VTA afgekeurde bomen Heerlijk recht
OVERZICHT GEGEVENS LEIDERDORP ALGEMEEN
pfbl.10.004 - pfbl.10.005 - pfbl.10.006.

INVENTARISATIE
Wijknaam
Straat
Boomnr. Boomsoort
Heerlijk recht
Mauritssingel 580
Fagus sylvatica
Heerlijk recht Achthovenerweg 523
Alnus glutinosa
Heerlijk recht
Mauritssingel 551
Acer pseudoplatanus
Heerlijk recht
Mauritssingel 552
Malus cv
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Plantjaar Boomhoogte Stamdiameter Standplaats
Groeifase
Onderhoudsbeeld
1991
6-9
20 - 30
beplanting Halfwas fase
aanvaard
1984
12 - 15
30 - 40
bosplantsoen volwas fase
aanvaard
1979
6-9
30 - 40
gras
Halfwas fase
aanvaard
1979
0-6
30 - 40
gras
Halfwas fase
aanvaard

BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE
OpnameDatum Conditie ToekomstVerwachting
27-11-2009 Goed
Matig
26-11-2009 Matig
Matig
26-11-2009 Goed
Redelijk
26-11-2009 Slecht
Slecht

Groeifase *

Jeugd
Halfwas
Volwassen
Eind

Leeftijd 0 tot 10 jaar, boom met tijdelijke kroon
Leeftijd 10 tot 30 jaar (afhankelijk van soort), boom met deels tijdelijke en deels toekomstige kroon
Leeftijd 30 tot 60 jaar (afhankelijk van soort), uiteindelijke verwachtte kroon
Leeftijd > 60 jaar Boom is voorbij volwassenstadium (afhankelijk van soort), start met afsterven

Conditie **
Goed
Redelijk
Matig
Slecht
Dood

De boom vertoont een beeld dat van de soort verwacht wordt, onder goede groeiplaatsomstandigheden en op een goede standplaats
Niet-optimale groei, maar de minder optimale omstandigheden hebben nog geen duidelijke negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de boom
Er is duidelijk sprake van negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de boom, zoals beginnende scheutsterfte
De boom is duidelijk zichtbaar aan het aftakelen, hierbij is veelal sprake van een ijle kroon met zware scheutsterfte resulterend in veel en soms zwaar dood hout.
De boom is afgestorven

Toekomstverwachting ***
Goed
Toekomstverwachting van 15 jaar en meer
Redelijk
Toekomstverwachting van 10 tot 15 jaar
Toekomstverwachting van 5 tot 10 jaar
Matig
Slecht
Toekomstverwachting van 0 tot 5 jaar

Controle frequentie Urgentie
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog

Conclusie
Afgekeurd
Afgekeurd
Afgekeurd
Afgekeurd

Aanbevelingen
doorgeschoten opschot, vellen ivm instabiele stam
vellen ivm instabiele stam
vellen ivm instabiele stam
vellen, boom afgestorven

Herplant
geen, dunning
geen, dunning
geen, na project afronding
geen, na project afronding

Kroon Dood hout

Kroon Probleemtak
meerstammig verkleefd

Stam inrottingen Stam Scheefstand
stam; ernstig

meerstammig verkleefd
zwaar dood hout

licht

GPS COORDINATEN
X
Y
96549,4766 462477,688
wilgenhoutrups
96558,4375 462371,406
96384,3594 462662,594
96382,9219
462665,5
Aantastingen

