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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2018.01 Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer 3556821

Aanvraagnaam 34 dode en slechte bomen in de wijk bezuidenhout

Uw referentiecode -

Ingediend op 21-03-2018

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving het kappen van 34 dode en slechte bomen (VTA categorie
D) in stadsdeel Haagse hout in de wijk bezuidenhout.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Persoonsgegevens openbaar
maken

Ja

Kosten openbaar maken Ja

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Den Haag

Bezoekadres: Spui 70, 2511 BT, Den Haag

Postadres: Postbus 12655, 2500 DP, Den Haag

Telefoonnummer: 14070

E-mailadres: oloaanvraag@denhaag.nl

Website: www.denhaag.nl

Contactpersoon: Centrale Intake
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

• Kappen

Bijlagen

Kosten
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Formulierversie
2018.01 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

Identificatienummer gemeente 0518

Statutaire naam Gemeente Den Haag

Handelsnaam -

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters JM

Voorvoegsels -

Achternaam Schaaper

Functie Trainee groenbeheerder

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 2593RV

Huisnummer 95

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Loudonstraat

Woonplaats 's-Gravenhage

4 Correspondentieadres

Adres Loudonstraat 95

2593RV 's-Gravenhage

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0625713174

Faxnummer -

E-mailadres johnschaaper@denhaag.nl
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6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een
aanvraag.
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Formulierversie
2018.01 Locatie

1 Adres

Postcode 2593RV

Huisnummer 95

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Loudonstraat

Plaatsnaam 's-Gravenhage

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie het kappen van 34 dode en slechte bomen (VTA categorie
D) in stadsdeel Haagse hout in de wijk bezuidenhout.

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders
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Formulierversie
2018.01 Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen? Kappen
Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat
het?

34

Beschrijf per houtopstand om welk
soort houtopstand het gaat.

zie bijlage D-formulier Bezuidenhout rapport

Beschrijf per houtopstand de
locatie op het voor-, zij-, of
achtererf.

zie bijlage D-formulier Bezuidenhout rapport

Geef per houtopstand de diameter
van de stam in centimeter,
gemeten op 1,30 m boven het
maaiveld.

zie bijlage D-formulier Bezuidenhout rapport

Beschrijf per houtopstand of er een
mogelijkheid is tot herbeplanten
en, zo ja, of u dat van plan bent.
Geef in het geval van herbeplanten
aan op welke locatie en met welke
soorten u dat wilt gaan doen.

zie bijlage dode bomen bezuidenhout 34 stuks

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

het kappen van 34 dode en slechte bomen (VTA categorie
D) in stadsdeel Haagse hout in de wijk bezuidenhout.

2 Gemeentespecifieke vragen

Heeft U de vergunningcheck
gedaan?

Ja
Nee

Heeft U de diameter van de
houtopstand opgegeven?

Ja
Nee

Betreft het een Haagse
monumentale boom?

Ja
Nee

Wat is de reden van de aanvraag? het kappen van 34 dode en slechte bomen (VTA categorie
D) in stadsdeel Haagse hout in de wijk bezuidenhout.

Heeft u een situatietekening en 3
foto's toegevoegd?

Ja
Nee

Heeft u de schriftelijke
toestemming van de eigenaar als
bijlage toegevoegd?

Ja
Nee

Beschikt u voorts nog over
gegevens en bescheiden die voor
de beslissing op de aanvraag nodig
zijn?

Ja
Nee

Weet u dat u in Den Haag niet mag
kappen tijdens het broedseizoen?

Ja
Nee
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Formulierversie
2018.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

dode_bomen_bezuiden-
hout_34_stuks_pdf

dode bomen
bezuidenhout 34
stuks.pdf

Gegevens houtopstanden 2018-03-21 In
behandeling

D-formulier_Bezuide-
nhout_rapport__pdf

D-formulier
Bezuidenhout
rapport .pdf

Situatietekening kappen
Gegevens houtopstanden

2018-03-21 In
behandeling



Datum aanvraag: 21 maart 2018 Aanvraagnummer: 3556821 Pagina 1 van1

Formulierversie
2018.01 Kosten

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

0



locatie boom herplant

wijk straat nader postcode foto boomsoort latijnse naam boomsoort NL naam Boomnr. stamomtrek stamdiameter herplant kandalaberen reden van kap Maatregelen totaal  ecologische onderzoek herplant locatie te herplanten boomsoort latijn

bezuidenhout Charlotte de Bourbonstraat z/k hsnr 34. 2595 VM ja Prunus serrulata 'Kanzan' japanse sierkers 16
79

25
ja nvt 

Algemeen boom is dood. Rooien, urgentie: <3 maanden.
niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog op dezelfde plek 
Prunus serrulata 'Kanzan'

bezuidenhout Charlotte de Bourbonstraat hsnr 48. 2596 VM ja Prunus serrulata 'Kanzan' japanse sierkers 13
79

25
ja nvt 

Algemeen boom is dood. Rooien, urgentie: <3 maanden.
niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog op dezelfde plek 
Prunus serrulata 'Kanzan'

bezuidenhout Cornelis van der Lijnstraat zk huisnr 60. 2593 NK ja Crataegus grignonensis Tweestijlige meidoorn 57

79

25

ja nvt 

Stam: scheefstand.

rooien, urgentie: <3 maanden.
Onderzoek: handmatig, onderzoek 

handmatig: opdrukking zichtbaar., urgentie: In beheerperiode - 

12 mnd.

niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog 
op dezelfde plek 

Crataegus grignonensis

bezuidenhout Cornelis van der Lijnstraat huisnr. 179 2593 NH ja Crataegus grignonensis Tweestijlige meidoorn 26
79

25
ja nvt 

Algemeen boom is dood. rooien, urgentie: <3 maanden.
niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog op dezelfde plek 
Crataegus grignonensis

bezuidenhout De Carpentierstraat links lp 514.
2595 HN

ja Malus
appel 

29
79

25
ja nvt 

Algemeen boom is dood. Rooien, urgentie: <3 maanden.
niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog op dezelfde plek 
Catalpa bignonioides

bezuidenhout De Carpentierstraat hsnr 4.

2595 HL

ja Crataegus x media 'Paul's Scarlet'

Rode meidoorn

88

157

50

ja nvt 

Algemeen boom is dood.

rooien, urgentie: <3 maanden.
Onderzoek: impulshamer, 

onderzoek impulshamer: uitslag is 652 en 478 ms de 

streefwaarde is 1100 1500 m s, urgentie: In beheerperiode - 12 

mnd.

niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog 

op dezelfde plek 

Catalpa bignonioides

bezuidenhout De Sillestraat t/o huisnr. 103

2593 TV

ja Crataegus x media 'Paul's Scarlet'

Rode meidoorn

21

157

50

ja nvt 

Stam: holten/inrotting.

rooien, urgentie: <3 maanden.
Onderzoek: handmatig, De holte is 

doorlopend.


Je kan door de stam heen kijken.


Grote kans aanwezig op stambreuk., urgentie: <3 maanden.

niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog 

op dezelfde plek 

Prunus 'Umineko

bezuidenhout Emiliapad Boom in gras
2593 HT

ja Salix alba
wilg 

13
157

50
ja nvt 

Kroon: scheuren in takken/grote wond. Rooien, urgentie: <3 maanden.
niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog op dezelfde plek 
Salix alba

bezuidenhout Emmapark to lp 526
2595 ET

ja Aesculus carnea
kastanje 

15
314

100
ja nvt 

Kroon: afstervend. rooien, urgentie: <3 maanden.
niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog op dezelfde plek 
Aesculus carnea

bezuidenhout Gerard Reijnststraat zk huisnr 23.

2593 EA

ja Sorbus aria 'Majestica' meelbes 21

157

50

ja nvt 

Kroon: afstervend.
rooien, urgentie: <3 maanden.
Onderzoek: handmatig, De kroon 

van de boom is voor 50% afgestorven., urgentie: <3 maanden.

niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog 
op dezelfde plek 

Sorbus aria 'Majestica'

bezuidenhout Hendrik Zwaardecroonstraat hnr 60

2593 XT

ja Crataegus monogyna 'Stricta'

zuilmeidoorn

20

157

50

ja nvt 

Stamvoet: holten/inrotting. zwam/vraat.

Rooien, urgentie: <3 maanden.
Onderzoek: handmatig, Er hebben 

graafwerkzaamheden plaatsgevonden 


opdrukking zichtbaar , inktzwam op trekwortel, urgentie: <3 

maanden.

niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog 

op dezelfde plek 

Prunus 'Umineko

bezuidenhout Juliana van Stolberglaan hsnr 27.
2595 CA

ja Aesculus hippocastanum 'Baumannii'
kastanje 

2
236

75
ja nvt 

Algemeen boom is dood. rooien, urgentie: <3 maanden.
niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog op dezelfde plek 
Platanus x hispanica

bezuidenhout Koningin Marialaan zk lm 17.
2595 GB

ja Aesculus hippocastanum 'Baumannii'
kastanje 

56
157

50
ja nvt 

Algemeen bloedingsziekte.
Rooien, urgentie: <3 maanden.
Onderzoek: handmatig, 

Honingzwam >30%, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.

niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog op dezelfde plek 
Liquidambar styraciflua 'Paarl'

bezuidenhout Koningin Marialaan hsnr 10.
2595 GB

ja Aesculus hippocastanum 'Baumannii'
kastanje 

18
157

50
ja nvt 

Algemeen boom is dood. rooien, urgentie: Acuut.
niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog op dezelfde plek 
Liquidambar styraciflua 'Paarl'

bezuidenhout Laurens Reaelstraat a/k lm 514.
2595 TW

ja Sorbus aucuparia 'Asplenifolia' lijsterbes 66
157

50
ja nvt 

Algemeen boom is dood. Rooien, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.
niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog op dezelfde plek 
Sorbus aucuparia 'Asplenifolia'

bezuidenhout Laurens Reaelstraat a/k lm 526.
2595 TW

ja Sorbus aucuparia 'Asplenifolia' lijsterbes 56
157

50
ja nvt 

Algemeen boom is dood. Rooien, urgentie: <3 maanden.
niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog op dezelfde plek 
Sorbus aucuparia 'Asplenifolia'

bezuidenhout Laurens Reaelstraat rechts lm 514.
2595 TW

ja Sorbus aucuparia 'Asplenifolia' lijsterbes 71
157

50
ja nvt 

Algemeen boom is dood. Rooien, urgentie: <3 maanden.
niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog op dezelfde plek 
Sorbus aucuparia 'Asplenifolia'

bezuidenhout Laurens Reaelstraat a/k lm 516.
2595 XX

ja Prunus serrulata 'Kanzan' japanse sierkers 57
157

50
ja nvt 

Algemeen boom is dood. Rooien, urgentie: <3 maanden.
niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog op dezelfde plek 
Prunus serrulata 'Kanzan'

bezuidenhout Merkusstraat t/o huisnr 120-130.
2593 TP

ja Prunus avium 'Pendula'
Dubbele Sierkers

17
157

50
ja nvt 

Algemeen opdrukking verharding. Rooien, urgentie: <3 maanden.
niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog op dezelfde plek 
Prunus avium 'Pendula'

bezuidenhout Pahudstraat zk huisnr 260.

2593 TK 

ja Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'

acacia 

44

157

50

ja nvt 

Algemeen opdrukking verharding.

Rooien, urgentie: <3 maanden.
Onderzoek: impulshamer, De 

uitslag is 523 en 569 m/s, de streefwaarde is 1200/1600 m/s., 

urgentie: -.
Onderzoek: handmatig, De boom klinkt bij het 

kloppen met de hamer niet massief meer.


Rond de stamvoet van de boom zijn meerdere vruchtlichamen 

zichtbaar van de tonderzwam., urgentie: -.

niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog 

op dezelfde plek 

Magnolia kobus

bezuidenhout Paulinastraat ok.lm.7.

2595 GJ

ja Prunus avium 'Plena'

Dubbele Sierkers

10

157

50

ja nvt 

Algemeen slechte vitaliteit.

Rooien, urgentie: <3 maanden.
Onderzoek: impulshamer, De 

uitslag is 438 en 506 m/s. de streefwaarde is 1000/1500 m/s., 

urgentie: -.

niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog 
op dezelfde plek 

Prunus avium 'Plena'

bezuidenhout Paulinastraat t/o lm 100.
2596 GJ

ja Prunus avium 'Plena'
Dubbele Sierkers

47
157

50
ja nvt 

Algemeen boom is dood. rooien, urgentie: <3 maanden.
niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog op dezelfde plek 
Prunus avium 'Plena'

bezuidenhout Paulinastraat hsnr 14.
2597 GJ

ja Prunus avium 'Plena'
Dubbele Sierkers

18
157

50
ja nvt 

Algemeen boom is dood. Rooien, urgentie: <3 maanden.
niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog op dezelfde plek 
Prunus avium 'Plena'

bezuidenhout Paulinastraat Huisnr 15.

2598 GJ

ja Prunus avium 'Plena'

Dubbele Sierkers

33

157

50

ja nvt 

Stamvoet: zwam/vraat.

Rooien, urgentie: <3 maanden.
Onderzoek: impulshamer, De 

uitslag is 357 en 360 m/s, de streefwaarde is 1000/1500 m/s., 

urgentie: -.

niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog 
op dezelfde plek 

Prunus avium 'Plena'

bezuidenhout Paulinastraat zk huisnr 81.

2599 GJ

ja Prunus avium 'Plena'

Dubbele Sierkers

45

157

50

ja nvt 

Stamvoet: zwam/vraat.

Rooien, urgentie: <3 maanden.
Onderzoek: impulshamer, De 

uitslag is 359 en 401 m/s, de streefwaarde is 1000 /1500 m/s


De gemeten waarden zijn onvoldoende., urgentie: -.
Onderzoek: 

handmatig, De boom klinkt bij het kloppen met de hamer niet 

massief meer., urgentie: -.

niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog 

op dezelfde plek 

Prunus avium 'Plena'

bezuidenhout Paulinastraat zk huisnr 64.

2600 GJ

ja Prunus avium 'Plena'

Dubbele Sierkers

5

157

50

ja nvt 

Stamvoet: zwam/vraat.

Rooien, urgentie: <3 maanden.
Onderzoek: impulshamer, 

gemeten op 10 cm vanaf maaiveld.


De uitslag is 396 m/s en 388 m/s , streefwaarde is 1000/1500 

m/s.


De gemeten waarden zijn onvoldoende., urgentie: -.

niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog 

op dezelfde plek 

Prunus avium 'Plena'

bezuidenhout Pieter Bothstraat 2e boom voor hsnr 63.
2595 XD

ja Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'
acacia 

13
157

50
ja nvt 

Kroon: afstervend. Rooien, urgentie: <3 maanden.
niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog op dezelfde plek 
Quercus robur

bezuidenhout Pieter Bothstraat huisnr. 54

2596 XD

ja Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'

acacia 

14

157

50

ja nvt 

Algemeen slechte vitaliteit.

Rooien, urgentie: <3 maanden.
Onderzoek: handmatig, 

Honingzwam aantasting is > 30 % van de omtrek van de boom, 

urgentie: -.

niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog 
op dezelfde plek 

Quercus robur

bezuidenhout Prinses Margrietplantsoen t/o world trade center.
2595 BR

ja Prunus x gondouinii 'Schnee' sierkers 6
79

25
ja nvt 

Kroon: afstervend. Rooien, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.
niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog op dezelfde plek 
Prunus x gondouinii 'Schnee'

bezuidenhout Stuyvesantplein zk huisnr 158.
2595 AS

ja Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'
acacia 

37
157

50
ja nvt 

Kroon: afstervend. rooien, urgentie: <3 maanden.
niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog op dezelfde plek 
Magnolia kobus

bezuidenhout Theresiastraat t/o hsnr 13a.
2596 AS

ja Acer platanoides 'Emerald Queen'
esdoorn 

183
157

50
ja nvt 

Kroon: afstervend.
Rooien, optie 2, urgentie: <3 maanden.
Dood hout verwijderen, 

optie 1: 20%., urgentie: <3 maanden.

niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog op dezelfde plek 
Acer platanoides 'Emerald Queen'

bezuidenhout Van Heutszstraat t/o lm 6.
2595 AP 

ja Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'
acacia 

13
236

75
ja nvt 

Kroon: afstervend.
Rooien, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.
dood hout 

verwijderen: 20%, urgentie: <3 maanden.

niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog op dezelfde plek 
Prunus serrulata 'Kanzan'

bezuidenhout Van Imhoffplein hsnr 13.
2595 AP 

ja Crataegus x media 'Paul's Scarlet'
Rode meidoorn

6
157

50
ja nvt 

Algemeen boom is dood. Rooien, urgentie: <3 maanden.
niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog op dezelfde plek 
Magnolia kobus

bezuidenhout Willem van Outhoornstraat huisnr. 23
2595 AP 

ja Prunus serrulata 'Kanzan' japanse sierkers 4
157

50
ja nvt 

Kroon: afstervend.
Rooien, urgentie: <3 maanden.
Onderzoek: handmatig, 

Tonderzwam, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.

niet van toepasssing, check in  schema, die opgesteld is door 

de ecoloog op dezelfde plek 
Prunus serrulata 'Kanzan'

in centimeter 



Charlotte de Bourbonstraat

Beheergebied:

13Boomnummer:

Prunus serrulata 'Kanzan'

Boomsoort: Japanse kers

Latijnse naam:

82687,27 454966,39Coordinaten: -

(N32 op erf), 95cm.

hsnr 48.

17-10-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Algemeen boom is dood.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving:

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Charlotte de Bourbonstraat

Beheergebied:

16Boomnummer:

Prunus serrulata 'Kanzan'

Boomsoort: Japanse kers

Latijnse naam:

82690,56 454984,49Coordinaten: -

(N32 op erf), 30cm.

z/k hsnr 34.

17-10-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Algemeen boom is dood.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving:

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Cornelis van der Lijnstraat

Beheergebied:

26Boomnummer:

Crataegus grignonensis

Boomsoort: meidoorn

Latijnse naam:

83607,45 455992,89Coordinaten: -

55cm

huisnr. 179

9-11-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Algemeen boom is dood.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving: rooien

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Cornelis van der Lijnstraat

Beheergebied:

57Boomnummer:

Crataegus grignonensis

Boomsoort: meidoorn

Latijnse naam:

83436,38 456261,44Coordinaten: -

30cm

zk huisnr 60.

9-11-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Stam: scheefstand.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving: rooien

Onderzoek: handmatigmaatregel:

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving: onderzoek handmatig: opdrukking zichtbaar.

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



De Carpentierstraat

Beheergebied:

29Boomnummer:

Crataegus x media 'Paul's
Scarlet'

Boomsoort: tweestijlige meidoorn

Latijnse naam:

82857,32 455956,59Coordinaten: -

60cm.

hsnr 4.

31-10-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Algemeen boom is dood.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving:

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



De Carpentierstraat

Beheergebied:

88Boomnummer:

Malus

Boomsoort: appel

Latijnse naam:

83014,72 455681,5Coordinaten: -

Retraite boom geel

links lp 514.

31-10-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Algemeen boom is dood.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving: rooien

Onderzoek: impulshamermaatregel:

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving: onderzoek impulshamer: uitslag is 652 en 478 ms de streefwaarde is 1100 1500 m s

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



De Sillestraat

Beheergebied:

21Boomnummer:

Crataegus x media 'Paul's
Scarlet'

Boomsoort: tweestijlige meidoorn

Latijnse naam:

83372,97 455908,18Coordinaten: -

95cm

t/o huisnr. 103

10-11-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Stam: holten/inrotting.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving: rooien

Onderzoek: handmatigmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving: De holte is doorlopend.Je kan door de stam heen kijken.Grote kans aanwezig op
stambreuk.

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Emiliapad

Beheergebied:

13Boomnummer:

Salix alba

Boomsoort: schietwilg

Latijnse naam:

83609,46 455198,25Coordinaten: -

70cm.

Boom in gras-Losse
kroon

25-10-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Kroon: scheuren in takken/grote
wond.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving:

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Emmapark

Beheergebied:

15Boomnummer:

Aesculus carnea

Boomsoort: paardenkastanje

Latijnse naam:

82602,69 455789,44Coordinaten: -

267 cm

to lp 526

31-10-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Kroon: afstervend.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving: rooien

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Gerard Reijnststraat

Beheergebied:

21Boomnummer:

Sorbus aria 'Majestica'

Boomsoort: meelbes

Latijnse naam:

83012,95 456031,66Coordinaten: -

130 cm

zk huisnr 23.

9-11-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Kroon: afstervend.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving: rooien

Onderzoek: handmatigmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving: De kroon van de boom is voor 50% afgestorven.

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Hendrik Zwaardecroonstraat

Beheergebied:

20Boomnummer:

Crataegus monogyna 'Stricta'

Boomsoort: eenstijlige meidoorn

Latijnse naam:

83237,08 455776,34Coordinaten: -

100 cm

hnr 60

10-11-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Stamvoet: holten/inrotting.Stamvoet:
zwam/vraat.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving:

Onderzoek: handmatigmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving: Er hebben graafwerkzaamheden plaatsgevonden opdrukking zichtbaar , inktzwam op
trekwortel

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Juliana van Stolberglaan

Beheergebied:

2Boomnummer:

Aesculus hippocastanum
'Baumannii'

Boomsoort: paardenkastanje

Latijnse naam:

82985,17 455507,61Coordinaten: -

217cm.

hsnr 27.

18-10-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Algemeen boom is dood.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving: rooien

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Koningin Marialaan

Beheergebied:

18Boomnummer:

Aesculus hippocastanum
'Baumannii'

Boomsoort: paardenkastanje

Latijnse naam:

82752,45 455784,79Coordinaten: -

100 cm.

hsnr 10.

31-10-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Algemeen boom is dood.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: Acuut

omschrijving: rooien

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Koningin Marialaan

Beheergebied:

56Boomnummer:

Aesculus hippocastanum
'Baumannii'

Boomsoort: paardenkastanje

Latijnse naam:

82808,06 455634,76Coordinaten: -

117 cm.

zk lm 17.

10-11-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Algemeen bloedingsziekte.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving:

Onderzoek: handmatigmaatregel:

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving: Honingzwam >30%

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Laurens Reaelstraat

Beheergebied:

56Boomnummer:

Sorbus aucuparia 'Asplenifolia'

Boomsoort: lijsterbes

Latijnse naam:

82498,82 455065,67Coordinaten: -

30 cm.

a/k lm 514.

17-10-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Algemeen boom is dood.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving:

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Laurens Reaelstraat

Beheergebied:

57Boomnummer:

Sorbus aucuparia 'Asplenifolia'

Boomsoort: lijsterbes

Latijnse naam:

82503,65 455059,18Coordinaten: -

47 cm

rechts lm 514.

17-10-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Algemeen boom is dood.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving:

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Laurens Reaelstraat

Beheergebied:

66Boomnummer:

Prunus serrulata 'Kanzan'

Boomsoort: Japanse kers

Latijnse naam:

82472,82 455042,32Coordinaten: -

35cm.

a/k lm 516.

17-10-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Algemeen boom is dood.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Laurens Reaelstraat

Beheergebied:

71Boomnummer:

Sorbus aucuparia 'Asplenifolia'

Boomsoort: lijsterbes

Latijnse naam:

82513,61 455063,46Coordinaten: -

63cm.

a/k lm 526.

17-10-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Algemeen boom is dood.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving:

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Merkusstraat

Beheergebied:

17Boomnummer:

Prunus avium 'Pendula'

Boomsoort: kers

Latijnse naam:

83400,94 456040,67Coordinaten: -

65cm

t/o huisnr 120-130.

9-11-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Algemeen opdrukking verharding.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving:

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Pahudstraat

Beheergebied:

44Boomnummer:

Robinia pseudoacacia
'Bessoniana'

Boomsoort: valse acacia

Latijnse naam:

83387,67 455758,68Coordinaten: -

93 cm

zk huisnr 260.

30-11-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Algemeen opdrukking verharding.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving:

Onderzoek: impulshamermaatregel:

urgentie: -

omschrijving: De uitslag is 523 en 569 m/s, de streefwaarde is 1200/1600 m/s.

Onderzoek: handmatigmaatregel:

urgentie: -

omschrijving: De boom klinkt bij het kloppen met de hamer niet massief meer.Rond de stamvoet
van de boom zijn meerdere vruchtlichamen zichtbaar van de tonderzwam.

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Paulinastraat

Beheergebied:

5Boomnummer:

Prunus avium 'Plena'

Boomsoort: kers

Latijnse naam:

82948,01 455589,33Coordinaten: -

120 cm

zk huisnr 64.

1-12-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Stamvoet: zwam/vraat.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving:

Onderzoek: impulshamermaatregel:

urgentie: -

omschrijving: gemeten op 10 cm vanaf maaiveld.De uitslag is 396 m/s en 388 m/s , streefwaarde is
1000/1500 m/s.De gemeten waarden zijn onvoldoende.

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Paulinastraat

Beheergebied:

10Boomnummer:

Prunus avium 'Plena'

Boomsoort: kers

Latijnse naam:

82927,27 455627,23Coordinaten: -

75 cm

ok.lm.7.

1-12-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Algemeen slechte vitaliteit.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving:

Onderzoek: impulshamermaatregel:

urgentie: -

omschrijving: De uitslag is 438 en 506 m/s. de streefwaarde is 1000/1500 m/s.

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Paulinastraat

Beheergebied:

18Boomnummer:

Prunus avium 'Plena'

Boomsoort: kers

Latijnse naam:

82896,58 455681,02Coordinaten: -

75 cm.

hsnr 14.

31-10-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Algemeen boom is dood.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving:

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Paulinastraat

Beheergebied:

33Boomnummer:

Prunus avium 'Plena'

Boomsoort: kers

Latijnse naam:

82897,21 455662,09Coordinaten: -

120 cm

Huisnr 15.

1-12-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Stamvoet: zwam/vraat.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving:

Onderzoek: impulshamermaatregel:

urgentie: -

omschrijving: De uitslag is 357 en 360 m/s, de streefwaarde is 1000/1500 m/s.

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Paulinastraat

Beheergebied:

45Boomnummer:

Prunus avium 'Plena'

Boomsoort: kers

Latijnse naam:

82948,72 455569,45Coordinaten: -

63 cm

zk huisnr 81.

1-12-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Stamvoet: zwam/vraat.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving:

Onderzoek: impulshamermaatregel:

urgentie: -

omschrijving: De uitslag is 359 en 401 m/s, de streefwaarde is 1000 /1500 m/sDe gemeten waarden
zijn onvoldoende.

Onderzoek: handmatigmaatregel:

urgentie: -

omschrijving: De boom klinkt bij het kloppen met de hamer niet massief meer.

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Paulinastraat

Beheergebied:

47Boomnummer:

Prunus avium 'Plena'

Boomsoort: kers

Latijnse naam:

82957,84 455552,68Coordinaten: -

90cm.

t/o lm 100.

31-10-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Algemeen boom is dood.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving: rooien

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Pieter Bothstraat

Beheergebied:

13Boomnummer:

Robinia pseudoacacia
'Bessoniana'

Boomsoort: valse acacia

Latijnse naam:

82550,84 455156,47Coordinaten: -

73cm.

2e boom voor hsnr 63.

17-10-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Kroon: afstervend.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving:

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Pieter Bothstraat

Beheergebied:

14Boomnummer:

Robinia pseudoacacia
'Bessoniana'

Boomsoort: valse acacia

Latijnse naam:

82543,25 455153,65Coordinaten: -

100 cm

huisnr. 54

1-12-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Algemeen slechte vitaliteit.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving:

Onderzoek: handmatigmaatregel:

urgentie: -

omschrijving: Honingzwam aantasting is > 30 % van de omtrek van de boom

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Prinses Margrietplantsoen

Beheergebied:

6Boomnummer:

Prunus x gondouinii 'Schnee'

Boomsoort: Goudoun's kers

Latijnse naam:

83078,41 455027,59Coordinaten: -

24cm.

t/o world trade center.

25-10-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Kroon: afstervend.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Stuyvesantplein

Beheergebied:

37Boomnummer:

Robinia pseudoacacia
'Bessoniana'

Boomsoort: valse acacia

Latijnse naam:

83431,21 455714,15Coordinaten: -

Retraite boom geel

zk huisnr 158.

9-11-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Kroon: afstervend.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving: rooien

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Theresiastraat

Beheergebied:

183Boomnummer:

Acer platanoides 'Emerald
Queen'

Boomsoort: Noorse esdoorn

Latijnse naam:

82526,34 455498,36Coordinaten: -

100cm.

t/o hsnr 13a.

31-10-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Kroon: afstervend.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving: optie 2

Dood hout verwijderenmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving: optie 1: 20%.

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Van Heutszstraat

Beheergebied:

13Boomnummer:

Robinia pseudoacacia
'Bessoniana'

Boomsoort: valse acacia

Latijnse naam:

83626,49 455830,4Coordinaten: -

135 cm

t/o lm 6.

3-11-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Kroon: afstervend.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

Dood hout verwijderenmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving: dood hout verwijderen: 20%

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Van Imhoffplein

Beheergebied:

6Boomnummer:

Crataegus x media 'Paul's
Scarlet'

Boomsoort: tweestijlige meidoorn

Latijnse naam:

83217,41 455350,63Coordinaten: -

74 cm.

hsnr 13.

18-10-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Algemeen boom is dood.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving:

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0



Willem van Outhoornstraat

Beheergebied:

4Boomnummer:

Prunus serrulata 'Kanzan'

Boomsoort: Japanse kers

Latijnse naam:

83184,42 455776,14Coordinaten: -

150cm

huisnr. 23

10-11-2017Controle datum:

DBVC risicocategorie:

Kroon: afstervend.

Omschrijving geconstateerde
afwijking(en):

Locatie kenmerk:

Omtrek:

Rooienmaatregel:

urgentie: <3 maanden

omschrijving:

Onderzoek: handmatigmaatregel:

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving: Tonderzwam

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & AdviesBVC

D-formulier v1.0


