Waardevolle bomenlijst 2014

Inleiding
Op 5 november 2013 heeft de gemeente raad van Enkhuizen het Bomenbeleidsplan 2013
vastgesteld. In dit beleidsplan is vastgelegd dat de gemeente een lijst van waardevolle bomen opstelt
voor bomen die grote waarden vertegenwoordigen voor Enkhuizen en daarom een hoge mate van
bescherming behoeven.

Criteria
In het bomenbeleidsplan zijn de criteria vastgelegd waaraan een waardevolle boom dient te voldoen.
Met het onderstaande beslismodel wordt bepaald wanneer een boom op de waardevollebomenlijst
komt te staan. Door de drie stappen te doorlopen kan bepaald worden of een boom als waardevol
moet worden betiteld.

1. Leeftijd boom > 80
jaar*)

Ja

2. Conditie is
goed/matig Ja

3. Voldoet boom aan één van de
onderstaande criteria (3a t/m
3c)?
3a Ecologische waarde

Nee

Nee

Ja

3b Dendrologische waarde
Ja

3c Beeldbepalend
Ja

Geen waardevolle boom

Waardevolle boom

*) Bij een waardevolle bomenrij/groep wordt de leeftijd bepaald door de oudste boom die er deel
van uitmaakt.
Toelichting criteria (stap 1-3)
Stap 1: Leeftijd

Als minimum leeftijd voor een waardevolle boom wordt 80 jaar gehanteerd. Er is voor 80 jaar
gekozen omdat deze leeftijd de gemiddelde vervangingstijd van 50 jaar (zie hoofdstuk 6) ruimschoots
overschrijdt. Daarmee is bewezen dat de boom op een duurzame standplaats staat en naar
verwachting een goede kans heeft om op die locatie nog jaren voort te bestaan. Met de leeftijd
wordt of, indien bekend, het jaar van aanplant bedoeld of de geschatte leeftijd van de boom.

Stap 2: Conditie
Tijdens de periodieke VTA-controle wordt de conditie bepaald (VTA staat voor ‘Visual Tree
Assessment’ dit is een boomveiligheidscontrole). Een slechte conditie betekent in het algemeen dat
de boom gekapt dient te worden. Bij een slechte conditie vervalt automatisch de waardevolle status
van de boom. Bij een matige conditie zal gekeken moeten worden wat hiervan de oorzaak is. Zo
mogelijk dienen er maatregelen genomen te worden om de conditie te verbeteren.
Stap 3a: Ecologische waarde
De boom biedt plaats aan bijzondere planten of dieren of maakt deel uit van een belangrijke
(ecologische) verbindingsroute.
Onder ecologische waarden wordt verstaan:
aantoonbare aanwezigheid van bijzondere planten of broedplaats van spechten,
vleermuizen e.a. of
onderdeel uitmakend van het ecolint of andere aangewezen ecologische
verbindingszones (Vesting, Schootsveld, Weeshuispolder, Bolwerken Gommerwijk en
Kadijken).
Stap 3b: Dendrologische waarde
De boom is van een zeldzaam geslacht, variëteit of ras, of komt heel weinig voor in Enkhuizen.
Onder dendrologische waarden wordt verstaan:
een boomsoort met een aanwezigheid van minder dan 5 bomen of boomgroepen in
Enkhuizen (een bomenrij van 1 soort geldt als 1 boomgroep) of
een boomsoort die, voor zover bekend, in deze regio weinig voorkomt.
Stap 3c: Beeldbepalend
Door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend en
onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.
Onder beeldbepalend wordt verstaan:
alle oude bomen (ouder dan 80 jaar) in parken en begraafplaats, zij zijn immers beeld,
sfeer en karakter bepalend of
bomenrijen waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar of,
bomengroepen waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar of
volgroeide bomen of
bijzondere/karakteristieke snoeiwijze.

Bescherming
In het bomenbeleidsplan is vastgesteld dat voor waardevolle bomen geen kapvergunning zal worden
verleend. Indien de conditie matig is, zal een nader onderzoek de levensverwachting bepalen. Bij een
levensverwachting van 10 jaar of langer wordt geen kapvergunning verleend. Is de
levensverwachting korter dan 10 jaar en zijn er geen reële technische mogelijkheden om dit te
verlengen, dan kan toch een kapvergunning worden verleend.
In de algemene plaatselijke verordening zijn de volgende bepalingen opgenomen ter bescherming van
de waardevolle bomen:
Afdeling 3. Het bewaren van houtopstanden

Artikel 4:11 Kapverbod

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het bevoegd gezag een boom te vellen of te doen
vellen die
a.

deel uitmaakt van de door het college vastgestelde waardevolle bomenlijst;

Artikel 4:11b toewijzingscriteria

1.

Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning voor het vellen van bomen verlenen op grond van de
volgende criteria:
a.

Voor het vellen van waardevolle bomen en herdenkingsbomen zal geen omgevingsvergunning
worden verleend tenzij:


er sprake is van gevaar en/of verhoogd risico of



de levensverwachting van de boom minder is dan 10 jaar en er geen reële technische
mogelijkheden zijn de levensverwachting te verlengen.
Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het vellen van een waardevolle boom dient
gepaard te gaan met een rapport van een onafhankelijke geregistreerde boomtaxateur
waaruit voorstaande blijkt.

Overzichtslijst van de waardevolle bomen.
naam groenobject
Begraafplaats
Begraafplaats
Begraafplaats
Begraafplaats
Begraafplaats
Begraafplaats
Begraafplaats
Begraafplaats
Begraafplaats
Begraafplaats
Begraafplaats
Begraafplaats
Begraafplaats
Begraafplaats
Begraafplaats
Begraafplaats
Begraafplaats
Begraafplaats
Burgwal
Burgwal
Burgwal
Burgwal
Groene Wierdijk
Groene Wierdijk
Groene Wierdijk
Groene Wierdijk
Groene Wierdijk
Kalksteiger
Korte Burgwal
Korte Burgwal
Snouck van Loosen ziekenhuis
Snouck van Loosen ziekenhuis
Snouck van Loosen ziekenhuis
Snouck van Loosenpark
Snouck van Loosenpark
Snouck van Loosenpark
Snouck van Loosenpark
Snouck van Loosenpark
Snouck van Loosenpark
Snouck van Loosenpark
Snouck van Loosenpark
Snouck van Loosenpark
Snouck van Loosenpark
Snouck van Loosenpark
Snouck van Loosenpark
Snouck van Loosenpark
Snouck van Loosenpark
Snouck van Loosenpark
Snouck van Loosenpark
Snouck van Loosenpark
Snouck van Loosenpark
Snouck van Loosenpark
Snouck van Loosenpark
Snouck van Loosenpark
Snouck van Loosenpark
Snouck van Loosenpark
Snouck van Loosenpark
Snouck van Loosenpark
Snouck van Loosenpark
vest
vest
Zuider Boerenvaart

nadere plaatsaanduiding
ten zuiden van rij F
achter rij E
achter rij E
ten zuiden van rij K
naast NJ 3
naast NI 59
naast NH 57
naast NB 29
naast NL 4
tussen NL 4 en Noorderweg
ten noordwesten van aula
ten noordoosten van aula
ten zuidoosten van aula
naast M 58
naast Q 58 B
10
24
6/7
4
Emmaplein /Donkere laantje
Wilhelminaplantsoen zeemuur thv P ZZM
Prins Bernardlaan
Wilhelminaplantsoen/Donkerstraat
Wilhelminaplantsoen 13
2
hoek Westerstraat
Vijzeltuin, naast achteringang poli
Vijzeltuin
Vijzeltuin
46
1
Parklaan t.o. Denenburg
naast bruggetje, zuidzijde
Parklaan 3/4
Parklaan, talud vijver
15
14/16
16/17
3/8
12/18
12/13
18/19
18
29/30, Waaigat
42/43, Parklaan
43, parklaan 13
47/48, vijver
50, vijver
49, vijver
naast bruggetje, noordzijde
23, vijver
33, vijver
32, vijver
7, punt bastion
7, punt bastion
ten westen van Klopperstraat

soort
Gewone beuk
Gewone beuk
Gewone beuk
Perzisch ijzerhout
Gewone beuk
Bruine beuk
Bruine beuk
Bruine beuk
Bruine beuk
Bruine beuk
Bruine beuk
Haagbeuk
Bruine beuk
Bruine beuk
Moseik
Bruine beuk
Gewone beuk
Gewone beuk
Zilverlinde
Zilverlinde
Zilverlinde
Zilverlinde
Belgische iep
Belgische iep
Honingboom(21 stuks)
Gewone plataan
Veldesdoorn
Zomerlinde
Zilverlinde
Zilverlinde
Valse Tulpenboom
Rode beuk
Rode beuk
Krimlinde
Goudiep
Zoete kers
Meidoorn
Treuriep
Witte paardenkastanje
Gewone esdoorn
Meidoorn
Goudiep
Goudiep
Meelbes
Meelbes
Goudiep
Goudiep
Meelbes
Honingboom
Hollandse linde
Gewone plataan
Gewone plataan
Hollandse linde
Moseik
Trompetboom
Goudiep
Hollandse linde
Hollandse linde
Hollandse linde
Belgische iep
Belgische iep
Zilveresdoorn (50 stuks)

jaar
1920
1920
1920
1930
1915
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1930
1920
1920
1920
1930
1930
1930
1930
1910
1910
1930
1920
1865
1898
1930
1930
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1930
1898
1920
1898
1930
1920
1920
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1920
1920
1898
1920
1898
1898
1920
1920
1920
1920
1920
1910
1929

bladnr
bp01
bp02
bp03
bp04
bp05
bp06
bp07
bp08
bp09
bp10
bp11
bp12
bp13
bp14
bp15
bp16
bp17
bp18
bw01
bw02
bw03
bw04
gw01
gw02
gw03 t/m gw23
gw24
gw25
H06
kb01
kb02
sz01
sz02
sz03
sl01
sl02
sl03
sl04
sl05
sl06
sl07
sl08
sl09
sl10
sl11
sl12
sl13
sl14
sl15
sl16
sl17
sl18
sl19
sl20
sl21
sl22
sl23
sl24
sl25
sl26
vt1
vt2
zb01 t/m zb50

Zuider Havendijk
Zuider Havendijk

2
5

Gewone plataan
Gewone plataan

1885
1885

zh01
zh02

particulier
particulier
particulier
particulier
particulier
particulier
particulier
particulier

Van Bleiswijkstraat,P-plaats nr 55 t/m 61
Westerstraat 111
Westerstraat 217
Westerstraat 217
Westerstraat 217
Venedie 12
westeinde 76
Westerstraat 201

Doornloze Christusdoorn
Gewone esdoorn
Japanse notenboom
Treurbeuk
Witte paardenkastanje
Treurbeuk
Hollandse linde
Rode paardenkastanje

1920
1910
1910
1910
1910
1890
1880
1880

P01
P02
p03
p04
p05
P06
P07
P08

jaar
1988
1948
1990
2011
2014
1898

bladnr
H01
H02
H03
H04
H05
H06

Totaal aantal waardevolle bomen 141

Herdenkingsbomen
naam
Beatrixboom
Julianaboom
Nelson Mandela boom
Vrijheidsboom
Willem Alexanderboom
Wilhelminaboom

locatie
Emmaplein
Julianaplantsoen
Wilhelminaplantsoen
Waaigat
Stationsplein
Kalksteiger

soort
Koninslinde
Koninslinde
Rode paardenkastanje
Rode beuk
Koninslinde
Koninslinde

Waardevolle bomen

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Begraafplaats, t.z.v. rij F
102

voorjaar 2014

Bladnr.

bp01

Fagus sylvatica
Gewone beuk
1920
Groep
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Karakterbepalende begraafplaats beplanting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Begraafplaats, achter rij E
103

voorjaar 2014

Bladnr.

bp02

Fagus sylvatica
Gewone beuk
1920
Groep
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Karakterbepalende begraafplaats beplanting, grote volgroeide boom

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Begraafplaats, achter rij E
104

voorjaar 2014

Bladnr.

bp03

Fagus sylvatica
Gewone beuk
1895
Groep
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Karakterbepalende begraafplaats beplanting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Begraafplaats
112

voorjaar 2014

Bladnr.

bp04

Parrotia persica
Perzisch ijzerhout
1930
Groep
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Redengevende beschrijving:

Ja
Nee
Leeftijd en soort uniek voor Enkhuizen.

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

Ja
Nee
Karakterbepalende begraafplaats beplanting.

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Begraafplaats, ten zuiden van rij K
99

voorjaar 2014

Bladnr.

bp05

Fagus sylvatica
Gewone beuk
1915
Groep
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Karakterbepalende begraafplaats beplanting, grote volgroeide boom

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Begraafplaats, naast NJ 3
A35

voorjaar 2014

Bladnr.

bp06

Fagus sylvatica
Bruine beuk
1920
Groep
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Karakterbepalende begraafplaats beplanting, grote volgroeide boom

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Begraafplaats, naast NI 59
A36

voorjaar 2014

Bladnr.

bp07

Fagus sylvatica
Bruine beuk
1920
Groep
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Karakterbepalende begraafplaats beplanting, grote volgroeide boom

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Begraafplaats, naast NH 57
A37

voorjaar 2014

Bladnr.

bp08

Fagus sylvatica
Bruine beuk
1920
Groep
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Karakterbepalende begraafplaats beplanting, grote volgroeide boom

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Begraafplaats , naast NB 29
A38

voorjaar 2014

Bladnr.

bp09

Fagus sylvatica
Bruine beuk
1920
Groep
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Karakterbepalende begraafplaats beplanting, grote volgroeide boom

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Begraafplaats, naast NL 4
A39

voorjaar 2014

Bladnr.

bp10

Fagus sylvatica 'Atropunicea'
Bruine beuk
1920
Groep
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Redengevende beschrijving:

Ja
Nee
Combinatie soort en leeftijd uniek voor de gemeente Enkhuizen.

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
karakterbepalende begraafplaats beplanting, grote volgroeide boom

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Begraafplaats, tussen NL 4 en Noorderweg
A40

voorjaar 2014

Bladnr.

bp11

Fagus sylvatica 'Atropunicea'
Bruine beuk
1920
Groep
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Karakterbepalende begraafplaats beplanting, grote volgroeide boom

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Begraafplaats
A42

voorjaar 2014

Bladnr.

bp12

Carpinus betulus
Haagbeuk
1920
Groep
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Karakterbepalende begraafplaats beplanting, grote volgroeide boom

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Begraafplaats, ten noordwesten van aula
A43

voorjaar 2014

Bladnr.

bp13

Fagus sylvatica 'Atropunicea'
Bruine beuk
1920
Groep
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Karakterbepalende begraafplaats beplanting, grote volgroeide boom

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Begraafplaats, ten noordoosten van aula
A44

voorjaar 2014

Bladnr.

bp14

Fagus sylvatica 'Atropunicea'
Bruine beuk
1920
Groep
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
karakterbepalende begraafplaats beplanting, grote volgroeide boom

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Begraafplaats
A50

voorjaar 2014

Bladnr.

bp15

Quercus cerris
Moseik
1930
Groep
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Karakterbepalende begraafplaats beplanting, grote volgroeide boom

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Begraafplaats, ten zuidoosten van aula
A51

voorjaar 2014

Bladnr.

bp16

Fagus sylvatica 'Atropunicea'
Bruine beuk
1920
Groep
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
karakterbepalende begraafplaats beplanting, grote volgroeide boom

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Begraafplaats, naast M 58
A53

voorjaar 2014

Bladnr.

bp17

Fagus sylvatica
Gewone beuk
1920
Groep
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Karakterbepalende begraafplaats beplanting, grote volgroeide boom

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Begraafplaats, naast Q 58 B
A55

voorjaar 2014

Bladnr.

bp18

Fagus sylvatica
Gewone beuk
1920
Groep
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
karakterbepalende begraafplaats beplanting, grote volgroeide boom

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Burgwal, 10
0250.01.15

voorjaar 2014

Bladnr.

bw01

Tilia tomentosa 'Brabant'
Zilverlinde
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Grote volgroeide boom.

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Burgwal, 24
0250.01.17

voorjaar 2014

Bladnr.

bw02

Tilia tomentosa 'Brabant'
Zilverlinde
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Grote volgroeide boom

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Burgwal, 6/7
0250.01.4

voorjaar 2014

Bladnr.

bw03

Tilia tomentosa
Zilverlinde
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Grote volgroeide boom.

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Burgwal, 4
0250.01.6

voorjaar 2014

Bladnr.

bw04

Tilia tomentosa
Zilverlinde
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
grote volgroeide boom

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Groene Wierdijk, Emmaplein/Donkere laantje
C210.01.194

voorjaar 2014

Bladnr.

gw01

Ulmus holl. Belgica
Belgische iep
1910
Groep
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Grote volgroeide boom, onderdeel van parkbeplanting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

voorjaar 2014
(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Groene Wierdijk, Wilhelminaplantsoen zeemuur thv P zzm
C210.01.233

Bladnr.

gw02

Ulmus holl. Belgica
Belgische iep
1910
Groep
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Grote volgroeide boom, onderdeel van parkbeplanting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

voorjaar 2014
(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Groene Wierdijk, Prins Bernardlaan
C210.01.459
Sophora japonica
Honingboom
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

Bladnr.

gw03

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Ja
Nee
De boom maakt onderdeel uit van een groot "groenvlak/stepping stone" binnen de
gemeente.

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel (begrenzing) van parkbeplanting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

voorjaar 2014
(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Groene Wierdijk, Prins Bernardlaan
C210.01.460
Sophora japonica
Honingboom
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

Bladnr.

gw04

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Ja
Nee
De boom maakt onderdeel uit van een groot "groenvlak/stepping stone" binnen de
gemeente.

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel (begrenzing) van parkbeplanting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

voorjaar 2014
(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Groene Wierdijk, Prins Bernardlaan
C210.01.461
Sophora japonica
Honingboom
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

Bladnr.

gw05

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Ja
Nee
De boom maakt onderdeel uit van een groot "groenvlak/stepping stone" binnen de
gemeente.

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel (begrenzing) van parkbeplanting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

voorjaar 2014
(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Groene Wierdijk, Prins Bernardlaan
C210.01.462
Sophora japonica
Honingboom
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

Bladnr.

gw06

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Ja
Nee
De boom maakt onderdeel uit van een groot "groenvlak/stepping stone" binnen de
gemeente.

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel (begrenzing) van parkbeplanting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

voorjaar 2014
(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Groene Wierdijk, Prins Bernardlaan
C210.01.463
Sophora japonica
Honingboom
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

Bladnr.

gw07

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Ja
Nee
De boom maakt onderdeel uit van een groot "groenvlak/stepping stone" binnen de
gemeente.

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel (begrenzing) van parkbeplanting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

voorjaar 2014
(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Groene Wierdijk, Prins Bernardlaan
C210.01.464
Sophora japonica
Honingboom
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

Bladnr.

gw08

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Ja
Nee
De boom maakt onderdeel uit van een groot "groenvlak/stepping stone" binnen de
gemeente.

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel (begrenzing) van parkbeplanting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

voorjaar 2014
(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Groene Wierdijk, Prins Bernardlaan
C210.01.465
Sophora japonica
Honingboom
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

Bladnr.

gw09

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Ja
Nee
De boom maakt onderdeel uit van een groot "groenvlak/stepping stone" binnen de
gemeente.

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel (begrenzing) van parkbeplanting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Groene Wierdijk, Prins Bernardlaan
C210.01.466
Sophora japonica
Honingboom
1930

voorjaar 2014

Bladnr.

gw10

Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Ja
Nee
De boom maakt onderdeel uit van een groot "groenvlak/stepping stone" binnen de
gemeente.

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel (begrenzing) van parkbeplanting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

voorjaar 2014
(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Groene Wierdijk, Prins Bernardlaan
C210.01.467
Sophora japonica
Honingboom
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

Bladnr.

gw11

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Ja
Nee
De boom maakt onderdeel uit van een groot "groenvlak/stepping stone" binnen de
gemeente.

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel (begrenzing) van parkbeplanting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

voorjaar 2014
(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Groene Wierdijk, Prins Bernardlaan
C210.01.468
Sophora japonica
Honingboom
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

Bladnr.

gw12

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Ja
Nee
De boom maakt onderdeel uit van een groot "groenvlak/stepping stone" binnen de
gemeente.

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel (begrenzing) van parkbeplanting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

voorjaar 2014
(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Groene Wierdijk, Prins Bernardlaan
C210.01.469
Sophora japonica
Honingboom
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

Bladnr.

gw13

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Ja
Nee
De boom maakt onderdeel uit van een groot "groenvlak/stepping stone" binnen de
gemeente.

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel (begrenzing) van parkbeplanting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

voorjaar 2014
(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Groene Wierdijk, Prins Bernardlaan
C210.01.470
Sophora japonica
Honingboom
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

Bladnr.

gw14

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Ja
Nee
De boom maakt onderdeel uit van een groot "groenvlak/stepping stone" binnen de
gemeente.

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel (begrenzing) van parkbeplanting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

voorjaar 2014
(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Groene Wierdijk, Prins Bernardlaan
C210.01.471
Sophora japonica
Honingboom
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

Bladnr.

gw15

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Ja
Nee
De boom maakt onderdeel uit van een groot "groenvlak/stepping stone" binnen de
gemeente.

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel (begrenzing) van parkbeplanting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

voorjaar 2014
(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Groene Wierdijk, Prins Bernardlaan
C210.01.472
Sophora japonica
Honingboom
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

Bladnr.

gw16

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Ja
Nee
De boom maakt onderdeel uit van een groot "groenvlak/stepping stone" binnen de
gemeente.

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel (begrenzing) van parkbeplanting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

voorjaar 2014
(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Groene Wierdijk, Prins Bernardlaan
C210.01.473
Sophora japonica
Honingboom
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

Bladnr.

gw17

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Ja
Nee
De boom maakt onderdeel uit van een groot "groenvlak/stepping stone" binnen de
gemeente.

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel (begrenzing) van parkbeplanting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

voorjaar 2014
(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Groene Wierdijk, Prins Bernardlaan
C210.01.474
Sophora japonica
Honingboom
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

Bladnr.

gw18

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Ja
Nee
De boom maakt onderdeel uit van een groot "groenvlak/stepping stone" binnen de
gemeente.

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel (begrenzing) van parkbeplanting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

voorjaar 2014
(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Groene Wierdijk, Prins Bernardlaan
C210.01.475
Sophora japonica
Honingboom
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

Bladnr.

gw19

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Ja
Nee
De boom maakt onderdeel uit van een groot "groenvlak/stepping stone" binnen de
gemeente.

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel (begrenzing) van parkbeplanting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

voorjaar 2014
(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Groene Wierdijk, Prins Bernardlaan
C210.01.476
Sophora japonica
Honingboom
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

Bladnr.

gw20

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Ja
Nee
De boom maakt onderdeel uit van een groot "groenvlak/stepping stone" binnen de
gemeente.

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel (begrenzing) van parkbeplanting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

voorjaar 2014
(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Groene Wierdijk, Prins Bernardlaan
C210.01.477
Sophora japonica
Honingboom
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

Bladnr.

gw21

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Ja
Nee
De boom maakt onderdeel uit van een groot "groenvlak/stepping stone" binnen de
gemeente.

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel (begrenzing) van parkbeplanting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

voorjaar 2014
(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Groene Wierdijk, Prins Bernardlaan
C210.01.478
Sophora japonica
Honingboom
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

Bladnr.

gw22

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Ja
Nee
De boom maakt onderdeel uit van een groot "groenvlak/stepping stone" binnen de
gemeente.

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel (begrenzing) van parkbeplanting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Groene Wierdijk, Prins Bernardlaan
? Naast C210.01.194
Sophora japonica
Honingboom

voorjaar 2014

Bladnr.

gw23

Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel (begrenzing) van parkbeplanting en maakt deel uit van
historische beplanting.

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

voorjaar 2014
(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Groene Wierdijk, Wilhelminaplantsoen/Donkerstraat
2660.01.28

Bladnr.

gw24

Platanus acerifolia
Gewone plataan
1920
Solitair
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
grote volgroeide boom maakt onderdeel uit van parkbeplanting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Groene Wierdijk, Wilhelminaplantsoen 13
2660.01.48

voorjaar 2014

Bladnr.

gw25

Acer campestre
Veldesdoorn
1865
Solitair
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Redengevende beschrijving:

Ja
Nee
De combinatie soort, leeftijd en formaat is uniek voor Enkhuizen.

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
grote volgroeide boom, parkboom. Opgenomen in de monumerntale bomenlijst van de
Bomenstichting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Korte Burgwal, 2
1110.01.3

voorjaar 2014

Bladnr.

kb01

Tilia tomentosa
Zilverlinde
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Grote volgroeide boom.

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Korte Burgwal, hoek Westerstraat
1110.01.6

voorjaar 2014

Bladnr.

kb02

Tilia tomentosa
Zilverlinde
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Grote volgroeide boom

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

voorjaar 2014 Bladnr.
(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosen ziekenhuis, Vijzeltuin, naast achteringang poli
0360.03.001

sz01

Magnolia kobus
Tulpeboom
1920
Solitair
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Redengevende beschrijving:

Ja
Nee
Combinatie soort en leeftijd uniek in Enkhuizen.

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend voor binnentuin

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosen ziekenhuis, Vijzeltuin
0360.03.002

voorjaar 2014

Bladnr.

sz02

Fagus sylvatica 'Purpurea'
Rode beuk
1920
Groep
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
beeldbepalend voor binnentuin

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosen ziekenhuis, Vijzeltuin
0360.03.014

voorjaar 2014

Bladnr.

sz03

Fagus sylvatica 'Purpurea'
Rode beuk
1920
Groep
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Redengevende beschrijving:

Ja
Nee
De boom maakt onderdeel uit van een "stepping stone" binnen de gemeente.

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Redengevende beschrijving:

Ja
Nee
Combinatie soort en leeftijd uniek in Enkhuizen.

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
beeldbepalend voor binnentuin

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosenpark, 46
13968

voorjaar 2014

Bladnr.

sl01

Tillia x europea Euchlora
Krimlinde
1920
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Redengevende beschrijving:

Ja
Nee
De combinatie soort, leeftijd en formaat is uniek voor Enkhuizen.

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel van parkbeplanting en maakt deel uit van historische
beplanting.

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosenpark
2090.01-47

voorjaar 2014

Bladnr.

sl02

Ulmus carpinifolia Wredei
Goudiep
1920
Solitair
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel (begrenzing) van parkbeplanting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosenpark, 1
2090.01.001

voorjaar 2014

Bladnr.

sl03

Prunus avium 'Plena'
Zoete kers
1920
Solitair
Particulier
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Redengevende beschrijving:

Ja
Nee
Combinatie soort en hoge leeftijd uniek voor Enkhuizen.

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel van parkbeplanting en maakt deel uit van historische
beplanting.

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

voorjaar 2014
(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosenpark, Parklaan t.o. Denenburg
2090.01.108

Bladnr.

sl04

Crateugus x lavallei
Meidoorn
1930
Laan
Gemeente
Matig (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel van parkbeplanting en maakt deel uit van historische
beplanting.

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosenpark, 23
2090.01.111

voorjaar 2014

Bladnr.

sl05

Ulmus carp. Pendula
Treuriep
1898
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosenpark, Parklaan 3/4
2090.01.125

voorjaar 2014

Bladnr.

sl06

Aesculus hippocastanum
Witte paardenkastanje
1920
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel van parkbeplanting en maakt deel uit van historische
beplanting.

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosenpark, Parklaan, talud vijver
2090.01.129

voorjaar 2014

Bladnr.

sl07

Acer pseudoplatanus
Gewone Esdoorn
1898
Groep
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel van parkbeplanting en maakt deel uit van historische
beplanting.

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosenpark, 15
2090.01.144

voorjaar 2014

Bladnr.

sl08

Crataegus x lavallei
Meidoorn
1930
Laan
Gemeente
Matig (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens).

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
beeldbepalend als onderdeel van parkbeplanting en maakt onderdeel uit van hitorische
beplanting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosenpark, 14/16
2090.01.153

voorjaar 2014

Bladnr.

sl09

Ulmus carpinifolia Wredei
Goudiep
1920
Solitair
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel van parkbeplanting en maakt deel uit van historische
beplanting.

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosenpark, 16/17
2090.01.154

voorjaar 2014

Bladnr.

sl10

Ulmus carpinifolia Wredei
Goudiep
1920
Solitair
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel van parkbeplanting en maakt deel uit van historische
beplanting.

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosenpark, 3/8
2090.01.157

voorjaar 2014

Bladnr.

sl11

Sorbus aria
Meelbes
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel van parkbeplanting en maakt deel uit van historische
beplanting.

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosenpark, 12/18
2090.01.175

voorjaar 2014

Bladnr.

sl12

Sorbus aria
Meelbes
1930
Solitair
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel van parkbeplanting en maakt deel uit van historische
beplanting.

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosenpark, 12/13
2090.01.176

voorjaar 2014

Bladnr.

sl13

Ulmus carpinifolia Wredei
Goudiep
1930
Solitair
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
beeldbepalend als onderdeel van parkbeplanting en maakt onderdeel uit van hitorische
beplanting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosenpark, 18/19
2090.01.177

voorjaar 2014

Bladnr.

sl14

Ulmus carpinifolia Wredei
Goudiep
1930
Solitair
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel van parkbeplanting en maakt deel uit van historische
beplanting.

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

voorjaar 2014
(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosenpark,18
2090.01.178
Sorbus aria
Meelbes
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

Bladnr.

sl15

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel van parkbeplanting en maakt deel uit van historische
beplanting.

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosenpark, 29/30 Waaigat
2090.01.188

voorjaar 2014

Bladnr.

sl16

Sophora japonica
Honingboom
1930
Solitair
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel van parkbeplanting en maakt deel uit van historische
beplanting.

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosenpark, 42/43 Parklaan
2090.01.36

voorjaar 2014

Bladnr.

sl17

Tillia x europea
Hollandse linde
1920
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosenpark, 43 , Parklaan 13
2090.01.38

voorjaar 2014

Bladnr.

sl18

Platanus acerifolia
Gewone plataan
1920
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosenpark, 47/48, vijver
2090.01.62

voorjaar 2014

Bladnr.

sl19

Platanus acerifolia
Gewone plataan
1898
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosenpark, 50, vijver
2090.01.64

voorjaar 2014

Bladnr.

sl20

Tillia x europea
Hollandse linde
1920
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosenpark, 49, vijver
2090.01.67

voorjaar 2014

Bladnr.

sl21

Quercus cerris
Moseik
1898
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Redengevende beschrijving:

Ja
Nee
De combinatie soort, leeftijd en formaat is uniek voor Enkhuizen.

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

voorjaar 2014
(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosenpark, naast bruggetje, noordzijde
2090.01.70

Bladnr.

sl22

Catalpa bignonioides
Trompetboom
1898
Solitair
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Redengevende beschrijving:

Ja
Nee
De combinatie soort, leeftijd en formaat is uniek voor Enkhuizen.

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosenpark, 23
2090.01.76

voorjaar 2014

Bladnr.

sl23

Ulmus carpinifolia Wredei
Goudiep
1920
Solitair
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosenpark, 33, vijver
2090.01.80

voorjaar 2014

Bladnr.

sl24

Tillia x europea
Hollandse linde
1920
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel van parkbeplanting en maakt deel uit van historische
beplanting.

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosenpark 32, vijver
2090.01.85

voorjaar 2014

Bladnr.

sl25

Tillia x europea
Hollandse linde
1920
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend als onderdeel van parkbeplanting en maakt deel uit van historische
beplanting.

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Snouck van Loosenpark
2090.01.90

voorjaar 2014

Bladnr.

sl26

Tillia x europea
Hollandse linde
1920
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Vest, 7, punt bastion
2380.01.194

voorjaar 2014

Bladnr.

vt01

Ulmus holl. Belgica
Belgische iep
1920
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Redengevende beschrijving:

Ja
Nee
De boom maakt onderdeel uit van het "ecolint"

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Grote volgroeide boom op cultuurhistorisch monument

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Vest
2380.01.197

voorjaar 2014

Bladnr.

vt02

Ulmus holl. Belgica
Belgische iep
1910
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Redengevende beschrijving:

Ja
Nee
De boom maakt onderdeel uit van het "ecolint"

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Grote volgroeide boom op cultuurhistorisch monument

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.1

voorjaar 2014

Bladnr.

zb01

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.10

voorjaar 2014

Bladnr.

zb02

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.12

voorjaar 2014

Bladnr.

zb03

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.13

voorjaar 2014

Bladnr.

zb04

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.14

voorjaar 2014

Bladnr.

zb05

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.15

voorjaar 2014

Bladnr.

zb06

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.16

voorjaar 2014

Bladnr.

zb07

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.17

voorjaar 2014

Bladnr.

zb08

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.19

voorjaar 2014

Bladnr.

zb09

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.2

voorjaar 2014

Bladnr.

zb10

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1935
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.20

voorjaar 2014

Bladnr.

zb11

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.21

voorjaar 2014

Bladnr.

zb12

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.22

voorjaar 2014

Bladnr.

zb13

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.23

voorjaar 2014

Bladnr.

zb14

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.26

voorjaar 2014

Bladnr.

zb15

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.27

voorjaar 2014

Bladnr.

zb16

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.28

voorjaar 2014

Bladnr.

zb17

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.31

voorjaar 2014

Bladnr.

zb18

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.32

voorjaar 2014

Bladnr.

zb19

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.33

voorjaar 2014

Bladnr.

zb20

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.34

voorjaar 2014

Bladnr.

zb21

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.35

voorjaar 2014

Bladnr.

zb22

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.37

voorjaar 2014

Bladnr.

zb23

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.38

voorjaar 2014

Bladnr.

zb24

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.39

voorjaar 2014

Bladnr.

zb25

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.41

voorjaar 2014

Bladnr.

zb26

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.42

voorjaar 2014

Bladnr.

zb27

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.46

voorjaar 2014

Bladnr.

zb28

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.47

voorjaar 2014

Bladnr.

zb29

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.48

voorjaar 2014

Bladnr.

zb30

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.49

voorjaar 2014

Bladnr.

zb31

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.5

voorjaar 2014

Bladnr.

zb32

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1935
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.50

voorjaar 2014

Bladnr.

zb33

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1935
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.51

voorjaar 2014

Bladnr.

zb34

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.52

voorjaar 2014

Bladnr.

zb35

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.53

voorjaar 2014

Bladnr.

zb36

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1935
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.6

voorjaar 2014

Bladnr.

zb37

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1935
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.7

voorjaar 2014

Bladnr.

zb38

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.8

voorjaar 2014

Bladnr.

zb39

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.80

voorjaar 2014

Bladnr.

zb40

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.81

voorjaar 2014

Bladnr.

zb41

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.82

voorjaar 2014

Bladnr.

zb42

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.83

voorjaar 2014

Bladnr.

zb43

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.85

voorjaar 2014

Bladnr.

zb44

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.86

voorjaar 2014

Bladnr.

zb45

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.87

voorjaar 2014

Bladnr.

zb46

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.88

voorjaar 2014

Bladnr.

zb47

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.9

voorjaar 2014

Bladnr.

zb48

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.90

voorjaar 2014

Bladnr.

zb49

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Boerenvaart
2730.01.91

voorjaar 2014

Bladnr.

zb50

Acer saccharinum 'Laciniatum'
Zilveresdoorn
1930
Laan
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Bomenrij waarvan de meeste bomen ouder zijn dan 80 jaar

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

voorjaar 2014
(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Havendijk, 2, beeld Paludanus
2760.01.1
Platanus acerifolia
Gewone plataan
1885
Groep
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

Bladnr.

zh01

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend voor het straatbeeld.

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

voorjaar 2014
(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Zuider Havendijk, 5, beeld Paludanus
2760.01.2
Platanus acerifolia
Gewone plataan
1885
Groep
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

Bladnr.

zh02

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend voor het straatbeeld.

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

voorjaar 2014
(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Paerticulier, Van Bleiswijkstraat, P-plaats nr 55 t/m 66
0170.02.001

Bladnr.

P01

Gledtsia triacanthos 'Inermis'
Doornloze Christusboom
1920
Solitair
Particulier
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Redengevende beschrijving:

Ja
Nee
Combinatie soort en leeftijd uniek in Enkhuizen.

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Grote volgroeide boom. Opgenomen in monumentale bomenlijst van de Bomenstichting

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Particulier, Westerstraat 111
0470.01.14

voorjaar 2014

Bladnr.

P02

Acer pseudoplatanus
Gewone Esdoorn
1910
Solitair
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Redengevende beschrijving:

Ja
Nee
Combinatie soort en hoge leeftijd uniek voor Enkhuizen.

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Beeldbepalend voor binnentuin, grote volgroeide boom

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Particulier, Westerstraat 217
2570.01.002

voorjaar 2014

Bladnr.

P03

Ginkgo biloba
Japanse notenboom
1910
Laan
Particulier
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Redengevende beschrijving:

Ja
Nee
Combinatie soort en leeftijd uniek in Enkhuizen.

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Grote volgroeide boom, historische tuin beplanting. Opgenomen in de monumentale
bomenlijst van de Bomenstichting.

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Particulier, Westerstraat 217
2570.01.003

voorjaar 2014

Bladnr.

P04

Fagus sylvatica 'Pendula'
Treurbeuk
1910
Laan
Particulier
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Redengevende beschrijving:

Ja
Nee
Combinatie soort en leeftijd uniek in Enkhuizen.

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Grote volgroeide boom, historische tuin beplanting. Opgenomen in de monumentale
bomenlijst van de Bomenstichting.

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Particulier, Westerstraat 217
2570.01.004

voorjaar 2014

Bladnr.

P05

Aesculus hippocastanum
Witte paardekastanje
1910
Laan
Particulier
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Redengevende beschrijving:

Ja
Nee
Combinatie soort en leeftijd uniek in Enkhuizen.

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Grote volgroeide boom, historische tuin beplanting. Opgenomen in de monumentale
bomenlijst van de Bomenstichting.

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Particulier, Venedie 12

voorjaar 2014

Bladnr.

P06

Fagus sylvatica 'Pendula'
Treurbeuk
1890
tuin
particulier
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Redengevende beschrijving:

Ja
Nee
weinig voorkomende soort in Enkhuizen

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Grote volgroeide boom, historische tuin beplanting. Opgenomen in de monumentale
bomenlijst van de Bomenstichting.

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Particulier, Westeinde 76

voorjaar 2014

Bladnr.

P07

Tiliea europaea
Hollandse linde
1880
tuin
particulier
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
grote volgroeide boom, straatbeeldbepalend. Opgenomen in de monumentale bomenlijst
van de Bomenstichting.

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(bomen > 80 jaar of tussen 70 en 80 jaar)
Particulier, Westerstraat 201

voorjaar 2014

Bladnr.

P08

Aesculus carnea 'Briottii'
Rode paardenkastanje
1880
tuin
particulier
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (waardevolle boom moet voldoen aan één van de onderstaande criteria):
10. Ecologische waarde:
Toelichting: onderdeel van een biotoop van schaars voorkomende planten- of diersoort/ een schakel in
de keten van ecologische infrastructuur/stepping stone.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

10. Dendrologische waarde:

Toelichting: de boom is van een zeldzaam geslacht, varieteit of ras, of komt weinig voor in Enkhuizen.

Ja
Nee
Redengevende beschrijving:

11. Beeldbepalend:
Toelichting: door de verschijning (omvang, grootte, hoogte of (snoei)vorm) kan de boom beeldbepalend
en onvervangbaar zijn voor het karakter van de omgeving. De betreffende boom is voor een groot deel
zichtbaar vanuit de openbare ruimte of maakt deel uit van een (historische) tuinbeplanting.

Redengevende beschrijving:

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

Ja
Nee
Grote volgroeide boom, historische tuin beplanting. Opgenomen in de monumentale
bomenlijst van de Bomenstichting.

Winterbeeld

Overige beelden

Herdenkings
bomen

voorjaar 2014 Bladnr.
H01
(Herdenkingsboom)
Emmaplein
H1 (code door Cyber ivm ontvangen topografische kaart zonder codes gemeente)

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

Tilia europaea
Koningslinde
1988
Solitair
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (niet van toepassing bij herdenkingsbomen betreft automatisch een waardevolle boom):

Herdenkingsboom
redengevende beschrijving

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

geplant ter gelegenheid van 50ste verjaardag van Konining Beatrix
Ivm de bouw van de Noorderpoort is in het voorjaar 2011 een nieuwe linde geplant

Winterbeeld

Overige beelden

voorjaar 2014 Bladnr.
H02
(Herdenkingsboom)
Julianaplantsoen
H2 (code door Cyber ivm ontvangen topografische kaart zonder codes gemeente)

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

Tilia europaea
Koningslinde
1948
Solitair
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (niet van toepassing bij herdenkingsbomen betreft automatisch een waardevolle boom):

Herdenkingsboom
redengevende beschrijving
12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

geplant ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Juliana

Winterbeeld

Overige beelden

voorjaar 2014 Bladnr.
H03
(Herdenkingsboom)
Wilhelminaplantsoen
H3 (code door Cyber ivm ontvangen topografische kaart zonder codes gemeente)

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

Aesclus carnea
Rode paardenkastanje
1990
Solitair
Gemeente
Matig (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (niet van toepassing bij herdenkingsbomen betreft automatisch een waardevolle boom):

Herdenkingsboom
redengevende beschrijving
12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

geplant ter gelegenheid van de vrijlating van Nelson Mandela

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

(Herdenkingsboom)

voorjaar 2014

Bladnr.

H04

Waaigat
H4 (code door Cyber ivm ontvangen topografische kaart zonder codes gemeente)
Fagus sylvatica Atropunicea
Bruine beuk
2011
Solitair
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (niet van toepassing bij herdenkingsbomen betreft automatisch een waardevolle boom):

Herdenkingsboom
redengevende beschrijving
12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

geplant ter gelegenheid van de viering van 65 jaar bevrijding

Winterbeeld

Overige beelden

voorjaar 2014 Bladnr.
H05
(Herdenkingsboom)
Stationsplein
H5 (code door Cyber ivm ontvangen topografische kaart zonder codes gemeente)

Inventarisatieblad
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:
3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

Tilia europaea
Koningslinde
2014 (info gemeente)
Solitair
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (niet van toepassing bij herdenkingsbomen betreft automatisch een waardevolle boom):

Herdenkingsboom
redengevende beschrijving
12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

geplant ter gelegenheid van de inhuldiging van koning Willem Alexander

Winterbeeld

Overige beelden

Inventarisatieblad (Herdenkingsboom)
1. Groenobject naam:
2. Grn Ele code:

voorjaar
2014

Bladnr.

H06

Kalksteiger
C300.01.1

3. Wetenschappelijke naam:
4. Nederlandse naam:
5. Grn Ele Jva:
6. Standplaats
7. Eigendom
8. Vitaliteit:

Tilia platyphyllos
Koningslinde
1898
Solitair
Gemeente
Goed (NB betreft een visuele beoordeling, geen vta controle/gegevens)

CRITERIA (niet van toepassing bij herdenkingsbomen betreft automatisch een waardevolle boom):
Herdenkingsboom
redengevende beschrijving

12. Fotografische opnames
Zomerbeeld

geplant ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina

Winterbeeld

Overige beelden

