbomen

10 Overloop 12 Salix caprea 1986 < 6 meter Matig 5-10 jaar nee Behoud Mechanische gebreken 20210413 Nader onderzoek in regulier beheer

10 Overloop 13 Robinia pseudoacacia 1985 15-18 meter nee Behoud

10 Overloop 14 Populus x canadensis 1977 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Beperkt Verhoogd Risicoboom 0-5 jaar nee Vellen
Beperkte kroonvervorming, verhoogde gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
tak- en kroonbreuk door veranderende windbelasting door verwijderen buurbomen

10 Overloop 15 Quercus robur 1985 15-18 meter nee Behoud

10 Overloop 16 Populus x canadensis 1977 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Beperkt Verhoogd Risicoboom 0-5 jaar nee Vellen
Beperkte kroonvervorming, verhoogde gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
tak- en kroonbreuk door veranderende windbelasting door verwijderen buurbomen

10 Overloop 17 Salix caprea 1986 < 6 meter Matig 5-10 jaar nee Behoud Mechanische gebreken 20210413 Nader onderzoek in regulier beheer

10 Overloop 18 Robinia pseudoacacia 1995 6-9 meter nee Behoud Mechanische gebreken, windworp
20200403 Boom scheef gewaaid, deels ontworteld, 20210413 
Nader onderzoek in regulier beheer

10 Overloop 19 Populus x canadensis 1977 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Ernstig Verhoogd Risicoboom 0-5 jaar nee Vellen
Ernstige kroonvervorming,  verhoogde gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
tak- en kroonbreuk door veranderende windbelasting door verwijderen buurbomen

10 Overloop 20 Robinia pseudoacacia 1995 9-12 meter nee Behoud Mechanische gebreken, stambreuk
20200403 Tweestammig, aanhechting matig, 20210413 Nader 
onderzoek in regulier beheer

10 Overloop 21 Salix caprea 1986 < 6 meter Voldoende nee Behoud

10 Overloop 23 Acer pseudoplatanus 1977 12-15 meter nee Behoud

10 Overloop 24 Populus canescens 1988 < 6 meter Dood Geen Beperkt Geen specifieke maatregelen 0-5 jaar nee Behoud 20200403 Ecostam van ca. 3 m

10 Overloop 25 Tilia vulgaris 1988 15-18 meter nee Behoud

10 Overloop 26 Acer pseudoplatanus 1977 12-15 meter nee Behoud

10 Overloop 27 Salix alba 1988 6-9 meter Voldoende nee Behoud 20200403 Knotboom ca. 7 m

10 Overloop 28 Acer pseudoplatanus 1977 12-15 meter nee Behoud

10 Overloop 29 Fraxinus excelsior 'Diversifolia' 1980 12-15 meter nee Behoud

10 Overloop 30 Populus canescens 1977 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Geen Algemeen Geen specifieke maatregelen > 15 jaar ja nee Behoud

10 Overloop 31 Acer pseudoplatanus 1977 12-15 meter nee Behoud

10 Overloop 32 Quercus robur 1980 15-18 meter nee Behoud

10 Overloop 33 Fraxinus angustifolia Raywood 1980 12-15 meter nee Behoud

10 Overloop 34 Sorbus aucuparia 1980 < 6 meter nee Behoud

10 Overloop 35 Quercus robur 1980 18-24 meter nee Behoud

10 Overloop 36 Fraxinus angustifolia Raywood 1980 15-18 meter nee Behoud

10 Overloop 37 Fraxinus angustifolia Raywood 1980 15-18 meter nee Behoud

10 Overloop 38 Fraxinus angustifolia Raywood 1980 12-15 meter nee Behoud

10 Overloop 39 Fraxinus angustifolia Raywood 1980 15-18 meter nee Behoud

10 Overloop 40 Fraxinus angustifolia Raywood 1980 12-15 meter nee Behoud

10 Overloop 41 Tilia vulgaris 1988 15-18 meter nee Behoud

10 Overloop 42 Populus canescens 1990 12-15 meter Goed Geen Beperkt Geen specifieke maatregelen > 15 jaar nee Behoud

10 Overloop 43 Quercus robur 1980 18-24 meter nee Behoud

10 Overloop 44 Carpinus betulus 'Fastigiata' 1986 12-15 meter nee Behoud

10 Overloop 45 Tilia vulgaris 1984 12-15 meter nee Behoud

10 Overloop 46 Aesculus hippocastanum 1985 12-15 meter nee Behoud

10 Overloop 47 Salix alba 1980 18-24 meter Voldoende nee Behoud
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10 Overloop 48 Salix alba 1980 18-24 meter Voldoende nee Behoud

10 Overloop 49 Metasequoia glyptostroboides 1984 15-18 meter nee Behoud

10 Overloop 50 Carpinus betulus 1986 12-15 meter nee Behoud

10 Overloop 51 Tilia vulgaris 1988 12-15 meter nee Behoud

10 Overloop 52 Tilia vulgaris 1988 15-18 meter nee Behoud

10 Overloop 53 Tilia vulgaris 1988 15-18 meter nee Behoud

10 Overloop 54 Alnus glutinosa 1990 9-12 meter nee Behoud

10 Overloop 55 Sorbus aria 1990 9-12 meter nee Behoud

10 Overloop 56 Tilia vulgaris 1988 15-18 meter nee Behoud

10 Overloop 57 Tilia vulgaris 1988 15-18 meter nee Behoud

10 Overloop 58 Malus domestica 1980 6-9 meter nee Behoud

10 Overloop 59 Ginkgo biloba 2003 < 6 meter nee Behoud

10 Overloop 60 Populus canescens 1988 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Geen Algemeen Geen specifieke maatregelen > 15 jaar nee Behoud

10 Overloop 61 Populus canescens 1980 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Geen Algemeen Geen specifieke maatregelen > 15 jaar ja nee Behoud

10 Overloop 62 Fraxinus angustifolia 1977 15-18 meter nee Behoud

10 Overloop 63 Populus canescens 1980 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Geen Algemeen Geen specifieke maatregelen > 15 jaar ja nee Behoud

10 Overloop 64 Populus canescens 1980 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Geen Algemeen Geen specifieke maatregelen > 15 jaar ja nee Behoud

10 Overloop 65 Acer pseudoplatanus 1989 15-18 meter nee Behoud

10 Overloop 66 Betula pendula 1989 12-15 meter nee Behoud

10 Overloop 67 Malus 'Red Sentinel' 2002 < 6 meter nee Behoud

10 Overloop 68 Populus canescens 1988 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Geen Algemeen Geen specifieke maatregelen > 15 jaar nee Behoud

10 Overloop 69 Populus canescens 1980 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Geen Algemeen Geen specifieke maatregelen > 15 jaar ja nee Behoud

10 Overloop 70 Fraxinus excelsior 1984 15-18 meter nee Behoud

10 Overloop 71 Populus canescens 1988 15-18 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Geen Algemeen Geen specifieke maatregelen 10-15 jaar nee Behoud Mechanische gebreken 20200403 Tweestammig, aanhechting matig

10 Overloop 72 Prunus cerasifera 'Nigra' 1989 < 6 meter nee Behoud 20204030 Tweestammig

10 Overloop 73 Sophora japonica 2002 < 6 meter nee Behoud

10 Overloop 74 Quercus robur 1984 15-18 meter nee Behoud

10 Overloop 75 Populus x canadensis 1977 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Ernstig Algemeen Risicoboom 0-5 jaar nee Vellen
Ernstige kroonvervorming,  algemene gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
tak- en kroonbreuk door veranderende windbelasting door verwijderen buurbomen

10 Overloop 76 Acer pseudoplatanus 1990 9-12 meter nee Behoud

10 Overloop 77 Populus x canadensis 1977 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Beperkt Algemeen Attentieboom 10-15 jaar ja nee Vellen
Beperkte kroonvervorming, mechanische gebreken, tak- en kroonbreuk door veranderende 
windbelasting door verwijderen buurbomen

10 Overloop 78 Quercus robur 1984 12-15 meter nee Behoud

10 Overloop 79 Populus x canadensis 1977 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Ernstig Algemeen Risicoboom 0-5 jaar nee Vellen
Ernstige kroonvervorming,  algemene gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
tak- en kroonbreuk door veranderende windbelasting door verwijderen buurbomen

10 Overloop 80 Salix alba 1977 18-24 meter Goed Kappen binnen 5 jaar 10-15 jaar ja nee Behoud met maatregel Gerichte snoei, takken in lengte reduceren.

10 Overloop 81 Prunus avium 2006 6-9 meter Voldoende 5-10 jaar nee Vellen Onderstandig, afgestorven top, stamvoetschade

10 Overloop 82 Prunus subh. 'Autumnalis Rosea' 2009 6-9 meter Dood 0-5 jaar nee Vellen Afgestorven, toekomstverwachting < 5 jaar

10 Overloop 83 Prunus avium 2006 6-9 meter nee Behoud

10 Overloop 84 Populus canescens 1990 15-18 meter Voldoende Geen Algemeen Geen specifieke maatregelen > 15 jaar nee Behoud

11 Loefzijde 1 Sophora japonica 2000 6-9 meter nee Behoud

11 Loefzijde 2 Acer platanoides 1980 12-15 meter nee Behoud

11 Loefzijde 3 Carpinus betulus 1980 12-15 meter nee Behoud

11 Loefzijde 4 Betula pendula 1980 15-18 meter nee Behoud

11 Loefzijde 5 Populus x canadensis 1971 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Ernstig Verhoogd Risicoboom 0-5 jaar nee Vellen
Ernstige kroonvervorming,  verhoogde gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
takbreuk

11 Loefzijde 6 Carpinus betulus 1990 9-12 meter nee Behoud

11 Loefzijde 7 Ulmus hollandica 'Groeneveld' 1980 18-24 meter nee Behoud

11 Loefzijde 8 Acer platanoides 1980 9-12 meter Goed 0-5 jaar nee Vellen Onderstandig, lengtescheur in doorgaande harttak, eenzijdige kroon, stambreuk

11 Loefzijde 9 Populus x canadensis 1971 > 24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Ernstig Verhoogd Risicoboom 0-5 jaar nee Vellen
Ernstige kroonvervorming,  verhoogde gevaarzetting (niet aan te passen), mechanische gebreken, 
takbreuk

11 Loefzijde 10 Carpinus betulus 1980 9-12 meter nee Behoud

11 Loefzijde 11 Carpinus betulus 1995 6-9 meter Voldoende 5-10 jaar nee Vellen
Eenzijdige kroon, onderstandig aan te verwijderen buurboom (tak- en kroonbreuk door veranderende 
windbelasting)

11 Loefzijde 12 Ulmus hollandica 'Groeneveld' 1980 18-24 meter nee Behoud

11 Loefzijde 13 Carpinus betulus 1980 9-12 meter nee Behoud

11 Loefzijde 14 Acer pseudoplatanus 1980 15-18 meter nee Behoud

11 Loefzijde 15 Tilia vulgaris 'pallida' 1980 12-15 meter nee Behoud

11 Loefzijde 16 Alnus cordata 1980 12-15 meter nee Behoud 20200403 Onderstandig

11 Loefzijde 17 Carpinus betulus 1980 9-12 meter nee Behoud

11 Loefzijde 18 Betula pendula 1980 12-15 meter Dood 5-10 jaar nee Behoud Mechanische gebreken 20200403 Afgestorven, ecostam

11 Loefzijde 19 Ulmus hollandica 'Groeneveld' 1980 18-24 meter nee Behoud

11 Loefzijde 20 Carpinus betulus 1990 6-9 meter nee Behoud

11 Loefzijde 21 Alnus cordata 1995 12-15 meter 5-10 jaar nee Behoud Eenzijdige kroon 20204030 Onderstandig

11 Loefzijde 22 Ulmus hollandica 'Groeneveld' 1980 18-24 meter nee Behoud

11 Loefzijde 23 Populus nigra 'Italica' 1980 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Geen Algemeen Geen specifieke maatregelen > 15 jaar ja nee Behoud

11 Loefzijde 24 Alnus cordata 1980 < 6 meter Dood 5-10 jaar nee Behoud Mechanische gebreken 20200403 Enkel afgestorven stam vam ca. 6 m, ecoboom

11 Loefzijde 25 Fraxinus excelsior 'Diversifolia' 1980 15-18 meter nee Behoud

11 Loefzijde 26 Carpinus betulus 1995 9-12 meter nee Behoud

11 Loefzijde 27 Carpinus betulus 2000 < 6 meter nee Behoud

11 Loefzijde 28 Fraxinus excelsior 'Diversifolia' 1980 12-15 meter 5-10 jaar nee Behoud Eenzijdige kroon 20204030 Onderstandig

11 Loefzijde 29 Alnus cordata 1980 15-18 meter Matig 5-10 jaar nee Behoud

11 Loefzijde 30 Populus canescens 1980 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Geen Algemeen Geen specifieke maatregelen > 15 jaar ja nee Behoud

11 Loefzijde 31 Ulmus hollandica 'Groeneveld' 1980 18-24 meter nee Behoud

11 Loefzijde 32 Alnus cordata 1980 12-15 meter Dood 0-5 jaar nee Behoud 20200403 Afgestorven, ecostam

11 Loefzijde 33 Populus canescens 1980 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Geen Algemeen Geen specifieke maatregelen > 15 jaar ja nee Behoud

11 Loefzijde 34 Acer campestre 1980 15-18 meter nee Behoud 20200403 Tweestammig

11 Loefzijde 35 Populus canescens 1980 18-24 meter Goed Kappen binnen 10 jaar Geen Algemeen Geen specifieke maatregelen > 15 jaar ja nee Behoud met maatregel Eenzijdige kroon 20200403 Onderstandig, gerichte snoei

11 Loefzijde 36 Carpinus betulus 2000 6-9 meter nee Behoud

11 Loefzijde 37 Fraxinus excelsior 1980 12-15 meter 5-10 jaar nee Behoud Eenzijdige kroon, lengte-dikte verhouding 20200403 Onderstandig

11 Loefzijde 38 Acer pseudoplatanus 'Aropurpureum' 1990 12-15 meter nee Behoud Eenzijdige kroon, lengte-dikte verhouding, stambreuk 20200403 Onderstandig

11 Loefzijde 39 Carpinus betulus 1990 12-15 meter nee Behoud

11 Loefzijde 40 Acer campestre 1990 6-9 meter nee Behoud

11 Loefzijde 41 Carpinus betulus 1990 12-15 meter nee Behoud

11 Loefzijde 42 Carpinus betulus 1990 12-15 meter nee Behoud

11 Loefzijde 43 Salix alba 1980 15-18 meter Voldoende Kappen binnen 10 jaar 10-15 jaar ja nee Behoud met maatregel Mechanische gebreken Knotten op ca. 6 meter
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Vaste planten rondom terras als ware

bloemenzee. 

Bloeiende heesters ter afscheiding, 

bijvoorbeeld Viburnum of 

Rhododendron. 

Gele Groningse klinkers als sfeervolle Paden rondom de smulcorner in grijze 

betonstraatstenen.

Verwilderingsbollenmengsel in de 

bocht in het gazon geplant. 

0 5 10 15

Nieuwe boom

Bestaande, te behouden boom

Bloeiende heesters 

(max. 1 m)

Legenda

Verwilderingsbollenmengsel

Vaste planten 

(max. 1 m)

Gazon 

Gebakken klinkers, geel

Waalformaat in elleboogverband

Fietsparkeerplaats

Water

Bestaand, te behouden asfalt 

Bebouwing

Betonstraatstenen, grijs

Halfsteensverband

Groningen, Lewenborg - Aanpak wijkentrée

Juni 2021

Smulcorner Loefzijde
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Hoogte: 18 - 30 (50) mHoogte: 18 - 30 (50) m

3

Kroon: in jeugd smal piramidaal, later breder,

 halfopen kroon 

Schors en takken: roodbruine, vezelige,  

gegroefde schors, jonge twijgen groen 

Blad: naalden, zachtgroen, spiraalvormig 

rond twijg, 1 - 2 cm lang

Bloemen: onopvallend

Vruchten: eironde kegels, Ø 2 - 3 cm,  

eerst groen, later bruin  

Moerascypres

Hoogte: 5 - 17 m

K

open kroon, grillig groeiend

Schors en takken: grijsbruin, licht gegroefd 
Blad: (dubbel)geveerd, dofgroen, 30 - 35 cm,  
geveerd blad 

Bloemen: geel, in grote eindstandige  

pluimen, juli/augustus, 

Vruchten: blaasvormig, bronskleurig,   

zaden zwart, circa 4,5 cm Ø

Chinese Vernisboom

Hoogte: 15 - 20 m, snelgroeiend
Kroon: eirond tot rond, halfopen kroon, 

grillig groeiend 

Schors en takken: twijgen roodbruin tot grijs,  
bast glanzend bruinrood, glad 

Blad: seirond tot langwerpig, groen, 6 -  

15 cm, herfstkleur geelrood

Bloemen: wit, circa 2,5 cm, april

Vruchten: rond, donkerrood, 1 - 1,5 cm,  

eetbaar, eetbare vruchten    

Prunus avium
Zoete Kers

1

Hoogte: 10 - 15 (20) m
Kroon: breed eirond, halfopen kroon 
Schors en takk

Blad: breed eirond, donkergroen, 8 - 10 cm
Bloemen: katjes, geelgroen, vrouwelijk 

alleenstaand en rechtop, mannelijk 4 - 6 cm, 

april

Vruchten: eivormige vruchtkatjes, 2 - 3 cm 

lang

Betula ermanii
Goudberk

Hoogte: 15 - 18 m
Kroon: breed ovaal tot rond, dichte kroon

Schors en takken: grijze stam, donkerrode  
twijgen 

Blad: handvormig, gelobd, donkergroen,   
circa 10 cm

Bloemen: rood, in kleine schermen, 

maart/april

Vruchten: gevleugelde nootvrucht, circa 2 cm 

Rode Esdoorn

Hoogte: 10-15 m
Kroon: vaasvormig, halfopen kroon

Schors en takken: bruin, grijs
Blad: groen
Bloemen: geel, bloeit in maart    

Vruchten: bruin 

Iep

Hoogte: 6 - 12 (15) m
Kroon: eerst ovaal, later rond, dichte kroon, 

grillig groeiend  

Schors en takken: grijs, gegroefd, later in  
vlezige stroken loslatend

Blad: eirond tot bijna rond, dofgroen,  

 5 - 10 cm

Katsuraboom

Vruchten: kokervrucht, circa 1,5 cm lang, 

paarsbruin

Voorstel herplant

Mei 2021

Zoete Kers

TAD

BEE

CEJ

PRA

Hoogte: 20 m, snelgroeiend

Kroon: eerst zuilvormig, later ovaal tot rond, 

dichte kroon

Schors en takken: grijs en glad

Blad: handvormig, 5-lobbig, donkergroen, 

 10 - 15 cm, herfstkleur geel

Zilveresdoorn

Bloemen: groengeel, weinig opvallend, 
maart

Vruchten: gevleugelde nootvrucht, 

4 - 5 cm lang 

3

Hoogte: 30 - 35 m
Kroon: rond, halfopen kroon 

Schors en takken: grijs, in dunne platen 

afschilferend 

groen, 10 - 20 cm

Bloemen: bolvormige hoofdjes, geelgroen,

mei

Vruchten: bolvormig, stekelig, bruin, 

meestal 2 bij elkaar  

Oosterse plataan

Hoogte: 15 - 20 m
Kroon: breed, rond en dicht, dichte kroon

Schors en takken: grijs, diep gegroefd, 
donker groenbruin 

Blad: geveerd, oneven, donkergroen,  

20 - 45 cm lang, geveerd blad 

Bloemen: hangende katjes, groen,  

vrouwelijk 20 cm, mannelijk 8 cm, mei

Vruchten: hangende vruchtkatjes, circa  

18 cm, gevleugelde nootjes,

Chinese Vleugelnoot

Hoogte: 15 - 25 m
Kroon: breed piramidaal tot breed eirond,

halfopen kroon, grillig groeiend 

Schors en takken: schors donkergrijs en 
gegroefd, twijgen groenbruin 

Blad: scheef hartvormig, lichtgroen, 
onderzijde geelgroen, 5 - 12 cm,

Bloemen: onopvallend, groenig, april/mei

Vruchten: eivormige steenvrucht, 

donkerblauw, Ø 0,9 - 1,5 cm    

Zwarte Tupeloboom

1

Hoogte: 25 m
Kroon: breed piramidaal, dichte kroon 

Schors en takken: bruin, grijs 

Blad: groen
Bloemen: licht violet, bloeit in maart

Iep

Hoogte: 30 - 35 m, snelgroeiend
Kroon: ovaal tot rond, open kroon

Schors en takken: twijgen bruingroen,  

behaard, bast grijs, licht gegroefd

Blad: omgekeerd eirond, asymmetrisch,  
glanzend donkergroen, 6 - 12 cm 

Bloemen: in dichte bundels, rood, maart/april

Ulmus laevis
Fladderiep

Hoogte: 18 - 25 m, snelgroeiend

Kroon: rond, halfopen kroon

Schors en takken: grijs, ondiep gegroefd
Blad: rond tot hartvormig, glanzend 

donkergroen, 6 - 10 cm 

Bloemen: in tuilen, Ø 7 - 10 cm, 5 - 10 bijeen,    

Vruchten: rond, Ø circa 0,6 cm, grijsbruin, 

Linde

Hoogte: 20 - 25 (40) m, snelgroeiend
Kroon: breed kegelvormig, later rond, 

halfopen kroon 

Schors en takken: grijs, glad tot ondiep 

Blad: eirond tot ovaal, grof gelobd, groen, 

 7 - 15 cm

Moeraseik

Bloemen: goudkleurige mannelijke katjes,
mei

Vruchten: afgeplat bolvormige eikel, ca. 1 cm

PTS QUP

ULL

NYS

ASP

Hoogte: 8 m
Kroon: zuilvormig tot smal vaasvormig, 

halfopen kroon, grillig groeiend

Schors en takken: bast glanzend donker  
roodbruin, glad

Blad: omgekeerd eirond, groen, 6 - 12 cm,   
soms rode herfstkleur 

Bloemen: roze, circa 4 cm, april ,   

geurende bloemen

Vruchten: ovaal-langwerpig, glanzend 

donkerrood, circa 1 cm, niet talrijk 

Sierkers

Hoogte: 15 - 30 m
K

grillig groeiend

Schors en takken: lichtgrijze, diepgegroefde   
stam, jonge takken grijsbruin

Blad: oneven geveerd, heldergroen,  

20 - 30 cm, geveerd blad  
Bloemen: Mannelijk hangende katjes circa 

6 - 8 cm, vrouwelijk 2 of 3 bijeen, mei/juni

Vruchten: walnoten, ondiep gegroefde, 

groene vruchtbolster, eetbare vruchten  

Juglans regia
Gewone Walnoot

PSR

JUR

Hoogte: 30 - 35 m

Kroon: rond, dichte kroon, grillig groeiend 

Schors en takken: grijze, gladde schors   

Blad: ovaal tot eivormig, donkergroen, 

4 - 10 cm  
Bloemen: kleine onopvallende bloemkatjes, 

mei 

Vruchten: nootjes, in geborsteld napje, 

1 - 2 cm  

Gewone Beuk

Hoogte: 5 - 10 m

Kroon: ovaal, later breder, halfopen kroon, 

Schors en takken: grijsbruin, glad tot 

licht gegroefd

Blad: omgekeerd eirond tot ovaal,  

 donkergroen, 3 - 7 cm

Krentenboompje

Bloemen: trossen, roze in de knop, later wit,  
begin april,

Vruchten: eerst donkerrood, later zwart, 

klein, eetbare vruchten  

1AAR

Noorse Esdoorn

Hoogte: 20 - 30 m, snelgroeiend

Kroon: breed eirond tot rond, compact, 

dichte kroon

Schors en takken: schors donkergrijs,  
takken lichtbruin 

Blad: 5/7-lobbig, groen, circa 20 cm,   

in herfst goudgeel 

Bloemen: geelgroen, in tuilen, april,   

vóór bladontwikkeling , geurende bloemen

Vruchten: gevleugelde nootvrucht (samara),   

3,5 - 4,5 cm lang

ACP

Hoogte: 15-20 m
Kroon: rond/bolvormig, dichte kroon 

Schors en takken: bruin 
Blad: groen   

Bloemen: wit, roodpaars, bloeit in juni

Vruchten: bruin, weinig 

Japanse Paardenkastanje

AET
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1 | Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

De gemeente Groningen heeft voor de stadswijken Lewenborg en Beijum bomenbeheerplannen 
opgesteld om het groen in de wijken te verduurzamen. Bij de aanleg van de wijken zijn vooral snel-
groeiende bomen aangeplant, zoals populieren en wilgen. Deze bomen zorgen de laatste jaren 
steeds meer voor overlast door bijvoorbeeld vallende takken. In de opgestelde beheerplannen is 
ingegaan op de geleidelijke omvorming van snelgroeiende bomen naar langzaam groeiende bomen 
die duurzamer zijn. Bomen die nu voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen, worden in het najaar van 
2021 gekapt. Met de geleidelijke omvorming en beheermaatregelen wordt voorkomen dat in een 
korte periode een groot deel van de bomen geveld moet worden door afnemende vitaliteit. 
 
In dit rapport worden diverse deelgebieden behandeld in Lewenborg te Groningen (zie figuur 1).   
 
Effecten van het kappen van bomen op beschermde soorten als gevolg van de gewenste ontwikke-
ling, kunnen niet op voorhand worden uitgesloten. Een toetsing aan het onderdeel soortenbescher-
ming van de Wet natuurbescherming is dan ook noodzakelijk.  
 
Deze quickscan geeft antwoord op de volgende vragen:  
 

� Welke beschermde flora en fauna zijn aanwezig of kunnen gebruik maken van de te kappen bomen 
of de directe omgeving ervan? 

� Kunnen de geplande werkzaamheden negatieve effecten hebben op beschermde flora en fauna? 

� Zo ja, welke effecten kunnen optreden en welke maatregelen zijn dan nodig om deze negatieve 
effecten te voorkomen? 

� Is er kans op overtreding van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming?  

� Indien overtreding niet volledig te vermijden is, welke vervolgstappen zijn dan aan de orde?  
 
 

1.2 Wettelijk kader  

Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet opgegaan in één 
nieuwe wet: de Wet natuurbescherming (Wnb). Hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming betreft 
het onderdeel soorten, voorheen de Flora- en faunawet. Met deze quickscan vindt de toetsing aan 
het onderdeel soorten van de Wet natuurbescherming plaats.  
 
In de Wet natuurbescherming worden drie beschermingsregimes onderscheiden: 
 
1. Vogelrichtlijnsoorten (artikel 3.1 - 3.4) 
2. Habitatrichtlijnsoorten en soorten genoemd in de Verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5 - 3.9) 
3. Andere soorten (artikel 3.10 - 3.11; bijlage onderdeel A en B) 
 
De lijst �jaarrond beschermde nesten� die onder de Flora- en faunawet is opgesteld, is ook onder de 
Wnb geldig. Onder de Wet natuurbescherming geldt, net als onder de Flora- en faunawet, de zorg-
plicht (artikel 1.11) voor alle in het wild levende dieren. 
 
Voor dit project is de provincie Groningen het bevoegd gezag voor de uitvoering van de Wet natuur-
bescherming en voor het verlenen van een eventuele ontheffing. De provincie Groningen heeft voor 
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de implementatie van de Wet natuurbescherming een verordening vastgesteld. Hierin is onder meer 
de lijst met vrijgestelde soorten te vinden. 
 

1.3 Onderzoeksmethode 

Voor het bepalen van de mogelijke effecten van de geplande werkzaamheden is het noodzakelijk te 
weten welke beschermde soorten aanwezig zijn en kunnen zijn, in en in de omgeving van het plan-
gebied. Hiervoor is bronnenonderzoek en een veldbezoek uitgevoerd.  
 
Bronnenonderzoek 

Het bronnenonderzoek bestaat uit het raadplegen van de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF, geraadpleegd maart 2020) en vrij beschikbare verspreidingsgegevens van beschermde 
soorten flora en fauna. Hiervoor zijn de meest actuele en relevante bronnen geraadpleegd (zie ook 
hoofdstuk 4). 
 
Veldonderzoek  

Op 16 en 17 maart 2020 is een verkenning in het plangebied en de directe omgeving (onderzoeks-
gebied) uitgevoerd door een ecoloog van Buro Bakker. Tijdens dit veldbezoek is een beoordeling 
gemaakt van het plangebied als geschikt leefgebied voor beschermde flora en fauna. Tevens zijn de 
waargenomen beschermde soorten genoteerd. Alle bomen zijn gecontroleerd op potentieel aanwe-
zige verblijfplaatsen en vliegroutes van vleermuizen. En er is gelet op de aanwezigheid van nesten 
van vogels met jaarrond beschermde nesten.  
 

1.4 Plangebied 

In Lewenborg worden er in 7 deelgebieden bomen gesnoeid, gekapt en herplant (zie figuur 1). De 
bomen staan in parkjes, randgebieden en bermen van de woonwijk. De nummering van de gebieden 
komt uit het bomenbeheerplan. Deze nummering wordt ook gehanteerd in de volgende hoofdstukken 
resultaten en conclusies. De bomen die gekapt gaan worden zijn verschillende soorten wilgen en 
populieren. 
 

 
Figuur 1 De locaties in van de plangebieden in Lewenborg die dit jaar gekapt gaan worden, met rood omlijnd en 

genummerd volgens de nummering van Heldergroen Advies die in de volgende hoofstukken gebruik gaat worden.  
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Foto 1 Links impressie van deelgebied 6 en rechts van deelgebied 7. 

 
 

  
Foto 2 Links een impressie deelgebied 10 rechts van deelgebied 8. 
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Foto 3 Links impressie van deelgebied 11 en rechts deelgebied 9. 
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2 | Resultaten en effecten 

De resultaten van het veldwerk en de mogelijke effecten worden in de volgende stukken per deelge-
bied opgesteld 
 

2.1 Afbakening: mogelijk beïnvloede soorten  

Beschermde soorten die negatieve effecten kunnen ondervinden van de kap van bomen zijn vooral 
vleermuizen (beschermingsregime Habitatrichtlijn) en vogels (beschermingsregime Vogelrichtlijn).  
De aanwezigheid van beschermde flora en een aantal andere soortgroepen, namelijk amfibieën, 
reptielen, vissen en een groot aantal grondgebonden zoogdieren kan op voorhand worden uitgeslo-
ten.  
 
Deze soortgroepen maken geen gebruik van bomen en zijn gebonden aan specifieke omstandighe-
den die niet in het plangebied aanwezig zijn. 
 

2.2 Resultaten en effecten deelgebied 5  

2.2.1 Vogelrichtlijnsoorten 

Aanwezige soorten 

Jaarrond beschermde nesten 

Uit bronnenonderzoek blijkt dat de buizerd, boomvalk, ransuil en roek in Lewenborg voorkomen. 
Tijdens het veldbezoek zijn er geen nesten aangetroffen die gebruikt kunnen worden door vogels 
met jaarrond beschermde nesten. 

 
Figuur 2 Overzicht resultaten deelgebied 5 Baken. Rode cirkel boom met holte.  

  Holte 
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Categorie 5 soorten 

Tijdens het veldwerk zijn er verschillende categorie 5 soorten waargenomen. Het gaat om de soorten 
spreeuw, kauw, zwarte kraai, koolmees en pimpelmees. Pimpelmees, koolmees, spreeuw en kauw 
zijn soorten die in holen in bomen kunnen broeden maar ook in huizen. Aangezien er geen holtes 
zijn aangetroffen in de te kappen bomen zullen er geen nestgelegenheden voor deze soorten niet in 
het plangebied verloren gaan. Zwarte kraaien maken nesten in bomen. Er worden maar enkele bo-
men gekapt en er blijven in de omgeving voldoende bomen aanwezig waar zwarte kraaien in kunnen 
broeden. 
 
Overige broedvogels 

In de bomen en groenstructuren om het plangebied kunnen verschillende algemene broedvogels tot 
broeden komen. Tijdens het veldbezoek zijn soorten zoals tjiftjaf, houtduif, merel, zanglijster, rood-
borst en winterkoning waargenomen. 
  

Effecten en vervolg 

Jaarrond beschermde soorten  

Voor een aantal vogelsoorten geldt dat zij hun nestplaatsen en/of hun vaste rust- en verblijfplaatsen 
jaarrond in gebruik hebben, of hier jaarlijks weer naar terugkeren. Deze nesten vallen jaarrond onder 
het beschermingsregime van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming. Er zijn geen nesten aange-
troffen die door vogels met jaarrond beschermde nesten gebruikt kunnen worden. Negatieve effecten 
zijn op basis van de quickscan uitgesloten. 
 
Categorie 5 

Door de afwezigheid holtes in de te kappen bomen zijn negatieve effecten op soorten zoals pimpel-
mees, koolmees, spreeuw, en kauw uitgesloten. Voor zwarte kraaien zijn blijven voldoende alterna-
tieve aanwezig waardoor negatieve effecten voor deze soorten zijn uitgesloten.  
 
Overige broedvogels 

(Opzettelijke) verstoring van Vogelrichtlijnsoorten is alleen toegestaan als er geen wezenlijke invloed 
is op de gunstige staat van instandhouding van de soorten. We adviseren om het broedseizoen te 
ontzien. Standaard wordt voor het broedseizoen 15 maart tot 15 juli aangehouden. Maar vanwege 
het aantreffen van houtduiven in het plangebied loopt het broedseizoen van 15 maart tot 15 septem-
ber.  
 

2.2.2 Habitatrichtlijnsoorten 

Vleermuizen 

Aanwezige beschermde soorten 

Uit bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat vleermuissoorten zoals in de rosse vleermuis, watervleer-
muis, gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis in Lewenborg voorkomen. 
 
Verblijfplaatsen 

Tijdens het veldbezoek zijn er in deelgebied 5 geen holtes in de te kappen bomen gevonden die 
geschikt zijn voor vleermuizen om als verblijfplaats te gebruiken. De enige holte die is aangetroffen is 
in boomnummer 25 die staat aangemerkt om behouden te blijven en worden alleen snoeiwerkzaam-
heden uitgevoerd. De holte zal niet verloren gaan.  
 
Essentiële vliegroutes  

Essentiële vliegroutes, die verblijfplaatsen en foerageergebied verbinden, bestaan uit lijnvormige 
structuren, zoals bomenrijen en watergangen. Met het kappen van de bomen worden geen van deze 
lijnvormige structuren onderbroken.  
 
Essentieel foerageergebied 

Binnen het plangebied ontbreekt belangrijk onmisbaar foerageergebied. Er blijven voldoende groen-
elementen in de omgeving bestaan die als foerageergebied gebruikt kunnen worden. Ook zijn er 
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meerdere soortgelijke foerageerplekken aanwezig buiten het plangebied. Het plangebied maakt dus 
deel uit van een veel groter gebied waarin geschikt foerageergebied in ruime mate aanwezig is. 
Essentieel en onmisbaar foerageergebied is daarom niet aanwezig in het plangebied. 
 
Effecten en vervolg 

Met het kappen en snoeien van bomen worden geen verblijfplaatsen, vliegroutes of foerageergebied 
voor vleermuizen aangetast. Negatieve effecten in deelgebied 5 zijn op basis van de quickscan uit-
gesloten. 
 

2.3 Resultaten en effecten deelgebied 6 

2.3.1 Vogelrichtlijnsoorten 

Aanwezige soorten 

Jaarrond beschermde nesten 

Uit bronnenonderzoek blijkt dat de buizerd, boomvalk, ransuil en roek in Lewenborg voorkomen. 
Tijdens het veldbezoek zijn er geen nesten aangetroffen gebruikt kunnen worden door vogels met 
jaarrond beschermde nesten. Het nest die is aangetroffen is in aanbouw door zwarte kraai, deze zal 
dit jaar gaan broeden op dit nest waardoor het broeden van vogels met jaarrond beschermde nesten 
is uit gesloten. Dan moet wel de boom met nummer 43 dit najaar als de zwarte kraai klaar is met 
broeden gekapt worden. 
 

 
Figuur 3 Overzicht resultaten deelgebied 6 Bakboordswal. 

 
Categorie 5 soorten 

Tijdens het veldwerk zijn er verschillende categorie 5 soorten waargenomen. Het gaat om de soorten 
spreeuw, kauw, zwarte kraai, koolmees en pimpelmees. Pimpelmees, koolmees, spreeuw en kauw 
zijn soorten die in holen in bomen kunnen broeden maar ook in huizen. Aangezien er geen holtes 
zijn aangetroffen in de te kappen bomen zullen deze soorten ook niet broeden in het plangebied. 
Zwarte kraaien maken nesten in bomen. Ze zijn vrij flexibel met het maken van nesten en maken 
vaak elk jaar nieuwe nesten. De beperkende factor lokale populatie zwarte kraaien zou in dit geval 

   Zwarte  

   Kraaiennest 
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het aanbod van geschikte bomen om een nest in te bouwen zijn. Dit is niet aan de orde omdat er 
maar enkele bomen worden gekapt en in de omgeving voldoende geschikte bomen aanwezig blijven 
waar zwarte kraaien in kunnen broeden. 
 

 
Foto 4 Het zwarte kraaiennest in aanbouw langs de Bakboordswal in boom nummer 43. 

 
Overige broedvogels 

In de bomen en groenstructuren om het plangebied kunnen verschillende algemene broedvogels tot 
broeden komen. Tijdens het veldbezoek zijn soorten zoals tjiftjaf, houtduif, merel, zanglijster, rood-
borst en winterkoning waargenomen. 
  

Effecten en vervolg 

Jaarrond beschermde soorten  

Voor een aantal vogelsoorten geldt dat zij hun nestplaatsen en/of hun vaste rust- en verblijfplaatsen 
jaarrond in gebruik hebben, of hier jaarlijks weer naar terugkeren. Deze nesten vallen jaarrond onder 
het beschermingsregime van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming. Er zijn geen nesten aange-
troffen die door vogels met jaarrond beschermde nesten gebruikt kunnen worden. Negatieve effecten 
zijn op basis van de quickscan uitgesloten. 
 
Categorie 5 

Door de afwezigheid holtes in de te kappen bomen zijn negatieve effecten op soorten zoals pimpel-
mees, koolmees, spreeuw, en kauw uitgesloten. Voor zwarte kraaien zijn blijven voldoende alterna-
tieve aanwezig waardoor negatieve effecten voor deze soorten zijn uitgesloten.  
 
Overige broedvogels 

(Opzettelijke) verstoring van Vogelrichtlijnsoorten is alleen toegestaan als er geen wezenlijke invloed 
is op de gunstige staat van instandhouding van de soorten. We adviseren om het broedseizoen te 
ontzien. Standaard wordt voor het broedseizoen 15 maart tot 15 juli aangehouden. Maar vanwege 
het aantreffen van houtduiven in het plangebied loopt het broedseizoen van 15 maart tot 15 septem-
ber.  
 
 
 
 
 



 
 
 

2020 | P20064 | QS Wnb vellen  en herplant van populieren en wilgen in Lewenborg 

 
 

13 

2.3.2 Habitatrichtlijnsoorten 

Vleermuizen 

Aanwezige beschermde soorten 

Uit bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat vleermuissoorten zoals in de rosse vleermuis, watervleer-
muis, gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis in Lewenborg voorkomen. 
 
Verblijfplaatsen 

Tijdens het veldbezoek zijn er in deelgebied 6 geen holtes in de te kappen bomen gevonden die 
geschikt zijn voor vleermuizen om als verblijfplaats te gebruiken.  
 
Essentiële vliegroutes  

Essentiële vliegroutes, die verblijfplaatsen en foerageergebied verbinden, bestaan uit lijnvormige 
structuren, zoals bomenrijen en watergangen. Met het kappen van de bomen worden geen van deze 
lijnvormige structuren onderbroken.  
 
Essentieel foerageergebied 

Binnen het plangebied ontbreekt belangrijk onmisbaar foerageergebied. Er blijven voldoende groen-
elementen in de omgeving bestaan die als foerageergebied gebruikt kunnen worden. Ook zijn er 
meerdere soortgelijke foerageerplekken aanwezig buiten het plangebied. Het plangebied maakt dus 
deel uit van een veel groter gebied waarin geschikt foerageergebied in ruime mate aanwezig is. 
Essentieel en onmisbaar foerageergebied is daarom niet aanwezig in het plangebied. 
 
Effecten en vervolg 

Met het kappen van bomen worden geen verblijfplaatsen, vliegroutes of foerageergebied voor vleer-
muizen aangetast. Negatieve effecten in deelgebied 6 zijn op basis van de quickscan uitgesloten. 
 

2.4 Resultaten en effecten deelgebied 7 

2.4.1 Vogelrichtlijnsoorten 

Aanwezige soorten 

Jaarrond beschermde nesten 

Uit bronnenonderzoek blijkt dat de buizerd, boomvalk, ransuil en roek in Lewenborg voorkomen. 
Tijdens het veldbezoek zijn er geen nesten aangetroffen die gebruikt kunnen worden door vogels 
met jaarrond beschermde nesten. 
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Figuur 4 Overzicht resultaten deelgebied 7 Bakboordswal. 

 
Categorie 5 soorten 

Tijdens het veldwerk zijn er verschillende categorie 5 soorten waargenomen. Het gaat om de soorten 
spreeuw, kauw, zwarte kraai, koolmees en pimpelmees. Pimpelmees, koolmees, spreeuw en kauw 
zijn soorten die in holen in bomen kunnen broeden maar ook in huizen. Aangezien er geen holtes 
zijn aangetroffen in de te kappen bomen zullen deze soorten ook niet broeden in het plangebied.  
 
Overige broedvogels 

In de bomen en groenstructuren om het plangebied kunnen verschillende algemene broedvogels tot 
broeden komen. Tijdens het veldbezoek zijn soorten zoals tjiftjaf, houtduif, merel, zanglijster, rood-
borst en winterkoning waargenomen. Van de houtduif is een oud nest aangetroffen in boomnummer  
40 (zie figuur 4). Boomnummer 40 blijft behouden.  
  

Effecten en vervolg 

Jaarrond beschermde soorten  

Voor een aantal vogelsoorten geldt dat zij hun nestplaatsen en/of hun vaste rust- en verblijfplaatsen 
jaarrond in gebruik hebben, of hier jaarlijks weer naar terugkeren. Deze nesten vallen jaarrond onder 
het beschermingsregime van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming. Er zijn geen nesten aange-
troffen die door vogels met jaarrond beschermde nesten gebruikt kunnen worden. Negatieve effecten 
zijn op basis van de quickscan uitgesloten. 
 
Categorie 5 

Door de afwezigheid holtes in de te kappen bomen zijn negatieve effecten op soorten zoals pimpel-
mees, koolmees, spreeuw, en kauw uitgesloten. Voor zwarte kraaien zijn blijven voldoende alterna-
tieve aanwezig waardoor negatieve effecten voor deze soorten zijn uitgesloten.  
 
Overige broedvogels 

(Opzettelijke) verstoring van Vogelrichtlijnsoorten is alleen toegestaan als er geen wezenlijke invloed 
is op de gunstige staat van instandhouding van de soorten. We adviseren om het broedseizoen te 
ontzien. Standaard wordt voor het broedseizoen 15 maart tot 15 juli aangehouden. Maar vanwege 

Houtduif nest 
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het aantreffen van houtduiven in het plangebied loopt het broedseizoen van 15 maart tot 15 septem-
ber.  
 

2.4.2 Habitatrichtlijnsoorten 

Vleermuizen 

Aanwezige beschermde soorten 

Uit bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat vleermuissoorten zoals in de rosse vleermuis, watervleer-
muis, gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis in Lewenborg voorkomen. 
 
Verblijfplaatsen 

Tijdens het veldbezoek zijn er in deelgebied 7 geen holtes in de te kappen bomen gevonden die 
geschikt zijn voor vleermuizen om als verblijfplaats te gebruiken.  
 
Essentiële vliegroutes  

Essentiële vliegroutes, die verblijfplaatsen en foerageergebied verbinden, bestaan uit lijnvormige 
structuren, zoals bomenrijen en watergangen. Met het kappen van de bomen worden geen van deze 
lijnvormige structuren onderbroken.  
 
Essentieel foerageergebied 

Binnen het plangebied ontbreekt belangrijk onmisbaar foerageergebied. Er blijven voldoende groen-
elementen in de omgeving bestaan die als foerageergebied gebruikt kunnen worden. Ook zijn er 
meerdere soortgelijke foerageerplekken aanwezig buiten het plangebied. Het plangebied maakt dus 
deel uit van een veel groter gebied waarin geschikt foerageergebied in ruime mate aanwezig is. 
Essentieel en onmisbaar foerageergebied is daarom niet aanwezig in het plangebied. 
 
Effecten en vervolg 

Met het kappen van bomen worden geen verblijfplaatsen, vliegroutes of foerageergebied voor vleer-
muizen aangetast. Negatieve effecten in deelgebied 7 zijn op basis van de quickscan uitgesloten. 
 

2.5 Resultaten en effecten deelgebied 8 

2.5.1 Vogelrichtlijnsoorten 

Aanwezige soorten 

Jaarrond beschermde nesten 

Uit bronnenonderzoek blijkt dat de buizerd, boomvalk, ransuil en roek in Lewenborg voorkomen. 
Tijdens het veldbezoek zijn er geen nesten aangetroffen die gebruikt kunnen worden door vogels 
met jaarrond beschermde nesten. 
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Figuur 5 Overzicht resultaten deelgebied 8 Baksboordwal. 

 
Categorie 5 soorten 

Tijdens het veldwerk zijn er verschillende categorie 5 soorten waargenomen. Het gaat om de soorten 
spreeuw, kauw, zwarte kraai, koolmees en pimpelmees. Pimpelmees, koolmees, spreeuw en kauw 
zijn soorten die in holen in bomen kunnen broeden maar ook in huizen. Aangezien er geen holtes 
zijn aangetroffen in de te kappen bomen zullen deze soorten ook niet broeden in het plangebied.  
 
Overige broedvogels 

In de bomen en groenstructuren om het plangebied kunnen verschillende algemene broedvogels tot 
broeden komen. Tijdens het veldbezoek zijn soorten zoals tjiftjaf, houtduif, merel, zanglijster, rood-
borst en winterkoning waargenomen. Van de houtduif is een oud nest aangetroffen (zie figuur 5).  
 
Effecten en vervolg 

Jaarrond beschermde soorten  

Voor een aantal vogelsoorten geldt dat zij hun nestplaatsen en/of hun vaste rust- en verblijfplaatsen 
jaarrond in gebruik hebben, of hier jaarlijks weer naar terugkeren. Deze nesten vallen jaarrond onder 
het beschermingsregime van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming. Er zijn geen nesten aange-
troffen die door vogels met jaarrond beschermde nesten gebruikt kunnen worden. Negatieve effecten 
zijn op basis van de quickscan uitgesloten. 
 
Categorie 5 

Door de afwezigheid holtes in de te kappen bomen zijn negatieve effecten op soorten zoals pimpel-
mees, koolmees, spreeuw, en kauw uitgesloten. Voor zwarte kraaien zijn blijven voldoende alterna-
tieve aanwezig waardoor negatieve effecten voor deze soorten zijn uitgesloten.  
 
Overige broedvogels 

(Opzettelijke) verstoring van Vogelrichtlijnsoorten is alleen toegestaan als er geen wezenlijke invloed 
is op de gunstige staat van instandhouding van de soorten. We adviseren om het broedseizoen te 
ontzien. Standaard wordt voor het broedseizoen 15 maart tot 15 juli aangehouden. Maar vanwege 

Houtduif nest 
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het aantreffen van houtduiven in het plangebied loopt het broedseizoen van 15 maart tot 15 septem-
ber.  
 

2.5.2 Habitatrichtlijnsoorten 

Vleermuizen 

Aanwezige beschermde soorten 

Uit bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat vleermuissoorten zoals in de rosse vleermuis, watervleer-
muis, gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis in Lewenborg voorkomen. 
 
Verblijfplaatsen 

Tijdens het veldbezoek zijn er in deelgebied 8 geen holtes in de te kappen bomen gevonden die 
geschikt zijn voor vleermuizen om als verblijfplaats te gebruiken.  
 
Essentiële vliegroutes  

Essentiële vliegroutes, die verblijfplaatsen en foerageergebied verbinden, bestaan uit lijnvormige 
structuren, zoals bomenrijen en watergangen. Met het kappen van de bomen worden geen van deze 
lijnvormige structuren onderbroken.  
 
Essentieel foerageergebied 

Binnen het plangebied ontbreekt belangrijk onmisbaar foerageergebied. Er blijven voldoende groen-
elementen in de omgeving bestaan die als foerageergebied gebruikt kunnen worden. Ook zijn er 
meerdere soortgelijke foerageerplekken aanwezig buiten het plangebied. Het plangebied maakt dus 
deel uit van een veel groter gebied waarin geschikt foerageergebied in ruime mate aanwezig is. 
Essentieel en onmisbaar foerageergebied is daarom niet aanwezig in het plangebied. 
 
Effecten en vervolg 

Met het kappen van bomen worden geen verblijfplaatsen, vliegroutes of foerageergebied voor vleer-
muizen aangetast. Negatieve effecten in deelgebied 8 zijn op basis van de quickscan uitgesloten. 
 

2.6 Resultaten en effecten deelgebied 10 

2.6.1 Vogelrichtlijnsoorten  

Aanwezige soorten 

Jaarrond beschermde nesten 

Uit bronnenonderzoek blijkt dat de buizerd, boomvalk, ransuil en roek in Lewenborg voorkomen. 
Tijdens het veldbezoek zijn er geen nesten aangetroffen die gebruikt kunnen worden door vogels 
met jaarrond beschermde nesten. 
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Figuur 6 Overzicht resultaten deelgebied 10 Overloop. 

 
Categorie 5 soorten 

Tijdens het veldwerk zijn er verschillende categorie 5 soorten waargenomen. Het gaat om de soorten 
spreeuw, kauw, zwarte kraai, koolmees en pimpelmees. Pimpelmees, koolmees, spreeuw en kauw 
zijn soorten die in holen in bomen kunnen broeden maar ook in huizen. Deze soorten kunnen in 
deelgebied 10 tot broeden komen echter blijven er voldoende alternatieve in de omgeving om tot 
broeden te komen waardoor negatieve effecten op deze soorten worden uitgesloten. Zwarte kraaien 
maken nesten in bomen. Er worden maar enkele bomen gekapt en er  blijven in de omgeving vol-
doende bomen aanwezig waar zwarte kraaien in kunnen broeden. 
 
Overige broedvogels 

In de bomen en groenstructuren om het plangebied kunnen verschillende algemene broedvogels tot 
broeden komen. Tijdens het veldbezoek zijn soorten zoals tjiftjaf, houtduif, merel, zanglijster, rood-
borst en winterkoning waargenomen. 
 
Effecten en vervolg 

Jaarrond beschermde soorten  

Voor een aantal vogelsoorten geldt dat zij hun nestplaatsen en/of hun vaste rust- en verblijfplaatsen 
jaarrond in gebruik hebben, of hier jaarlijks weer naar terugkeren. Deze nesten vallen jaarrond onder 
het beschermingsregime van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming. Er zijn geen nesten aange-
troffen die door vogels met jaarrond beschermde nesten gebruikt kunnen worden. Negatieve effecten 
zijn op basis van de quickscan uitgesloten. 
 
Categorie 5 

Door voldoende alternatieve broed mogelijkheden zijn negatieve effecten op soorten zoals pimpel-
mees, koolmees, spreeuw, en kauw uitgesloten. Voor zwarte kraaien zijn blijven voldoende alterna-
tieve aanwezig waardoor negatieve effecten voor deze soorten zijn uitgesloten.  
 
 
 

Holte 
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Overige broedvogels 

(Opzettelijke) verstoring van Vogelrichtlijnsoorten is alleen toegestaan als er geen wezenlijke invloed 
is op de gunstige staat van instandhouding van de soorten. We adviseren om het broedseizoen te 
ontzien. Standaard wordt voor het broedseizoen 15 maart tot 15 juli aangehouden. Maar vanwege 
het aantreffen van houtduiven in het plangebied loopt het broedseizoen van 15 maart tot 15 septem-
ber.  
 

2.6.2 Habitatrichtlijnsoorten 

Vleermuizen 

Aanwezige beschermde soorten 

Uit bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat vleermuissoorten zoals in de rosse vleermuis, watervleer-
muis, gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis in Lewenborg voorkomen. 
 
Verblijfplaatsen 

Tijdens het veldbezoek zijn er in deelgebied 10 twee bomen (boomnr. 30 en 68) met holtes aange-
troffen (zie figuur 6 en foto 5). Deze holtes kunnen door vleermuizen gebruikt worden als verblijf-
plaats. 
 

  
Foto 5 Links holte in populier (boomnummer 30) en rechts de holte in een populier (boomnummer 68) 

 
Essentiële vliegroutes  

Essentiële vliegroutes, die verblijfplaatsen en foerageergebied verbinden, bestaan uit lijnvormige 
structuren, zoals bomenrijen en watergangen. Met het kappen van de bomen worden geen van deze 
lijnvormige structuren onderbroken.  
 
Essentieel foerageergebied 

Binnen het plangebied ontbreekt belangrijk onmisbaar foerageergebied. Er blijven voldoende groen-
elementen in de omgeving bestaan die als foerageergebied gebruikt kunnen worden. Ook zijn er 
meerdere soortgelijke foerageerplekken aanwezig buiten het plangebied. Het plangebied maakt dus 
deel uit van een veel groter gebied waarin geschikt foerageergebied in ruime mate aanwezig is. 
Essentieel en onmisbaar foerageergebied is daarom niet aanwezig in het plangebied. 
 
Effecten en vervolg 

Er zijn twee bomen in het deelgebied 10 met holtes die door vleermuizen gebruikt kunnen worden 
als verblijfplaats. De bomen met de holtes worden niet gekapt. Ook in de directe omgeving van de 
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bomen met holtes wordt niet gekapt. Negatieve effecten voor vleermuizen zijn dan ook niet aan de 
orde en kan op basis van de quickscan uitgesloten worden. 
 

2.7 Resultaten en effecten deelgebied 11 

2.7.1 Vogelrichtlijnsoorten 

Aanwezige soorten 

Jaarrond beschermde nesten 

Uit bronnenonderzoek blijkt dat de buizerd, boomvalk, ransuil en roek in Lewenborg voorkomen. 
Tijdens het veldbezoek zijn er geen nesten aangetroffen die gebruikt kunnen worden door vogels 
met jaarrond beschermde nesten. 

 
Figuur 7 Overzicht resultaten deelgebied 11 Loefzijde. 

 
Categorie 5 soorten 

Tijdens het veldwerk zijn er verschillende categorie 5 soorten waargenomen. Het gaat om de soorten 
spreeuw, kauw, zwarte kraai, koolmees en pimpelmees. Pimpelmees, koolmees, spreeuw en kauw 
zijn soorten die in holen in bomen kunnen broeden maar ook in huizen. Deze soorten kunnen in 
deelgebied 11 tot broeden komen echter blijven er voldoende alternatieve in de omgeving om tot 
broeden te komen waardoor negatieve effecten op deze soorten worden uitgesloten. Zwarte kraaien 
maken nesten in bomen. Er worden maar enkele bomen gekapt en er blijven in de omgeving vol-
doende bomen aanwezig waar zwarte kraaien in kunnen broeden. 
 
Overige broedvogels 

In de bomen en groenstructuren om het plangebied kunnen verschillende algemene broedvogels tot 
broeden komen. Tijdens het veldbezoek zijn soorten zoals tjiftjaf, houtduif, merel, zanglijster, rood-
borst en winterkoning waargenomen. Van de houtduif is een oud nest aangetroffen (zie figuur 7). 
 
 
 

Holte 

Houtduifnest 
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Effecten en vervolg 

Jaarrond beschermde soorten  

Voor een aantal vogelsoorten geldt dat zij hun nestplaatsen en/of hun vaste rust- en verblijfplaatsen 
jaarrond in gebruik hebben, of hier jaarlijks weer naar terugkeren. Deze nesten vallen jaarrond onder 
het beschermingsregime van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming. Er zijn geen nesten aange-
troffen die door vogels met jaarrond beschermde nesten gebruikt kunnen worden. Negatieve effecten 
zijn op basis van de quickscan uitgesloten. 
 
Categorie 5 

Door voldoende alternatieve broed mogelijkheden zijn negatieve effecten op soorten zoals pimpel-
mees, koolmees, spreeuw, en kauw uitgesloten. Voor zwarte kraaien zijn blijven voldoende alterna-
tieve aanwezig waardoor negatieve effecten voor deze soorten zijn uitgesloten.  
 
Overige broedvogels 

(Opzettelijke) verstoring van Vogelrichtlijnsoorten is alleen toegestaan als er geen wezenlijke invloed 
is op de gunstige staat van instandhouding van de soorten. We adviseren om het broedseizoen te 
ontzien. Standaard wordt voor het broedseizoen 15 maart tot 15 juli aangehouden. Maar vanwege 
het aantreffen van houtduiven in het plangebied loopt het broedseizoen van 15 maart tot 15 septem-
ber.  
 

2.7.2 Habitatrichtlijnsoorten 

Vleermuizen 

Aanwezige beschermde soorten 

Uit bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat vleermuissoorten zoals in de rosse vleermuis, watervleer-
muis, gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis in Lewenborg voorkomen. 
 
Verblijfplaatsen 

Tijdens het veldbezoek zijn er in deelgebied 11 twee bomen met holtes aangetroffen (zie figuur 7 en 
foto 6). Deze holtes kunnen door vleermuizen gebruikt worden als verblijfplaats. 
 

  
Foto 6 De holtes langs de Loefzijde links (boomnummer 35), rechts (boomnummer 43). 

 
Essentiële vliegroutes  

Essentiële vliegroutes, die verblijfplaatsen en foerageergebied verbinden, bestaan uit lijnvormige 
structuren, zoals bomenrijen en watergangen. Met het kappen van de bomen worden geen van deze 
lijnvormige structuren onderbroken.  
 



 
 
 

2020 | P20064 | QS Wnb vellen  en herplant van populieren en wilgen in Lewenborg 

 
 

22 

Essentieel foerageergebied 

Binnen het plangebied ontbreekt belangrijk onmisbaar foerageergebied. Er blijven voldoende groen-
elementen in de omgeving bestaan die als foerageergebied gebruikt kunnen worden. Ook zijn er 
meerdere soortgelijke foerageerplekken aanwezig buiten het plangebied. Het plangebied maakt dus 
deel uit van een veel groter gebied waarin geschikt foerageergebied in ruime mate aanwezig is. 
Essentieel en onmisbaar foerageergebied is daarom niet aanwezig in het plangebied. 
 
Effecten en vervolg 

Er zijn twee bomen in het deelgebied 11 met holtes die door vleermuizen gebruikt kunnen worden 
als verblijfplaats. De twee bomen met holtes worden niet gekapt. Wel worden de bomen gesnoeid de 
holtes blijven ook na de snoei geschikt voor vleermuizen. Negatieve effecten voor vleermuizen treedt 
niet op mits er alleen snoeiwerkzaamheden plaats vinden en de holtes behouden blijven.  
 

2.8 Resultaten en effecten deelgebied 9 

2.8.1 Vogelrichtlijnsoorten 

Aanwezige soorten 

Jaarrond beschermde nesten 

Uit bronnenonderzoek blijkt dat de buizerd, boomvalk, ransuil en roek in Lewenborg voorkomen. 
Tijdens het veldbezoek zijn er geen nesten aangetroffen die gebruikt kunnen worden door vogels 
met jaarrond beschermde nesten. 

 
Figuur 8 Overzicht resultaten deelgebied 9 Midscheeps/Bakboordswal. 

 
Categorie 5 soorten 

Tijdens het veldwerk zijn er verschillende categorie 5 soorten waargenomen. Het gaat om de soorten 
spreeuw, kauw, zwarte kraai, koolmees en pimpelmees. Pimpelmees, koolmees, spreeuw en kauw 
zijn soorten die in holen in bomen kunnen broeden maar ook in huizen. Deze soorten kunnen in 
deelgebied 9 tot broeden komen echter blijven er voldoende alternatieve in de omgeving om tot 
broeden te komen waardoor negatieve effecten op deze soorten worden uitgesloten. Zwarte kraaien 

Holtes 

houtduifnest 
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maken nesten in bomen. Er worden maar enkele bomen gekapt en er  blijven in de omgeving vol-
doende bomen aanwezig waar zwarte kraaien in kunnen broeden. 
 
Overige broedvogels 

In de bomen en groenstructuren om het plangebied kunnen verschillende algemene broedvogels tot 
broeden komen. Tijdens het veldbezoek zijn soorten zoals tjiftjaf, houtduif, merel, zanglijster, rood-
borst en winterkoning waargenomen. Van de houtduif is een oud nest aangetroffen (zie figuur 8). 
Deze kunnen later in het seizoen nog tot broeden kunnen komen in het plangebied. 
 
Effecten en vervolg 

Jaarrond beschermde soorten  

Voor een aantal vogelsoorten geldt dat zij hun nestplaatsen en/of hun vaste rust- en verblijfplaatsen 
jaarrond in gebruik hebben, of hier jaarlijks weer naar terugkeren. Deze nesten vallen jaarrond onder 
het beschermingsregime van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming. Er zijn geen nesten aange-
troffen die door vogels met jaarrond beschermde nesten gebruikt kunnen worden. Negatieve effecten 
zijn op basis van de quickscan uitgesloten. 
 
Categorie 5 

Door voldoende alternatieve broed mogelijkheden zijn negatieve effecten op soorten zoals pimpel-
mees, koolmees, spreeuw, en kauw uitgesloten. Voor zwarte kraaien zijn blijven voldoende alterna-
tieve aanwezig waardoor negatieve effecten voor deze soorten zijn uitgesloten.  
 
Overige broedvogels 

(Opzettelijke) verstoring van Vogelrichtlijnsoorten is alleen toegestaan als er geen wezenlijke invloed 
is op de gunstige staat van instandhouding van de soorten. We adviseren om het broedseizoen te 
ontzien. Standaard wordt voor het broedseizoen 15 maart tot 15 juli aangehouden. Maar vanwege 
het aantreffen van houtduiven in het plangebied loopt het broedseizoen van 15 maart tot 15 septem-
ber 
 

2.8.2 Habitatrichtlijnsoorten 

Vleermuizen 

Aanwezige beschermde soorten 

Uit bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat vleermuissoorten zoals in de rosse vleermuis, watervleer-
muis, gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis in Lewenborg voorkomen. 
 
Verblijfplaatsen 

Tijdens het veldbezoek zijn er in deelgebied  vier bomen met holtes aangetroffen (zie figuur 11 en 
foto 11). De holtes bevinden zich in de bomen met nummers 15, 16, 99 en 149. Deze holtes kunnen 
door vleermuizen gebruikt worden als verblijfplaats.  
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Foto 7 Holtes in de populieren links boomnummer 15 en rechts boomnummer 16.  

 
Essentiële vliegroutes  

Essentiële vliegroutes, die verblijfplaatsen en foerageergebied verbinden, bestaan uit lijnvormige 
structuren, zoals bomenrijen en watergangen. Met het kappen van de bomen worden geen van deze 
lijnvormige structuren onderbroken.  
 
Essentieel foerageergebied 

Binnen het plangebied ontbreekt belangrijk onmisbaar foerageergebied. Er blijven voldoende groen-
elementen in de omgeving bestaan die als foerageergebied gebruikt kunnen worden. Ook zijn er 
meerdere soortgelijke foerageerplekken aanwezig buiten het plangebied. Het plangebied maakt dus 
deel uit van een veel groter gebied waarin geschikt foerageergebied in ruime mate aanwezig is. 
Essentieel en onmisbaar foerageergebied is daarom niet aanwezig in het plangebied. 
 
Effecten en vervolg 

Er zijn vier bomen in deelgebied 9 met holtes die door vleermuizen gebruikt kunnen worden als ver-
blijfplaats. Drie van de vier bomen blijven behouden, alleen boomnummer 149 zal geveld gaan wor-
den. Bij deze boom heeft in 2019/20 een vleermuisonderzoek plaats gevonden (zie bijlage 1) tijdens 
dit onderzoek zijn geen verblijfplaatsen vastgesteld. Negatieve effecten voor vleermuizen kan op 
basis van de quickscan en nader onderzoek uitsloten worden. 
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3 | Conclusie 

3.1 Conclusie beschermde soorten 

Op basis van de quickscan zijn met betrekking tot de aanwezigheid van beschermde flora en fauna 
de volgende conclusies te trekken: De samenvatting wordt weergeven in tabel 1: 
 
Tabel 1 Samenvatting van de nodige vervolg stappen per deelgebied. 

Deelgebied  Straat Vogels jaarrond 

beschermde 

nesten   

Vleermuizen Boomnummer Vervolg 

5 Baken Nee Ja 25 Boom wordt 

gesnoeid, holte 

blijft behouden. 

6 Bakboordswal Nee Nee N.V.T N.V.T 

7 Bakboordswal Nee Nee N.V.T N.V.T 

8 Bakboordswal Nee Nee N.V.T N.V.T 

10 Overloop Nee Ja 30 en 68 Bomen worden 

niet geveld, 

holtes blijven 

behouden 

11  Loefzijde Nee Ja 35 en 43 Bomen worden 

gesnoeid holtes 

blijven behou-

den 

9 Midscheeps/Bakboordswal Nee Ja 15,16,99 en 

149 

Bomen 15,16 en 

99 worden niet 

geveld. Boom 

149 wordt wel 

geveld nader 

onderzoek 

noodzakelijk 

(reeds uitge-

voerd)  

 

� In en rond het plangebied is geschikt broedbiotoop voor vogels zoals houtduif, merel, spreeuw en 
kauw aanwezig; 

� Er zijn verschillende bomen met holtes aangetroffen die door vleermuizen gebruikt kunnen worden 
als verblijfplaats. 

� Met de werkzaamheden worden geen potentiële vliegroutes of essentieel foerageergebied van 
vleermuizen aangetast. 
 
Indien andere werkzaamheden dan die zijn weergegeven in de kaarten gaat plaatsvinden, dienen 
ook deze ingrepen getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. De conclusies kunnen dan 
afwijken van de bovenstaande conclusies. 
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3.2 Benodigde vervolgstappen 

� Voordat de kap van boomnummer 149 Midsheeps/Bakboordswal geveld wordt dient er een nader 
onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd te gaan worden.  Dit nader onderzoek is reeds uitgevoerd 
(bijlage 1).  

� Bomen met holtes waar gesnoeid gaat worden, dienen de werkzaamheden onder ecologische 
begeleiding uitgevoerd te worden.  

� Om negatieve effecten als gevolg van de werkzaamheden op de aanwezige broedvogels te voorko-
men, dient te worden gewerkt buiten het broedseizoen (buiten de periode half maart t/m half sep-
tember).  

� Voor nationaal beschermde soorten geldt de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat schade aan wilde 
planten en dieren zoveel, als redelijkerwijs mogelijk is, wordt voorkomen. Dit kan door het rooien van 
de struiken in één richting uit te voeren, zodat eventuele grondgebonden zoogdieren zelfstandig het 
gebied kunnen verlaten. 
 
Uit het nader onderzoek zal blijken of een ontheffing op de Wet natuurbescherming nodig is en of er 
maatregelen getroffen moeten worden. De behandeltermijn van een ontheffing bij de Provincie Gro-
ningen duurt minimaal 13 weken, ook zijn er kosten aan de ontheffingsaanvraag verbonden.  
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B 1 | Bijlage: Nader onderzoek  
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1 | Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Groningen heeft voor de stadswijk Lewenborg een bomenbeheerplan opgesteld om 
het groen in de wijk te verduurzamen (Grontmij, 2012 en Grontmij, 2014). Bij de aanleg van de wijk 
zijn vooral snelgroeiende bomen aangeplant, zoals populieren en wilgen. Deze bomen zorgen de 
laatste jaren steeds meer voor overlast en gevaar door bijvoorbeeld vallende takken. In de opgestel-
de beheerplannen is ingegaan op de geleidelijke omvorming van snelgroeiende bomen naar lang-
zaam groeiende bomen die duurzamer zijn. Bomen die (nu of op termijn) voor gevaarlijke situaties 
kunnen zorgen, worden gefaseerd in 2020 en 2021 gekapt. Met de geleidelijke omvorming wordt 
voorkomen dat in een korte periode een groot deel van de bomen geveld moet worden door afne-
mende vitaliteit.  
 
Buro Bakker heeft voor dit project een quickscan en een boomcamera inspectie uitgevoerd. Hieruit 
kwam naar voren dat vier bomen in potentie geschikt zijn voor vleermuizen. Omdat de bomen moge-
lijk geschikt zijn voor verblijfplaatsen van vleermuizen, is een nader onderzoek uitgevoerd.  
 
Dit rapport doet verslag van het nader onderzoek. Het rapport geeft antwoord op de volgende vra-
gen: 
 
- Zijn er verblijfplaatsen van vleermuizen in de bomen in het plangebied aanwezig? 
- Zijn er verblijfplaatsen van vleermuizen binnen de invloedsfeer van de geplande werkzaamheden 

nabij het plangebied, aanwezig? 
- Heeft het plangebied een belangrijke rol als foerageergebied voor vleermuizen? 
- Zijn er essentiële vliegroutes voor vleermuizen aanwezig in het plangebied? 
- Zijn er door de geplande ontwikkelingen negatieve effecten op één of meerdere soortgroepen te 

verwachten? 
- Is er door de geplande ontwikkelingen kans op overtredingen van de verbodsbepalingen van de 

Wet natuurbescherming? 
- Zijn er aan de hand van dit onderzoek vervolgstappen, zoals een ontheffingsaanvraag, mitigeren-

de maatregelen en compenserende maatregelen aan de orde? 
 

1.2 Wettelijk kader 

Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet opgegaan in één 
nieuwe wet: de Wet natuurbescherming (Wnb). Hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming betreft 
het onderdeel soorten, voorheen de Flora- en faunawet.  
 
In de Wet natuurbescherming worden drie beschermingsregimes onderscheiden: 
1. Vogelrichtlijnsoorten (artikel 3.1 - 3.4) 
2. Habitatrichtlijnsoorten en soorten genoemd in de Verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5 - 3.9) 
3. Andere soorten (artikel 3.10 - 3.11; bijlage onderdeel A en B) 
 
Onder de Flora- en faunawet is een lijst met �jaarrond beschermde nesten� opgesteld, die ook onder 

de Wnb geldig is. Onder de Wet natuurbescherming geldt, net als onder de Flora- en faunawet, de 
zorgplicht (artikel 1.11) voor alle in het wild levende dieren. 
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Voor dit project is de provincie Groningen het bevoegd gezag voor de uitvoering van de Wet natuur-
bescherming en voor het verlenen van een eventuele ontheffing. De provincie Groningen heeft voor 
de implementatie van de Wet natuurbescherming een verordening vastgesteld. Hierin is onder meer 
de lijst met vrijgestelde soorten te vinden. 
 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het plangebied en de voorgenomen plannen beschreven. Hoofdstuk 3 beschrij-
ven we de methode van het onderzoek. Hoofdstuk 4 bespreken we de resultaten die zijn gevonden 
in het plangebied en de omgeving tijdens het onderzoek. In hoofdstuk 5 worden de effecten en de 
benodigde vervolgstappen behandeld. In hoofdstuk 6 wordt de geraadpleegde literatuur weergege-
ven. 
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2 | Beschrijving plangebied 

2.1 Ligging plangebied 

De vier bomen betreffen boomnummers 10 en 13 (gebied Boek/De Fok), 63 en 117 (gebied Vooron-
der/Midscheeps) en staan in de wijk Lewenborg, gelegen in het Noordoosten van de stad Groningen 
(figuur 1). Voor een impressie van de gebieden, zie foto 1.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1 De locaties van de bomen in Groningen. Bron: Openstreetmap.  

 

10 

13 

63 

117 
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Foto 1 Impressie van het plangebied met links het gebied bij boomnummers 10 en 117 (Vooronder/Midscheeps) en 

rechts 13 en 63 (Boek/De Fok).  

 

2.2 Planbeschrijving 

Het plan bestaat uit het kappen van bomen (vooral populieren en wilgen) op de locaties. Met de kap 
ontstaat een geleidelijke omvorming van snelgroeiende bomen naar langzaam groeiende bomen die 
duurzamer zijn. De bomen worden in het najaar van 2020 gekapt. De bomen worden vervangen door 
nieuwe, langzaam groeiende bomen.  
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3 | Methode 

3.1 Bronnenonderzoek 

Het bronnenonderzoek bestaat uit het raadplegen van de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF, geraadpleegd op 20 juli 2020) en vrij beschikbare verspreidingsgegevens van beschermde 
soorten. Teven zijn de kennisdocumenten van BIJ12 geraadpleegd. 
 

3.2 Veldonderzoek 

Het ecologisch onderzoek heeft zich gericht op vleermuizen. Het onderzoek naar vleermuizen is 
uitgevoerd volgens het Vleermuisprotocol 20171. In figuur 1 staan de locaties van de bomen waar 
het onderzoek zich op gericht heeft aangeduid. 
 

3.2.1 Vogelrichtlijnsoorten 

Jaarrond beschermde nesten 

Er is geen apart onderzoek uitgevoerd naar jaarrond beschermde nesten. Tijdens de quickscan zijn 
binnen het plangebied geen geschikte nesten aangetroffen.  
 
Algemene broedvogels 

Er is geen apart onderzoek naar uitgevoerd naar broedvogels.  
 

3.2.2 Habitatrichtlijnsoorten 

Vleermuizen 

Het onderzoek naar vleermuizen is uitgevoerd conform het Vleermuisprotocol 2017. Dit houd in dat 
de onderzoeksrondes zijn uitgevoerd onder voor vleermuizen geschikte omstandigheden (geen re-
gen, harde wind, of een temperatuur onder 9 graden). Voor een overzicht van de omstandigheden 
van de onderzoeksronden, zie tabel 1.  
 
Het nader onderzoek naar vleermuizen is uitgevoerd door middel van vier veldbezoeken en een 
omgevingscheck in september. De voorjaars- en zomerronden zijn gericht op het vaststellen van 
kraamverblijfplaatsen en zomerverblijfplaatsen. De najaarsrondes zijn gericht op het vaststellen van 
paarverblijfplaatsen. Met de activiteit van de najaarsrondes wordt tevens een inschatting gemaakt 
over het belang van de boomholtes als winterverblijfplaats.  
 
Tijdens alle onderzoeken is gebruik gemaakt van batdetectors van het type Pettersson D240 en 
opname apparatuur. Ter plaatse zijn vleermuissoorten op naam gebracht en ingemeten met het 
programma WaarnemingPro op een tablet. Wanneer soorten ter plaatse niet op naam konden wor-
den gebracht zijn opnames gemaakt van de sonargeluiden. Deze opnames zijn op kantoor geanaly-
seerd met het programma Anabat Insight. 
 
Voor alle ronden heeft een onderzoeker een betreffende boom geobserveerd tijdens momenten van 
in- of uitvliegen van vleermuizen.  
 

 
 
 
1 Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdiervereniging (2017); Vleermuisprotocol 2017, maart 2017. 

www.netwerkgroenebureaus.nl en www.zoogdiervereniging.nl 
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Tabel 1 Data veldwerk en omstandigheden van het onderzoek naar vleermuizen 

Ron

de 

Boom-

nummer 

Datum Aantal 

perso-

nen 

Starttijd Eindtijd Zon 

op/onde

r 

Tempera-

tuur in �C 

Windkracht in 

Beaufort 

Neerslag Bewolking 

1 10 en 117 21-08-2019 2 20:56 23:15 20:58 17 0 Geen Onbewolkt 

1 63 26 -08-2019 1 20:34 23:00 20:48 21 2 Geen Onbewolkt 

1 13 27-08-2019 1 20:29 22:50 20:46 25 0 Geen Onbewolkt 

2 10 en 117 18-09-2019 2 22:00 00:20 19:49 11 1 Geen Bewolkt 

2 63 25-09-2019 1 21:15 23:51 19:33 16 1 Geen Bewolkt 

2 13 26-09-2019 1 21:18 00:00 19:31 14 2 Geen Licht bewolkt 

3 10 en 117 26-05-2020 2 3:15 5:30 5:23 7,5 0 Geen Licht bewolkt 

3 13 en 63 27-05-2020 2 21:30 23:50 21:45 11 3 Geen Lichtbewolkt 

4 10 en 117 2-07-2020 2 22:03 00:18 22:03 16 3 Geen Half bewolkt 

4 13 en 63 1-07-2020 2 3:00 5:15 5:09 13 1 Geen Half bewolkt 
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4 | Resultaten 

Het nader onderzoek richtte zich op vleermuizen. Andere soorten en soortgroepen zijn tijdens de 
quickscan uitgesloten. Wel is tijdens het vleermuisonderzoek gelet op algemene broedvogels. Omdat 
alleen vleermuizen en algemene broedvogels zijn onderzocht, worden alleen deze soort(groepen) in 
dit hoofdstuk behandeld.  
 

4.1 Habitatrichtlijnsoorten 

4.1.1 Vleermuizen 

Uit gegevens van de NDFF blijkt dat 5 vleermuissoorten zijn waargenomen in de afgelopen 10 jaar in 
en nabij (100-200 meter) het plangebied. Het betreft de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleer-
muis, laatvlieger, rosse vleermuis en watervleermuis. Van deze soorten verblijven de rosse vleer-
muis en watervleermuis doorgaans in bomen. De andere soorten verblijven grotendeels in gebou-
wen. 
 
Plangebied 

Verblijfplaatsen  

Tijdens het nader onderzoek zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen in de bomen in het plange-
bied vastgesteld.  
 
Foerageergebied en vliegroutes 

Vleermuizen maken gebruik van luwe, beschutte locaties om te foerageren op insecten. Binnen het 
plangebied maken gewone dwergvleermuizen, ruige dwergvleermuis, laatvliegers en in mindere 
mate ook rosse vleermuizen gebruik van het groen langs de Stuurboordswal en Loefzijde. Dit groen 
biedt de dieren voldoende beschutting en insecten.  
 
Essentiële vliegroutes, die verblijfplaatsen en foerageergebied verbinden, bestaan uit lijnvormige 
structuren, zoals bomenrijen en watergangen. Onder verschillende weersomstandigheden, bijvoor-
beeld bij verschillende windsnelheden en windrichtingen, kunnen verschillende routes worden ge-
bruikt. Soms zijn de vliegroutes niet aan een herkenbare lijnvormige structuur te relateren. Er vindt 
dan een diffuse verspreiding over de woonwijk en groengebieden plaats en er wordt gefoerageerd in 
tuinen, bomen, bij stedelijk groen, watergangen en dergelijke. 
 
De bomen in het plangebied kunnen onderdeel zijn van vliegroutes omdat ze onderdeel zijn van 
bomenlanen en watergangen (figuur 2). Enkele vleermuizen zijn hier ook voorbij vliegend waarge-
nomen.  
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Figuur 2 De 4 bomen kunnen onderdeel zijn van vliegroutes van vleermuizen (gele pijlen).  

 
Buiten plangebied 

Verblijfplaatsen   

Buiten het plangebied zijn 3 paarverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis, 2 paarverblijfplaat-
sen van de ruige dwergvleermuis en 1 zomerverblijfplaats van de watervleermuis vastgesteld. De 
verblijfplaatsen van de dwergvleermuizen bevonden zich in woningen nabij de te kappen bomen. Het 
verblijf van de watervleermuis bevond zich in een boom nabij boomnummer 63. Uit deze verblijf-
plaats vlogen 9 watervleermuizen uit. Voor de locaties van de aangetroffen verblijfplaatsen, zie tabel 
2 en figuur 3.  
 
Tabel 2 Overzicht van de aangetroffen verblijfplaatsen van vleermuizen buiten het plangebied.  

Straat Huisnummer Soort Type verblijf 

Gangboord 68 Ruige dwergvleermuis Paarverblijf 

De Fok 37 Gewone dwergvleermuis Paarverblijf 

De Fok 12 Gewone dwergvleermuis Paarverblijf 

Boeg 34 Gewone dwergvleermuis Paarverblijf 

Boeg 5 Ruige dwergvleermuis Paarverblijf 

Nabij boomnummer 63 --- Watervleermuis Zomerverblijf 

 

 

 

117

10 

63 

13 
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Foerageergebied en vliegroutes 

De directe omgeving van de bomen biedt veel geschikt foerageergebied. Vooral het Wijkpark biedt 
veel groen en water waar vleermuizen gebruik van kunnen maken. Tijdens het nader onderzoek zijn 
buiten het plangebied foeragerende gewone dwergvleermuizen, ruige dwergvleermuizen, laatvlie-
gers en rosse vleermuizen waargenomen. De dieren maken veel gebruik van het aanwezige groen. 
Ook het water bij boomnummers 10 en 117 wordt gebruikt om te foerageren door dwergvleermuizen 
en laatvliegers. Watervleermuizen zijn foeragerend waargenomen boven de vijver van het Wijkpark, 
gelegen ten noordwesten van boomnummers 13 en 63. Voor de locaties van de foerageergebieden, 
zie figuur 3.  
 
Buiten het plangebied zijn geen essentiële vliegroutes vastgesteld. Enkele voorbij vliegende laatvlie-
gers en gewone dwergvleermuizen maakten gebruik van de bomenlanen (figuur 2).  
 

4.2 Vogelrichtlijnsoorten 

4.2.1 Broedvogels 

Tijdens het nader onderzoek naar vleermuizen is een merelnest vastgesteld in een boomholte nabij 
boomnummer 117. Nesten van andere vogelsoorten zijn niet vastgesteld.  
 

4.3 Samenvatting aangetroffen verblijfplaatsen en nesten 

4.3.1 Habitatrichtlijnsoorten 

Vleermuizen 

Verblijfplaatsen 

Bij geen enkele van de te kappen bomen zijn vleermuisverblijfplaatsen vastgesteld. Wel zijn in de 
directe omgeving verblijfplaatsen van de gewone en ruige dwergvleermuis aanwezig. Nabij boom-
nummer 63 bevindt zich een verblijfplaats van watervleermuizen (figuur 3).  
 
Foerageergebied en vliegroutes 

Vleermuizen maken gebruik van het groen en water nabij de te kappen bomen om te foerageren. 
Enkele individuen maken gebruik van de bomenlanen om van verblijfplaats naar foerageergebieden 
te vliegen.  
 

4.3.2 Vogelrichtlijnsoorten 

Broedvogels 

Nabij boomnummer 117 bevindt zich een merelnest (figuur 3). Andere broedvogels of nesten zijn niet 
waargenomen. 
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Figuur 3 Aangetroffen verblijfplaatsen en foerageergebied bij en nabij de te onderzoeken bomen (individueel ge-

nummerd). Bron: Openstreetmap.  
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5 | Effecten en vervolg 

5.1 Effecten 

5.1.1 Habitatrichtlijnsoorten 

Vleermuizen 

Verblijfplaatsen 

In de te kappen bomen zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig. Buiten het plangebied 
zijn wel vleermuisverblijfplaatsen aanwezig. Voor de gewone en ruige dwergvleermuis verblijfplaat-
sen geldt dat ze in gebouwen aanwezig zijn welke op voldoende afstand van de te kappen bomen 
staan. De aanwezige individuen zullen geen negatieve effecten door de bomenkap ervaren. Het 
watervleermuisverblijf zit in een boom nabij boomnummer 63. Als de kap van boomnummer 63 over-
dag plaats vindt, zullen de watervleermuizen niet negatief worden beïnvloed. Van belang is dan wel 
om bij werkzaamheden die meerdere dagen overspannen, �s nachts geen verlichting aan te laten 

staan.  
 
Foerageergebied en vliegroutes 

Vleermuizen maken gebruik van het plangebied en omgeving om te foerageren. Verwacht wordt dat 
de dieren dit kunnen blijven doen, ook na de kap. In de omgeving van de bomen worden ook een 
aantal andere bomen gekapt. Maar er blijven voldoende bomen in de omgeving staan dat geen grote 
gaten vallen in het aanwezige groen. Hierdoor blijft het gebied geschikt voor vleermuizen om te foe-
rageren. Door de kap van de bomen worden vliegroutes niet onderbroken. Vleermuizen kunnen dus 
gebruik blijven maken van de vliegroutes. Hierdoor zijn negatieve effecten uitgesloten.  
  

5.1.2 Vogelrichtlijnsoorten 

Broedvogels 

In de bomen en hun omgeving kunnen broedvogels tot broeden komen. Zo is een merelnest vastge-
steld. Als een nest wordt gebouwd net voor de kap gaat plaats vinden, wordt het nest vernield, wat 
een overtreding is van de Wet natuurbescherming. Ook kunnen broedvogels verstoord worden door 
werkzaamheden die nabij hun nest plaatsvinden. Om negatieve effecten op broedvogels te voorko-
men dienen de bomen buiten het broedseizoen (half maart t/m half juli) te worden gekapt.   
 

5.2 Vervolgstappen 

Omdat negatieve effecten op vleermuizen zijn uitgesloten of kunnen worden voorkomen, zijn geen 
vervolgstappen nodig voor vleermuizen. Voorkomen van negatieve effecten kan gedaan worden 
door overdag te werken en geen verlichting �s nachts aan te laten staan.  
 
Om negatieve effecten op broedvogels te voorkomen dienen de bomen buiten het broedseizoen (half 
maart t/m half juli) te worden gekapt.   
 

5.2.1 Ontheffing 

Omdat door de werkzaamheden geen verblijfplaatsen/nesten worden aangetast of dieren worden 
verstoord, is een ontheffing van de Wet natuurbescherming niet nodig.  
 

5.2.2 Invulling zorgplicht 

De zorgplicht (art. 1.11 Wet natuurbescherming) houdt in dat schade aan wilde planten en dieren 
zoveel als redelijkerwijs mogelijk is wordt voorkomen. In dit geval is het van belang om buiten het 
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broedseizoen van algemene broedvogels te werken (half maart t/m half juli), of, als dit niet mogelijk 
is, voor de werkzaamheden een broedvogelcontrole uit te voeren.  
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