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Ten geleide

Het Rijksvastgoedbedrijf hecht aan een zorgvuldige verkoop van De Lindenhorst te Zeist. 
Onderdeel daarvan is een goede robuuste kwaliteit van het aanwezige groen op de locatie 
voor nu en in de toekomst. 
Bij uitwerking door de nieuwe eigenaar van het plan zullen afspraken gemaakt moeten 
worden met omwonenden, belanghebbenden en gemeente.

In deze rapportage is vanuit een zorgvuldige inventarisatie van de bestaande groene 
kwaliteit en een gewenst toekomstbeeld een landschappelijk kavelpaspoort opgesteld 
waarbinnen deze uitwerking zou kunnen plaatsvinden. Dit landschappelijk kavelpaspoort 
geeft concrete handvatten voor het versterken van de groene kwaliteit en biedt tevens 
randvoorwaarden die in acht moeten worden genomen bij de nieuwe ontwikkeling. Waar 
mogelijk wordt door het Rijksvastgoedbedrijf al voor de daadwerkelijke verkoop gestart met 
het versterken van de groene kwaliteit op basis van dit landschappelijk kavelpaspoort.

Na verkoop zullen de nieuwe eigenaar van De Lindenhorst, omwonenden en de gemeente 
Zeist samen verder invulling moeten geven aan het herontwikkelingsplan van De 
Lindenhorst in Zeist. De groene en robuuste kwaliteit zal naar onze mening een plek moeten 
krijgen in het te wijzigen bestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning. 

Buro Lubbers hoopt en vertrouwt erop met deze rapportage een belangrijke bijdrage te 
leveren aan een succesvol vervolg van de herontwikkeling van De Lindenhorst te Zeist. 

Luchtfoto van de Lindenhorst met daaroverheen de kadastrale genummerde percelen, 
die tot het plangebied behoren en de relicten van het productiebos in de directe omgeving
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Inleiding
Aan de Verlengde Slotlaan 69 in Zeist staat de voormalige jeugdinrichting De Lindenhorst. 
Deze locatie is nu verhuurd en in gebruik ten behoeve van (gesloten) jeugdzorg. Het 
Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is voornemens De Lindenhorst te verkopen. De verkoopprocedure 
is inmiddels gestart. 
De gemeente kan de bestemming wijzigen en daarmee een herontwikkeling sturen. De 
voorkeur gaat uit naar woningbouw. 

Plan van aanpak ontwikkeling Lindenhorst
Ambitie van het Rijksvastgoedbedrijf is om de overdracht van de locatie naar een andere 
eigenaar zorgvuldig te laten verlopen.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, met medewerking van de gemeente, een participatietraject 
georganiseerd met buurtbewoners en andere belanghebbenden. De uitkomsten en 
adviezen zijn gebundeld in het Participatierapport De Lindenhorst Zeist (16 mei 2019). 
Samengevat zijn de bewoners bezorgd over toekomstige overlast en verkeer aantrekkende 
functies. De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer zal plaats vinden via de Verlengde 
Slotlaan. Parkeren moet op eigen kavel plaats blijven vinden. De ruimtelijke kwaliteit van het 
terrein en met name van het aanwezige groen wordt hoog gewaardeerd. 

Naar aanleiding van het participatietraject is belangrijk dat bestaande kwaliteiten van 
de groenstructuren, name op de overgangen naar de omgeving, zorgvuldig ingepast 
worden bij toekomstige ontwikkelingen. Dit kavelpaspoort is opgesteld om dit te borgen 
in een document waar zowel het Rijksvastgoedbedrijf, gemeente als bewoners op terug 
kunnen vallen. Het kavelpaspoort geeft richting aan de ontwikkelingsmogelijkheden in het 
plangebied voor de nieuwe eigenaren binnen het servituut van het Lyceumkwartier. 

Voor het terrein zijn de afgelopen periode al een aantal onderzoeken uitgevoerd:
- Tuinhistorische verkenning en waarde verwachting, Stichting in Arcadië, 14 maart 2019. Het 
studiegebied is sinds het begin van de 19e eeuw bebost met grove den, eiken, douglas en 
lariks. De bospaden zijn niet meer terug te vinden
- Quick Scans en bomeninventarisaties, onderzoek naar de conditie van de aanwezige 
bomen, Koenders en Partners, mei 2019
- Overzicht van beleidsmatige aandachtspunten en onderzoeksresultaten, Mees Ruimte & 
Milieu, 3 september 2019
Bovenstaande informatie is meegenomen bij het opstellen van het kavelpaspoort. 

Als aanvulling op de aanwezige bomeninventarisaties is voor het gehele terrein een actuele 
bomeninventarisatie uitgevoerd (februari 2020) door Pius Floris boomverzorging. Alle 
bevindingen uit deze boominventarisatie zijn in dit kavelpaspoort opgenomen en verbeeld.
Als eerste wordt ingegaan op de boomveiligheid. Van zowel individuele bomen als 
bosvakken is uitgebreid in kaart gebracht of de veiligheid nu gewaarborgd is of verbeterd 
kan worden (blz 5. Risicobeoordeling). Daarnaast zijn er waardevolle bomen en bosvakken 
aangemerkt, die het waard zijn om te behouden bij herontwikkeling, omdat ze een goede 
toekomstverwachting hebben (blz 6. Waardebepaling). 
De bevindingen uit de risicobeoordeling en waardebepaling zijn vertaald in een contramal 
voor herontwikkeling (blz 7.) 
In de bijlagen zijn de gedetailleerde gegevens uit de bomeninventarisatie en de 
bomenposter terug te vinden. 

Het kavelpaspoort onderscheidt: 
- Boszones en individuele bomen die te allen tijde behouden dienen te blijven bij 
herontwikkeling en duurzaam in stand gehouden in de toekomst: de contramal van het 
stedenbouwkundig plan,
- Boszones en individuele bomen die het waard zijn om te behouden bij herontwikkeling (en 
waarvoor altijd een kapvergunning dient te worden aangevraagd bij de Gemeente Zeist),
- Boszones en individuele bomen die waardevol zijn, maar minder toekomstverwachting 
hebben of kwetsbaar zijn bij sloop ten behoeve van herontwikkeling
- Boszones en bos en individuele bomen die weinig waarde en toekomstverwachting 
hebben,
- Contramal van het waardevolle groen, waarin duidelijk wordt waar ontwikkelingen mogelijk 
zijn,
- Visie op de randen van het plangebied: 
 - entreezone aan Verlengde Slotlaan 
 - overgangen naar tuinen en bospercelen omwonenden

Dit kavelpaspoort opgesteld in overleg met het Rijksvastgoedbedrijf.

Topografische kaarten tonen de veranderingen in het plangebied en in de 
directe omgeving van de Lindenhorst tussen 1950 en 2019: 
• Verandering van productiebos naar de huidige bebouwing in het 

Lyceumkwartier 
• Veel van het productiebos is verdwenen 
• Op de perceelsgrenzen liggen nog relicten, ze vormen aaneengesloten 

bos-/groenstructuren van wisselende breedte 
(bron: topotijdreis.nl)
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Voorzijde aan Verlengde Slotlaan: bos van grove den, amerikaanse eik 
en enkele beuk, en onderbeplanting van rododendrons, taxus, hulst, 
beuk en hazelaar

Boszone aan Verlengde Slotlaan met grove den, amerikaanse eik en enkele beuk en 
onderbeplanting van rododendrons, taxus, hulst, beuk en hazelaar

Boszone zuidzijde plangebied: bomen staan dicht op elkaar. Afschermende werking 
door onderbegroeiing van o.a. , taxus, hulst, hazelaar, amerikaanse eik en braam

Rand zuidzijde met bos van grove den, amerikaanse 
eik en douglasspar, onderbeplanting rododendrons, 
taxus, hulst, hazelaar, amerikaanse eik en braam

Rand noordzijde / zijde Finspong met bos 
van dennen, amerikaanse eik en douglasspar, 
onderbeplanting taxus, hulst, amerikaanse eik en 
braam

Rand noordzijde langs 
tuinen met hoogteverschil, 
hekwerken en dichte 
schuttingen 

Middenterrein met solitaire bomen en groepen 
rododendrons tussen de gebouwen

Foto tijdens bomeninventarisatie februari 2020. Bestaande Lindelaan met smalle rijbaan (3,5m) en parkeren aan beide zijden tussen de bomen
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Bestemmingsplan Centrum Zeist
Het vigerende bestemmingsplan Zeist e.o dateert van 2013 en geeft het bouwvlak aan 
waarbinnen de bebouwing gerealiseerd kan worden binnen het plangebied:

Servituut ‘Schaerwijder Bosschen Zeist’
Vanuit dit servituut uit 1931 zijn een aantal erfdienstbaarheden en bepalingen, die gelden 
voor de percelen in het Lyceumkwartier. 
Belangrijkste zijn: 

Op percelen 4705 en 4708:
- Op elke volle tweeduizend vierkante meter één huis, waarin slechts één woning met 
bijbehorende gebouwen worden gesticht
- Op elke volle drieduizend vierkante meter mogen twee huizen onder 1 dak worden gesticht 
met bijbehorende gebouwen

Herontwikkeling
Bij herontwikkeling tot woongebied dient het bestemmingsplan te worden aangepast van 
functie ‘Maatschappelijk’ naar ‘Wonen’.

Op de twee percelen 1977 en 1978 aan de Verlengde Slotlaan mag volgens het huidige 
bestemmingsplan:
- tezamen 1 villa worden gebouwd, waarbij 
- een 2-onder-één-kapper als 1 villa wordt beschouwd 

4705

4708

1977

1978
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Boomveiligheidscontrole bomen
Voorafgaand aan de waardebepaling heeft een boomveiligheidscontrole plaatsgevonden. 
Bomen zijn hierbij ingedeeld in een van de volgende veiligheidscategorieën:
• Goedgekeurd: geen symptomen, die op een defect wijzen. In totaal zijn 42 bomen 

goedgekeurd
• Attentieboom: symptomen aangetroffen, maar deze vormen op het moment 

van controle geen verhoogd risico. Op dit moment is één boom aangemerkt als 
attentieboom, bij inpassing dient deze jaarlijks gecontroleerd te worden, omdat de 
boom mogelijk voor gevaar kan zorgen in de toekomst 

• Risicoboom: aangetroffen symptomen veroorzaken een verhoogd risico óf op moment 
van controle kan niet bepaald worden of symptomen een verhoogd risico veroorzaken. 
In totaal zijn 45 bomen als risicoboom aangemerkt: bij deze bomen is een verzwakking 
of risico geconstateerd waarop actie moet worden ondernomen. Na actie is het mogelijk 
dat een boom weer wordt goedgekeurd. Een aantal bomen zijn zowel risicoboom als 
attentieboom. Na het wegnemen van het risico gaan zij door als attentieboom

• Boom 88 wordt voorjaar/begin zomer 2020 gekapt omdat deze een te hoog risico 
heeft en het niet langer verantwoord is om deze boom te handhaven. De boom wordt 
herplant voor 1 april 2022

• Afgekeurd: op het moment van controle wordt een verhoogd risico bevonden. Deze 
bomen dienen gekapt te worden. Slechts één boom is afgekeurd

Boomnummers corresponderen met de tabel in bijlage 2, met de gegevens per boom

Boomveiligheidscontrole bos
De conditie van de bosvakken is redelijk tot goed. 
Bosvakken 1 t/m 9 en 12 hebben duidelijk weinig tot geen onderhoud gehad. Dit heeft zich 
vertaald in veel dood hout in de kronen en een aantal afgestorven bomen, waarvan het 
grootste deel (10 van de 18 stuks) in vak 7 staan. De afgestorven bomen dienen verwijderd te 
worden. Eventueel zou er dunning plaats kunnen vinden, waarbij wel de windbelasting in de 
gaten moet worden gehouden. 

Vakken 10 en 11, liggend binnen het hekwerk, waar de gevaarzetting groter is en hierdoor zijn 
ze altijd beter onderhouden.

Bosvak met achterstallig onderhoud, 
onderhoud plegen bij inpassing

Goed onderhouden bosvak

Afgekeurd

Risicoboom, onderhoud plegen bij inpasssing

Attentieboom

Goedgekeurd / geen noemenswaardige afwijkingen

0 20m10
Zie bijlage i voor lijst met toekomstverwachting en boomsoorten per individuele boom



BURO LUBBERS | 8Lindenhorst | Waardebepaling uit bomeninventarisatie februari 2020

De 88 bomen op het terrein zijn op te delen in drie waardecategorieën

Waardevolle bomen en bosvakken (totaal 59 bomen en alle bosvakken)
• bomen kunnen een waardevolle aanvulling zijn voor het project en/of horen thuis in de 

streek 
• daarnaast kunnen ze waardevol zijn door hun ecologische waarde, zoals bomen met 

holtes waar vogels en vleermuizen in zouden kunnen verblijven
De 59 als waardevol aangemerkte bomen zijn zoveel mogelijk in te passen / te behouden 
bij herontwikkeling. In vergelijking tot de voorgaande kaart valt op dat een heel aantal 
risicobomen als waardevol zijn bestempeld. De reden hiervoor is dat zij na onderhoud 
waarschijnlijk als veilig kunnen worden beschouwd en daardoor behoudenswaardig zijn. 
Bij ontwikkelingen binnen 1,5 vanaf de kroon is een Boom Effect Analyse verplicht.

In principe zijn alle bosvakken als waardevol bevonden. De bosvakken maken onderdeel 
uit van aaneengesloten groenstructuren op de Lindenhorst en omliggende percelen. De 
bosvakken zijn van waarde voor de aanwezige fauna. 

De bosvakken 10 en 11 in het middengebied zullen zodanige schade ondervinden van de 
sloop van de bestaande bebouwing, waardoor ze door de boomdeskundigen niet als te 
behouden zijn aangemerkt.

De overige bosvakken zorgen voor een natuurlijke afscherming tussen de omliggende 
bebouwing en de te realiseren nieuwbouw. Van de bosvakken worden in elk geval voldoende 
brede bosranden ingepast en duurzaam in stand gehouden. Ze zorgen naast afscherming 
naar de omgeving en omliggende tuinen voor het decor voor de nieuwe buurt. 
Tijdens de boominventarisatie is bepaald dat bij een minimale breedte van 15m, waarvan 
10m op het perceel van de Lindehorst een robuuste bosrand met afschermende werking 
behouden blijft, omdat de bomen compact gegroeid zijn en redelijk dicht bij elkaar staan. 
Voorwaarde hierbij is wel dat de bosranden / bomen aan beide zijdes van de perceelsgrens 
de bosrand blijven versterken. Afgestorven bomen dienen verwijderd te worden. Het bos kan 
gedund worden om onderbegroeiing meer kans te geven, Hierbij moet rekening gehouden 
worden met de windbelasting. Door de onderbegroeiing zal de afschermende werking 
toenemen. Bij ontwikkelingen binnen 1,5 vanaf de kroon is een Boom Effect Analyse verplicht.

Te verplanten bomen (totaal 14 bomen) 
• bomen met een stamomtrek van maximaal 95cm, diverse inheemse soorten en exoten
• geschikt wat betreft soort, conditie, toekomstverwachting en bereikbaarheid en kunnen 

zonder enige voorbereiding worden verplant met een verplantmachine
• deze bomen vallen nu onder de categorie ‘risicoboom’ 

Niet waardevolle bomen (totaal 15 bomen)
• bomen met een verminderde conditie of een lagere toekomstverwachting of 
• bomen met mechanische gebreken 
Een aantal goedgekeurde bomen van de vorige pagina is als niet waardevol bestempeld. Dit 
heeft onder andere te maken met levensverwachting. boomgroei of verwachte schade bij 
sloop en nieuwbouw. 

Bosvak, gaat verloren bij sloop

Bosvak: (gedeelte) bosvak inpassen indien plan het toelaat; bosonderhoud toepas-
sen en eventueel dunnen. Windonderzoek toepassen op mogelijke riscobomen

Bosvak: randen inpassen ≥ 10m; bosonderhoud toepassen en eventueel dunnen 
om onderbegroeiing te stimuleren 

Niet waardevol, niet inpassen

Waardevol, laanstructuur inpassen, Boom Effect Analyse kan 
noodzakelijk zijn, onderhoud van de risicobomen (zie blz 3) noodzakelijk 

Waardevol, laanstructuur inpassen, Boom Effect Analyse kan 
noodzakelijk zijn, onderhoud van de risicobomen (zie blz 3) noodzakelijk 

Te verplanten boom. Waar mogelijk op huidge locatie inpassen, wellicht mo-
gelijk om elders binnen perceel 4708 te plaatsen, van waarde door conditie 
en toekomstverwachting

0 20m10



BURO LUBBERS | 9Lindenhorst | Te behouden bomen en bosranden vormen contramal herontwikkeling 

Inpassen van bosranden en de Lindelaan
Zowel op de Lindenhorst, als in de aanliggende tuinen heeft in het verleden bos gestaan 
(zie topografische kaarten bladzijde 2). De inpassing van stevige bosranden (≥ 15m) en de 
lindelaan worden als uitgangspunt genomen voor het kavelpaspoort van de Lindenhorst: 
de bosranden worden ingepast en duurzaam in stand gehouden en vormen als het ware de 
contramal voor de herontwikkeling. 

De randen borgen het boskarakter en de privacy op de aanliggende percelen en de 
Lindenhorst zelf. Daarnaast vormen ze het decor van zowel bestaande woningen als nieuwe 
ontwikkelingen. Uitgangspunt is kwalitatief bos van minimaal 15 meter breedte, waarvan 2/3 
(10m) op het perceel van de Lindenhorst en 1/3 (5m) op de aangrenzende percelen / tuinen: 
achterstallig beheer wordt weggewerkt en op sommige plekken vindt nieuwe aanplant 
(gebiedseigen boomvormers, struikvormers) plaats. De bosranden zullen in de toekomst 
duurzaam in stand gehouden worden door alle eigenaren. 

Bosranden van 15 meter breedte voldoen, omdat de bomen compact gegroeid zijn en 
redelijk dicht bij elkaar staan. Gevaar voor windworp lijkt er (op dit moment) dan nauwelijks. 
Als bouwplannen gedetailleerder zijn, dient een Boom Effect Analyse (BEA) te worden 
uitgevoerd. Hierdoor wordt inzicht verkregen op de effecten op de bomen, die in de 
bosranden behouden blijven in relatie tot de voorgenomen bebouwing. Voor individuele 
bomen kan via de BEA bepaald worden hoe ver de bebouwing van de boom vandaan 
moet blijven. Dan kan ook de exacte breedte van de bosrand op het grondgebied van de 
Lindehorst worden bepaald. En kan op sommige plekken de bosrand noodgedwongen iets 
breder uitvallen, naar verwachting tussen 10-12m. Bebouwing dient altijd meer dan 1,5 meter 
buiten de kroonprojecties van alle in te passen bomen in de bosranden plaats te vinden.

Aan de zijde van de Verlengde Slotlaan is in de contramal geen bosrand aangegeven, omdat 
bebouwing hier mee zal doen in de stedenbouwkundige opzet van de woningen langs de 
laan: o.a. oriëntatie op de Verlengde Slotlaan, rooilijnen en breedte van de groene voortuinen.

Inpassen van waardevolle bomen en bosvakken
Voor het overige deel van alle bosvakken is de wens dat zoveel mogelijk oppervlakte bos 
behouden blijft bij herontwikkeling en behouden blijft voor de toekomst. De waardevolle 
bomen en (delen van) overige bosvakken kunnen worden ingepast als het plan het toelaat.

Voorwaarden inpassen bomen en bosvakken
Bij inpassing van (delen van de) bosvakken en bomen wordt geadviseerd de volgende 
voorwaarden in acht te nemen en zorgvuldig vast te leggen in contracten met aannemers, 
nieuwe bewoners en eigenaren van de aangrenzende percelen:

1. Bij werkzaamheden die binnen 1,5m buiten de kroonprojectie plaats vinden, dient een 
Boom Effect Analyse opgesteld te worden. In een BEA wordt onderzocht wat de invloed van 
de voorgenomen werkzaamheden is op het voortbestaan van de individuele boom en de 
bomen in het bosvak en wordt bepaald hoe ver de bebouwing van de boom vandaan moet 
blijven. In de BEA staan aanbevelingen rond de werkzaamheden om bosranden en bomen 
te beschermen tijdens en na de bouw, zodat ze ook duurzaam behouden kunnen blijven. 

2. Boombescherming moet getroffen worden, zowel tijdens de sloop- als bouwwerkzaamheden, 
om de volgende aantastingen binnen de kroonprojectie te voorkomen:
- Verdichting van de groeiplaats door rijbewegingen 
- Verdichting door opslag van materialen 
- Graafschade aan wortels
- Directe schade aan stam en/of kroon
- Verdroging door vochtonttrekking 

3. Een boomtechnisch toezichthouder (niveau European Tree Technician) aanstellen 
tijdens uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van de bomen. Deze ziet toe op de 
werkzaamheden en op de naleving van de randvoorwaarden en geeft indien nodig advies, 
zoals over de noodzaak tot beoordeling op bijvoorbeeld windbelasting.

4. Verdroging door bronbemaling en/of open laten liggen van sleuven voor ondergrondse 
infrastructuur voorkomen

Verplantbare bomen
De te verplanten bomen zullen ingepast worden op de huidige locatie of indien dit niet 
mogelijk blijkt, zoveel mogelijk verplaatst naar een andere plek op perceel 4708. Sommige 
soorten zijn niet inheems, maar hebben toch waarde door hun habitus, grootte en/of vorm.

Niet waardevolle bomen en bosvakken
Voor de niet waardevolle bomen wordt verondersteld dat zij 
gekapt zullen worden en dat boomvakken 10 en 11, ondanks 
hun waarde, verloren zullen gaan bij herontwikkeling.

Legenda kaart: zie volgende bladzijde
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Boom met kroonprojectie inpassen en in stand houden
- Bomen inpassen bestaande lindenlaan
- Bomen actief beschermen: werken volgens bomenposter (zie bijlage)
- Bij ontwikkelingen (bebouwing en verharding) binnen 1,5m vanaf de kroon wordt 
Bomen Effect Analyse uitgevoerd. Maatregelen uit de BEA worden overgenomen 
om effecten af te zwakken / teniet te doen
- Indien plan dit toelaat behouden van hoofdentree op deze plek. In dat geval 
grasbermen herstellen en parkeren bezoekers elders oplossen
- Parkeren binnen kroonprojectie van (bestaande) bomen, wordt voorkomen door 
anti-parkeermaatregelen te nemen (paaltjes, liggende boomstam e.d.)
- Instandhouding borgen in contracten (bestekken en koopcontracten)

Bosrand met kroonprojecties inpassen en in stand houden 
- Minstens 15 meter bosrand in stand houden als decor nieuwe buurt, 
- Breedtemaat op perceel Lindenhorst exact bepalen aan de hand van Bomen 
Effect Analyse (BEA): ≥ 10meter
- Onderhoud toepassen en plaatselijk dunnen: hierdoor ontstaat licht op bodem. 
Hierdoor krijgt onderbegroeiing als hulst, hazelaar en taxus de kans zich te 
ontwikkelen, wordt de bosrand minder transparant en zorgt deze voor meer 
afscherming naar de omgeving 
- Instandhouding bosrand ≥ 10m breed op perceel Lindehorst borgen in 
contracten (bestekken en koopcontracten)
- Instandhouding van bestaande bosrand / bomen of nieuw bos ≥ 5m breed op 
aanliggende percelen borgen in contracten

Locatie nieuwe verharding en inrichting nieuwe toegangswegen
- Waar mogelijk bestaande verharding benutten voor locatie van nieuwe verharding 
en bebouwing ten behoeve van inpassen bomen, indien plan dit toelaat
- Oppervlakte verharding zoveel mogelijk beperken, door smalle rijbaan / rijbanen 
(4,80m), zonder aparte voetgangersroutes/trottoirs te voorzien
- Nieuwe woonstraten en toegangswegen krijgen brede (3-5m) groene bermen 
met bomen: Nieuwe bomenlaan / woonstraat heeft maatvoering en soort bomen 
als lanen in het Lyceumkwartier en vormt de ruggengraat / decor van de nieuwe 
woonbuurt met soorten als beuk, grove den, acacia berk, amerikaanse eik en/of 
zomereik, etc

Bomen inpassen of verplanten
- Inpassen op huidige locatie of eventueel verplanten naar plek elders op perceel 
4708. Bij inpassing: BEA uitvoeren bij ontwikkelingen binnen 1,5m van de 
kroonprojectie. Maatregelen worden overgenomen om effecten teniet te doen 
(soorten, zie bijlage 2)

Nieuwe bosrand aanplanten en in stand houden
- Minstens 15 meter bosrand:
- Aanplanten van strook bos met gebiedseigen soorten als grove den, 
amerikaanse eik, zomereik met onderbeplanting van hulst, hazelaar en taxus, 
breedte rand ≥ 10m op perceel van Lindenhorst, Instandhouding borgen in 
contracten (koopcontracten)
- Instandhouding van bestaande bosrand / bomen of nieuw bos ≥ 5m breed op 
aanliggende percelen borgen in contracten

Op basis van de conclusies uit de bomen-inventarisatie van Pius Floris in februari 2020 is het 
volgende kavelpaspoort opgesteld, om zoveel mogelijk bosranden en bomen op de juiste 
wijze in te passen: 

0 20m10

Waardevolle boom inpassen indien planontwikkeling dit toelaat,
Bij inpassing: BEA uitvoeren bij ontwikkelingen binnen 1,5m van de kroonprojectie. 
Maatregelen worden overgenomen om effecten teniet te doen (zie bijlage 2)

Waardevol bosvak inpassen indien planontwikkeling dit toelaat, 
Kapvergunning aanvragen bij noodzakelijke kap. Bij inpassing: BEA uitvoeren bij 
ontwikkelingen binnen 1,5m van de kroonprojectie. Maatregelen worden overge-
nomen om effecten teniet te doen (soorten, zie bijlage 1)

Aan Verlengde Slotlaan waardevol bosvak inpassen indien planontwikkeling dit 
toelaat of tuinen creëren: 
- Verwijderen hekwerk
- Bij het inpassen van het bos: indien gewenst aanvullen met groepen 
rododendrons (eventueel verplaatsen/hergebruiken vanuit middengebied)
- Bij het positioneren van woningen aan de Verlengde Slotlaan: creëren van 
voortuinen (net als bij kavels 1978 en 1977, zie bestemmingsplan bladzijde 4)

Voor bomen die niet ingepast kunnen worden, zie de 
boomverordening op de site van de Gemeente Zeist: 
https://www.zeist.nl/inwoner/wonen-en-verbouwen/
bouwen-en-verbouwen/kapvergunning/
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De binnenplaats van het complex met solitaire bomen, diverse hagen, een heestergroep in gazon.  
Referentiebeeld van groepen rododendrons vanuit middenterrein verplanten: 
toevoegen in bosrand aan Verlengde Slotlaan of in voortuinen als nieuwe woningen 
georiënteerd worden op deze laan

Solitaire waardevolle bomen in middengebied: zorgvuldig inpassen, indien mogelijk binnen nieuwe ontwikkelingen: 
werkzaamheden tot maximaal 1,5m buiten kroonprojectie. Rododendrons verplanten naar zijde Verlengde Slotlaan (foto uit Tuinhistorische Verkenning)

Bosvakken: minimaal 15 meter brede bosranden zorgvuldig inpassen: werkzaamheden 
tot maximaal 1,5m buiten kroonprojectie. Overige bosvakken inpassen indien mogelijk 



Bijlagen
bomeninventarisatie Pius Floris

en bomenposter



Lindenhorst bijlage 1. | Bomeninventarisatie Inleiding, Begrippenlijst en onderzoeksmethode

kaarten en samenvatting bomeninventarisatie: zie rapport bladzijde 5,6,7
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1 Inleiding 

In opdracht van Buro Lubbers uit Vught heeft Pius Floris Boomverzorging 
Veenendaal, afdeling onderzoek & advies, op 5 en 6 februari 2020 een 
boominventarisatie uitgevoerd op het terrein van de Lindenhorst gelegen te 
Zeist. Tijdens deze inventarisatie is de kwaliteit van het bomenbestand 
inzichtelijk gemaakt. 
 
Aanleiding  
Er zijn plannen om in de toekomst op het terrein van de Lindenhorst te Zeist woningen te 
realiseren. Hoeveel woningen en waar er nieuwbouw gaat plaatsvinden is nog niet duidelijk.  
Dit inventarisatierapport gaat in op het onderstaande deelgebied (figuur 1).  
 
Doel van het onderzoek 
Het doel van dit rapport is om inzicht te krijgen welke bomen in de groenstructuren of solitaire 
bomen wel of niet duurzaam ingepast kunnen worden. Dit rapport maakt de kwaliteit van de 
bomen op het Lindenhorst terrein inzichtelijk (goede of beperkte toekomstverwachting). De bomen 
zijn globaal ingeprikt in boombeheerprogramma Geovisia. De opgenomen bomen zijn tevens 
beoordeeld op boomveiligheid. 
 
Leeswijzer 
In het volgende hoofdstuk wordt aangegeven welke onderzoeksmethoden gehanteerd zijn en wat 
de functie hiervan is. De resultaten van boomveiligheidscontrole en inventarisatie worden vermeld 
in hoofdstuk drie van dit rapport. In hoofdstuk vier wordt op basis van de onderzoeksgegevens een 
conclusie en advies geformuleerd. In bijlage 1 bevindt zich een overzichtskaart van het terrein met 
daarop de boomnummers. Deze tekening wordt ook als DWG bestand met het rapport verstuurd. 
Bijlage 2 bevat de volledige inventarisatie en BVC gegevens.  

  
Figuur 1: Globale situatiekaart Lindenhorst Zeist 
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Begrippenlijst 

Boom Effect Analyse (BEA) – Gestandaardiseerde methode om het effect van civiele- en 
bouwwerkzaamheden op bomen te onderzoeken. Uitgangspunt is het duurzaam behoud van de 
boom.   
 
Onderstandige boom – Door lichtgebrek, veroorzaakt door een grotere boom, groeit de 
naastgelegen boom vaak scheef naar het licht toe. In houtwallen heel normaal verschijnsel, maar 
voor een laan- of straatboom niet wenselijk. 
 
Kroonprojectie – Oppervlakte van de kroon, ‘geprojecteerd’ op de grond. Hierbinnen bevindt zich, 
in een normale situatie de cruciale beworteling van de boom. 
 
Invasieve exoot – (Boom)soort welke niet inheems is, maar ooit om wat voor reden dan ook, in 
Nederland terecht is gekomen. Zo zaait Amerikaanse vogelkers zich bijvoorbeeld zo gemakkelijk uit 
dat het alle andere, ecologisch waardevolle stuikgewassen uit de bossen verdringt.   
 
Dunnen – Term uit de bosbouw. Bij dunning worden enkele bomen ‘opgeofferd’ om naastgelegen 
bomen de ruimte te geven, zich te ontwikkelen. Ook worden hierbij eventuele snelgroeiende, 
ongewenste soorten verwijderd. 
 
Opslag – Ongewenste zaailingen die een bos- of groenstrook op den duur dicht groeien en andere 
soorten kunnen verdringen.  
 
Bomen van de 1e grootte – Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 verschillende grootteklassen 
bij bomen: 3e grootte (< 6 meter), 2e grootte (6 tot 12 meter) en 1e grootte (> 12 meter).  
 
Drachtplant – Een plant/boom die in de vorm van nectar en pollen, voedsel levert aan insecten. 
Als wederdienst dragen de bijen, hommels en wespen bij aan de bestuiving.  
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2 Onderzoeksmethode 

Er zijn verschillende stappen ondernomen voor de inventarisatie van het projectgebied. 
 

1. Inventarisatie (telling) van het bomenbestand en conditiebepaling. 
2. Visuele controle op symptomen van verzwakking bij de toekomstbomen. Als er geen 

bedenkelijke tekenen worden gevonden, wordt het onderzoek beëindigd.  
3. Beoordeling van de inpasbaarheid en kwaliteit bomen (aanwijzen toekomstbomen);  
4. Beoordeling van de toekomstverwachting in de toekomstige situatie;  
5. Bepalen randvoorwaarden/wetgeving 

 
Hieronder zijn de verschillende onderzoeksmethoden toegelicht. 

2.1 Inventarisatie 

Bij de inventarisatie en conditiebepaling is bepaald hoeveel en welke bomen er aanwezig zijn. 
Daarna zijn te behouden (toekomst)bomen aangewezen en is bepaald wat de conditie hiervan is. 
Dit is van belang voor het verkrijgen van een stuk basisinformatie over de bomen. 
 
Inventarisatie 
Bij de inventarisatie is van de bomen een aantal gegevens opgenomen. Het gaat hierbij 
bijvoorbeeld om soort, grootte en locatie. Naast deze vaste gegevens worden ook variabele 
gegevens opgenomen, als stamdiameterklasse en conditiebepaling. 
 
Conditiebepaling 
De conditiebepaling is een momentopname van de verschijningsvorm van de boom. Bij de 
conditiebepaling is onderscheid gemaakt tussen de volgende vier categorieën: 
 
Goed  De boom vertoont een beeld dat van de soort verwacht mag worden op een goede 

groeiplaats en onder goede groeiplaatsomstandigheden. 
 
Redelijk Niet-optimale groei, maar de minder optimale omstandigheden hebben nog geen 

duidelijke negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de boom. 
 
Matig  Er is duidelijk sprake van negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de 

boom, zoals beginnende scheutsterfte of overmatige scheutgroei binnen in de 
kroon. 

 
Slecht  Duidelijk aftakelende boom, waarbij veelal sprake is van een ijle kroon met zware 

scheutsterfte resulterend in veel en soms zwaar/dik dood hout. 
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2.2 Beoordeling bomen (boomveiligheidscontrole) 

VTA methode 
De boomveiligheidscontrole bij de (toekomst)bomen is uitgevoerd met behulp van de VTA 
methode. De afkorting VTA staat voor Visual Tree Assessment. Door middel van deze methode 
wordt het breukrisico van een boom visueel beoordeeld op grond van bouw en groeigedrag.  
 
Bij de VTA controle wordt onderscheid gemaakt tussen verzwakkingen die zijn waargenomen in de 
kroon, stam en stamvoet van de boom. Er wordt onder meer gecontroleerd op zaken als de 
aanwezigheid van schimmels, holten en inrottingen, mechanische belasting, inrottende 
snoeiwonden, plakoksels en (grof) dood hout. Naast de waargenomen VTA afwijkingen is per boom 
een conclusie en advies gegeven. Bij de conclusie wordt de boom ingedeeld in één van de volgende 
categorieën: 
 
Goedgekeurd Een boom wordt goedgekeurd als er geen symptomen bij een boom worden 

aangetroffen die op een defect wijzen; 
 
Attentieboom Bomen waarbij wel een symptoom gevonden wordt, maar waarvan duidelijk is dat 

deze op het moment van controle geen verhoogd risico veroorzaakt, worden als 
attentieboom aangeduid; 

 
Risicoboom Bomen waarbij een symptoom gevonden wordt die een verhoogd risico veroorzaakt 

en bomen waarbij een symptoom gevonden wordt waarvan op het moment van 
controle niet kan worden aangegeven of het een verhoogd risico veroorzaakt, 
worden aangemerkt als zijnde risicoboom.  

 
Afgekeurd Bomen waarvan op het moment van de controle duidelijk is dat zij een verhoogd 

risico veroorzaken, worden aangemerkt als afgekeurd. Vanuit het oogpunt van 
veiligheid dienen deze bomen verwijderd te worden. 

2.3 Beoordeling inpasbaarheid en kwaliteit 

Net als bij een Boom Effect Analyse (BEA) wordt gekeken naar de mogelijke inpasbaarheid van de 
bomen en groenstructuren (in relatie met de voorgenomen woningbouw opgave). Hoeveel boven- 
en ondergrondse ruimte blijft erover voor de te handhaven bomen en groenstructuren? De 
groeiplaats moet voldoende zijn om de bomen en groenstructuren duurzaam te kunnen 
handhaven.  
 
De kwaliteit van een individuele boom of houtopstand wordt bepaald door de conditie, standplaats,  
toekomstverwachting en kroonopbouw. Bij de kwaliteit wordt de boom ingedeeld in één van de 
volgende categorieën: 

o Goed      Duurzame houtopstand met levensverwachting van >15 jaar; 
o Redelijk   Beperkt duurzaam inpasbaar maar levert geen probleem op 10-15 jaar; 
o Matig      Onderstandige, of slecht opgebouwde boom niet duurzaam inpasbaar; 
o Slecht      Toekomst loze boom, levensverwachting maximaal 5 jaar en niet  

      duurzaam inpasbaar. 
 
Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek worden toekomstbomen aangewezen en met 
een globale locatie opgenomen in boombeheersysteem Geovisia.   
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2.4 Beoordeling toekomstverwachting 

De toekomstverwachting wordt bepaald door de leeftijd, conditie, mechanische gebreken, 
groeiplaatsomstandigheden en in dit geval door de mogelijke bouwactiviteiten. 
Bij de toekomstverwachting wordt de boom ingedeeld in één van de volgende categorieën: 
 

o Goed      toekomstverwachting van minimaal 15 jaar en meer actieve groei; 
o Redelijk   toekomstverwachting van 10 tot 15 jaar actieve groei; 
o Matig      toekomstverwachting van 5 tot 10 jaar actieve groei; 
o Slecht      toekomstverwachting van 0 tot 5 jaar actieve groei. 

Pius Floris 



Lindenhorst bijlage 1. | Boominventarisatie onderzoeksresultaten Pius Floris 
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3.2 Afzonderlijke bomen 

In totaal zijn 88 afzonderlijke boom-elementen gecontroleerd. Hieronder staat in een grafiek 
weergegeven uit welke soorten het bomenbestand is opgebouwd. De hoofdsoorten van de 
afzonderlijke bomen op de Lindenhorst in Zeist zijn Pinus sylvestris (27) Quercus rubra (19) en 
Tilia europaea (17). 
In onderstaande tabel zijn de boomsoorten weergegeven. 

  
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Acer pseudoplatanus

Castanea sativa

Picea omorika

Pinus sylvestris

Prunus

Pseudotsuga menziesii

Quercus robur

Quercus rubra

Tilia europaea

Tsuga heterophylla
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3.3 Conditiebepaling 

Het bomenbestand is opgebouwd uit diverse bomen van eveneens diverse kweekjaren. 
Op basis van de conditiebepaling blijkt dat 74 van de geïnventariseerde bomen in een goede 
conditie verkeert. De conditie van 9 bomen is beoordeeld als redelijk en 4 bomen zijn als matig 
aangegeven. Er is 1 boom als slecht beoordeeld. 
 
In onderstaande grafiek staat de conditie van de bomen weergegeven. 
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3 Onderzoeksresultaten 

3.1 Inventarisatie, conditiebepaling en BVC 

De bomen langs de oprit en binnen de hekken zijn grotendeels afzonderlijk op tekening gezet en 
voorzien van een uniek boomnummer. De begroeide terreingedeelten van het Lindenhorst terrein 
zijn opgedeeld in vakken. Deze vakken zijn aangeduid met de cijfers 1 t/m 12 (figuur 2). Vak 1 t/m 
9 en vak 12 bevinden zich buiten de hekken van het complex, de vakken 10 en 11 bevinden zich 
binnen de hekken van het totale complex. 
 
Per bosvak is een beoordeling gemaakt van het aanwezige groen. In hoofdstuk 3.5 en 3.6 is deze 
beoordeling per terreingedeelte uitgewerkt. Het overzicht van deze terreinonderdelen is 
weergegeven in bijlage 1, samen met het overzicht van de boomlocaties.  
 
 

Figuur 2: Vakverdeling 



Lindenhorst bijlage 1. | Bomeninventarisatie beoordeling bosvakken
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3.5 Inventarisatie en beoordeling deelgebieden 

Tijdens de inventarisatie zijn alle bomen op het terrein per vak geteld (volledig afgestorven bomen 
zijn niet meegenomen tijdens de telling. Na de telling zijn per vak de duurzaam te behouden 
bomen (toekomstbomen) apart geïnventariseerd en beoordeeld op boomveiligheid (bijlage 2). 
Bomen welke niet apart zijn opgenomen, zijn van matige of slechte kwaliteit of zijn met de 
voorgenomen plannen voor de ontwikkeling van het gebied niet duurzaam in te passen. Dit kan 
door verschillende redenen zijn.  
 
Vak 1  
In dit vak zijn in totaal 42 boomvormers geteld.  
Pinus sylvestris  23 stuks waarvan 1 afgestorven 
Quercus rubra  13 stuks 
Pseudotsuga menzisii 6 stuks 
 
De onderbegroeiing bestaat voornamelijk uit Rhododendron Taxus en hulst. Verder zijn er naast 
opslag van esdoorn en Amerikaanse eik ook nog bramen aanwezig. 
 
Vak 2 
In dit vak zijn in totaal 52 boomvormers geteld.  
Pinus sylvestris  27 stuks waarvan 5 afgestorven 
Quercus rubra  17 stuks 
Fagus sylvatica  6 stuks 
Quercus robur  2 stuks 
 
De onderbegroeiing bestaat voornamelijk uit Taxus, hulst en hazelaar, verder zijn er naast opslag 
van Amerikaanse bospest en Amerikaanse eik nog bramen aanwezig. 
 
Vak 3 
In dit vak zijn in totaal 28 boomvormers geteld.  
Pinus sylvestris  5 stuks  
Quercus rubra  15 stuks 
Quercus robur  8 stuks waarvan 1 afgestorven 
 
De onderbegroeiing bestaat uit Amerikaanse bospest en wat kleine beuken, verder is er nog wat 
opslag van Amerikaanse eik en bramen aanwezig. 
 
Vak 4 
In dit vak zijn in totaal 14 boomvormers geteld.  
Pinus sylvestris  8 stuks waarvan 3 afgestorven 
Quercus rubra  3 stuks 
Quercus robur  3 stuks 
 
De onderbegroeiing bestaat uit Taxus, hazelaar en hulst, verder zijn er nog bramen aanwezig. 
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Vak 5 
In dit vak zijn in totaal 74 boomvormers geteld.  
Pinus sylvestris  29 stuks waarvan 1 afgestorven 
Quercus rubra  21 stuks 
Pseudotsuga menzisii 20 stuks waarvan 1 afgestorven 
Fagus sylvatica  4 stuks 
 
De onderbegroeiing bestaat uit Taxus, hulst, Amerikaanse eik, Douglas en Rhododendron, verder 
zijn er nog bramen aanwezig. 
 
Vak 6 
In dit vak zijn in totaal 39 boomvormers geteld.  
Pinus sylvestris  23 stuks waarvan 1 afgestorven 
Quercus rubra  11 stuks 
Pseudotsuga menzisii 1 stuks 
Fagus sylvatica  4 stuks 
 
De onderbegroeiing bestaat uit Taxus, hulst, Amerikaanse eik, Douglas, hazelaar en 
Rhododendron, verder zijn er nog bramen aanwezig. 
 
Vak 7 
In dit vak zijn in totaal 88 boomvormers geteld.  
Pinus sylvestris  39 stuks waarvan 10 afgestorven 
Quercus rubra  32 stuks 
Pseudotsuga menzisii 11 stuks waarvan 2 afgestorven 
Fagus sylvatica  1 stuks 
Quercus robur  5 stuks 
 
De onderbegroeiing bestaat uit Taxus, hulst, Amerikaanse eik en Douglas, verder zijn er nog 
bramen aanwezig. 
 
Vak 8 
In dit vak zijn in totaal 39 boomvormers geteld.  
Pinus sylvestris  24 stuks waarvan 1 afgestorven 
Quercus rubra  15 stuks 
 
De onderbegroeiing bestaat uit hulst en Amerikaanse eik, verder zijn er nog bramen aanwezig. 
 
Vak 9 
In dit vak zijn in totaal 15 boomvormers geteld.  
Pinus sylvestris  7 stuks waarvan 1 afgestorven 
Quercus rubra  5 stuks 
Acer pseudoplatanus 2 stuks  
Acer campestre  1 stuks 
 
De onderbegroeiing bestaat uit Taxus, hulst, Amerikaanse eik en Amerikaanse bospest, verder zijn 
er nog bramen aanwezig. 
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Vak 5 
In dit vak zijn in totaal 74 boomvormers geteld.  
Pinus sylvestris  29 stuks waarvan 1 afgestorven 
Quercus rubra  21 stuks 
Pseudotsuga menzisii 20 stuks waarvan 1 afgestorven 
Fagus sylvatica  4 stuks 
 
De onderbegroeiing bestaat uit Taxus, hulst, Amerikaanse eik, Douglas en Rhododendron, verder 
zijn er nog bramen aanwezig. 
 
Vak 6 
In dit vak zijn in totaal 39 boomvormers geteld.  
Pinus sylvestris  23 stuks waarvan 1 afgestorven 
Quercus rubra  11 stuks 
Pseudotsuga menzisii 1 stuks 
Fagus sylvatica  4 stuks 
 
De onderbegroeiing bestaat uit Taxus, hulst, Amerikaanse eik, Douglas, hazelaar en 
Rhododendron, verder zijn er nog bramen aanwezig. 
 
Vak 7 
In dit vak zijn in totaal 88 boomvormers geteld.  
Pinus sylvestris  39 stuks waarvan 10 afgestorven 
Quercus rubra  32 stuks 
Pseudotsuga menzisii 11 stuks waarvan 2 afgestorven 
Fagus sylvatica  1 stuks 
Quercus robur  5 stuks 
 
De onderbegroeiing bestaat uit Taxus, hulst, Amerikaanse eik en Douglas, verder zijn er nog 
bramen aanwezig. 
 
Vak 8 
In dit vak zijn in totaal 39 boomvormers geteld.  
Pinus sylvestris  24 stuks waarvan 1 afgestorven 
Quercus rubra  15 stuks 
 
De onderbegroeiing bestaat uit hulst en Amerikaanse eik, verder zijn er nog bramen aanwezig. 
 
Vak 9 
In dit vak zijn in totaal 15 boomvormers geteld.  
Pinus sylvestris  7 stuks waarvan 1 afgestorven 
Quercus rubra  5 stuks 
Acer pseudoplatanus 2 stuks  
Acer campestre  1 stuks 
 
De onderbegroeiing bestaat uit Taxus, hulst, Amerikaanse eik en Amerikaanse bospest, verder zijn 
er nog bramen aanwezig. 
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Vak 10 
In dit vak zijn in totaal 18 boomvormers geteld.  
Pinus sylvestris  9 stuks waarvan 1 afgestorven 
Quercus rubra  8 stuks 
Fagus sylvatica  1 stuks  
 
De onderbegroeiing bestaat uit hulst, Rhododendron, hazelaar, krent, liguster en wilg, verder zijn 
er nog bramen aanwezig. 
 
Vak 11 
In dit vak zijn in totaal 32 boomvormers geteld.  
Pinus sylvestris  16 stuks waarvan 2 afgestorven 
Quercus rubra  4 stuks 
Fagus sylvatica  6 stuks  
Quercus robur  1 stuks 
Picea abies  5 stuks waarvan 1 afgestorven 
 
De onderbegroeiing bestaat uit hulst en Amerikaanse eik, verder zijn er nog bramen aanwezig. 
 
Vak 12 
In dit vak zijn in totaal 87 boomvormers geteld.  
Pinus sylvestris  52 stuks waarvan 2 afgestorven 
Quercus rubra  31 stuks 
Fagus sylvatica  3 stuks  
Pseudotsuga menzisii 1 stuks 
 
De onderbegroeiing bestaat uit hulst en Amerikaanse eik, verder zijn er nog bramen aanwezig. 
 

3.6 Conditie/toekomstverwachting vakken 

De conditie en toekomstverwachting van deze bosstroken is redelijk tot goed. 
Het is duidelijk zichtbaar dat de bosvakken 1 t/m 9 en 12 weinig tot geen onderhoud hebben 
gehad. Dit heeft zich vertaald in veel doodhout in de kronen en een aantal afgestorven bomen.  
Vak 10 en 11 zijn daarentegen beter onderhouden, deze 2 vakken liggen dan ook binnen de 
hekken waar de gevaarzetting groter is. 
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4 Toekomst voor de bomen 

4.1 Tijdelijk beheer 

Het duurt mogelijk nog enkele maanden tot er meer bekend wordt omtrent de herontwikkeling van 
het terrein aan de Verlengde Slotlaan 69/71 te Zeist. 
Er zijn een aantal waardevolle bomen en groepen binnen het onderzoeksgebied, dit wordt 
opgesplitst  in bosvakken en afzonderlijke bomen. 
 
Afzonderlijke bomen 
De afzonderlijke bomen worden ingedeeld als zijnde; 

 Verplantbare bomen 
 Waardevolle bomen 
 Niet waardevolle bomen 
 

Verplantbare bomen 
Er zijn een aantal bomen die mogelijk verplant kunnen worden, de stam omtrek mag dan 
maximaal 95 cm zijn maar voor sommige boomsoorten kan tot een dikkere stamdiameter worden 
gegaan.  
Deze bomen kunnen zonder enige voorbereiding worden verplant met een verplantmachine. Het is 
wel zaak dat de bomen wat soort, conditie, toekomstverwachting en bereikbaarheid geschikt voor 
is. Er zijn 14 bomen welke volgens deze richtlijnen in aanmerking kunnen komen voor een 
eventuele verplanting, namelijk; 
Boom 17-18-20-21-26-38-39-40-42-45-46-51-52 en 84 
 
Waardevolle bomen 
Waardevolle bomen zijn de bomen welke voor het project een aanvulling kunnen zijn, maar ook 
bomen welke van nature thuishoren in deze streek. Daarnaast kunnen bomen waardevol zijn 
vanwege hun ecologische waarde, zoals bomen met holten waar vogels en vleermuizen in zouden 
kunnen verblijven. In totaal zijn 59 bomen als waardevol aangemerkt. 
 
De oprijlaan met aan weerszijden Lindebomen (2 t/m 7 - 9 t/m 16 en 31 t/m 33) zijn 
waardevol en deze zouden dan ook gehandhaafd moeten blijven. Zo behoud je een mooie entree 
naar deze nieuwe “wijk”. Wellicht kan in de toekomst deze entree nog iets meer worden 
geaccentueerd door in vak 1 en 2 wat bomen te verwijderen zodat het laan effect meer tot zijn 
recht komt. 
 
De grotere bomen met een goede conditie zijn ook bestempeld als waardevol, dit zijn veelal Pinus 
sylvestris, die in het landschap thuishoren. Maar ook een aantal grotere Quercus rubra zijn 
aangemerkt als waardevolle boom.  
Het betreft de bomen; 
2-8-24-25-27-29-34-43-44-47t/m 50-53 t/m 57-59 t/m 72-74-75-76-77-79-81-82-83 
 
Om nieuwbouw en sloop te kunnen realiseren is het reëel te zeggen dat er een aantal bomen 
mogelijk zouden kunnen wijken om zo de werkzaamheden mogelijk te kunnen maken en om 
ruimte te kunnen creëren. Het zal dan gaan om de bomen; 
2-8-24-25-29-34-41-44  
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Niet waardevolle bomen 
Er zijn ook bomen welke na de opname zijn bestempeld als niet waardevol. 
Het betreft dan bomen welke een verminderde conditie hebben of een lagere toekomstverwachting. 
Ook bomen waarbij mechanische gebreken zijn aangetroffen zijn niet waardevol. 
Het gaat hierbij om de 15 bomen met nummer; 
19-23-28-30-35-36-37-58-73-78-80-85-86-87-88 
 
Bosvakken 
Deze vakken bieden een natuurlijke afscheiding tussen de omliggende kavels en de nog te 
realiseren nieuwbouw. 
De in bosvakken opgeknipte delen zijn allen waardevol voor de aanwezige fauna, de bosschages 
bieden een uitstekend leefgebied voor de aanwezige vogels. Echter is het advies om de afgestorven 
bomen te laten verwijderen. Ook zou dunning een optie zijn, echter moet de windbelasting op de 
overige bomen dan wel in de gaten worden gehouden omdat deze sterk veranderd. Door dunning 
ontstaat er licht op de grond waardoor onderbegroeiing meer kans krijgt zich te ontwikkelen. 
 
De vakken 10 en 11 vallen binnen de omheining en deze ondervinden mogelijk negatieve invloed 
wanneer de aanwezige bebouwing gesloopt gaat worden. Wanneer deze vakken zouden worden 
verwijderd ontstaat er ruimte voor ontwikkeling van nieuwbouw. 
 
Algemeen 
Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat er zwaar doodhout in de boomkronen aanwezig 
is. Het advies is dan ook om, na het voltooien van de toekomstige bouwwerkzaamheden, de 
aanwezige bomen te snoeien. Dit geldt dan ook voor de randbomen welke in de bosvakken staan. 

4.2 Bomen Effect Analyse (BEA) 

Wanneer uit de voorgenomen ontwikkelingsplannen blijkt dat er werkzaamheden in de buurt van te 
behouden bomen plaatsvinden (< 1,5 meter buiten de kroonprojectie), dient een Boom Effect 
Analyse verplicht te worden gesteld. In de Boom Effect Analyse wordt onderzocht wat de invloed 
van de voorgenomen plannen is op het voortbestaan van de (individuele) boom. 

4.2 Boombescherming 

Wanneer de huidige bebouwing wordt gesloopt en tijdens de bouwwerkzaamheden kunnen er 
negatieve gevolgen optreden met betrekking tot de bomen.  
De grootste risico’s voor de bomen zijn: 
 

- Verdichting van de groeiplaats door rijbewegingen, opslag materieel/materiaal binnen de 
kroonprojectie; 

- Graafschade aan wortels; 
- Directe schade aan stam en/of kroon;  
- Verdroging door vochtonttrekking. 
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Bosrand inpassen op terrein van de Lindenhorst
Om de afschermende werking van de bosvakken te behouden lijkt het inpassen van 
bosranden met een breedte van 10 meter op het terrein van de Lindenhorst zelf voldoende: de bomen 
zijn over het algemeen compact gegroeid, omdat de bomen redelijk dicht bij elkaar staan. Gevaar voor 
windworp is er dan nauwelijks. Een trekproef uitvoeren lijkt niet zinvol, omdat elke boom langs de 
rand getest moet worden, wat zeer hoge kosten met zich mee breng en dit levert te weinig informatie 
op. 

Als de bouwplannen gedetailleerder zijn, is het nodig een Boom Effect Analyse (BEA) uit te laten 
voeren. Aan de hand van de toekomstige bebouwing kunnen de knelpunten worden aangegeven. De 
breedte bosstrook kan dan exact worden bepaald, bij voorbeeld op de ene plaats 10 meter en op een 
andere plaats 12 meter. Voor de individuele bomen kan dan worden bepaald tot hoe ver de bebouwing 
bij de boom vandaan moet blijven.



Lindenhorst bijlage 1. | Bomeninventarisatie Bomen Effect Analsye (BEA) en Bomenposter
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Niet waardevolle bomen 
Er zijn ook bomen welke na de opname zijn bestempeld als niet waardevol. 
Het betreft dan bomen welke een verminderde conditie hebben of een lagere toekomstverwachting. 
Ook bomen waarbij mechanische gebreken zijn aangetroffen zijn niet waardevol. 
Het gaat hierbij om de 15 bomen met nummer; 
19-23-28-30-35-36-37-58-73-78-80-85-86-87-88 
 
Bosvakken 
Deze vakken bieden een natuurlijke afscheiding tussen de omliggende kavels en de nog te 
realiseren nieuwbouw. 
De in bosvakken opgeknipte delen zijn allen waardevol voor de aanwezige fauna, de bosschages 
bieden een uitstekend leefgebied voor de aanwezige vogels. Echter is het advies om de afgestorven 
bomen te laten verwijderen. Ook zou dunning een optie zijn, echter moet de windbelasting op de 
overige bomen dan wel in de gaten worden gehouden omdat deze sterk veranderd. Door dunning 
ontstaat er licht op de grond waardoor onderbegroeiing meer kans krijgt zich te ontwikkelen. 
 
De vakken 10 en 11 vallen binnen de omheining en deze ondervinden mogelijk negatieve invloed 
wanneer de aanwezige bebouwing gesloopt gaat worden. Wanneer deze vakken zouden worden 
verwijderd ontstaat er ruimte voor ontwikkeling van nieuwbouw. 
 
Algemeen 
Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat er zwaar doodhout in de boomkronen aanwezig 
is. Het advies is dan ook om, na het voltooien van de toekomstige bouwwerkzaamheden, de 
aanwezige bomen te snoeien. Dit geldt dan ook voor de randbomen welke in de bosvakken staan. 

4.2 Bomen Effect Analyse (BEA) 

Wanneer uit de voorgenomen ontwikkelingsplannen blijkt dat er werkzaamheden in de buurt van te 
behouden bomen plaatsvinden (< 1,5 meter buiten de kroonprojectie), dient een Boom Effect 
Analyse verplicht te worden gesteld. In de Boom Effect Analyse wordt onderzocht wat de invloed 
van de voorgenomen plannen is op het voortbestaan van de (individuele) boom. 

4.2 Boombescherming 

Wanneer de huidige bebouwing wordt gesloopt en tijdens de bouwwerkzaamheden kunnen er 
negatieve gevolgen optreden met betrekking tot de bomen.  
De grootste risico’s voor de bomen zijn: 
 

- Verdichting van de groeiplaats door rijbewegingen, opslag materieel/materiaal binnen de 
kroonprojectie; 

- Graafschade aan wortels; 
- Directe schade aan stam en/of kroon;  
- Verdroging door vochtonttrekking. 
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Boomtechnisch toezichthouder 
Tijdens de uitvoering van werkzaamheden aan het project, in de nabijheid van bomen, dient een 
boomtechnisch toezichthouder (niveau European Tree Technician) aangesteld te worden. Deze ziet 
toe op de werkzaamheden en op de naleving van de randvoorwaarden en geeft zo nodig advies.  
 
Verdamping 
Vanwege de lage grondwaterstand in het gebied is bronbemaling waarschijnlijk niet nodig. Dit zal 
dus geen extra gevaar voor de bomen opleveren. Het gevaar van verdamping/verdroging schuilt 
wel in het open laten liggen van sleuven voor kabels en leidingen nabij bomen. 
 
Verankeren randvoorwaarden in contract 
Om de bomen duurzaam te behouden is het noodzakelijk bovenstaande randvoorwaarden op te 
nemen in de contracten richting projectontwikkelaars en aannemers. Strikte naleving van deze 
voorwaarden zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk om de inpasbare 
bomen ook daadwerkelijk duurzaam te behouden.  
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Slotwoord 

Met dit rapport is een beeld geschetst over de staat van het groen op het Lindenhorst terrein te 
Zeist. Door de kwaliteit, boomtechnische staat, conditie en inpasbaarheid integraal af te wegen, is 
een advies geschetst om duidelijk te maken welke toekomstbomen behouden moeten worden en 
hoe dit mogelijk gemaakt wordt. De precieze plannen zijn nog in uitwerking. Omwille van een niet 
op andere wijze aan te leggen riool, infrastructuur, zichtlijn of andere beheersmatige, ruimtelijke of 
ecologische argumenten kan bij de uitwerking in sommige gevallen toch een heroverweging van de 
inpasbaarheid plaats vinden.  
 
Door middel van dit document is naar voren gekomen wat de kwaliteiten zijn van de waardevolle 
bomen en groenstructuren en hoe deze ingepast en behouden kunnen blijven. 
 
Dit rapport is naar waarheid opgemaakt te Veenendaal, 13 februari 2020 
 
 
 
Ing. W.A. van Ginkel 
Directeur 
Pius Floris Boomverzorging Veenendaal 
  

Bijlage 3 Bomenposter ‘Werken rond bomen’ 
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In deze bijlage zijn de gegevens van de inventarisatie en boomveiligheidscontrole van de toekomstbomen weergeven. De boomnummers corresponderen met de 
gegevens uit bijlage 1. 

Boomsoort (Lat.) 
Boomsoort 
(NL) Hoogte Stamomtrek Conditie TKV Kroon Stam Veiligheidscategorie Veiligheidsmaatregel Afwijkingen Plantjaar Verpl. Waardevol 

Pinus sylvestris Vliegden 
18 - 24 
m 138 Goed > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Gerichte snoei; Gebroken / losse tak; 1960     

Tilia europaea Gewone Linde 
18 - 24 
m 87 Goed > 15 jaar Voldoende Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1960 x x 

Tilia europaea Gewone Linde 
18 - 24 
m 107 Goed > 15 jaar Voldoende Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1960   x 

Tilia europaea Gewone Linde 
18 - 24 
m 107 Goed > 15 jaar Voldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960   x 

Tilia europaea Gewone Linde 
18 - 24 
m 107 Goed > 15 jaar Voldoende Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1960   x 

Tilia europaea Gewone Linde 
18 - 24 
m 111 Goed > 15 jaar Voldoende Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1960   x 

Tilia europaea Gewone Linde 
18 - 24 
m 108 Goed > 15 jaar Voldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960   x 

Pinus sylvestris Vliegden 
12 - 18 
m 98 Goed > 15 jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1960 x x 

Tilia europaea Gewone Linde 
18 - 24 
m 130 Goed > 15 jaar Voldoende Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1960   x 

Tilia europaea Gewone Linde 
18 - 24 
m 120 Goed > 15 jaar Voldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960   x 

Tilia europaea Gewone Linde 
18 - 24 
m 112 Goed > 15 jaar Voldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960   x 

Tilia europaea Gewone Linde 
18 - 24 
m 110 Goed > 15 jaar Voldoende Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1960   x 

Tilia europaea Gewone Linde 
18 - 24 
m 111 Goed > 15 jaar Voldoende Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1960   x 

Tilia europaea Gewone Linde 
18 - 24 
m 120 Goed > 15 jaar Voldoende Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1960   x 

Tilia europaea Gewone Linde 
18 - 24 
m 137 Goed > 15 jaar Voldoende Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1960   x 

Tilia europaea Gewone Linde 
18 - 24 
m 148 Goed > 15 jaar Voldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960   x 
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Boomnummers, kaarten en samenvatting bomeninventarisatie: zie rapport bladzijde 7,8 en 9
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Tsuga heterophylla Hemlockspar 6 - 12 m 56 Goed > 15 jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   2000 x   

Quercus robur Zomereik 
12 - 18 
m 87 Goed > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1990 x   

Quercus rubra 
Amerikaanse 
Eik > 24 m 223 Goed 

10 - 15 
jaar Goed Onvoldoende Risicoboom 

Grof dood hout 
verwijderen;Jaarlijkse inspectie; Plakoksel stam; 1950 x   

Quercus robur Zomereik 6 - 12 m 64 Goed > 15 jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1997 x   

Quercus robur Zomereik 
12 - 18 
m 90 Goed > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1990 x   

Pinus sylvestris Vliegden 
18 - 24 
m 118 Goed > 15 jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1960   x 

Pseudotsuga 
menziesii Douglasspar > 24 m 159 Matig 5 - 10 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom 

Grof dood hout 
verwijderen;Jaarlijkse inspectie; Afstervingsverschijnselen; 1960     

Pinus sylvestris Vliegden 
18 - 24 
m 146 Goed > 15 jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1960   x 

Pinus sylvestris Vliegden 
12 - 18 
m 110 Goed > 15 jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1960   x 

Tsuga heterophylla Hemlockspar 6 - 12 m 43 Goed > 15 jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   2000 x   

Quercus rubra 
Amerikaanse 
Eik 

12 - 18 
m 148 Goed > 15 jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1970   x 

Quercus robur Zomereik 
12 - 18 
m 107 Goed > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1990     

Quercus rubra 
Amerikaanse 
Eik 

12 - 18 
m 146 Redelijk 

10 - 15 
jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1972   x 

Prunus (Sier)Kers 
12 - 18 
m 124 Redelijk 

10 - 15 
jaar Voldoende Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1980     

Tilia europaea Gewone Linde 
18 - 24 
m 150 Goed > 15 jaar Voldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960   x 

Tilia europaea Gewone Linde 
18 - 24 
m 166 Goed > 15 jaar Voldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960   x 

Tilia europaea Gewone Linde > 24 m 185 Goed > 15 jaar Voldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960   x 

Pinus sylvestris Vliegden 
18 - 24 
m 137 Goed > 15 jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1960   x 
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Pseudotsuga 
menziesii Douglasspar > 24 m 182 Matig 5 - 10 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom 

Grof dood hout 
verwijderen;Jaarlijkse inspectie; Afstervingsverschijnselen; 1960     

Pseudotsuga 
menziesii Douglasspar > 24 m 170 Redelijk 

10 - 15 
jaar Voldoende Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1960     

Castanea sativa 
Tamme 
Kastanje 6 - 12 m 111 Goed > 15 jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1995     

Quercus robur Zomereik 6 - 12 m 92 Goed > 15 jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1995 x   

Quercus robur Zomereik 6 - 12 m 63 Goed > 15 jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1997 x   

Tsuga heterophylla Hemlockspar 6 - 12 m 43 Goed > 15 jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   2000 x   

Pinus sylvestris Vliegden 
12 - 18 
m 146 Goed > 15 jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1960   x 

Quercus robur Zomereik 
12 - 18 
m 85 Goed > 15 jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1990 x   

Pinus sylvestris Vliegden 
12 - 18 
m 125 Goed > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960   x 

Quercus robur Zomereik 
12 - 18 
m 182 Redelijk 

10 - 15 
jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1950   x 

Quercus robur Zomereik 6 - 12 m 64 Goed > 15 jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1997 x   

Quercus robur Zomereik 
12 - 18 
m 70 Goed > 15 jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   2001 x   

Pinus sylvestris Vliegden 
18 - 24 
m 135 Goed > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960   x 

Pinus sylvestris Vliegden 
18 - 24 
m 118 Goed > 15 jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1960   x 

Quercus rubra 
Amerikaanse 
Eik 

18 - 24 
m 143 Goed > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960   x 

Pinus sylvestris Vliegden 
18 - 24 
m 111 Goed > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960 x x 

Quercus robur Zomereik 6 - 12 m 87 Goed > 15 jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   2001 x   
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Quercus robur Zomereik 6 - 12 m 79 Goed > 15 jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   2001 x   

Pinus sylvestris Vliegden 
18 - 24 
m 104 Goed > 15 jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1960   x 

Quercus rubra 
Amerikaanse 
Eik 

18 - 24 
m 146 Goed > 15 jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1970   x 

Quercus rubra 
Amerikaanse 
Eik 

18 - 24 
m 124 Goed > 15 jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1970   x 

Pinus sylvestris Vliegden 
18 - 24 
m 153 Goed > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Gerichte snoei; Gebroken / losse tak; 1960   x 

Quercus rubra 
Amerikaanse 
Eik 

18 - 24 
m 138 Goed > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960   x 

Quercus rubra 
Amerikaanse 
Eik 

12 - 18 
m 107 Redelijk > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom 

Grof dood hout 
verwijderen;Nader onderzoek; Spechtgat; 1960     

Quercus rubra 
Amerikaanse 
Eik 

18 - 24 
m 138 Goed > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom 

Grof dood hout 
verwijderen;Nader onderzoek; 

Holte in stam;Rotting 
stam; 1960   x 

Quercus rubra 
Amerikaanse 
Eik 

18 - 24 
m 125 Goed > 15 jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1960   x 

Quercus rubra 
Amerikaanse 
Eik 

18 - 24 
m 118 Goed > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960   x 

Quercus rubra 
Amerikaanse 
Eik 

18 - 24 
m 108 Goed > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960   x 

Quercus rubra 
Amerikaanse 
Eik 

18 - 24 
m 193 Goed > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960   x 

Pinus sylvestris Vliegden 
12 - 18 
m 105 Goed > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen; Gebroken / losse tak; 1960   x 

Pinus sylvestris Vliegden 
12 - 18 
m 128 Goed > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960   x 

Quercus rubra 
Amerikaanse 
Eik 

12 - 18 
m 110 Goed > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960   x 

Pinus sylvestris Vliegden 
18 - 24 
m 125 Goed > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960   x 

Pinus sylvestris Vliegden 
18 - 24 
m 110 Goed > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960   x 

Pinus sylvestris Vliegden 
12 - 18 
m 122 Goed > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960   x 

Pinus sylvestris Vliegden 
18 - 24 
m 120 Goed > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960   x 

Pinus sylvestris Vliegden 
18 - 24 
m 120 Goed > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960   x 
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Pinus sylvestris Vliegden 
12 - 18 
m 98 Goed > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960   x 

Quercus rubra 
Amerikaanse 
Eik 

12 - 18 
m 100 Redelijk > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1987     

Quercus rubra 
Amerikaanse 
Eik 

12 - 18 
m 115 Redelijk > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1987   x 

Quercus rubra 
Amerikaanse 
Eik 

12 - 18 
m 62 Redelijk > 15 jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1987   x 

Pinus sylvestris Vliegden 
12 - 18 
m 95 Goed > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960   x 

Quercus rubra 
Amerikaanse 
Eik 

12 - 18 
m 62 Redelijk > 15 jaar Voldoende Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1987   x 

Pinus sylvestris Vliegden 
12 - 18 
m 125 Matig 5 - 10 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom 

Grof dood hout 
verwijderen;Jaarlijkse inspectie; Afstervingsverschijnselen; 1960     

Pinus sylvestris Vliegden 
12 - 18 
m 115 Goed > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960   x 

Quercus rubra 
Amerikaanse 
Eik 

12 - 18 
m 90 Goed > 15 jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1960     

Pinus sylvestris Vliegden 
12 - 18 
m 95 Goed > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960   x 

Pinus sylvestris Vliegden 
18 - 24 
m 181 Goed > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960   x 

Pinus sylvestris Vliegden 
18 - 24 
m 145 Goed > 15 jaar Onvoldoende Goed Risicoboom Grof dood hout verwijderen;   1960   x 

Tsuga heterophylla Hemlockspar 
12 - 18 
m 109 Goed > 15 jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1987 x   

Picea omorika Servische Spar 
12 - 18 
m 95 Goed > 15 jaar Goed Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1987     

Picea omorika Servische Spar 6 - 12 m 73 Matig 5 - 10 jaar Matig Goed Attentieboom Jaarlijkse inspectie; Afstervingsverschijnselen; 1987     

Prunus (Sier)Kers 6 - 12 m 85 Goed > 15 jaar Voldoende Goed 

Boom zonder 
noemenswaardige 
afwijkingen Geen veiligheidsmaatregel;   1990     

Acer pseudoplatanus 
Gewone 
Esdoorn 

12 - 18 
m 220 Slecht < 5 jaar Slecht Goed Risicoboom Rooien; Afstervingsverschijnselen; 1958     
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NB. Aanvulling op de tabel : een aantal bomen zonder noemenswaardige afwijkingen, die een redelijk (#30, 36) tot goede (#37, 80, 85, 87) toekomstverwachting hebben, zijn niet als waardevol bestempeld, omdat: 
- boom 30 is een grote prunus, de verwachtig is dat deze boom niet lang meer zal blijven daarom als niet waardevol bestempeld
- Boom 36 is een pseudotsuga, de boom vertoond wat kalend in de top, de boom staat dicht bij het pand en er zal waarschijnlijk wortelschade plaatsvinden met de sloop en nieuwbouw. Dan zal de toekomstverwachting snel afne-
men is de verwachting.
- Boom 37 is een castanea, de boom is te groot om te verplanten met verplantmachine en er is er slechts 1 van deze soort, daarom niet waardevol in onze ogen.
- Boom 80 is een Amerikaanse eik, deze boom is onderstandig daarom als niet waardevol genoemd
- Boom 85 is een picea, de grote van deze boom maakt deze niet waardevol, als er omheen het groen wordt verwijderd is wortelschade desastreus
- Boom 87 is een prunus, de boom is niet optimaal ontwikkeld, lage takken en dergelijke. Dit is ook niet meer netjes op te snoeien, daarom niet waardevol. 

Boomnummers, kaarten en samenvatting bomeninventarisatie: zie rapport bladzijde 7,8 en 9

Pius Floris 

rooien voorjaar / zomer 2020 en
herplant voor 1 april 2022
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