
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagenboek 12.4 



Type Soortnr Mod_ Sectie Gemeente Straatnaam

huisnr. 

(dichtsbijz

ijnde) X Y Soort

Wetenschappelijke 

naam reden voor de kap Diameter

Leeftijd 

(schatting)

conditie van de 

boom verplantbaarheid natuurwaarde

element in 

landschap Opmerking foto

knotwilg 17 15 EA-10B Amsterdam Uitdammerdijk 14 129914,3905 488826,9442 knotwilg Salix alba

groepje bomen moet 

waarschijnlijk wijken voor 

versterken van de binnenberm, 

zwakke plek 50 20-40 goede conditie

niet, staat wortels in 

elkaar

geen nesten, geen 

holten nee 2202-2203

knotwilg 26 15 EA-10B Amsterdam Uitdammerdijk 14 129911,2403 488833,9054 knotwilg Salix alba

groepje bomen moet 

waarschijnlijk wijken voor 

versterken van de binnenberm, 

zwakke plek 50 20-40 goede conditie

niet, staat wortels in 

elkaar

geen nesten, geen 

holten nee 2202-2203

knotwilg 29 15 EA-10B Amsterdam Uitdammerdijk 14 129913,2237 488831,3776 knotwilg Salix alba

groepje bomen moet 

waarschijnlijk wijken voor 

versterken van de binnenberm, 

zwakke plek 40 20-40 goede conditie

niet, staat wortels in 

elkaar

geen nesten, geen 

holten nee 2202-2203

treurwilg 1 15 EA-8A Amsterdam Uitdammerdijk 38 132348,379 491877,4524 treurwilg Salix sepulcralis

boom staat langs de weg op de 

hoek van de erfoprit 28 goede conditie verplantbaar

geen nesten, geen 

holten toegang tot erf 2188

treurwilg 4 15 EA-8A Amsterdam Uitdammerdijk 38 132347,8079 491881,077 treurwilg Salix sepulcralis

boom staat langs de weg op de 

hoek van de erfoprit 15 goede conditie verplantbaar

geen nesten, geen 

holten toegang tot erf 2189

treurwilg 5 15 EA-8A Amsterdam Uitdammerdijk 38 132345,91 491883,85 treurwilg Salix sepulcralis

boom staat langs de weg op de 

hoek van de erfoprit 25 goede conditie verplantbaar

geen nesten, geen 

holten toegang tot erf

geen specifiek 

nummer

treurwilg 6 15 EA-8A Amsterdam Uitdammerdijk 38 132346,85 491882,14 treurwilg Salix sepulcralis

boom staat langs de weg op de 

hoek van de erfoprit 15

stam op 2 meter 

hoogte afgebroken 

en weer uitgelopen niet verplantbaar

geen nesten, geen 

holten toegang tot erf

geen specifiek 

nummer

populier 8 15 EA-8A Amsterdam Uitdammerdijk 38 132363,81 491896,09 populier Populus x canadensis

boom staat langs de weg op de 

hoek van de erfoprit 40 goede conditie niet verplantbaar

geen nesten, geen 

holten

erfafscheiding op 

grens met toerit

geen specifiek 

nummer

populier 20 15 EA-8A Amsterdam Uitdammerdijk 38 132372,04 491897,37 populier Populus x canadensis

boom staat langs de weg op de 

hoek van de erfoprit 35 goede conditie niet verplantbaar

geen nesten, geen 

holten

erfafscheiding op 

grens met toerit

geen specifiek 

nummer

populier 12 15 EA-8A Amsterdam Uitdammerdijk 38
132374,03

491898,86 populier Populus x canadensis

boom staat langs de weg op de 

hoek van de erfoprit 40 goede conditie niet verplantbaar

geen nesten, geen 

holten

erfafscheiding op 

grens met toerit

geen specifiek 

nummer

okkernoot 2 15 EA-8A Amsterdam Uitdammerdijk 38 132378,69 491901,69 okkernoot Juglans regia

boom staat langs de weg op de 

hoek van de erfoprit 45 goede conditie niet verplantbaar

geen nesten, geen 

holten

erfafscheiding op 

grens met toerit

geen specifiek 

nummer

berk 3 2 HE-2 Hoorn Westerdijk 2 132157,878 517215,413 berk Betula pendula

boom staat op locatie van 

nieuwe stadsstrand 10 8

slechte conditie, 

weinig blad en niet 

vitaal niet de moeite waard

geen nesten, geen 

holten

twee dunne bomen 

langs rand asfalt

kunnen 

waarschijnlijk 

blijven staan 

voor stadstrand 2177

berk 4 2 HE-2 Hoorn Westerdijk 2 132148,568 517217,869 berk Betula pendula

boom staat op locatie van 

nieuwe stadsstrand 10 8

slechte conditie, 

weinig blad en niet 

vitaal niet de moeite waard

geen nesten, geen 

holten

twee dunne bomen 

langs rand asfalt

kunnen 

waarschijnlijk 

blijven staan 

voor stadstrand 2176

es 3 2 HE-2 Hoorn Westerdijk 2 132049,698 517200,886 es Fraxinus excelsior

boom staat op locatie van 

nieuwe stadsstrand 17 8 goede conditie ja

geen nesten, geen 

holten onderdeel kleine rij 2181

es 5 2 HE-2 Hoorn Westerdijk 2 132041,671 517203,449 es Fraxinus excelsior

boom staat op locatie van 

nieuwe stadsstrand 18 8 goede conditie ja

geen nesten, geen 

holten onderdeel kleine rij 2182

es 6 2 HE-2 Hoorn Westerdijk 2 131985,728 517199,775 es Fraxinus excelsior

boom staat op locatie van 

watergang tussen dijk en 

stadsstrand 56 30-40 essentakziekte nee

geen nesten, geen 

holten losse boom 

2185/2186/

2187


