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Inhoud mededeling 

 

 

Hierbij bieden wij de uitbreiding van de waardevolle bomenlijst aan. 

 

Waardevolle bomen worden beschermd omdat het de meest bijzondere groenelementen 

in de gemeente zijn. Hillegom heeft sinds 2016 een waardevolle bomenlijst die structureel 

wordt geactualiseerd. Er verdwijnen immers bomen en er komen ook weer nieuwe bomen 

voor in aanmerking die voldoen aan de criteria.  

 

De Stichting Vrienden van Oud Hillegom heeft het initiatief genomen om een lijst met 

potentiële waardevolle bomen aan te dragen, waarbij de gemeente deze lijst verder heeft 

aangevuld. De potentiele bomen zijn getoetst op de vastgestelde criteria. In totaal 

voldoen 19 bomen aan de criteria om te worden toegevoegd aan de waardevolle 

bomenlijst.  

 

Met de uitbreiding van de 19 nieuwe bomen op de waardevolle bomenlijst Hillegom komt 

het totaal  aantal bomen op de lijst uit op 163. Het gaat om 63 gemeentelijke en 100 

particuliere bomen. 

 

Meer informatie over deze bomen is te vinden in bijlage  
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- Uitbreiding waardevolle bomenlijst november 2020 
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Toelichting besluit 

   
   

Wij stellen voor 1. De uitbreiding van de waardevolle bomenlijst Hillegom met 19 nieuwe 
bomen vast te stellen.  

   
   

Samenvatting Waardevolle bomen worden beschermd omdat het de meest bijzondere 
groenelementen in de gemeente zijn. Deze bomen dragen sterk bij aan het 
groene karakter en de identiteit van de gemeente. De 19 nieuw op te nemen 
bomen zijn zorgvuldig beoordeeld door een boomdeskundige op de vooraf 
gestelde criteria. Met het vaststellen van de uitbreiding van de lijst worden deze 
nieuwe bomen beschermd door middel van het ontheffingsstelsel waarmee het 
groene karakter van Hillegom geborgd blijft.  
 
Met de uitbreiding van de 19 nieuwe bomen op de waardevolle bomenlijst 
Hillegom komt het totaal aantal bomen op de lijst nu uit op 163. Het gaat om 63 
gemeentelijke en 100 particuliere bomen. 
 
  

   
   

Inleiding De waardevolle bomenlijst Hillegom wordt structureel geactualiseerd. Er 
verdwijnen immers bomen en er komen ook weer nieuwe bomen voor in 
aanmerking die voldoen aan de criteria. De Stichting Vrienden van Oud Hillegom 
heeft het initiatief genomen om een lijst met potentiële waardevolle bomen aan 
te dragen, waarbij de gemeente deze lijst verder heeft aangevuld. De potentiele 
bomen zijn getoetst op de vastgestelde criteria.  In totaal voldoen 19 bomen aan 
de criteria om te worden toegevoegd aan de waardevolle bomenlijst en die nu 
hiervoor worden voorgedragen. Meer informatie over deze bomen is te vinden in 
bijlage 1.    
 
Met de uitbreiding van de 19 nieuwe bomen op de waardevolle bomenlijst 
Hillegom komt het totaal aantal bomen op de lijst uit op 163. Het gaat om 63 
gemeentelijke en 100 particuliere bomen.  

   
   

Wat willen we bereiken Het actueel houden van de waardevolle bomenlijst Hillegom. Door uitbreiding 
van de waardevolle bomenlijst zal hiermee het groene karakter en identiteit van 
de gemeente nog beter worden gekoesterd en beschermd.  

   
   

Waarom nemen we dit 
besluit: argumenten 

1.1 Op deze wijze wordt uitvoering gegeven aan het groenbeleidsplan 2015-
2024  
In het groenbeleidsplan is bepaald hoe onder andere waardevolle bomen worden 
beschermd. 
 
1.2 De Stichting Vrienden van Oud Hillegom draagt nieuwe bomen aan.  
De Stichting Vrienden van Oud Hillegom heeft het initiatief genomen om een lijst 
met poteniele waardevolle bomen aan te dragen. Dit initiatief heeft geleid tot 



een belangrijke uitbreiding van de bomenlijst waar de gemeente de vereniging 
dankbaar voor is.    
 
1.2 Waardevolle bomen dragen sterk bij aan het groene karakter en de identiteit 
van de gemeente.  
Door uitbreiding van de waardevolle bomenlijst zal hiermee het groene karakter 
en identiteit van de gemeente nog beter worden gekoesterd en beschermd.  

   
   

Wat moeten we meewegen 
bij dit besluit: 

kanttekeningen 

1.1 De eigenaar van een particuliere waardevolle bomen heeft de mogelijkheid 
om bezwaar te maken.  
Wanneer de eigenaar van een particuliere waardevolle boom van het besluit op 
de hoogte wordt gesteld dat het college zijn boom heeft opgenomen op de 
waardevolle bomenlijst, bestaat de mogelijkheid om hierop bezwaar te maken. 
Dit kan gevolgen hebben voor de vastgestelde waardevolle bomenlijst.  

   
   

Wat kost het De eigenaar van een waardevolle boom wordt geïnformeerd over de wettelijke 
zorgplicht van de desbetreffende boom. In de praktijk houdt dit in dat de boom 
regelmatig gecontroleerd moet worden. De gemeente wil de eigenaar hierin 
ondersteunen door voor hen de zogeheten boomveiligheidscontrole uit te laten 
voeren. Deze gemeente zorgt ervoor dat deze controle één keer in de drie jaar 
wordt uitgevoerd.    
 
De kosten van deze boomveiligheidscontrole van particuliere bomen worden 
gedekt uit de exploitatie groenbeheer.  
  

   
   

Aanpak, uitvoering en 
participatie 

Wanneer het college de uitbreiding van de waardevolle bomenlijst heeft 
vastgesteld zal de eigenaar van particuliere bomen worden geïnformeerd dat het 
college zijn boom op de lijst heeft opgenomen. Als de eigenaar de boom niet op 
de lijst wilt hebben bestaat de mogelijkheid hier tegen bezwaar te maken. 
 
Via de gemeenteberichten in de Hillegommer en sociale media zal bekend 
worden gemaakt dat de waardevolle bomenlijst Hillegom met 19 bomen is 
uitgebreid en dat de nieuwe waardevolle bomenlijst met bijbehorende kaart op 
de website van de gemeente is te raadplegen.  

   
   

Duurzaamheid Het opnemen van bomen op de waardevolle bomenlijst Hillegom zorgt ervoor 
dat bomen goed worden beschermd doordat ze regelmatig worden gecontroleerd 
op onderhoud en veiligheid. Dit leidt tot een waardevol bomenbestand dat 
duurzaam behouden en onderhouden kan worden. 
 
Een goed onderhouden bomenbestand is van groot belang voor de 
leefomgeving. Bomen hebben een positief effect op de luchtkwaliteit, beperken 
temperatuurextremen, dragen bij aan waterbeheer en vormen een schuilplaats 
en voedselbron voor fauna. Ook hebben bomen een positieve invloed op de 
lichamelijke en psychische gezondheid van mensen.   

   
   

Hillegom-Lisse-Teylingen Het uitbreiden van de waardevolle bomenlijst heeft alleen betrekking op de 
gemeente Hillegom.  

   
   

Urgentie N.v.t. 

   
   

Evaluatie Minimaal één keer in de drie jaar zullen de gemeentelijke bomen worden 
gecontroleerd en zal ook aan de particuliere  eigenaren gevraagd worden of de 
gemeente ook hun boom zal controleren.  
Deze controle geeft inzicht of de waardevolle bomenlijst eventueel zou moeten 
worden aangepast. Daarnaast staat het ieder vrij om bomen aan te melden voor 
de waardevolle bomenlijst.   

   
   

Bijlagen en 
achtergrondinformatie 

Bijlage 1: Dit zijn de paspoorten van de bomen die aan de waardevolle 
bomenlijst worden toegevoegd. 





BoomkenmerkenBoomkenmerken
Boomnummer:
Gemeentelijk nummer:
Boomsoort:
Leeftijd:
Stamomtrek:
Conditie:

LocatiekenmerkenLocatiekenmerken
Straatnaam:
Particulier eigendom:

2100
-
Tilia x europaea
25 - 50 jaar
omtrek < 2m
Normaal

Status: definitief, november 2020.

Monumentaal
De boom is een herdenkingsboom
De boom is een markeringsboom
De boom is geadopteerd
De boom heeft een bijzondere snoeivorm
De boom is dendrologisch waardevol
De boom is de enige groene kwaliteit
De boom markeert het beeld
De boom ondersteunt de ruimtelijke kwaliteit

ConclusieConclusie

Stationsweg
Ja

Waardevolle boomWaardevolle boom

X

X
X
X

Boom staat op de lijst waardevolle bomen omdat
deze beeldbepalend is.

Voldoet aan onderstaande criteriaVoldoet aan onderstaande criteria



BoomkenmerkenBoomkenmerken
Boomnummer:
Gemeentelijk nummer:
Boomsoort:
Leeftijd:
Stamomtrek:
Conditie:

LocatiekenmerkenLocatiekenmerken
Straatnaam:
Particulier eigendom:

4897
-
Fagus sylvatica Atropunicea
> 50 jaar
omtrek > 2m
Normaal

Status: definitief, november 2020.

Monumentaal
De boom is een herdenkingsboom
De boom is een markeringsboom
De boom is geadopteerd
De boom heeft een bijzondere snoeivorm
De boom is dendrologisch waardevol
De boom is de enige groene kwaliteit
De boom markeert het beeld
De boom ondersteunt de ruimtelijke kwaliteit

ConclusieConclusie

1-ste Loosterweg
Ja

Waardevolle boomWaardevolle boom

X

X
X

Boom staat op de lijst waardevolle bomen omdat
deze monumentaal en beeldbepalend is.

Voldoet aan onderstaande criteriaVoldoet aan onderstaande criteria



BoomkenmerkenBoomkenmerken
Boomnummer:
Gemeentelijk nummer:
Boomsoort:
Leeftijd:
Stamomtrek:
Conditie:

LocatiekenmerkenLocatiekenmerken
Straatnaam:
Particulier eigendom:

4898
-
Fagus sylvatica Atropunicea
> 50 jaar
omtrek > 2m
Normaal

Status: definitief, november 2020.

Monumentaal
De boom is een herdenkingsboom
De boom is een markeringsboom
De boom is geadopteerd
De boom heeft een bijzondere snoeivorm
De boom is dendrologisch waardevol
De boom is de enige groene kwaliteit
De boom markeert het beeld
De boom ondersteunt de ruimtelijke kwaliteit

ConclusieConclusie

Zuider Leidsevaart
Ja

Waardevolle boomWaardevolle boom

X
X
X

Boom staat op de lijst waardevolle bomen omdat
deze beeldbepalend is.

Voldoet aan onderstaande criteriaVoldoet aan onderstaande criteria



BoomkenmerkenBoomkenmerken
Boomnummer:
Gemeentelijk nummer:
Boomsoort:
Leeftijd:
Stamomtrek:
Conditie:

LocatiekenmerkenLocatiekenmerken
Straatnaam:
Particulier eigendom:

4899
-
Fagus sylvatica Atropunicea
> 50 jaar
omtrek > 2m
Normaal

Status: definitief, november 2020.

Monumentaal
De boom is een herdenkingsboom
De boom is een markeringsboom
De boom is geadopteerd
De boom heeft een bijzondere snoeivorm
De boom is dendrologisch waardevol
De boom is de enige groene kwaliteit
De boom markeert het beeld
De boom ondersteunt de ruimtelijke kwaliteit

ConclusieConclusie

Pastoorslaan
Ja

Waardevolle boomWaardevolle boom

X

X

X
X

Boom staat op de lijst waardevolle bomen omdat
deze monumentaal en beeldbepalend is.

Voldoet aan onderstaande criteriaVoldoet aan onderstaande criteria



BoomkenmerkenBoomkenmerken
Boomnummer:
Gemeentelijk nummer:
Boomsoort:
Leeftijd:
Stamomtrek:
Conditie:

LocatiekenmerkenLocatiekenmerken
Straatnaam:
Particulier eigendom:

4900
-
Tilia x europaea
> 50 jaar
omtrek < 2m
Normaal

Status: definitief, november 2020.

Monumentaal
De boom is een herdenkingsboom
De boom is een markeringsboom
De boom is geadopteerd
De boom heeft een bijzondere snoeivorm
De boom is dendrologisch waardevol
De boom is de enige groene kwaliteit
De boom markeert het beeld
De boom ondersteunt de ruimtelijke kwaliteit

ConclusieConclusie

Pastoorlaan
Ja

Waardevolle boomWaardevolle boom

X

X
X

Boom staat op de lijst waardevolle bomen omdat
deze beeldbepalend is.

Voldoet aan onderstaande criteriaVoldoet aan onderstaande criteria



BoomkenmerkenBoomkenmerken
Boomnummer:
Gemeentelijk nummer:
Boomsoort:
Leeftijd:
Stamomtrek:
Conditie:

LocatiekenmerkenLocatiekenmerken
Straatnaam:
Particulier eigendom:

4901
-
Tilia x europaea
> 50 jaar
omtrek < 2m
Normaal

Status: definitief, november 2020.

Monumentaal
De boom is een herdenkingsboom
De boom is een markeringsboom
De boom is geadopteerd
De boom heeft een bijzondere snoeivorm
De boom is dendrologisch waardevol
De boom is de enige groene kwaliteit
De boom markeert het beeld
De boom ondersteunt de ruimtelijke kwaliteit

ConclusieConclusie

Pastoorslaan
Ja

Waardevolle boomWaardevolle boom

X

X
X

Boom staat op de lijst waardevolle bomen omdat
deze beeldbepalend is.

Voldoet aan onderstaande criteriaVoldoet aan onderstaande criteria



BoomkenmerkenBoomkenmerken
Boomnummer:
Gemeentelijk nummer:
Boomsoort:
Leeftijd:
Stamomtrek:
Conditie:

LocatiekenmerkenLocatiekenmerken
Straatnaam:
Particulier eigendom:

4902
-
Fagus sylvatica
> 50 jaar
omtrek > 2m
Normaal

Status: definitief, november 2020.

Monumentaal
De boom is een herdenkingsboom
De boom is een markeringsboom
De boom is geadopteerd
De boom heeft een bijzondere snoeivorm
De boom is dendrologisch waardevol
De boom is de enige groene kwaliteit
De boom markeert het beeld
De boom ondersteunt de ruimtelijke kwaliteit

ConclusieConclusie

Stationsweg
Ja

Waardevolle boomWaardevolle boom

X

X
X

Boom staat op de lijst waardevolle bomen omdat
deze monumentaal is.

Voldoet aan onderstaande criteriaVoldoet aan onderstaande criteria



BoomkenmerkenBoomkenmerken
Boomnummer:
Gemeentelijk nummer:
Boomsoort:
Leeftijd:
Stamomtrek:
Conditie:

LocatiekenmerkenLocatiekenmerken
Straatnaam:
Particulier eigendom:

4903
-
Fagus sylvatica
> 50 jaar
omtrek > 2m
Normaal

Status: definitief, november 2020.

Monumentaal
De boom is een herdenkingsboom
De boom is een markeringsboom
De boom is geadopteerd
De boom heeft een bijzondere snoeivorm
De boom is dendrologisch waardevol
De boom is de enige groene kwaliteit
De boom markeert het beeld
De boom ondersteunt de ruimtelijke kwaliteit

ConclusieConclusie

Weeresteinstraat
Ja

Waardevolle boomWaardevolle boom

X
X
X

Boom staat op de lijst waardevolle bomen omdat
deze cultuurhistorische waarde heeft.

Voldoet aan onderstaande criteriaVoldoet aan onderstaande criteria



BoomkenmerkenBoomkenmerken
Boomnummer:
Gemeentelijk nummer:
Boomsoort:
Leeftijd:
Stamomtrek:
Conditie:

LocatiekenmerkenLocatiekenmerken
Straatnaam:
Particulier eigendom:

4904
-
Cedrus libani subsp. atlantica
> 50 jaar
omtrek > 2m
Normaal

Status: definitief, november 2020.

Monumentaal
De boom is een herdenkingsboom
De boom is een markeringsboom
De boom is geadopteerd
De boom heeft een bijzondere snoeivorm
De boom is dendrologisch waardevol
De boom is de enige groene kwaliteit
De boom markeert het beeld
De boom ondersteunt de ruimtelijke kwaliteit

ConclusieConclusie

Haarlemmerstraat
Ja

Waardevolle boomWaardevolle boom

X

X
X

Boom staat op de lijst waardevolle bomen omdat
deze beeldbepalend is en cultuurhistorische
waarde heeft.

Voldoet aan onderstaande criteriaVoldoet aan onderstaande criteria



BoomkenmerkenBoomkenmerken
Boomnummer:
Gemeentelijk nummer:
Boomsoort:
Leeftijd:
Stamomtrek:
Conditie:

LocatiekenmerkenLocatiekenmerken
Straatnaam:
Particulier eigendom:

4905
-
Cedrus libani subsp. atlantica
> 50 jaar
omtrek > 2m
Normaal

Status: definitief, november 2020.

Monumentaal
De boom is een herdenkingsboom
De boom is een markeringsboom
De boom is geadopteerd
De boom heeft een bijzondere snoeivorm
De boom is dendrologisch waardevol
De boom is de enige groene kwaliteit
De boom markeert het beeld
De boom ondersteunt de ruimtelijke kwaliteit

ConclusieConclusie

Haarlemmerstraat
Ja

Waardevolle boomWaardevolle boom

X

X
X

Boom staat op de lijst waardevolle bomen omdat
deze beeldbepalend is en cultuurhistorische
waarde heeft.

Voldoet aan onderstaande criteriaVoldoet aan onderstaande criteria



BoomkenmerkenBoomkenmerken
Boomnummer:
Gemeentelijk nummer:
Boomsoort:
Leeftijd:
Stamomtrek:
Conditie:

LocatiekenmerkenLocatiekenmerken
Straatnaam:
Particulier eigendom:

4906
-
Tilia x europaea
25 - 50 jaar
omtrek < 2m
Normaal

Status: definitief, november 2020.

Monumentaal
De boom is een herdenkingsboom
De boom is een markeringsboom
De boom is geadopteerd
De boom heeft een bijzondere snoeivorm
De boom is dendrologisch waardevol
De boom is de enige groene kwaliteit
De boom markeert het beeld
De boom ondersteunt de ruimtelijke kwaliteit

ConclusieConclusie

Bethlehemlaan
Ja

Waardevolle boomWaardevolle boom

X

X
X

Boom staat op de lijst waardevolle bomen omdat
deze beeldbepalend is.

Voldoet aan onderstaande criteriaVoldoet aan onderstaande criteria



BoomkenmerkenBoomkenmerken
Boomnummer:
Gemeentelijk nummer:
Boomsoort:
Leeftijd:
Stamomtrek:
Conditie:

LocatiekenmerkenLocatiekenmerken
Straatnaam:
Particulier eigendom:

4907
-
Tilia x europaea
25 - 50 jaar
omtrek < 2m
Normaal

Status: definitief, november 2020.

Monumentaal
De boom is een herdenkingsboom
De boom is een markeringsboom
De boom is geadopteerd
De boom heeft een bijzondere snoeivorm
De boom is dendrologisch waardevol
De boom is de enige groene kwaliteit
De boom markeert het beeld
De boom ondersteunt de ruimtelijke kwaliteit

ConclusieConclusie

Bethlehemlaan
Ja

Waardevolle boomWaardevolle boom

X

X
X

Boom staat op de lijst waardevolle bomen omdat
deze beeldbepalend is.

Voldoet aan onderstaande criteriaVoldoet aan onderstaande criteria



BoomkenmerkenBoomkenmerken
Boomnummer:
Gemeentelijk nummer:
Boomsoort:
Leeftijd:
Stamomtrek:
Conditie:

LocatiekenmerkenLocatiekenmerken
Straatnaam:
Particulier eigendom:

4908
-
Tilia x europaea
25 - 50 jaar
omtrek < 2m
Normaal

Status: definitief, november 2020.

Monumentaal
De boom is een herdenkingsboom
De boom is een markeringsboom
De boom is geadopteerd
De boom heeft een bijzondere snoeivorm
De boom is dendrologisch waardevol
De boom is de enige groene kwaliteit
De boom markeert het beeld
De boom ondersteunt de ruimtelijke kwaliteit

ConclusieConclusie

Bethlehemlaan
Ja

Waardevolle boomWaardevolle boom

X

X
X

Boom staat op de lijst waardevolle bomen omdat
deze beeldbepalend is.

Voldoet aan onderstaande criteriaVoldoet aan onderstaande criteria



BoomkenmerkenBoomkenmerken
Boomnummer:
Gemeentelijk nummer:
Boomsoort:
Leeftijd:
Stamomtrek:
Conditie:

LocatiekenmerkenLocatiekenmerken
Straatnaam:
Particulier eigendom:

4909
-
Tilia x europaea
> 50 jaar
omtrek < 2m
Normaal

Status: definitief, november 2020.

Monumentaal
De boom is een herdenkingsboom
De boom is een markeringsboom
De boom is geadopteerd
De boom heeft een bijzondere snoeivorm
De boom is dendrologisch waardevol
De boom is de enige groene kwaliteit
De boom markeert het beeld
De boom ondersteunt de ruimtelijke kwaliteit

ConclusieConclusie

Van den Endelaan
Ja

Waardevolle boomWaardevolle boom

X
X

Boom staat op de lijst waardevolle bomen omdat
deze beeldbepalend is.

Voldoet aan onderstaande criteriaVoldoet aan onderstaande criteria



BoomkenmerkenBoomkenmerken
Boomnummer:
Gemeentelijk nummer:
Boomsoort:
Leeftijd:
Stamomtrek:
Conditie:

LocatiekenmerkenLocatiekenmerken
Straatnaam:
Particulier eigendom:

4910
-
Tilia x europaea
25 - 50 jaar
omtrek < 2m
Normaal

Status: definitief, november 2020.

Monumentaal
De boom is een herdenkingsboom
De boom is een markeringsboom
De boom is geadopteerd
De boom heeft een bijzondere snoeivorm
De boom is dendrologisch waardevol
De boom is de enige groene kwaliteit
De boom markeert het beeld
De boom ondersteunt de ruimtelijke kwaliteit

ConclusieConclusie

Van den Endelaan
Ja

Waardevolle boomWaardevolle boom

X
X

Boom staat op de lijst waardevolle bomen omdat
deze beeldbepalend is.

Voldoet aan onderstaande criteriaVoldoet aan onderstaande criteria



BoomkenmerkenBoomkenmerken
Boomnummer:
Gemeentelijk nummer:
Boomsoort:
Leeftijd:
Stamomtrek:
Conditie:

LocatiekenmerkenLocatiekenmerken
Straatnaam:
Particulier eigendom:

4911
-
Fagus sylvatica Atropunicea
> 50 jaar
omtrek > 2m
Normaal

Status: definitief, november 2020.

Monumentaal
De boom is een herdenkingsboom
De boom is een markeringsboom
De boom is geadopteerd
De boom heeft een bijzondere snoeivorm
De boom is dendrologisch waardevol
De boom is de enige groene kwaliteit
De boom markeert het beeld
De boom ondersteunt de ruimtelijke kwaliteit

ConclusieConclusie

Van den Endelaan
Ja

Waardevolle boomWaardevolle boom

X

X

Boom staat op de lijst waardevolle bomen omdat
deze monumentaal en beeldbepalend is.

Voldoet aan onderstaande criteriaVoldoet aan onderstaande criteria



BoomkenmerkenBoomkenmerken
Boomnummer:
Gemeentelijk nummer:
Boomsoort:
Leeftijd:
Stamomtrek:
Conditie:

LocatiekenmerkenLocatiekenmerken
Straatnaam:
Particulier eigendom:

4912
-
Fagus sylvatica
> 50 jaar
omtrek > 2m
Normaal

Status: definitief, november 2020.

Monumentaal
De boom is een herdenkingsboom
De boom is een markeringsboom
De boom is geadopteerd
De boom heeft een bijzondere snoeivorm
De boom is dendrologisch waardevol
De boom is de enige groene kwaliteit
De boom markeert het beeld
De boom ondersteunt de ruimtelijke kwaliteit

ConclusieConclusie

Molenlaan
Ja

Waardevolle boomWaardevolle boom

X
X

Boom staat op de lijst waardevolle bomen omdat
deze beeldbepalend is.

Voldoet aan onderstaande criteriaVoldoet aan onderstaande criteria



BoomkenmerkenBoomkenmerken
Boomnummer:
Gemeentelijk nummer:
Boomsoort:
Leeftijd:
Stamomtrek:
Conditie:

LocatiekenmerkenLocatiekenmerken
Straatnaam:
Particulier eigendom:

4913
-
Pinus nigra
25 - 50 jaar
omtrek < 2m
Normaal

Status: definitief, november 2020.

Monumentaal
De boom is een herdenkingsboom
De boom is een markeringsboom
De boom is geadopteerd
De boom heeft een bijzondere snoeivorm
De boom is dendrologisch waardevol
De boom is de enige groene kwaliteit
De boom markeert het beeld
De boom ondersteunt de ruimtelijke kwaliteit

ConclusieConclusie

Wilsonweg
Nee

Waardevolle boomWaardevolle boom

X
X
X

Boom staat op de lijst waardevolle bomen omdat
deze de enige groene kwaliteit in de omgeving is.

Voldoet aan onderstaande criteriaVoldoet aan onderstaande criteria



BoomkenmerkenBoomkenmerken
Boomnummer:
Gemeentelijk nummer:
Boomsoort:
Leeftijd:
Stamomtrek:
Conditie:

LocatiekenmerkenLocatiekenmerken
Straatnaam:
Particulier eigendom:

4914
-
Fagus sylvatica Atropunicea
25 - 50 jaar
omtrek < 2m
Normaal

Status: definitief, november 2020.

Monumentaal
De boom is een herdenkingsboom
De boom is een markeringsboom
De boom is geadopteerd
De boom heeft een bijzondere snoeivorm
De boom is dendrologisch waardevol
De boom is de enige groene kwaliteit
De boom markeert het beeld
De boom ondersteunt de ruimtelijke kwaliteit

ConclusieConclusie

Molenlaan
Ja

Waardevolle boomWaardevolle boom

X
X

Boom staat op de lijst waardevolle bomen omdat
deze beeldbepalend is.

Voldoet aan onderstaande criteriaVoldoet aan onderstaande criteria


