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1 Inleiding 
 
In opdracht van Waternet zijn de populieren op het dijklichaam aan het Gein-Zuid te 
Abcoude ter hoogte van huisnummers 24-27 beoordeeld en is een oriënterend ecologisch 
onderzoek uitgevoerd in dit gebied. Door de bomen te laten keuren voldoet de 
boomeigenaar aan de wettelijke zorgplicht in de zin van artikel 6:162 lid2 BW, mits de in 
het advies aangegeven maatregelen worden uitgevoerd (verhoogde zorgplicht). 
 
De aanleiding van het onderzoek is de afweging van de beheerder om de bomen te 
vellen. Het kappen van bomen is een ruimtelijke ingreep in het kader van de Wet 
natuurbescherming die van invloed kan zijn op de landschappelijke of natuurwaarde. De 
populieren genieten geen beschermde status als klein landschappelijk element (KLE) 
volgens de Verordening Natuur en Landschap van de provincie Utrecht. 
 

 Figuur 1. Locatie dubbele rij populieren 

 
Het oriënterend ecologisch onderzoek betreft een toetsing aan de Wet 
natuurbescherming, die naast soortenbescherming ook bescherming van leefgebieden en 
bescherming van natuur, bos en landschap omvat. Bij ruimtelijke ingrepen moet volgens 
de Wet natuurbescherming rekening worden gehouden met beschermde planten- en 
diersoorten. Actuele flora- en faunagegevens van het projectgebied zijn noodzakelijk om 
te voldoen aan de door het ministerie van LNV gestelde eisen in het kader van de Wet 
natuurbescherming of aan de eisen gesteld in een door het ministerie goedgekeurde 
gedragscode. 
 
 
 
 
 
 



 

2 Onderzoeksmethoden  
 

Inventarisatie en keuring bomen 

 
Voor de bomen die binnen het gebied staan, zijn de inventarisatiegegevens opgenomen. 
Hierbij zijn gegevens over het geslacht, de soort, de gemiddelde kroonprojectie, de 
hoogte en de stamdiameter opgenomen. Zie de bijlage voor de kaart met boomposities, 
-nummers en gemiddelde kroonprojecties. 
De bomen zijn vervolgens gekeurd volgens de VTA methode. VTA staat voor Visual Tree 
Assessment, oftewel visuele boombeoordeling. Deze onderzoeksmethode is te 
raadplegen in het handboek boomveiligheid van Mattheck en Breloer.1 De 
onderzoeksmethode kent de volgende drie stappen in de procedure. 
 

1. Visuele controle op symptomen van verzwakking. Als er geen bedenkelijke 
tekenen worden gevonden, wordt het onderzoek beëindigd. 

2. Bij een indicatie van verzwakking wordt nader technisch onderzoek (NTO) 
geadviseerd.  

3. Geven de onderzoeksresultaten reden tot ongerustheid, dan moet worden 
vastgesteld hoe groot de risico’s zijn voor de omgeving. 

 
Bij deze keuringsmethode worden bomen individueel bekeken en beoordeeld. Hierbij 
wordt onder andere gelet op de kroonopbouw en de kwaliteit van de stam(voet). De 
nadruk van deze inspectie ligt bij het opsporen van signalen die duiden op verstoringen 
van de balans binnen de boom. Op basis van de uiterlijke signalen wordt de conditie van 
de boom als goed, redelijk, matig of slecht beoordeeld. 
 
Goed:  De boom toont een goede groei, de twijgzetting en volledige ontwikkeling  

van de scheuten zijn als goed beoordeeld voor de soort. 
Redelijk: Degeneratie van de boom waarbij een verminderde groei van de twijg- en 

knopzetting aanwezig is. De boom functioneert nog wel naar behoren. 
Matig: Er is duidelijk sprake van stagnatie en het afsterven van twijgen in de 

buitenkroon. Er is nauwelijks nog sprake van scheutlengtegroei. De kroon 
heeft een verminderde bladbezetting in het groeiseizoen. 

Slecht: De boom toont een aftakelend beeld waarbij zwaar dood hout en het 
afsterven van kroondelen en/of top zichtbaar is. 

 
 
De indexering van de toekomstverwachting op 
basis van de huidige situatie is als volgt. 
 

 

 
Tabel 1: Indexering toekomstverwachting 
  

                                                                 
1 Mattheck, C. en H. Breloer, 1995. Handboek boomveiligheid: de boombreuk in mechanica en rechtspraak. 

Pius Floris Produkties, Almere-Haven. 

Indexering toekomstverwachting 
Slecht < 5 jaar 
Matig > 5 jaar 
Redelijk > 10 jaar 
Goed > 20 jaar 



 

 

Oriënterend ecologisch onderzoek 

 
In het oriënterend ecologisch onderzoek wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de 
soorten die bescherming genieten door de Wet natuurbescherming. De doelstelling van 
het oriënterend ecologisch onderzoek is meerledig: 

o Het vaststellen van de aanwezigheid van planten- en diersoorten die vallen onder 
het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.  

o Het vaststellen van de effecten van het voorgenomen initiatief op de aanwezige 
beschermde soorten en hun leefgebieden. 

o Het vaststellen of de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder dat een 
ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming benodigd is of dat er 
gewerkt kan worden volgens een goedgekeurde gedragscode. 

 
Wanneer met een ruimtelijke ingreep of bestendig beheer (onderhoud) de 
verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overschreden, kan de 
provincie Utrecht, indien aan bepaalde ontheffingscriteria is voldaan, ontheffing 
verlenen. Tevens bestaat de mogelijkheid te werken volgens een goedgekeurde 
gedragscode. Indien een ruimtelijke ingreep met een te verwachten negatief effect op de 
natuurwaarden in of in de nabijheid van een Natura 2000 gebied plaatsvindt, dienen de 
gevolgen van de ingreep inzichtelijk te worden gemaakt. Dit gebied ligt niet in (de 
nabijheid van) een natuurgebied. 

Voor het onderzoek zijn gegevens geraadpleegd van de Nationale Databank Flora en 
Fauna (NDFF). Conform de Wet natuurbescherming zijn deze gegevens niet ouder dan 
drie jaar. De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van 
verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren. 
Nieuwe gegevens worden dagelijks toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn 
gevalideerd. Nader (veld-) onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een 
soort te bevestigen of uit te sluiten. 

De gegevens die de NDFF levert, zijn afkomstig van de Particuliere Gegevensbeherende 
Organisaties (PGO's; onder andere RAVON, SOVON, de Vlinderstichting, VZZ) die 
verenigd zijn in de Vereniging Onderzoek Flora & Fauna (VOFF). De landelijke PGO’s zijn 
een belangrijke bron waar informatie is samengebracht over voorkomen en verspreiding 
van (beschermde) soorten. 

Het betreffende gebied ligt binnen het kilometerhok 128-477. Uit de gegevens van de 
NDFF komt naar voren of op flora en fauna is onderzocht en de aangetroffen hoeveelheid 
beschermde soorten in het kilometerhok. De soorten worden niet bij naam genoemd. 
Deze kunnen worden opgevraagd. 

De gegevens die via de NDFF worden 
verkregen, zijn per kilometerhok en 
gebaseerd op actuele verspreidingsgegevens, 
want de gemeente Ronde Venen heeft geen 
inventarisatie van beschermde flora en fauna 
laten uitvoeren. Deze soorten zijn ergens 
binnen het kilometerhok waargenomen en dit 
wil dus niet zeggen dat de desbetreffende 
soorten in het betreffende gebied 
voorkomen. Zie de bijlage voor gegevens van 
de NDFF voor een overzicht van de 
soortgroepen van kilometerhok 128-477. 

Figuur 2. Onderzoeksgebied (rode markering) 



 

 
Veldonderzoek 

De veldinventarisatie is erop gericht te controleren in hoeverre de soorten, waarvan op 
voorhand wordt aangenomen dat deze aanwezig zijn, ook daadwerkelijk aanwezig zijn. 
Tevens is een algemene beoordeling gemaakt ten aanzien van de geschiktheid van het 
gebied als leefgebied voor de diverse beschermde soorten en soortgroepen. Hierbij is 
gelet op biotoopkenmerken. 

In de onderstaande tabel zijn de gegevens samengevat van het uitgevoerde 
veldonderzoek en de weersgesteldheid. Het weer vormde geen belemmering voor het 
veldonderzoek. 

Tabel 2: uitgevoerd veldbezoek en weersgesteldheid 

 

3 Onderzoeksresultaten  
 

Inventarisatie & keuringsresultaten 

Het onderzochte gebied bestaat hoofdzakelijk uit een grotendeels dubbele rij gewone 
populieren (74 stuks Populus x canadensis) en minder dominant aanwezig een aantal 
knotbomen (6 stuks), een haag (3 boompjes; tezamen 10 vormbomen), overige bomen 
(8 stuks wilg, eik, es en gouden regen) met een berm van kruidachtige planten. 
 
De meeste populieren zijn 50 à 60 jaar oud, vermoedelijk geplant in de jaren 1960 en 
hebben een geringe onderlinge plantafstand van 5 à 6 m. De populieren vormen een 
gesloten kronendak en in de dubbele rij groeien de kronen alleen nog naar buiten (west- 
en oostwaarts), waardoor in de meeste gevallen eenzijdige kronen zijn ontstaan2. De 
oostelijke rij heeft veelal een natuurlijke scheefstand ontwikkeld om voldoende zonlicht 
te kunnen opvangen. De grootste populieren zijn ca. 25 m hoog, maar de meeste echter 
18 tot 24 m. 
 
Omdat de bermen niet breed zijn, is het doorwortelbare volume per boom niet groot. De 
breedte aan de westzijde is gemiddeld groter en varieert bovendien terwijl aan de 
slootkant de breedte redelijk constant is. De beperkte ruimte heeft geresulteerd in een 
voor populier matige groei en ontwikkeling waarbij de zwaarste populier een 
stamdiameter van 80 à 90 cm op borsthoogte heeft. Deze populier (boomnummer 13) 
staat in de berm bij de voortuin van huisnummer 27 op de zuidelijke kop van een kleine 
rij en heeft daardoor veel meer ondergrondse ruimte ter beschikking dan de gemiddelde 
populier in dit gebied. 

                                                                 
2 In de bijlage zijn de gemiddelde kroonprojecties (cirkels) te zien die afwijken van de eenzijdige kronen. De 
cirkels geven wel een goede indicatie van de ruimte die individuele bomen innemen. 

Datum Aanvang  
bezoek 
(uur) 

Temperatuur Wind 
(overheersende 
richting) 

Bewolking 

18 mei 2018 13:30 18 ºC NW 3 Half bewolkt  

23 mei 2018 7:00 16 ºC NO 3 Bewolkt, 
wisselvallig 



 

De meeste populieren (43 stuks) hebben een stamdiameter van 50 à 70 cm. Maar er zijn 
ook 5 populieren in de categorie 30-40 cm aanwezig die waarschijnlijk dezelfde leeftijd 
hebben. Maar er staan ook 4 jonge populieren. 
 
De visuele keuring per individuele boom is terug te vinden in de lijst in de bijlage. 
Samengevat zijn de volgende noemenswaardige gebreken aangetroffen: 
 

• zwaar dood hout of breukgevaarlijke tak (5 populieren) 
• onvolledige bladbezetting / matige conditie van 4 populieren 
• stamvoetschades (aanrijdingen) 
• matige tot ernstige inrotting van 2 stamvoeten (boomnummers 35 en 36, zie 

beeldbijlage) 
• een dode (getopte en holle) populier (boomnummer 24) 

 

Oriënterend ecologisch onderzoek 

Het onderzoeksgebied betreft een stukje dijk tussen het water van het Gein en de sloot 
aan de oostzijde en ligt in het open polderlandschap tussen boerderijen en woningen met 
erfbeplanting. Tussen Abcoude en Driemond staan op diverse plekken langs de dijk 
volwassen populieren en wilgen, maar de grootste aaneengesloten rij bevindt zich tussen 
huisnummer 24-27. De populieren zijn de grootste bomen in dit gebied en verder zijn er 
een aantal (holle) knotbomen en enkele andere boomsoorten. De bermen bestaan uit 
een oevervegetatie met stukken riet en ruig gras enerzijds en slootkanten met kruiden 
anderzijds. 

 

Flora 

Archiefonderzoek 

Uit de gegevens van de NDFF blijkt dat de volledigheid van het onderzoek naar de 
aanwezigheid van vaatplanten in het betreffende kilometerhok waarin het projectgebied 
is gelegen redelijk is. Hetgeen onderzocht is betreft een onderzoek uit de periode 1998-
2018. Binnen het  kilometerhok worden 125 soorten aangetroffen, maar geen rode lijst 
soorten. Binnen het projectgebied komen geen beschermde vaatplanten voor. 

Rode klaver Riet Boterbloem 

Zomereik (zaailingen) Smalle weegbree Fluitekruid 

Paardenbloem Zwarte els Schietwilg 

Gewone populier Gele lis Brandnetel 

Gewone es Vlier Ridderzuring 

Akkerwinde Ronde weegbree Smeerwortel 

Akkerdistel Berenklauw Gewone esdoorn 

Dovenetel Pitrus Hoefblad 

Hondsdraf Meidoorn Klimop 

Lupine   

Tabel 3:  waargenomen inheemse plantensoorten in het gebied 

 



 

Veldonderzoek 

Er zijn een aantal plantensoorten aangetroffen, zie tabel 3. Dit betreft geen 100% 
inventarisatie. 

 

Zoogdieren 

Archiefonderzoek 

Zoogdieren worden gesplitst in twee categorieën (soortgroepen). Dit zijn vleermuizen en 
landzoogdieren. Uit gegevens van de NDFF blijkt dat de locatie goed is onderzocht op de 
aanwezigheid van landzoogdieren. De aanwezigheid van vleermuizen is redelijk 
onderzocht. Bij de landzoogdieren wordt in het kilometerhok melding gemaakt van in 
totaal 15 soorten, waarvan 10 nationaal beschermde soorten en 2 provinciaal 
beschermd. Waarschijnlijk betreft dit onder andere de algemeen voorkomende soorten 
zoals muizen, egel en haas. 

In het kilometerhok wordt in de categorie vleermuizen melding gemaakt van 4 
aangetroffen soorten. Alle vleermuizen vallen onder de Habitatrichtlijnen en zijn strikt 
beschermd. 

Veldonderzoek 

Er zijn binnen het gebied geen populieren aangetroffen die scheuren of holten hebben in 
de kroon of de stam, uitgezonderd de twee ingerotte stamvoeten maar deze hebben 
geen openingen en de dode populier die geheel open is. Hierdoor hebben de populieren 
in principe geen functie als verblijfplaats voor o.a. vleermuizen. Maar vanwege de 
markante lijnvormige structuur van de populierenrijen langs het water is het aannemelijk 
dat vleermuizen de bomen gebruiken om langs te migreren en foerageren, evenals 
boven het water van het Gein (te denken valt aan watervleermuis en/of meervleermuis). 

Aan de zuidzijde van het gebied staat een volwassen schietwilg (boomnummer 91) met 
een rotting (holte) in de hoofdtak die mogelijk wel als verblijfplaats dienst doet, maar de 
holte lijkt niet groot. 

Wegens het oriënterende karakter van dit onderzoek is er geen verder onderzoek 
gedaan naar het voorkomen van zoogdieren en zijn ze ook niet per toeval aangetroffen. 

 

Vogels 

Archiefonderzoek 

De categorie vogels wordt in twee groepen verdeeld, te weten broedvogels en 
wintervogels. Alle broedvogels genieten bescherming maar ook vaste rust- en 
verblijfplaatsen genieten bescherming wanneer het verwijderen van deze verblijfplaatsen 
de gunstige staat van instandhouding van de lokale populatie in gevaar brengt. Uit de 
gegevens van de NDFF blijkt dat het betreffende kilometerhok redelijk is onderzocht op 
de aanwezigheid van broedvogels. De aanwezigheid van wintervogels is goed 
onderzocht. De NDFF maakt in het kilometerhok melding van 25 aangetroffen soorten 
broedvogels waaronder 5 soorten van de rode lijst. Ook worden er in dit kilometerhok 
196 wintervogels aangetroffen. 

  



 

Veldonderzoek 

Tijdens het veldbezoek op zijn een aantal vogelsoorten waargenomen. Het betreft hier 
o.a. boerenzwaluw die waarschijnlijk in de stal van de nevenstaande boerderij nestelt, 
maar ook algemenere bosvogels. De waargenomen soorten staan in tabel 4. 

Merel Winterkoning Koolmees 

Houtduif Spreeuw Zwarte kraai (+3 nesten) 

Boerenzwaluw Tjiftjaf Huismus 

Witte kwikstaart Ekster Meerkoet 

Waterhoen   

Tabel 4:  waargenomen vogelsoorten in het gebied 

Binnen de onderzoekslocatie zijn drie nesten van een kraaiachtige aangetroffen in 
boomnummers 11, 67 en 82. Tijdens het bezoek kon niet met zekerheid worden 
vastgesteld of de nesten in gebruik zijn of van een voorgaand jaar waren, maar zwarte 
kraaien waren wel in de directe omgeving aanwezig. 

Het is aannemelijk dat er watervogels tussen het riet broeden. De hierboven beschreven 
schietwilg (boomnummer 91) met een holte in de kroon kan mogelijk ook als 
verblijfplaats dienen voor een broedvogel. Zo zouden de holle knotbomen mogelijk 
dienst kunnen doen als nestgelegenheid voor wilde eend en steenuil, al zijn de holtes vrij 
laag bij de grond. De verblijfplaatsen van de huismus (nestelt niet in bomen) en steenuil 
zijn jaarrond beschermd. 

 

4 Conclusie en advies 
 
Keuring bomen 

 
Uit de diktegroei (stamdiameter/leeftijd) valt af te leiden dat de meeste volwassen 
populieren een matig groeitempo hebben gekend van gemiddeld 1 cm diktegroei per 
jaar, overeenkomstig met de relatief kleine groeiplaatsen. Ter vergelijking, een 
boomhoogte van 30 (à 40) m en een bijbehorende stamdiameter > 1 m wat in 
Nederland niet ongebruikelijk is voor deze leeftijd, wordt niet gehaald in dit gebied. 
Desondanks geldt voor de meeste populieren dat ze in een redelijke tot goede conditie 
verkeren en dat er relatief weinig noemenswaardige gebreken zijn aangetroffen. De 
onderhoudsstaat is dan ook overwegend goed te noemen. 
 
Er worden enkele boomtechnische maatregelen geadviseerd (verhoogde zorgplicht): 
 

• verwijder de 2 ingerotte (boomnummer 35 en 36) en 1 dode populier (nr. 24), 
• snoei 5 populieren (boomnummers 46, 63, 67, 82 en 88), 
• herkeur de volwassen bomen jaarlijks visueel. 

 
 
  



 

Ecologische waarden 

 
De drie populieren met nesten en de wilg moeten in ieder geval tijdens het broedseizoen 
(maart tot augustus) gespaard blijven omdat het momenteel onduidelijk is of er sprake 
is van broedgevallen in bomen. Om dezelfde reden is het verboden de volwassen 
bomenrijen langs de oever van het Gein tijdens het broedseizoen te vellen vanwege de 
watervogels. Ook mogen grote aaneengesloten delen van de bomenrijen niet in één keer 
worden geveld (ruimtelijke ingreep), want het is zeer aannemelijk dat de markante, 
lijnvormige bomenrijen dienst doen als (essentieel) foerageergebied van vleermuizen en 
mogelijk als migratieroute tussen verblijfplaatsen en foerageergebied. Een en ander is 
afhankelijk van de daadwerkelijk aanwezige vleermuissoorten. 
 
Het vellen van de holle knotbomen is niet toegestaan omdat ze mogelijk gebruikt worden 
als nestlocatie door de steenuil, passend in een zeer geschikt landschap voor deze soort. 
Zo’n nestlocatie is jaarrond beschermd, maar er moet wel opgemerkt worden dat de weg 
redelijk druk is met landbouw- en vrachtverkeer, automobilisten en fietsers, waardoor de 
locatie in een redelijk smalle berm niet zeer gunstig is. De knotbomen leveren in ieder 
geval geen gevaar op voor de omgeving noch de dijk, dus handhaven heeft de voorkeur. 
 
Volgens paragraaf 4.2.6 van de vigerende gedragscode voor waterschappen inzake 
beschermde flora en fauna mag een houtopstand in de periode september tot half maart 
(buiten het broedseizoen) worden gedund. “Dunningswerkzaamheden worden op 
plaatsen waar juridisch zwaarder beschermde soorten worden verwacht zo mogelijk 
gefaseerd uitgevoerd (verspreiden over meerdere jaren), opdat leefgebieden van deze 
soorten gehandhaafd blijven.” Maar, “de gedragscode geldt niet als een vrijstelling voor 
werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting [zoals het vellen 
van een houtopstand] als die schadelijk zijn voor de zwaarst beschermde categorie [o.a. 
vleermuizen]. Voor schadelijke handelingen op plaatsen waar deze soorten voorkomen 
dient men over een ontheffing te beschikken”, aldus paragraaf 2.5. 
 
 
Beheer van populierenlanen 

 
Boomtechnisch is er geen noodzaak de dubbele laan als geheel te verwijderen. Het 
maximaal dunnen van de dubbele laan waarbij populieren om en om geveld worden is 
inmiddels een gepasseerd station. Dit was in een halfwas fase nog wel een optie 
geweest. 
 
Maar voor de beheerder zijn er wel overwegingen volwassen populieren te vellen, omdat 
60 jaar gebruikelijk is als omlooptijd voor snelgroeiende boomsoorten zoals populieren 
en wilgen als straat- en laanboom. Rond deze leeftijd begint de kans op 
noemenswaardige gebreken (aantastingen) toe te nemen, waarvan de twee populieren 
met ingerotte stamvoeten als gevolg van aanrijdingen (bastschade) typische 
voorbeelden zijn. De matige conditie van zes populieren als gevolg van onderlinge 
concurrentie (beperkte ruimte) is nog een voorbeeld. De plantafstand is te gering voor 
volwassen bomen in een soms erg smal profiel. 
 
Het noordelijke stuk (boomnummers 1-13) waarbij de populieren alleen aan de oostzijde 
staan maakt dat deze bomen de verschillende factoren van windbelasting gewend zijn. 
Windbelasting is een optelsom van drie factoren: winddruk (tegen de voorkant/west), 
frictie (wind door de kronen) en turbulentie (achter de kronen). Winddruk en turbulentie 
zijn de grootste krachten. Als een (dubbele) laan een gezamenlijk kronendak heeft, dan 
zullen bomen altijd een mate van beschutting hieraan ontlenen, die varieert afhankelijk 
van de positie ten opzichte van de heersende windrichting. 
 



 

Het in grotere delen of fases verwijderen van de dubbele laan (boomnummers 25-89) 
kan problematisch zijn. Vanwege de heersende windrichting tijdens stormen (west) is 
het niet mogelijk bijvoorbeeld eerst de westelijke rij te verwijderen, omdat te voorzien is 
dat dan veel stormschade zal ontstaan in de nu redelijk beschutte oostelijke helft van de 
laan (takbreuk en windworp). Een verhoogde kans op windworp – het kiepen van het 
wortelgestel vanwege in dit geval weinig gronddekking bij de rijbaan en een 
overhellende kroonmassa – is in een dijklichaam een zeer ongewenste situatie. 
 
Het advies luidt daarom de volgende opties te overwegen voor de dubbele rij populieren 
(boomnummers 25-89, zie de bijlage voor de kaart). 
 

1. Het eerst verwijderen van de oostelijke helft is in vergelijking minder ingrijpend 
voor de westelijke helft omdat de winddruk tijdens een (zuid-) wester storm 
gelijk blijft, maar de turbulentie achter de kronen verlegt zich achter de 
westelijke kronen zodat deze bomen dan ook winddraaiingen en zuiging zullen 
ondervinden. Hiervan wordt aangenomen dat de beschutting met ongeveer 10% 
zal afnemen. 

a. Vooral omdat het populieren betreft zal de kans op takbreuk boven de 
rijbaan door turbulentie in de eerste paar jaar na deze ingreep hoger zijn. 

b. Het verwijderen van de oostelijke rij is op zich al een ruimtelijke ingreep, 
zodat eerst inzichtelijk moet worden gemaakt hoe en welke vleermuizen 
van het gebied gebruik maken. 

c. Indien uit het soortgerichte onderzoek blijkt dat er geen noemenswaardige 
negatieve effecten zijn, dan is aanplant van de oostzijde met nieuwe 
bomen een goede optie. Te denken valt aan herplant van populieren of 
iepen (zoals vroeger) in een ruimer plantverband (of dunnen na ca. 15 
jaar) of een rij knotbomen. 

d. Zodra de nieuwe bomen aan de oostzijde een markante lijnvormige 
structuur gaan vormen kan overwogen worden de westzijde te vellen. Dit 
zal afhankelijk van het groeitempo zo’n 20 jaar duren bij snelgroeiende 
soorten als populier en ook iep die in de jeugdfase vrijwel even hard 
groeit. Met alleen knotbomen zal de huidige functie niet geheel 
terugkomen. 

 
2. Het dunnen van alleen de oostelijke helft is een optie om de overige kronen de 

mogelijkheid te geven de ruimte over te laten nemen, waarbij elke derde boom 
geveld wordt. De winddruk aan de westzijde wordt nog volledig opgevangen en 
turbulentie boven de rijbaan zal niet sterk toenemen. Het ondergrondse volume 
voor de bomen aan de oostzijde neemt toe en de diktegroei zal op peil blijven 
met het ronder worden (uitdijen) van de kronen. Bovendien is de gevaarzetting 
aan de oostzijde het laagst behalve ter hoogte van woningen en inritten, zodat 
beter begonnen kan worden met het vellen van hoekbomen bij inritten.3 

a. Deze dunning zou conform de gedragscode kunnen worden uitgevoerd 
(2018). 

b. Herplant is bij een dunning van één op de drie bomen geen reële optie. 
c. In de westelijke rij kan ook één op drie exemplaren gedund worden na 3 

tot 5 jaar (ca. 2022). Hier is herplant nu wel aan de orde (zie hierboven). 
d. Zodra het kronendak weer sluitend wordt (ca. 10 jaar na aanvang) creëert 

een tweede dunning aan de oostzijde nog meer ruimte zodat hier nog 
maar één op de drie populieren over is (ca. 2028). Tevens kan dan ook 
hier herplant plaatsvinden. 

                                                                 
3 Boomnummer 69 is een halfwas populier naast de inrit van huisnummer 25. Deze zou dan voorlopig kunnen 
blijven staan. 



 

e. Overweeg na ca. 10 jaar de laatste exemplaren van de oude generatie (ca. 
2038) aan beide zijden te verwijderen en aan de westzijde mogelijk nog 
aan te planten. 

f. Het voordeel van deze optie is een geleidelijke overgang waarbij het 
huidige beeld van een volwassen kroonvolume het beste in stand blijft en 
er gelaagdheid komt in leeftijd en grootte. Als er gekozen wordt voor 
meerdere soorten dan heeft dit meerwaarde voor de natuur en zullen 
eventuele plantenziekten minder vat hebben op de structuur. 

 
 

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik hoogachtend 
en met vriendelijke groet, 
 
 
 
 

Pius Floris Boomverzorging Amsterdam 
Afdeling onderzoek, taxatie, ecologie en advies 
 
 
 

 
 
 
 
ir. D. de Goederen,  
hoofd onderzoek & advies 

 
 

  



 

 



 

 
 

Beeldbijlage 
 
Boomnummers 1-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boomnummers 35 (rechts) en 36 
met aangetaste stamvoeten 
(risicobomen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilg met ingerotte hoofdtak (boomnummer 91) aan de 
zuidzijde van de dubbele rij 



Nr. Boomsoort (Nederlands)Botanische naam StamdiameterHoogte in metersOpkroonhoogteGroeifase Snoeitype Standplaats KroonstraalBoomtype Conditie ToekomstverwachtingConclusie VTA Controle frequentieAantastingenAdvies Stam Kroon- Opmerking

1 Schietwilg Salix alba 30-40 0-6 2 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 2 Vormboom Goed > 20 jaar Goedgekeurd 1 x per 5 jaar Inrotting/holte > 30%

2 Canadese populier Populus x canadensis 60-70 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 7 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

3 Canadese populier Populus x canadensis 50-60 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 6 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar lichte bastschade

4 Schietwilg Salix alba 30-40 0-6 2 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 2 Vormboom Goed > 20 jaar Goedgekeurd 1 x per 5 jaar

5 Canadese populier Populus x canadensis 50-60 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 6 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

6 Canadese populier Populus x canadensis 50-60 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 6 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

7 Gewone es Fraxinus excelsior 10-20 6-9 6 Jeugdfase Jeugdsnoei (A) Gras 2 Niet vrij uitgroeiende boom Matig > 5 jaar Goedgekeurd 1 x per 3 jaar

8 Canadese populier Populus x canadensis 50-60 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 5 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

9 Canadese populier Populus x canadensis 50-60 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 4 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

10 Canadese populier Populus x canadensis 30-40 0-6 2 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 1 Vormboom Goed > 20 jaar Goedgekeurd 1 x per 5 jaar

Bastschade >15%; 

Inrotting/holte > 30% knotboom

11 Canadese populier Populus x canadensis 50-60 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 5 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar Nest

12 Canadese populier Populus x canadensis 60-70 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 5 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

13 Canadese populier Populus x canadensis 80-90 > 24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 6 Niet vrij uitgroeiende boom Goed > 20 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

14 Zomer eik Quercus robur 20-30 9-12 6 Halfwasfase Begeleidingssnoei (B) Gras 3 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per 3 jaar

15 Zomer eik Quercus robur 30-40 12-15 6 Halfwasfase Begeleidingssnoei (B) Gras 4 Niet vrij uitgroeiende boom Goed > 20 jaar Goedgekeurd 1 x per 3 jaar

16 Goudenregen Laburnum x watereri 'Vossii'0-10 0-6 2 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 2 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd Niet van toepassing

Meerstammig 

verkleefd

17 Canadese populier Populus x canadensis 10-20 9-12 6 Jeugdfase Jeugdsnoei (A) Gras 2 Niet vrij uitgroeiende boom Goed > 20 jaar Goedgekeurd 1 x per 3 jaar

18 Canadese populier Populus x canadensis 10-20 9-12 6 Jeugdfase Jeugdsnoei (A) Gras 2 Niet vrij uitgroeiende boom Goed > 20 jaar Goedgekeurd 1 x per 3 jaar

19 Canadese populier Populus x canadensis 20-30 15-18 6 Jeugdfase Jeugdsnoei (A) Gras 3 Niet vrij uitgroeiende boom Goed > 20 jaar Goedgekeurd 1 x per 3 jaar

20 Kronkelwilg Salix babylonica 'Tortuosa'10-20 0-6 3 Jeugdfase Jeugdsnoei (A) Gras 2 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per 3 jaar

21 Gewone beuk Fagus sylvatica 10-20 0-6 2 Halfwasfase Begeleidingssnoei (B) Gras 2 Vormboom Goed > 20 jaar Goedgekeurd 1 x per 5 jaar

22 Zomer eik Quercus robur 10-20 0-6 2 Halfwasfase Begeleidingssnoei (B) Gras 2 Vormboom Goed > 20 jaar Goedgekeurd 1 x per 5 jaar

23 Gewone beuk Fagus sylvatica 0-10 0-6 2 Halfwasfase Begeleidingssnoei (B) Gras 1 Vormboom Matig > 5 jaar Goedgekeurd 1 x per 5 jaar

24 Canadese populier Populus x canadensis 60-70 0-6 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 1 Niet vrij uitgroeiende boom Dood < 5 jaar Afgekeurd Niet van toepassing Instabiel (vellen) Inrotting/holte > 30%

25 Canadese populier Populus x canadensis 60-70 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 5 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

26 Canadese populier Populus x canadensis 50-60 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 5 Niet vrij uitgroeiende boom Matig > 5 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

27 Canadese populier Populus x canadensis 60-70 9-12 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 5 Vormboom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar Inrotting hoofdtak >30% getopt

28 Canadese populier Populus x canadensis 30-40 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 5 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

29 Canadese populier Populus x canadensis 60-70 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 5 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

30 Canadese populier Populus x canadensis 40-50 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 4 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar Inrotting/holte <15%

31 Canadese populier Populus x canadensis 30-40 0-6 2 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 1 Vormboom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar Inrotting/holte > 30%

32 Canadese populier Populus x canadensis 50-60 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 5 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

33 Canadese populier Populus x canadensis 30-40 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 3 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

34 Canadese populier Populus x canadensis 40-50 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 5 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

35 Canadese populier Populus x canadensis 40-50 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 4 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Risicoboom 1 x per-jaar Inrotting/holte > 30%

36 Canadese populier Populus x canadensis 50-60 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 5 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Risicoboom 1 x per-jaar inktzwam

Bastschade >15%; 

Inrotting/holte <15%

37 Canadese populier Populus x canadensis 50-60 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 5 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Attentieboom 1 x per-jaar

Bastschade >15%; 

Inrotting/holte <15%

38 Canadese populier Populus x canadensis 40-50 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 4 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

39 Canadese populier Populus x canadensis 40-50 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 4 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

40 Canadese populier Populus x canadensis 40-50 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 4 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

41 Canadese populier Populus x canadensis 40-50 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 4 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

42 Canadese populier Populus x canadensis 60-70 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 4 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

43 Canadese populier Populus x canadensis 60-70 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 4 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

44 Canadese populier Populus x canadensis 40-50 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 4 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

45 Canadese populier Populus x canadensis 50-60 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 5 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

46 Canadese populier Populus x canadensis 50-60 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 5 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar Veiliggheidssnoei (dood hout) Zwaar dood hout >  4 cm

47 Canadese populier Populus x canadensis 60-70 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 6 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

48 Canadese populier Populus x canadensis 60-70 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 6 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar Inrotting/holte <15%

49 Canadese populier Populus x canadensis 60-70 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 6 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

50 Canadese populier Populus x canadensis 60-70 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 6 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

51 Canadese populier Populus x canadensis 60-70 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 6 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

52 Canadese populier Populus x canadensis 60-70 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 5 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

53 Canadese populier Populus x canadensis 70-80 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 6 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

54 Canadese populier Populus x canadensis 70-80 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 6 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

55 Canadese populier Populus x canadensis 60-70 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 6 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

56 Canadese populier Populus x canadensis 70-80 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 6 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

57 Canadese populier Populus x canadensis 70-80 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 6 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

58 Canadese populier Populus x canadensis 60-70 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 5 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

59 Canadese populier Populus x canadensis 60-70 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 5 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

60 Canadese populier Populus x canadensis 50-60 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 4 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

61 Canadese populier Populus x canadensis 50-60 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 4 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

62 Canadese populier Populus x canadensis 50-60 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 4 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

63 Canadese populier Populus x canadensis 50-60 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 4 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar Veiliggheidssnoei (dood hout) Zwaar dood hout >  4 cm

64 Schietwilg Salix alba 30-40 0-6 2 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 2 Vormboom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per 5 jaar Inrotting/holte > 30%

65 Canadese populier Populus x canadensis 50-60 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 4 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

66 Canadese populier Populus x canadensis 50-60 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 4 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

67 Canadese populier Populus x canadensis 60-70 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 5 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

Zwaar dood hout >  4 cm; 

Kraaiennest

68 Canadese populier Populus x canadensis 70-80 > 24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 6 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

69 Canadese populier Populus x canadensis 30-40 18-24 6 Halfwasfase Begeleidingssnoei (B) Gras 3 Niet vrij uitgroeiende boom Goed > 20 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

70 (Gele) Treurwilg Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'30-40 6-9 2 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 3 Vrij uitgroeiende boom Goed > 20 jaar Goedgekeurd 1 x per 5 jaar Scheefstand stabiel

71 (Gele) Treurwilg Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'30-40 6-9 2 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 3 Vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per 5 jaar

72 Canadese populier Populus x canadensis 60-70 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 6 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

73 Canadese populier Populus x canadensis 50-60 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 5 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

74 Canadese populier Populus x canadensis 40-50 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 5 Niet vrij uitgroeiende boom Matig > 5 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

75 Canadese populier Populus x canadensis 40-50 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 4 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Attentieboom 1 x per-jaar Inrotting/holte <15%

76 Canadese populier Populus x canadensis 40-50 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 4 Niet vrij uitgroeiende boom Matig > 5 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

77 Canadese populier Populus x canadensis 40-50 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 4 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

78 Canadese populier Populus x canadensis 30-40 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 4 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

79 Canadese populier Populus x canadensis 30-40 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 4 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar Inrotting/holte <15%

80 Canadese populier Populus x canadensis 30-40 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 4 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar Inrotting/holte <15%

81 Canadese populier Populus x canadensis 40-50 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 4 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

82 Canadese populier Populus x canadensis 50-60 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 4 Niet vrij uitgroeiende boom Matig > 5 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

Zwaar dood hout >  4 cm; 

Kraaiennest

83 Canadese populier Populus x canadensis 60-70 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 4 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

84 Canadese populier Populus x canadensis 70-80 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 6 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

85 Canadese populier Populus x canadensis 50-60 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 5 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

86 Canadese populier Populus x canadensis 40-50 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 5 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

87 Canadese populier Populus x canadensis 50-60 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 5 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

88 Canadese populier Populus x canadensis 50-60 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 5 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar breukgevaarlijke tak

89 Canadese populier Populus x canadensis 50-60 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 5 Niet vrij uitgroeiende boom Redelijk > 10 jaar Goedgekeurd 1 x per-jaar

90 Schietwilg Salix alba 30-40 0-6 2 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 1 Vormboom Goed > 20 jaar Goedgekeurd 1 x per 5 jaar Inrotting/holte > 30%

91 Schietwilg Salix alba 60-70 18-24 6 Volwasfase Onderhoudssnoei (C) Gras 4 Niet vrij uitgroeiende boom Matig > 5 jaar Attentieboom 1 x per-jaar

Afgestorven groeibaan; 

Inrotting hoofdtak 15-30% mogelijke verblijfplaats in holte
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 vaatplanten  mossen  korstmossen  paddenstoelen  vleermuizen  landzoogdieren  broedvogels  wintervogels  amfibieen  reptielen  vissen  dagvlinders  macronachtvlinders  micronachtvlinders  libellen

 sprinkhanen en

krekels

 overige

soortgroepen

Rode-Lijstsoorten

2 1 5 1 1 1

Vogelrichtlijn

25 176

Habitatrichlijn

4 1

WNb-andere

soorten (PROV)

2 1

WNB-andere

soorten (NL)

10 3

Aantal soorten

125 4 15 25 196 6 1 7 17 1 12 2 1

Detaillering

0-0.25/0.251-1

99%/0% 78%/21% 61%/7% 21%/0% 2%/4% 100%/0% 0%/0% 100%/0% 27%/11% 0%/0% 77%/9% 50%/0% 33%/0%

Volledigheid

onderzoek

redelijk niet niet niet redelijk goed redelijk goed* goed slecht redelijk goed niet slecht goed onbepaald onbepaald

Onderzoeks-

periode

1998-2018 2008-2018 2008-2018 2008-2018 2008-2018 2008-2018 2008-2018 2008-2018 2008-2018 2008-2018 2008-2018 2008-2018 2008-2018 2008-2018 2008-2018 2008-2018 2008-2018
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Toelichting op de tabel

Soortgroepen

In de gehanteerde indeling is Overige soortgroepen een diverse groep met daarin alle wespen, bijen, mieren,

netvleugelige, steenvliegen, kevers, vliegen, muggen, haften, wantsen, cicaden, luizen, schorpioenvliegen en

overige insecten, spinnen, mijten, hooiwagens, duizendpoten, miljoenpoten, pissebedden, kakkerlakken,

oorwormen, weinigpotigen, vlokreeften, lagere kreeftachtigen, weekdieren, slakken, ringwormen, snoerwormen

en wormachtigen zoals bloedzuigers. Ook zeeorganismen als hydroidpoliepen, mosdiertjes, mysisgarnalen,

ribkwallen, stekelhuidigen, zakpijpen, zeepissebedden, zeepokken, eendenmossels, krabbezakjes, zeespinnen

en grote kreeftachtigen (kreeften, krabben en garnalen) en zeezoogdieren vallen in deze verzamelgroep.

Rode-Lijstsoorten

In de tabel staat voor elk kilometerhok per soortgroep vermeld hoeveel soorten op de Rode Lijst staan. Rode

Lijsten worden formeel vastgesteld door de Rijksoverheid. De gehanteerde Rode Lijsten zijn (inclusief link naar

website van ministerie van de Rijksoverheid met verwijzing naar pdf van het besluit):

vaatplanten Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015

mossen Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015

korstmossen Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015

paddenstoelen Besluit Rode Lijsten 4 september 2009

zoogdieren Besluit Rode Lijsten 4 september 2009

broedvogels Besluit Rode Lijsten 5 november 2004

amfibieën Besluit Rode Lijsten 4 september 2009

reptielen Besluit Rode Lijsten 4 september 2009

vissen Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015

dagvlinders Besluit Rode Lijsten 4 september 2009

macronachtvlinders geen Rode Lijst

micronachtvlinders geen Rode Lijst

libellen Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015

sprinkhanen en krekels Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015

overige soortgroepen Besluit Rode Lijsten 5 november 2004(1)

Wet Natuurbescherming – soorten van de Vogelrichtlijn

Alle soorten die wettelijke bescherming genieten en vallen onder Wet Natuurbescherming paragraaf 3.1

Wet Natuurbescherming – soorten van de Habitatrichtlijn

Alle soorten die wettelijke bescherming genieten en vallen onder Wet Natuurbescherming paragraaf 3.2

Wet Natuurbescherming – andere beschermde soorten

Alle provinciale soorten die wettelijke bescherming genieten en vallen onder Wet Natuurbescherming paragraaf

3.3

Deze soortenlijst is limitatief benoemd in een Bijlage op de wet maar kan op provinciaal niveau worden

bijgesteld. Wanneer een hok in meerdere provincies valt wordt de hoogste beschermingscategorie per

aangetroffen soort aangehouden.
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Wet Natuurbescherming – andere beschermde soorten (landelijke lijst)

Alle landelijk benoemde soorten die wettelijke bescherming genieten en vallen onder Wet Natuurbescherming 

paragraaf 3.3

Deze soortenlijst is limitatief benoemd in een Bijlage op de wet.

Aantal soorten

Het totaal aantal soorten per soortgroep per kilometerhok in de periode zoals aangegeven. Meegenomen zijn

alle waarnemingen:

die geheel of gedeeltelijk binnen de selectie liggen;

die zijn gevalideerd en daarbij de classificatie ‘betrouwbaar’ hebben meegekregen;

waarvan de bronhouder heeft aangegeven dat ze uitgeleverd mogen worden.

Indien er een asterisk (*) in het veld staat betekent dit dat een deel van de waarnemingen pas na expliciete

toestemming van de bronhouder mag worden uitgeleverd. Het kan dus zijn dat in de standaardlevering niet alle

waarnemingen worden geleverd die optellen tot de beknopte levering. Ook kan het zijn dat deze gegevens later

worden geleverd.

Volledigheid onderzoek

Voor elke soortgroep is een indicatie gegeven hoe volledig een specifiek kilometerhok is onderzocht. Er wordt

hierbij gewerkt met een normering in 5 klassen: (1) niet, (2) slecht, (3) redelijk onderzocht, (4) goed

onderzocht en (5) onbepaald. De volledigheid van onderzoek wordt geautomatiseerd berekend voor alle

soortgroepen, waarbij elk kilometerhok meedraait in een cyclus van berekeningen over geheel Nederland. De

doorlooptijd van deze rekencyclus is in de praktijk 2 tot 3 weken voor alle kilometerhokken in Nederland. In de

toelichting is per soortgroep aangegeven welke regels hierbij gehanteerd zijn en over welke periode.

Download de toelichting

Detaillering

Voor elke soortgroep is in de oppervlakteklassen 0-0.25 km2 en groter dan 1 km2 bepaald welk aandeel de

waarnemingen bezetten. De basis voor deze berekening is het aantal waarnemingen: in de beschouwde

periode; dat geheel of gedeeltelijk in het kilometerhok valt; waarvan de bronhouder heeft aangegeven dat ze

uitgeleverd mogen worden. De resultaten zijn in de drie genoemde klassen achter elkaar geplaatst en

gescheiden door een slash- teken (/).

Onderzoeksperiode

De onderzoeksperiode betreft voor vrijwel alle beschreven soortgroepen de recente 10 afgeronde

veldseizoenen. Alleen voor vaatplanten wordt een langere periode gehanteerd. In de loop van het kalenderjaar

wordt de beschouwde periode dus steeds iets langer.
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