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1. Aanleiding 
 
In het bomenplan Velsen 2003 wordt aangegeven dat oude bomen waardevol zijn 
voor de leefomgeving. De locaties van aanwezige monumentale en waardevolle 
bomen zijn globaal aangegeven in dit bomenplan. Het landschapsbeleidsplan Velsen 
uit 2009 geeft aan dat landschapselementen in het buitengebied bescherming nodig 
hebben. Er zijn aandachtsgebieden aangegeven waar behoud van historische 
landschapselementen extra aandacht behoeft. Het gaat hier om groepen van bomen, 
erfbeplantingen, bomenlanen, houtwallen en combinaties van deze aangesloten 
elementen.  
 
In de raadsvergadering van 16 december 2010 is door de gemeenteraad een motie 
van VVD, D66Velsen, Marc Hillebrink, PvdA, VL, CU en CDA aangenomen, die het 
college verzoekt aan de raad een voorstel voor te leggen die betrekking heeft op de 
bescherming van bomen. Het betreft motie 27 van 2010 die luidt als volgt: 
 De Raad van gemeente Velsen (..) Draagt het college op voor 1 maart 2011 met 

een plan van aanpak te komen, waarin wordt aangegeven wanneer een 
uitgewerkt voorstel aan de raad beschikbaar is. Uitgangspunt blijft dat een lijst 
wordt opgesteld waarin is aangegeven welke bomen en andere houtopstanden 
zodanig waardevol zijn dat ze in beginsel behouden moeten worden. Voor de niet 
als zodanig waardevol gewaarmerkte bomen kan voor het kappen de verplichting 
een omgevingsvergunning aan te vragen uit de APV geschrapt worden. 

 
Het voorstel is daarom om een nieuw vergunningstelsel in te richten waarbij alleen 
die delen van het bomenbestand die een substantiële meerwaarde leveren aan de 
totale structuur en daarmee aan de kwaliteit van de leefomgeving, 
vergunningspichtig worden gesteld. Voor de niet als zodanig waardevol aangemerkte 
bomen kan voor het kappen de verplichting een omgevingsvergunning aan te vragen 
uit de APV geschrapt worden. Als toelichting is gegeven dat in het kader van meer 
publieksvriendelijk optreden is deregulering zinvol is. Daarom zijn wij voorstander 
van een bomenlijst als bijlage bij het Bomenplan, waar in wordt bepaald voor het 
kappen van welke bomen en welke soort bomen een omgevingsvergunning nodig is, 
zodat de overige bomen zonder vergunning gerooid kunnen worden. Dat zou een 
goede vereenvoudiging en een reële kosten- en lastenreductie zijn, zowel voor de 
inwoners als voor de gemeente. Alleen voor het rooien van de beschermwaardige 
bomen blijft een vergunning nodig. 
 

 
Velserduinweg, IJmuiden 
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2. Huidige procedure 
 
Invoering WABO 
Sinds oktober van 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) 
van kracht. Om een eenvoudigere en snellere vergunningverlening en een betere 
dienstverlening door de overheid te bewerkstelligen is via deze Wabo de 
omgevingsvergunning geïntroduceerd. Onderdeel van deze omgevingsvergunning is 
de vergunningsprocedure ten aanzien van het kappen van bomen. De nieuwe 
procedure ten aanzien van de omgevingsvergunning schrijft nu voor dat de 
behandeltijd van de kapaanvraag binnen de gemeente binnen 8 weken moet worden 
afgehandeld.  
 
Daarbij wordt gesteld dat de kapaanvraag als positief gegund moet worden 
beschouwd, indien er niet binnen 8 weken een uitspraak is gedaan. 
 
In het kader van de invoering van de WABO is de kapvergunningsprocedure zoals 
die tot 2009 werd gevolgd herzien. Tot op moment van schrijven loopt de 
kapvergunning- procedure als volgt; 

1. Voor aanvraag kap dient een formulier van het Omgevingsloket op internet te 
worden ingevuld. 

2. Het formulier mag door particulieren ook analoog worden ingediend bij hun 
gemeente. Gemeente Velsen heeft in dit geval maximaal één week nodig om 
dit formulier administratief in te boeken en digitaal te registreren.  

3.  De gemeente heeft 8 weken de tijd om de kapaanvraag af te handelen. 
Afdeling Vergunningen controleert de kapaanvraag en vraagt de 
wijkbeheerder de kapaanvraag binnen 5 werkdagen boomtechnisch te 
beoordelen. Afdeling Vergunningen heeft de mogelijkheid om een verlenging 
van de behandeltijd van 6 weken aan te vragen. 

4. Boom wordt ter plaatse beoordeeld door deskundige 
(wijkbeheerder/ploegleider). 

5. De wijkbeheerders vullen de resultaten van de beoordeling ter plaatse in bij 
het Omgevingsloket en adviseren ten aanzien van wel of geen kap. 

6. Kapvergunning wordt, op basis van de gegeven adviezen, door afdeling 
Vergunningen wel of niet verstrekt aan aanvrager. 

7. Kapaanvraag wordt gepubliceerd op de gemeentepagina op internet en in de 
huis-aan-huisbladen. 

8. Gedurende periode van 6 weken kan bezwaar worden aangetekend. In 
praktijk wordt hiervoor 7 weken gerekend i.v.m. post afhandeltijd. 

 

 
Kennemerlaan, IJmuiden 
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3. Knelpunten  
 
De behandeling van kapaanvragen in het verleden en invoering van de WABO 
hebben enkele vragen en knelpunten ten aanzien van het kappen van bomen aan 
het licht gebracht; 
 
3.1 Langere behandeltijd 
Voor de invoering van de Omgevingsvergunning kon een kapvergunning binnen 8 
weken verstrekt worden in het geval geen bezwaren binnen kwamen.  
Na de invoering van de Omgevingsvergunning is de behandeltijd langer geworden. 
Voor de behandeltijd binnen de gemeente staat maximaal 8 weken en daarna nog 6 
weken voor de bezwaartermijn. De totale behandeltijd van een kapaanvraag duurt in 
de praktijk langer dan voor de invoering van de Omgevingsvergunning omdat het nu 
over meer schijven gaat. De beslistermijn kan oplopen tot 12 weken, ook al wordt er 
geen bezwaar aangetekend. De lange afhandeltijd vormt een probleem voor de 
voortgang van projecten. 
 
3.2 Acceptatie 
Nu geldt dat alle bomen met een stamdoorsnede van meer dan 15 centimeter 
kapvergunningsplichtig zijn. Dus ook voor bomen die krom, scheef, ziek of zelfs dood 
zijn moet een kapaanvraag worden ingediend. Dit wordt door bewoners nog wel eens 
ervaren als overdreven en onnodig. Aan de andere kant kan het gebeuren dat 
omwonenden tegen een bepaalde ontwikkeling zijn (bijvoorbeeld nieuwbouw) en dat 
zij de kapvergunningprocedure aangrijpen om de ontwikkeling tegen te houden. In dit 
geval is sprake van oneigenlijk gebruik van de kapvergunningsprocedure. 
 
3.3 Toetsingskader 
De huidige kapvergunningsprocedure is niet gekoppeld aan andere beleidsstukken. 
Bij een kapaanvraag wordt daarom tot op heden niet getoetst of kap van invloed is 
op ander beleid zoals Bomenplan Velsen 2003, Landschapsbeleidsplan Velsen 
2009, Ecologische Groenvisie 1997 etc. 
In de APV staan de weigeringgronden beschreven op basis waarvan een 
kapaanvraag afgewezen kan worden, te weten; 
a. de natuurwaarde van de houtopstand,; 
b. de landschappelijke waarde van de houtopstand, 
c. de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon; 
d. de beeldbepalende waarde van de houtopstand, 
e. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand, 
f. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand, 
Het college verwijst hierbij zoveel mogelijk naar gemeentelijke groen-, bomen- of 
landschapsplannen. 
Kapaanvragen worden nu alleen getoetst aan deze weigeringgronden. Het begrip 
waardevol is in de APV niet nader gedefinieerd. 
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3.4 Kosten 
Gebleken is dat jaarlijks tussen de 250 tot 300 keer een kapaanvraag werd 
ingediend. Dit getal is zowel de door particulieren ingediende kapaanvragen als die 
door de gemeente zelf zijn aangevraagd. Met de hele afhandeling van een 
kapaanvraag zijn diverse ambtenaren van diverse afdelingen bezig. De schatting is 
dat er ongeveer 12 manuur nodig zijn om een kapaanvraag af te handelen. In het 
geval er bezwaren worden ingediend neemt het aantal benodigde manuren 
aanzienlijk toe. Bij vrijwel geen van de kapaanvragen wordt echter bezwaar 
ingediend. In 2010 is één keer bezwaar ingediend, in 2011 zes keer. 
 
Naar schatting kost de afhandeling van de 300 kapaanvragen jaarlijks circa 4.500 
ambtelijke uren. Daarnaast worden voor elke verstrekte kapvergunning legeskosten 
in rekening gebracht à € 52,90 per vergunning. Indien de aanvraag door een 
particulier is gedaan betekent dit dus inkomsten. Deze zijn echter niet 
kostendekkend. Indien de aanvraag door een afdeling van de gemeente zelf is 
gedaan worden de legeskosten in mindering gebracht op het betreffende 
afdelingsbudget. 
 
Daarbij moet vermeld worden dat van al die kapvergunningen er de laatste jaren 
slechts een enkele is afgewezen.  
 

 
Koningin Wilhelminakade, IJmuiden 
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4. Nieuw kapvergunningstelsel 
 
In motie nummer 27 wordt gevraagd of het kapvergunningstelsel zo kan worden 
vorm gegeven, dat er sprake is van deregulering en meer transparantie voor de 
inwoners. In dit kader zijn drie mogelijke varianten onderzocht, te weten; 

1. geheel afschaffen kapvergunningstelsel, 
2. een deel van het bomenbestand kapvergunningsplichtig stellen via 

bomenlijsten, groenstructuren en aandachtgebied kleine 
landschapselementen en de overige bomen kapvergunningvrij stellen, 

3. daarnaast kan ook de keuze gemaakt worden om het kapvergunningbeleid in 
zijn huidige vorm te handhaven. 

 
In de navolgende tekst is beschreven in hoeverre de varianten oplossingen bieden 
voor de knelpunten beschreven in hoofdstuk 3. In het kort zijn de voor- en nadelen 
per variant aangegeven; 
 
4.1 Geheel afschaffen kapvergunning 
Voordelen 
In dit geval is sprake van volledige deregulering. Een groot voordeel is dat binnen 
projecten de afhandeltijd van kapprocedures geheel komt te vervallen. Dit zal dus 
een gunstige invloed hebben op de voortgang van projecten voor bijvoorbeeld 
herinrichting, herontwikkeling en/of nieuwbouw. In een aantal gevallen zullen 
inwoners het een voordeel vinden dat ze geen kapaanvraag hoeven te doen. Voor 
wat betreft de kostenbeheersing is deze variant het meest gunstig omdat alle kosten 
komen te vervallen. 
 
Nadelen 
Bij deze variant is geen ofweinig zicht op de mate van kap, vooral op particulier 
terrein. Theoretisch kan er in korte tijd op grote schaal kap plaatsvinden op particulier 
terrein. De vraag is of dit daadwerkelijk zal gebeuren. Bewoners zijn over het 
algemeen gehecht aan een groene omgeving dus het is niet aannemelijk dat een 
dergelijke grootschalige kap zal plaatsvinden. Op lange termijn zou het echter wel zo 
kunnen zijn dat ongemerkt steeds meer bomen verdwijnen. Bewoners zullen dit dan 
ervaren als een afname van de kwaliteit van de leefomgeving. Uit ervaringen van 
andere gemeenten blijkt dat er geen grootschalige kap plaatsvindt.  
 
4.2 Deel van het bomenbestand kapvergunningsplichtig 
Voordelen 
In deze variant is geen sprake van volledige deregulering. In het merendeel van de 
situaties waarbij het wenselijk is om bomen te kappen zal geen 
kapvergunningsprocedure hoeven te worden doorlopen. Slechts voor een beperkt 
aantal situaties zal het gaan om een kapaanvraag voor bomen die als extra 
waardevol zijn aangemerkt. 
Bij deze variant kan de gemeente toch nog enige sturing geven aan het behoud van 
de kwantiteit en kwaliteit van het bomenbestand. Door de meest waardevolle 
boomstructuren kapvergunningsplichtig te stellen is een basisstructuur beschermd 
zodat de gemeente altijd verzekerd is van een bepaalde kwantiteit en kwaliteit. Door 
eenduidig te beschrijven wanneer sprake is van een meerwaarde kan in beeld 
worden gebracht welke bomen belangrijk zijn voor de bomenstructuur en de 
leefomgeving van gemeente Velsen. Deze informatie is voor bewoners inzichtelijk en 
over het algemeen kan er van worden uitgegaan dat bewoners begrijpen waarom 
bepaalde bomen wel en andere bomen niet gekapt mogen worden. Dit vergroot het 
draagvlak onder bewoners voor het beheren en in stand houden van het totale 
bomenbestand. In het geval van niet kapvergunningsplichtige bomen kunnen 
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bewoners geen bezwaar meer maken. In het geval het bomen op gemeentegrond 
betreft zal de gemeente er altijd zorg voor dragen dat de bewoners tijdig 
geïnformeerd worden en de bewoners de gelegenheid geven te reageren op het 
voornemen tot kap. 
 
Aan de toekenning van de kwalificatie ‘waardevol’ kan een verzwaard 
beschermingsregime worden gehangen. Hierdoor kunnen dergelijke bomen nog 
beter beschermd worden dan ze in de huidige situatie zijn, bijvoorbeeld door 
beschermen wortelgestel tegen doorgraven, te handhaven grondwaterstand en 
dergelijke. Doordat niet voor alle bomen een kapprocedure hoeft te worden 
doorlopen worden zowel door particulieren als de gemeente zelf kosten uitgespaard. 
Voor veel projecten zal het gunstig zijn voor de voortgang omdat er geen sprake is 
van afhandeltijd van de kapaanvraag.  
 
Nadelen 
Het nadeel van deze variant is dat er wellicht bomen gekapt worden waarvan toch 
achteraf het oordeel is dat het zonde is dat ze zijn gekapt. De vraag is of er in deze 
variant in de praktijk voldoende sturing kan worden gegeven om de kwantiteit en 
kwaliteit van het totale bomenbestand op een aanvaardbaar peil te houden. Hierbij 
moet in ogenschouw worden genomen dat de gemeente al sinds zijn oorsprong 
bomen heeft gekapt en opnieuw aangeplant. In die zin is het weinig aannemelijk dat 
het bomenbestand substantieel zal wijzigen in de toekomst. Feit is dat in het recente 
verleden vrijwel geen enkele kapaanvraag is afgewezen. 
 
Aan de ene kant zal het deels afschaffen van de kapvergunning een kostenbesparing 
met zich mee brengen. Aan de andere kant zullen de als zodanig aangemerkte 
monumentale bomen regelmatig moeten worden gecontroleerd en zullen op gezette 
tijden de wijzigingen in het bomenbestand in kaart moeten worden gebracht. Deze 
werkzaamheden kosten uiteraard tijd en geld. Geschat wordt dat jaarlijks circa 300 
arbeidsuren nodig zijn om en de gegevens up-to-date te houden en hierover 
informatie te verstrekken aan de inwoners.  
 
4.3 Handhaven huidig kapvergunningbeleid 
Bij handhaving van het huidige kapbeleid kan maximaal gestuurd worden op het 
kapproces. Er is echter geen sprake is van deregulering en alle eerder genoemde 
knelpunten worden niet opgelost. 
 

 
Trompstraat, IJmuiden 
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5. Visie  
 
5.1 Voorkeursmodel 
De nadelen van het handhaven van de huidige kapvergunningprocedure zijn groter 
dan de voordelen. In deze variant worden de knelpunten niet opgelost en is geen 
sprake van deregulering. In het geval van volledig afschaffen van de kapvergunning 
loopt men het gevaar dat het bomenbestand in kwantiteit achteruit zonder dat hierin 
sturend kan worden opgetreden. De voorkeur heeft daarom de variant waarbij een 
deel van het bomenbestand kapvergunningsplichtig wordt gesteld (variant 4.2). 
Ondanks dat sprake is van substantiële deregulering, behoudt de gemeente de 
mogelijkheid om sturend op te treden. 
 
5.2 Kapvergunningsplichtige bomen 
In het kader van actief boombeheer is het bomenbestand van gemeente Velsen in 
2011 geïnspecteerd door een externe boomdeskundige. Hierbij zijn de waardevolle 
en monumentale bomen in kaart gebracht. Om term waardevol zo concreet en 
meetbaar mogelijk te maken is van te voren een aantal randvoorwaarden 
geformuleerd waaraan een boom moet voldoen voor dat hij de status ‘monumentaal’ 
of ‘waardevol’ krijgt. Deze zijn in de volgende paragraaf weergegeven.  
 

 
Valeriuslaan (Zeeweg) Driehuis 
 
5.3 Selectiecriteria inventarisatie Waardevolle bomen en Monumentale 
bomenVelsen 
 
Basisvoorwaarden  
 
Waardevolle bomen  

 De geschatte leeftijd is minimaal 50 jaar; deze regel geldt echter niet voor 
gedenkbomen of cultuurhistorisch waardevolle elementen; 

 De boom mag niet in een onomkeerbare slechte conditie verkeren; volledig 
verval is niet binnen tien jaar te verwachten; 

 De boom heeft een dusdanige beeldkwaliteit dat deze karakteristiek is voor 
de soort. 

 
Monumentale bomen  

 Idem, maar minimaal 80 jaar oud. 
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Specifieke voorwaarden 
De boom dient tevens te voldoen aan ten minste één van onderstaande 
voorwaarden: 
 
Ruimtelijke betekenis 

1. Beeldbepalend 
- De boom is door zijn leeftijd en verschijning onvervangbaar voor het karakter 

van de omgeving, 
- De boom vormt een onderdeel van een geheel in tact zijnde boomgroep of 

uniforme laanbeplanting die een karakteristieke structuur in stad of landschap 
zichtbaar zou maken.  

 
2. Zeldzaamheid 
- De boom is de dikste, oudste of hoogste in de gemeente, regio of provincie. 

 
Monumentwaardigheid 

3. Dendrologische waarde 
- De boom is voor Velsen van een zeldzame soort, variëteit of hoge 

leeftijdsklasse. 
 

4. Cultuurhistorische waarde 
- De boom maakt deel uit van een monumentale omgeving of een 

cultuurhistorisch waardevol object, 
- Markeringsboom: geplant ter markering, zoals bijvoorbeeld grensbomen in 

het agrarisch gebied of bakenbomen langs de rivieren, 
- Kruis- of kapelboom: geplant naast een kapel of kruisbeeld om de locatie te 

benadrukken, 
- Bijzondere vorm: bijvoorbeeld kunstsnoeivorm, aanplant of groei. 

 
5. Gedenkboom 
- Herdenkingsboom: geplant ter gelegenheid van een belangrijke 

maatschappelijke gebeurtenis, bijvoorbeeld nationale boomplantdag, 
geboorte, huwelijk of kroning binnen het koningshuis. 

 
6. Landelijk monument 
- De boom maakt onderdeel uit van het Landelijk register Monumentale Bomen 

van de Bomenstichting. 
 
Ecologische betekenis 

7. Natuurwaarde 
- De boom heeft een ecologische betekenis doordat er zeldzame planten of 

dieren in leven (belangrijke functie in het ecosysteem), 
- De boom vormt een belangrijke schakel in de ecologische structuur, 
- De boom heeft een bijzondere genetische waarde (inheems genenreservoir). 

 
Educatieve betekenis 

8.  Educatie 
- Indien van belang voor scholing, onderwijsdoeleinden. 
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Overig 
Onder andere op basis van de inspectie in 2011 blijven de volgende bomen en 
boomstructuren kapvergunningsplichtig: 

9. Bomen op gemeentegrond en particuliere grond die de status ‘monumentale 
boom’ of ‘waardevolle boom’ hebben gekregen, 

10. Bomen binnen door de gemeente aangewezen gebieden: ‘aandachtgebied 
kleine landschapselementen’, 

11. Bomen binnen de grenzen van een rijksmonument, 
12. Bijzondere bomen, zoals cultuurhistorische- en gedenkbomen, 
13. Bomen in bospercelen en houtwallen, aandachtsgebied kleine 

landschapselementen. 
 
Aandachtspunt is het kandelaberen of sterk snoeien van bomen met beschermde 
status. Kandelaberen van bomen is een ingrijpende vorm van snoei, waarbij de 
takken van een boom tot op de stam worden afgezaagd en de boom daardoor het 
uiterlijk krijgt van een “kandelaar”.  Alleen de eerste keer dat dit bij een boom 
plaatsvindt is kandelaberen, daarna wordt het aangemerkt als vormsnoei. Soms wil 
men de kapvergunningprocedure ontwijken en overlast van een waardevolle boom 
wegnemen door deze extreme snoei toe te passen. Gezien het feit dat kandelaberen 
een ingrijpend effect heeft op het ruimtelijke beeld wordt kandelaberen aangemerkt 
als vergunningsplichtige activiteit in het geval van een beschermde boom.  
 
De bomen met een beschermde status zijn weergegeven op in de bijlage op de 
tekening. De beschermde gebieden zoals rijksmonumenten, historische linten en 
particuliere tuinen met bospercelen zijn weergegeven in het groenbeleidsplan Velsen 
2008 staan op pag. 40. Bospercelen staan niet op een aparte tekening weergegeven. 
 
De lijst met bomen die als waardevol of monumentaal benoemd zijn is opgesteld in 
2011. Naar aanleiding van de inspraak en zienswijze is de lijst in de zomer van 2013 
geactualiseerd. In de toekomst zal de lijst eens per vijf jaar bijgewerkt, aangevuld en  
geactualiseerd worden 
 
5.4 Noodkap 
In de huidige situatie kunnen bomen, indien zij een gevaar vormen voor de omgeving 
of verkeersdeelnemers, direct gekapt worden zonder dat daarvoor de standaard 
kapvergunningprocedure hoeft te worden doorlopen. Deze situatie kan ontstaan 
bijvoorbeeld na een zware storm. Bomen kunnen dan deels ontworteld raken en 
zodanig scheef komen te staan dat ze elk moment om kunnen vallen. In een dergelijk 
geval moet dit wel gemeld worden aan het college waarna deze de kap wordt bekend 
gemaakt in een dag- of weekblad. Ook in de toekomst zal deze noodprocedure zo 
gehandhaafd blijven. Voor de bomen die kapvergunningsplichtig zijn betekent dit dat 
achteraf een kapvergunning moet worden verstrekt. 
 
5.5 Niet op de bomenlijst geplaatste houtopstanden  
Houtopstanden die niet op de bomenlijst voorkomen mogen zonder kapvergunning 
worden gekapt, bepalingen in overige wet- en regelgeving daargelaten, zoals de 
Boswet, de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. Deze logische 
consequentie van het nieuwe stelsel betekent overigens niet dat voor gemeentelijke 
houtopstanden het gezegde “u klaagt en wij zagen” van toepassing zal worden.  
Voor de afweging of gemeentelijke bomen waarover meldingen of klachten komen 
dan ook daadwerkelijk gezaagd zullen worden, zal een toetsing worden toegepast. 
Als deze toetsing leidt tot de conclusie “onevenredig grote overlast”, zal eventueel de 
boom worden gekapt. Andere redenen voor het kappen van gemeentelijke 
houtopstanden die niet op de bomenlijst voorkomen kunnen zijn: conditie- of 
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stabiliteitsproblemen, normale onderhoudsmaatregelen als dunnen van een 
houtopstand. Ook reconstructie van het openbaar gebied of stedenbouwkundige 
ontwikkelingen kan leiden tot kap. Voorafgaand aan planvorming zal altijd een 
groeninventarisatie, een zogenaamde boom effect rapportage, worden uitgevoerd. 
Daarna wordt bepaald of de houtopstanden worden behouden of vervangen.  
 
5.6 Informeren 
De bomen liggen de meeste bewoners na aan het hart. De juridische 
bezwaarprocedure komt voor de kapvergunningvrije bomen te vervallen. 
Gemeente Velsen blijft voor alle bomen in de openbare buitenruimte een 
meldingsplicht houden. Als de gemeente bomen wil kappen, snoeien of verplanten, 
zullen inwoners op tijd door de gemeente worden geïnformeerd over de reden voor 
kap. Inwoners zullen dan de gelegenheid krijgen om op deze kapmelding te 
reageren. Voor de bomen met een beschermde status blijft de kapprocedure en de 
bijbehorende juridische bezwaarprocedure gehandhaafd, voor zowel de 
gemeentelijke als de particuliere bomen. 
 
5.7 APV en kapvergunningsplichtige bomen 
Een aantal bomen blijft kapvergunningsplichtig. 
Naast dat de waardevolle en monumentale bomen, die op de lijst staan, een 
kapvergunning moeten hebben, is ook een aantal gebieden dat een beschermde 
status heeft. Voor de bomen in deze gebieden blijft dezelfde bepaling van kracht als 
dat nu in de APV staat.  
 
5.8 Boete/sanctie 
Indien geconstateerd wordt dat iemand zonder vergunning een vergunningsplichtige 
boom gekapt of ernstig beschadigd heeft, kan deze persoon een boete worden 
opgelegd. Deze boetebepaling wordt verder uitgewerkt in de vernieuwde APV. 
Artikel 6:1 van de APV bevat de volgende strafbepaling: 
Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en de op grond van 
artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie. 
 

 
Kerkesingel (Driehuizerkerkweg), Oud-Velsen 
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6. Beleidsvoorstellen 
 
Voor het vaststellen van de nieuwe kapprocedure moet een aantal stappen worden 
gezet voordat deze van kracht zal zijn. Dit hoofdstuk behandelt de beleidsvoorstellen 
om de visie te concretiseren; 
 
6.1 Vaststellen lijst ‘Monumentale bomen en Waardevolle bomen Velsen’  
Bij het in kaart brengen van de beschermingswaardige bomen binnen de gemeente 
zijn tevens de bomen op particulier terrein in beeld gebracht. Deze particulieren zijn 
geïnformeerd over het voornemen van de gemeente om hun boom op te nemen in 
de conceptlijst ‘Monumentale of Waardevolle bomen Velsen’. De bewoners krijgen 
dan de gelegenheid om een zienswijze in te dienen tegen dit voornemen. De 
gemeente zal dan met een gemotiveerd antwoord op de zienswijze geven. Indien de 
bewoners geen bezwaar maken zullen de bomen worden opgenomen in de door 
B&W definitief vast te stellen lijst. 
 
Om te komen tot een wijziging van de kapprocedure zal de lijst met alle bomen die 
worden aangemerkt als beschermingswaardig moeten worden vastgesteld door het 
college en de tekening waarop de gebieden waarvoor gebiedsbescherming geldt zijn 
aangegeven. Na vaststelling van lijst en tekening kan het nieuwe kapbeleid nog niet 
direct in werking treden. Hiervoor wordt eerst de tekst in de APV gewijzigd. De 
bomen zullen in een digitaal beheersysteem worden opgenomen en weergegeven 
zodat alle partijen inzicht hebben in waar welke beschermde bomen staan en welke 
zones beschermd zijn middels gebiedsbescherming. 
 
6.2 Wijziging tekst APV voor kapvergunningen 
Nadat de lijst en de tekening zijn vastgesteld moet de tekst in de APV aangepast op 
het nieuw te voeren kapbeleid. De nieuwe omgevingsvergunning (WABO) zelf bevat 
geen regels omtrent de weigeringgronden, intrekkinggronden, aanwijzingen van 
adviserende instanties of een schadevergoedingsregeling. Deze onderwerpen 
worden via de APV geregeld. Alleen de procedurevoorschriften, regels over 
vergunningverlening en handhaving, worden in de WABO geregeld en de 
indieningvereisten ten aanzien van activiteiten. Nadat de APV is gewijzigd en de 
gewijzigde tekst is vastgesteld door de gemeenteraad kan de nieuwe 
kapvergunningsprocedure in werking treden. 
 

 
Station Santpoort-Zuid 
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7. Overige zaken 
 
Daarnaast zijn er nog enkele zaken die verband houden met het kapbeleid en beheer 
van bomen in het algemeen.  
 
7.1 Grens bebouwde kom Boswet 
Binnen de bebouwde kom grens is de Boswet niet van kracht en geldt uitsluitend de 
APV. Buiten de bebouwde kom grens gelden zowel de Boswet als APV waarbij de 
Boswet de bovenliggende wetgeving is. Bomen, die de Boswet niet ‘beschermd’, 
vallen dan onder de APV. De Boswet wijzigt niet ten aanzien van de WABO. 
 
De vastgestelde lijst ‘ Monumentale en waardevolle bomen Velsen’ geldt ook voor de 
particuliere bomen in het buitengebied. Komen de bomen op deze lijst voor, dan 
moet hiervoor bij de gemeente een kapvergunning worden aangevraagd. Bomen in 
het buitengebied kunnen ook onder de Boswet vallen, wanneer zij onderdeel zijn 
van: 

 bossen en houtsingels met een oppervlakte groter dan 10 are die gelegen 
zijn buiten de Bebouwde Kom, rijbeplanting van meer dan 20 bomen die 
gesitueerd is buiten de Bebouwde Kom Boswet. 

 
De Boswet is niet van toepassing op: 

 erven en tuinen; 
 eenrijige geschoren meidoornhagen, als deze als zodanig zijn aangelegd en 

beheerd; 
 wegbeplantingen en eenrijige beplantingen van populier of wilg, op of langs 

landbouwgronden en langs wegen, beide voorzover bestaande uit niet-
geknotte populieren of wilgen; 

 Italiaanse populier, linde, paardekastanje en treurwilg; 
 vruchtbomen; 
 windschermen langs boomgaarden; 
 kerstsparren niet ouder dan twaalf jaar, geteeld op daarvoor bestemde 

terreinen; 
 kweekgoed. 

In het buitengebied van gemeente Velsen bevindt zich een aantal kenmerkende 
landschapselementen zoals houtsingels en knotbomen. Deze landschapselementen 
zijn zeer waardevol voor het karakter van het landschap en moeten zoveel 
mogelijk beschermd worden.  
Zie ook: http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Natuur-landschap-en-
recreatie/Bescherming-door-wetgeving/Boswet.htm 
 
Als aanvulling op de Boswet en de lijst met waardevolle en monumentale bomen zijn 
de volgende richtlijnen opgezet. Er moet bij de gemeente ook een kapvergunning 
worden aangevraagd voor landschappelijke beplantingen in de ‘Aandachtsgebieden’. 
Deze zijn weergegeven in bijlage 3. Hieronder vallen ook: 

 Knotbomen (m.n. knotwilgen, knot-essen en knot-elzen); 
 Houtsingels; lijnvormig elementen met een relatief grote randlengte die zowel 

uit struiken en bomen zijn opgebouwd. 
 Vrijgroeiende hagen (m.n. mei- en sleedoornhagen) 
 

 
7.2. Flora-/Faunawet 
Bij kapvergunningen moet altijd rekening worden gehouden met de flora- en fauna- 
wetgeving. Dit speelt indien een boom een waardevol biotoop is voor beschermde 
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diersoorten (bijv. holenbroeders vleermuizen/uilen). Verder moet bij vogelnesten met 
het kappen worden gewacht, totdat de jonge vogels het nest hebben verlaten. De 
gemeente werkt bij onderhoudswerkzaamheden volgens de vastgestelde 
gedragscode Flora en Faunawet.  
Zie ook: http://www.hetlnvloket.nl/onderwerpen/vergunning-en-
ontheffing/dossiers/dossier/flora-en-faunawet-ruimtelijke-ingrepen 
 
7.3 Wettelijke zorgplicht 
Boomeigenaren moeten zich houden aan de wettelijke zorgplicht: de zorg voor een 
veilig boombestand. Een deel van de zorgplicht betreft een visuele beoordeling. 
Deze beoordeling moet worden geregistreerd en gesignaleerde knelpunten moeten 
worden opgelost. Frequentie van beoordelen is onder andere afhankelijk van de 
kwaliteit van de boom, de leeftijd en de standplaats. Zo nodig moet nader onderzoek 
worden gedaan, als er indicaties zijn voor ziekten of gebreken. Een juiste uitvoering 
van deze zorgplicht beschermt de eigenaar tegen eventuele claims die ontstaan bij 
schades of ongelukken. Op dit moment werkt de gemeente met een periodieke VTA 
(visual tree assessment) als controlesysteem aan deze verplichting.  
 
7.4 Actualisering lijst Monumentale bomen en Waardevolle bomen 
In de loop der tijd zullen bomen op natuurlijke manier verdwijnen, bijvoorbeeld door 
afsterven en ziekte en doordat maatschappelijke ontwikkelingen toch vereisen dat 
een boom moet verdwijnen. 
Andere bomen zullen in ouderdom toenemen en deze kunnen zoveel waarde krijgen 
dat ze in de lijst moeten worden opgenomen. Met een interval van vijf jaar zal de lijst 
‘Monumentale waardevolle bomen Velsen’ worden herzien en opnieuw worden 
vastgesteld door het college.  
 

 
Molenstraat, Santpoort 

 
Colofon: Gebruik oude ansichtkaarten met instemming van postcardsfrom.nl.  
Overige rechthebbenden kunnen contact opnemen met gemeente Velsen  
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Colofon: kaart van gemeente Velsen met in het rood de bebouwde kom van Velsen. 
Buiten de bebouwde kom is de boswet van toepassing.  
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BIJLAGE 1 
 
Overzicht 
kapvergunningen 

     

  Monumentale bomen Waardevolle bomen Bomen in 
groenstructuren (ook: 
groene wijk of landschap) 

Vergunningvrije bomen 

Inspanningsniveau Gemeentelij
ke bomen 

Maximale inspanning 
gericht op veiligheid en 
behoud van de boom. 

Grote inspanning gericht 
op veiligheid en behoud 
van de boom. 

Normaal boombeheer: 
Inspanning gericht op 
veiligheid en behoud van 
de groenstructuur. 

Normaal boombeheer: 
Inspanning gericht op 
veiligheid en behoud van 
de boom. 

Kapvergunning Gemeentelij
ke bomen 

Alleen in geval van 
gevaar of uitzonderlijk 
maatschappelijk belang. 

Alleen in geval van 
gevaar of groot 
maatschappelijk belang. 

Alleen in geval van 
gevaar of 
maatschappelijk belang. 

Geen kapvergunning 
nodig, maar wel 
meldingsplicht aan 
betrokkenen. 

 Particuliere 
bomen 

Alleen in geval van 
gevaar of uitzonderlijk 
maatschappelijk belang. 

Alleen in geval van 
gevaar of groot 
maatschappelijk belang. 

Alleen in geval van 
gevaar of 
maatschappelijk belang.  

Geen kapvergunning 
nodig. 

Herplant of 
compensatie 

Gemeentelij
ke bomen 

Boom vervangen. Boom vervangen. Herstel groenbeeld. Compensatie binnen 
gemeente, als dit vanuit 
het bestemmingsplan is 
aangegeven. 

 Particuliere 
bomen 

Boom vervangen Boom compenseren Boom compenseren Geen herplantplicht 

Beoordeling bij 
ontwikkeling- of 
herinrichtingsplanne
n.  

 Boom gaat boven plan. Duurzaam behoud van 
de boom. 

Duurzaam behoud van 
de groenstructuur, plan 
afstemmen. 

Duurzaam behoud 
gewenst. 

Planbeoordeling  Boom effect rapportage Boom effect rapportage Boom effect rapportage Boom effect rapportage 
 

  
 

 



  
 

 



BIJLAGE 2a 
 
Lijst 
‘monumentale en waardevolle bomen van particulieren en van gemeente Velsen’ 

  
 

 



  
 

 



Monumentale- en waardevolle bomen in de Gemeente Velsen
monumentalebomen@velsen.nl

woensdag 31 oktober 2012

Boomnummer Straatnaam Latijnse naam Nederlands naam

Particulier

Waardevol

IJmuiden Noord  ( Particulier Waardevol )

5802 Ulmus hollandica 'Commelin'HOMBURGSTRAAT Iep spp.

5801 Ulmus hollandica 'Commelin'HOMBURGSTRAAT Iep spp.

18381 Ulmus hollandica 'Vegeta'MOERBERGPLANTSOEN Huntingdon iep

18385 Ulmus hollandica 'Vegeta'MOERBERGPLANTSOEN Huntingdon iep

18386 Ulmus hollandica 'Vegeta'MOERBERGPLANTSOEN Huntingdon iep

18387 Ulmus hollandica 'Vegeta'MOERBERGPLANTSOEN Huntingdon iep

18384 Ulmus hollandica 'Vegeta'MOERBERGPLANTSOEN Huntingdon iep

18383 Ulmus hollandica 'Vegeta'MOERBERGPLANTSOEN Huntingdon iep

18352 Ulmus hollandica 'Vegeta'P VERMEULENSTRAAT Huntingdon iep

18348 Pinus nigraPLEIN 1945 Zwarte den

18361 Quercus roburVAN WASSENAERSTRAAT Zomereik

IJmuiden West  ( Particulier Waardevol )

18416 Tilia cordataDE WETSTRAAT Winterlinde

18415 Tilia cordataDE WETSTRAAT Winterlinde

18410 Ulmus hollandica 'Belgica'KANAALDIJK Hollandse iep

18412 Ulmus hollandica 'Belgica'KANAALDIJK Hollandse iep

18414 Ulmus hollandica 'Belgica'KANAALDIJK Hollandse iep

18422 Ulmus hollandica 'Belgica'KANAALDIJK Hollandse iep

18411 Ulmus hollandica 'Belgica'KANAALDIJK Hollandse iep

18420 Ulmus minorKANAALDIJK Veldiep

18421 Ulmus minorKANAALDIJK Veldiep

18419 Ulmus minorKANAALDIJK Veldiep

18418 Ulmus hollandica 'Belgica'KONINGIN EMMASTRAAT Hollandse iep

IJmuiden Zuid  ( Particulier Waardevol )

18334 Acer platanoides 'Rheitenbachii'BRINIOSTRAAT Noorse esdoorn spp.
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Boomnummer Straatnaam Latijnse naam Nederlands naam

18339 Fraxinus excelsior 'Jaspidea'BRINIOSTRAAT Goudes

18333 Pterocarya fraxinifoliaBRINIOSTRAAT Gewone vleugelnoot

18338 Quercus roburBRINIOSTRAAT Zomereik

18322 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'GROENEWEG Gewone esdoorn spp.

18346 PyrusGROENEWEG Peer

18344 Araucaria araucanaKASTANJESTRAAT Slangenden, Apenboom

18392 Crataegus monogynaKROMME MIJDRECHTSTRAAT Eenstijlige meidoorn

18393 Fagus sylvatica 'Purpurea Latifolia'KROMME MIJDRECHTSTRAAT Rode beuk spp.

18363 PyrusLANGE NIEUWSTRAAT Peer

18409 Crataegus monogynaLEKSTRAAT Eenstijlige meidoorn

18396 Prunus serrulata 'Kanzan'MAASSTRAAT Japanse Sierkers

18343 Ulmus glabra 'Exoniensis'PLATANENSTRAAT Pluimiep

18407 Quercus roburSCHELDESTRAAT Zomereik

18408 Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'SCHELDESTRAAT Bastaard meelbes

18443 Fagus sylvatica 'Atropunicea'SLINGERDUINLAAN Bruine beuk

18441 Fagus sylvatica 'Atropunicea'SLINGERDUINLAAN Bruine beuk

18365 Sophora japonicaVELSERDUINWEG Honingboom

18362 Tilia europaeaVELSERDUINWEG Hollandse Linde

18327 Pinus nigraZEEWEG Zwarte den

18447 Pinus nigraZEEWEG Zwarte den

18328 Pinus sylvestrisZEEWEG Grove den

18326 Quercus roburZEEWEG Zomereik

18445 Quercus roburZEEWEG Zomereik

18325 Quercus roburZEEWEG Zomereik

18329 Quercus roburZEEWEG Zomereik

18330 Quercus roburZEEWEG Zomereik

18324 Quercus roburZEEWEG Zomereik

18331 Quercus roburZEEWEG Zomereik

18366 Tilia cordataZEEWEG Winterlinde

18367 Tilia europaea 'Euchlora'ZEEWEG Krimlinde

18369 Tilia platyphyllosZEEWEG Zomerlinde

18368 Tilia platyphyllosZEEWEG Zomerlinde

Santpoort Noord  ( Particulier Waardevol )

18714 Gleditsia triacanthosANTILLENSTRAAT Valse Chrisusdoorn
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Boomnummer Straatnaam Latijnse naam Nederlands naam

18589 Pinus nigraBIALLOSTERSKILAAN Zwarte den

18588 Quercus roburBIALLOSTERSKILAAN Zomereik

18710 Acer pseudoplatanusBURGEMEESTER ENSCHEDELN Gewone esdoorn

18680 Acer pseudoplatanusBURGEMEESTER ENSCHEDELN Gewone esdoorn

18679 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'BURGEMEESTER ENSCHEDELN Gewone esdoorn spp.

18685 Fagus sylvaticaBURGEMEESTER ENSCHEDELN Gewone beuk

18675 Fagus sylvaticaBURGEMEESTER ENSCHEDELN Gewone beuk

18709 Fagus sylvatica 'Atropunicea'BURGEMEESTER ENSCHEDELN Bruine beuk

18678 Fraxinus excelsiorBURGEMEESTER ENSCHEDELN Gewone es

18681 Quercus roburBURGEMEESTER ENSCHEDELN Zomereik

18684 Quercus roburBURGEMEESTER ENSCHEDELN Zomereik

18695 Quercus roburBURGEMEESTER ENSCHEDELN Zomereik

18689 Quercus roburBURGEMEESTER ENSCHEDELN Zomereik

18699 Quercus roburBURGEMEESTER ENSCHEDELN Zomereik

18677 Quercus roburBURGEMEESTER ENSCHEDELN Zomereik

18697 Quercus roburBURGEMEESTER ENSCHEDELN Zomereik

18693 Quercus roburBURGEMEESTER ENSCHEDELN Zomereik

18698 Quercus roburBURGEMEESTER ENSCHEDELN Zomereik

18708 Quercus roburBURGEMEESTER ENSCHEDELN Zomereik

18683 Quercus roburBURGEMEESTER ENSCHEDELN Zomereik

18692 Quercus roburBURGEMEESTER ENSCHEDELN Zomereik

18686 Quercus roburBURGEMEESTER ENSCHEDELN Zomereik

18687 Quercus roburBURGEMEESTER ENSCHEDELN Zomereik

18688 Quercus roburBURGEMEESTER ENSCHEDELN Zomereik

18696 Quercus roburBURGEMEESTER ENSCHEDELN Zomereik

18700 Quercus roburBURGEMEESTER ENSCHEDELN Zomereik

18742 Fagus sylvatica 'Pendula'DUIN- EN KRUIDBERGERWEG Groene treurbeuk

18743 Thuja plicataDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Reuzenlevensboom

18631 Fagus sylvaticaFRANS NETSCHERLAAN Gewone beuk

18632 Fagus sylvaticaFRANS NETSCHERLAAN Gewone beuk

18633 Fagus sylvaticaFRANS NETSCHERLAAN Gewone beuk

18635 Pinus nigraFRANS NETSCHERLAAN Zwarte den

18630 Platanus x hispanicaFRANS NETSCHERLAAN Gewone plataan

18665 Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'HOOFDSTRAAT Gewone esdoorn spp.

19182 Aesculus hippocastanumHOOFDSTRAAT Witte Paardenkastanje
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Boomnummer Straatnaam Latijnse naam Nederlands naam

18666 MagnoliaHOOFDSTRAAT Magnolia

18713 Pinus nigraHOOFDSTRAAT Zwarte den

18728 Pinus nigraHOOFDSTRAAT Zwarte den

18727 Pinus nigraHOOFDSTRAAT Zwarte den

18656 Pinus nigraHOOFDSTRAAT Zwarte den

18667 Quercus roburHOOFDSTRAAT Zomereik

18673 Quercus roburHOOFDSTRAAT Zomereik

18671 Quercus roburHOOFDSTRAAT Zomereik

18670 Quercus roburHOOFDSTRAAT Zomereik

18674 Quercus roburHOOFDSTRAAT Zomereik

18672 Quercus roburHOOFDSTRAAT Zomereik

18661 Taxus baccataHOOFDSTRAAT Gewone taxus

18660 Taxus baccataHOOFDSTRAAT Gewone taxus

18657 Taxus baccataHOOFDSTRAAT Gewone taxus

18723 Tilia europaea 'Zwarte Linde'HOOFDSTRAAT Hollandse linde spp.

18722 Tilia europaea 'Zwarte Linde'HOOFDSTRAAT Hollandse linde spp.

18590 Quercus roburKERKERINKLAAN Zomereik

18622 Ailanthus altissimaKERKWEG Hemelboom

18592 Quercus roburKRUIDBERGERWEG Zomereik

18591 Quercus roburKRUIDBERGERWEG Zomereik

18594 Quercus roburKRUIDBERGERWEG Zomereik

18593 Quercus roburKRUIDBERGERWEG Zomereik

18595 Tilia europaea 'Zwarte Linde'KRUIDBERGERWEG Hollandse linde spp.

18715 Pinus nigraMAROWIJNESTRAAT Zwarte den

18702 Quercus roburMIDDENDUINERWEG Zomereik

18638 Quercus roburMIDDENDUINERWEG Zomereik

18645 Quercus roburMIDDENDUINERWEG Zomereik

18639 Quercus roburMIDDENDUINERWEG Zomereik

18641 Quercus roburMIDDENDUINERWEG Zomereik

18642 Quercus roburMIDDENDUINERWEG Zomereik

18640 Quercus roburMIDDENDUINERWEG Zomereik

18643 Quercus roburMIDDENDUINERWEG Zomereik

18636 Quercus roburMIDDENDUINERWEG Zomereik

18646 Quercus roburMIDDENDUINERWEG Zomereik

18644 Quercus roburMIDDENDUINERWEG Zomereik
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Boomnummer Straatnaam Latijnse naam Nederlands naam

18637 Quercus roburMIDDENDUINERWEG Zomereik

18648 Quercus roburMIDDENDUINERWEG Zomereik

18647 Quercus roburMIDDENDUINERWEG Zomereik

18649 Quercus roburMIDDENDUINERWEG Zomereik

18626 Pinus nigraMOLENVELTLAAN Zwarte den

18625 Pinus nigraMOLENVELTLAAN Zwarte den

18711 Quercus roburPASTORIEWEG Zomereik

18627 Pinus sylvestrisSCHIPBROEKENWEG Grove den

18624 Fagus sylvatica 'Pendula'TERRASWEG Groene treurbeuk

18628 Pinus nigraTERRASWEG Zwarte den

18618 Quercus roburTULPENSTRAAT Zomereik

18617 Quercus roburVALCKENHOEFLAAN Zomereik

18726 Fagus sylvatica 'Atropunicea'VELSERBROEKSTRAAT Bruine beuk

18704 Pinus nigraVELSERENDERLAAN Zwarte den

18655 Betula pubescensVLUGTHOVENSTRAAT Zachte berk

18620 Tilia europaea 'Zwarte Linde'VOORPLAATS Hollandse linde spp.

18621 Tilia europaea 'Zwarte Linde'VOORPLAATS Hollandse linde spp.

18634 Acer pseudoplatanusWULVERDERLAAN Gewone esdoorn

18993 Acer campestreWUSTELAAN Veldesdoorn

19001 Tilia europaeaWUSTELAAN Hollandse Linde

19002 Tilia europaeaWUSTELAAN Hollandse Linde

Santpoort Zuid  ( Particulier Waardevol )

18770 Pinus nigraANNA VAN BURENLAAN Zwarte den

18771 Pinus nigraANNA VAN BURENLAAN Zwarte den

18773 Fagus sylvaticaANNA VAN SAKSENLAAN Gewone beuk

18776 Fagus sylvatica 'Atropunicea'ANNA VAN SAKSENLAAN Bruine beuk

18777 Tilia europaeaANNA VAN SAKSENLAAN Hollandse Linde

18805 Aesculus hippocastanumBLOEMENDAALSESTRAATWEG Witte Paardenkastanje

18816 Betula pendulaBLOEMENDAALSESTRAATWEG Ruwe berk

18813 Fraxinus excelsiorBLOEMENDAALSESTRAATWEG Gewone es

18811 Pinus nigraBLOEMENDAALSESTRAATWEG Zwarte den

18812 Pinus nigraBLOEMENDAALSESTRAATWEG Zwarte den

18815 Pinus sylvestrisBLOEMENDAALSESTRAATWEG Grove den

18782 Aesculus hippocastanumBREDEROODSEWEG Witte Paardenkastanje
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Boomnummer Straatnaam Latijnse naam Nederlands naam

18784 Aesculus hippocastanumBREDEROODSEWEG Witte Paardenkastanje

18783 Aesculus hippocastanumBREDEROODSEWEG Witte Paardenkastanje

18756 Ulmus glabraBREDEROODSEWEG Ruwe iep

18755 Ulmus hollandicaBREDEROODSEWEG Iep sp.

18778 Fagus sylvatica 'Atropunicea'CHARLOTTE DE BOURBONLAAN Bruine beuk

18905 Pinus nigraCLARIONLAAN Zwarte den

18928 Pinus nigraCLARIONLAAN Zwarte den

18910 Pinus nigraCLARIONLAAN Zwarte den

18904 Pinus nigraCLARIONLAAN Zwarte den

18906 Pinus nigraCLARIONLAAN Zwarte den

18908 Pinus nigraCLARIONLAAN Zwarte den

18926 Pinus nigraCLARIONLAAN Zwarte den

18923 Pinus nigraCLARIONLAAN Zwarte den

18927 Pinus nigraCLARIONLAAN Zwarte den

18911 Pinus nigraCLARIONLAAN Zwarte den

18889 Quercus roburCLARIONLAAN Zomereik

18899 Quercus roburCLARIONLAAN Zomereik

18894 Quercus roburCLARIONLAAN Zomereik

18912 Quercus roburCLARIONLAAN Zomereik

18893 Quercus roburCLARIONLAAN Zomereik

18895 Quercus roburCLARIONLAAN Zomereik

18892 Quercus roburCLARIONLAAN Zomereik

18890 Quercus roburCLARIONLAAN Zomereik

18891 Quercus roburCLARIONLAAN Zomereik

18898 Quercus roburCLARIONLAAN Zomereik

18915 Quercus roburCLARIONLAAN Zomereik

18922 Quercus roburCLARIONLAAN Zomereik

18884 Quercus roburCLARIONLAAN Zomereik

18916 Quercus roburCLARIONLAAN Zomereik

18913 Quercus roburCLARIONLAAN Zomereik

18896 Quercus roburCLARIONLAAN Zomereik

18883 Quercus roburCLARIONLAAN Zomereik

18897 Quercus roburCLARIONLAAN Zomereik

18807 Corylus colurnaDUINLUSTPARKWEG Boomhazelaar

18808 Tilia cordataDUINLUSTPARKWEG Winterlinde
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18749 Tilia americanaDUINWEG OF DUIVELSLAAN Amerikaanse linde

18753 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DUINWEG OF DUIVELSLAAN Hollandse linde spp.

18754 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DUINWEG OF DUIVELSLAAN Hollandse linde spp.

18752 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DUINWEG OF DUIVELSLAAN Hollandse linde spp.

18853 Catalpa bignonioidesHARDDRAVERSLAAN Trompetboom

18953 Fagus sylvaticaHARDDRAVERSLAAN Gewone beuk

18952 Fagus sylvaticaHARDDRAVERSLAAN Gewone beuk

18951 Fagus sylvaticaHARDDRAVERSLAAN Gewone beuk

18954 Fagus sylvaticaHARDDRAVERSLAAN Gewone beuk

18919 Pinus nigraHARDDRAVERSLAAN Zwarte den

19008 Pinus nigraHARDDRAVERSLAAN Zwarte den

19009 Pinus nigraHARDDRAVERSLAAN Zwarte den

18921 Pinus nigraHARDDRAVERSLAAN Zwarte den

18920 Pinus sylvestrisHARDDRAVERSLAAN Grove den

18856 Quercus roburHARDDRAVERSLAAN Zomereik

18855 Quercus roburHARDDRAVERSLAAN Zomereik

18865 Quercus roburHARDDRAVERSLAAN Zomereik

18857 Quercus roburHARDDRAVERSLAAN Zomereik

18863 Quercus roburHARDDRAVERSLAAN Zomereik

18860 Quercus roburHARDDRAVERSLAAN Zomereik

18864 Quercus roburHARDDRAVERSLAAN Zomereik

18858 Quercus roburHARDDRAVERSLAAN Zomereik

18862 Quercus roburHARDDRAVERSLAAN Zomereik

18859 Quercus roburHARDDRAVERSLAAN Zomereik

18868 Quercus roburHARDDRAVERSLAAN Zomereik

18918 Quercus roburHARDDRAVERSLAAN Zomereik

18867 Quercus roburHARDDRAVERSLAAN Zomereik

18917 Quercus roburHARDDRAVERSLAAN Zomereik

18854 Quercus roburHARDDRAVERSLAAN Zomereik

18861 Quercus roburHARDDRAVERSLAAN Zomereik

18866 Quercus roburHARDDRAVERSLAAN Zomereik

19007 Quercus roburHARDDRAVERSLAAN Zomereik

19005 Quercus roburHARDDRAVERSLAAN Zomereik

19006 Quercus roburHARDDRAVERSLAAN Zomereik

18944 Fagus sylvaticaJAGTLUSTLAAN Gewone beuk
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18935 Pinus nigraJAGTLUSTLAAN Zwarte den

18933 Pinus nigraJAGTLUSTLAAN Zwarte den

18941 Pinus nigraJAGTLUSTLAAN Zwarte den

18934 Pinus nigraJAGTLUSTLAAN Zwarte den

18943 Pinus nigraJAGTLUSTLAAN Zwarte den

18942 Pinus nigraJAGTLUSTLAAN Zwarte den

18873 Pinus nigraLAURILLARDLAAN Zwarte den

18872 Pinus nigraLAURILLARDLAAN Zwarte den

18874 Pinus nigraLAURILLARDLAAN Zwarte den

18882 Pinus sylvestrisLAURILLARDLAAN Grove den

18878 Quercus roburLAURILLARDLAAN Zomereik

18887 Quercus roburLAURILLARDLAAN Zomereik

18885 Quercus roburLAURILLARDLAAN Zomereik

18886 Quercus roburLAURILLARDLAAN Zomereik

18877 Quercus roburLAURILLARDLAAN Zomereik

18876 Quercus roburLAURILLARDLAAN Zomereik

18888 Quercus roburLAURILLARDLAAN Zomereik

18879 Quercus roburLAURILLARDLAAN Zomereik

18875 Thuja occidendalisLAURILLARDLAAN Westerse levensboom

18775 Cedrus deodaraLOUISE DE COLIGNYLAAN Himalayaceder

18774 Pinus nigraLOUISE DE COLIGNYLAAN Zwarte den

18772 Pinus nigraLOUISE DE COLIGNYLAAN Zwarte den

18804 Fagus sylvatica 'Atropunicea'MELLONAHOF Rode beuk spp.

18936 Cedrus libanii 'Glauca'PAPENBURGHLAAN Libanon ceder

18937 Pinus nigraPAPENBURGHLAAN Zwarte den

18824 Salix sepulcralis 'Chrysocoma'SCHOTERKERKPAD Treurwilg

18818 Acer platanoidesVAN DALENLAAN Noorse esdoorn

18821 Carpinus betulus 'Fastigiata'VAN DALENLAAN Haagbeuk spp.

18820 Carpinus betulus 'Fastigiata'VAN DALENLAAN Haagbeuk spp.

18822 Carpinus betulus 'Fastigiata'VAN DALENLAAN Haagbeuk spp.

18871 Fraxinus excelsior 'Allgold'VAN DALENLAAN Gewone es spp.

18869 Fraxinus excelsior 'Allgold'VAN DALENLAAN Gewone es spp.

18870 Fraxinus excelsior 'Allgold'VAN DALENLAAN Gewone es spp.

18817 Sorbus intermediaVAN DALENLAAN Zweedse meelbes

18746 Pinus sylvestrisVINKENBAAN Grove den
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18748 Quercus roburVINKENBAAN Zomereik

18932 Betula pubescensWIJNOLDY DANIELSLAAN Zachte berk

18846 Pinus nigraWIJNOLDY DANIELSLAAN Zwarte den

18845 Pinus nigraWIJNOLDY DANIELSLAAN Zwarte den

18847 Pinus nigraWIJNOLDY DANIELSLAAN Zwarte den

18850 Quercus roburWIJNOLDY DANIELSLAAN Zomereik

18844 Quercus roburWIJNOLDY DANIELSLAAN Zomereik

18840 Quercus roburWIJNOLDY DANIELSLAAN Zomereik

18839 Quercus roburWIJNOLDY DANIELSLAAN Zomereik

18841 Quercus roburWIJNOLDY DANIELSLAAN Zomereik

18843 Quercus roburWIJNOLDY DANIELSLAAN Zomereik

18842 Quercus roburWIJNOLDY DANIELSLAAN Zomereik

19183 Fraxinus excelsior 'Westhofs Glorie'Willem de Zwijgerlaan

18797 Pinus nigraWILLEM DE ZWIJGERLAAN Zwarte den

18769 Pinus nigraWILLEM DE ZWIJGERLAAN Zwarte den

18796 Pinus nigraWILLEM DE ZWIJGERLAAN Zwarte den

18798 Pinus nigraWILLEM DE ZWIJGERLAAN Zwarte den

18779 Populus nigraWILLEM DE ZWIJGERLAAN Europeese zwarte populier

18829 Ulmus hollandica 'Dampieri'WILLEM DE ZWIJGERLAAN Iep spp.

18828 Ulmus hollandica 'Dampieri'WILLEM DE ZWIJGERLAAN Iep spp.

18972 Aesculus hippocastanumWUSTELAAN Witte paardenkastanje

18971 Aesculus hippocastanumWUSTELAAN Witte paardenkastanje

18832 Aesculus hippocastanumWUSTELAAN Witte Paardenkastanje

18987 Fagus sylvaticaWUSTELAAN Gewone beuk

18977 Fagus sylvatica 'Atropunicea'WUSTELAAN Bruine beuk

18831 Fagus sylvatica 'Atropunicea'WUSTELAAN Bruine beuk

18833 Fagus sylvatica 'Atropunicea'WUSTELAAN Bruine beuk

18979 Magnolia dawsonianaWUSTELAAN Magnolia sp.

18978 Pinus nigraWUSTELAAN Zwarte den

18830 Pinus nigraWUSTELAAN Zwarte den

18988 Pinus nigraWUSTELAAN Zwarte den

18957 Quercus roburWUSTELAAN Zomereik

19181 Quercus roburWUSTELAAN Zomereik

18985 Quercus roburWUSTELAAN Zomereik

18983 Quercus roburWUSTELAAN Zomereik
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18984 Quercus roburWUSTELAAN Zomereik

18955 Quercus roburWUSTELAAN Zomereik

18966 Quercus roburWUSTELAAN Zomereik

18956 Quercus roburWUSTELAAN Zomereik

18976 Quercus roburWUSTELAAN Zomereik

18834 Quercus roburWUSTELAAN Zomereik

18958 Quercus roburWUSTELAAN Zomereik

18835 Quercus roburWUSTELAAN Zomereik

18975 Quercus roburWUSTELAAN Zomereik

18974 Quercus roburWUSTELAAN Zomereik

18960 Quercus roburWUSTELAAN Zomereik

18965 Quercus roburWUSTELAAN Zomereik

18982 Quercus roburWUSTELAAN Zomereik

18881 Quercus roburWUSTELAAN Zomereik

18963 Quercus roburWUSTELAAN Zomereik

18959 Quercus roburWUSTELAAN Zomereik

18962 Sequoia sempervierensWUSTELAAN Sequoia

18980 Taxus baccata 'Dovastonii'WUSTELAAN Gewone taxus spp.

18973 Taxus baccata 'Dovastonii'WUSTELAAN Gewone taxus spp.

18970 Tilia europaeaWUSTELAAN Hollandse Linde

18967 Tilia tomentosaWUSTELAAN Zilverlinde

18968 Tilia tomentosaWUSTELAAN Zilverlinde

Velsen Noord  ( Particulier Waardevol )

18190 Aesculus carneaBEECKSANGHLAAN Rode paardekastanje

18191 Fagus sylvatica 'Atropunicea'BEECKSANGHLAAN Bruine beuk

18267 Acer pseudoplatanusDE RAETSTRAAT Gewone esdoorn

18184 Malus var. AtrosanquineaDE ZANDSTRAAT Appel sp.

18251 Acer pseudoplatanus 'Erectum'DOELMANSTRAAT Gewone esdoorn spp.

18252 Prunus serrulata 'Kanzan'DOELMANSTRAAT Japanse Sierkers

18185 Malus 'Profusion'GILDENLAAN Appel spp.

18186 Acer pseudoplatanusGROTE HOUT- OF KONINGSWG Gewone esdoorn

18242 Acer pseudoplatanusLADDERBEEKSTRAAT Gewone esdoorn

18237 Ulmus hollandica 'Groeneveld'LADDERBEEKSTRAAT Iep spp.

18239 Ulmus hollandica 'Groeneveld'LADDERBEEKSTRAAT Iep spp.
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18233 Ulmus hollandica 'Groeneveld'LADDERBEEKSTRAAT Iep spp.

18238 Ulmus hollandica 'Groeneveld'LADDERBEEKSTRAAT Iep spp.

18235 Ulmus hollandica 'Groeneveld'LADDERBEEKSTRAAT Iep spp.

18222 Ulmus hollandica 'Groeneveld'LADDERBEEKSTRAAT Iep spp.

18236 Ulmus hollandica 'Groeneveld'LADDERBEEKSTRAAT Iep spp.

18225 Ulmus hollandica 'Groeneveld'LADDERBEEKSTRAAT Iep spp.

18226 Ulmus hollandica 'Groeneveld'LADDERBEEKSTRAAT Iep spp.

18234 Ulmus hollandica 'Groeneveld'LADDERBEEKSTRAAT Iep spp.

18232 Ulmus hollandica 'Groeneveld'LADDERBEEKSTRAAT Iep spp.

18223 Ulmus hollandica 'Groeneveld'LADDERBEEKSTRAAT Iep spp.

18240 Ulmus hollandica 'Groeneveld'LADDERBEEKSTRAAT Iep spp.

18224 Ulmus hollandica 'Groeneveld'LADDERBEEKSTRAAT Iep spp.

18255 Ulmus minorSTRATINGPLANTSOEN Veldiep

18259 Malus sp.VAN KALKARSTRAAT Appel sp.

18261 Malus sp.VAN KALKARSTRAAT Appel sp.

18248 Castanea sativaWIJKERSTRAATWEG Tamme kastanje

18249 Fagus sylvatica 'Atropunicea'WIJKERSTRAATWEG Bruine beuk

18247 Pinus nigraWIJKERSTRAATWEG Zwarte den

Velsen Zuid en Driehuis  ( Particulier Waardevol )

18567 Quercus roburDA COSTALAAN Zomereik

18566 Quercus roburDA COSTALAAN Zomereik

18493 Aesculus hippocastanumDE GENESTETLAAN Witte Paardenkastanje

18534 Pinus nigraDE GENESTETLAAN Zwarte den

18535 Pinus nigraDE GENESTETLAAN Zwarte den

18278 Aesculus hippocastanumDE SAVORNIN LOHMANLAAN Witte Paardenkastanje

18279 Aesculus hippocastanumDE SAVORNIN LOHMANLAAN Witte Paardenkastanje

18289 Fagus sylvaticaDR KUYPERLAAN Gewone beuk

18290 Fagus sylvaticaDR KUYPERLAAN Gewone beuk

18288 Fagus sylvaticaDR KUYPERLAAN Gewone beuk

18271 Olea europaeaDR KUYPERLAAN Olijf

18293 Quercus roburDR KUYPERLAAN Zomereik

18277 Quercus roburDR KUYPERLAAN Zomereik

18291 Quercus roburDR KUYPERLAAN Zomereik

18292 Quercus roburDR KUYPERLAAN Zomereik
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18274 Quercus roburDR KUYPERLAAN Zomereik

18270 Quercus roburDR KUYPERLAAN Zomereik

18275 Quercus roburDR KUYPERLAAN Zomereik

18273 Quercus roburDR KUYPERLAAN Zomereik

18276 Quercus roburDR KUYPERLAAN Zomereik

18515 Acer platanoidesDRIEHUIZERKERKWEG Noorse esdoorn

18509 Aesculus hippocastanumDRIEHUIZERKERKWEG Witte Paardenkastanje

18517 Aesculus hippocastanumDRIEHUIZERKERKWEG Witte Paardenkastanje

18555 Carpinus betulus 'Fastigiata'DRIEHUIZERKERKWEG Haagbeuk

18554 Carpinus betulus 'Fastigiata'DRIEHUIZERKERKWEG Haagbeuk

18495 Cedrus libanii 'Glauca'DRIEHUIZERKERKWEG Libanon ceder

18564 Fagus sylvatica 'Atropunicea'DRIEHUIZERKERKWEG Bruine beuk

18562 Fagus sylvatica 'Atropunicea'DRIEHUIZERKERKWEG Bruine beuk

18510 Fagus sylvatica 'Atropunicea'DRIEHUIZERKERKWEG Bruine beuk

18485 Juglans regiaDRIEHUIZERKERKWEG Gewone walnoot

18507 Malus domesticaDRIEHUIZERKERKWEG Appel spp.

18556 Pinus nigraDRIEHUIZERKERKWEG Zwarte den

18514 Platanus x hispanicaDRIEHUIZERKERKWEG Gewone plataan

18542 Quercus roburDRIEHUIZERKERKWEG Zomereik

18563 Quercus roburDRIEHUIZERKERKWEG Zomereik

18543 Quercus roburDRIEHUIZERKERKWEG Zomereik

18559 Tilia europaeaDRIEHUIZERKERKWEG Hollandse Linde

19133 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19156 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19134 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19152 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19157 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19162 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19158 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19160 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19161 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19159 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19125 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19164 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19151 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde
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19137 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19153 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19139 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19138 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19128 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19154 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19124 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19123 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19155 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19140 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19148 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19147 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19150 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19149 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19146 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19142 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19141 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19145 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19144 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19127 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19135 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19129 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19130 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19136 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19126 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19132 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19131 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

18496 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde spp.

19072 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde spp.

18520 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde spp.

18526 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde spp.

18527 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde spp.

18528 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde spp.

18525 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde spp.

18523 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde spp.
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18519 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde spp.

18522 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde spp.

18521 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde spp.

18524 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde spp.

18516 Tilia tomentosaDRIEHUIZERKERKWEG Zilverlinde

18301 Pinus nigraGOEMAN BORGESIUSLAAN Zwarte den

18573 Juglans regiaHIERONYMUS VAN ALPHENLN Gewone walnoot

18491 Platanus x hispanicaHOFDIJKLAAN Gewone plataan

18490 Tilia europaeaHOFDIJKLAAN Hollandse Linde

18286 Fagus sylvaticaJ KOSTELIJKLAAN Gewone beuk

18272 Quercus roburJ KOSTELIJKLAAN Zomereik

18460 Acer pseudoplatanusKRIEMHILDESTRAAT Gewone esdoorn

18472 Fagus sylvaticaKRIEMHILDESTRAAT Gewone beuk

18461 Fagus sylvaticaKRIEMHILDESTRAAT Gewone beuk

18473 Fagus sylvaticaKRIEMHILDESTRAAT Gewone beuk

18471 Fagus sylvaticaKRIEMHILDESTRAAT Gewone beuk

18459 Fagus sylvaticaKRIEMHILDESTRAAT Gewone beuk

18456 Fagus sylvatica 'Atropunicea'KRIEMHILDESTRAAT Bruine beuk

18457 Fagus sylvatica 'Atropunicea'KRIEMHILDESTRAAT Bruine beuk

18469 Tilia europaea 'Zwarte Linde'KRIEMHILDESTRAAT Hollandse linde spp.

18470 Tilia europaea 'Zwarte Linde'KRIEMHILDESTRAAT Hollandse linde spp.

18577 Acer saccharinum 'Pyramidale'LODEWIJK VAN DEYSSELLAAN Zilveresdoorn spp.

18576 Gleditsia triacanthosLODEWIJK VAN DEYSSELLAAN Valse Christusdoorn

18578 Quercus roburLODEWIJK VAN DEYSSELLAAN Zomereik

18574 Ulmus minor 'Sarniensis'LODEWIJK VAN DEYSSELLAAN Monumentaaliep

18295 Ulmus pumilaMINISTER LELYLAAN Iep sp.

18298 Fagus sylvaticaMINISTER VAN HOUTENLAAN Gewone beuk

18297 Fagus sylvaticaMINISTER VAN HOUTENLAAN Gewone beuk

18296 Quercus frainettoMINISTER VAN HOUTENLAAN Hongaarse eik

18552 Aesculus hippocastanumNICOLAAS BEETSLAAN Witte Paardenkastanje

18551 Fagus sylvatica 'Atropunicea'NICOLAAS BEETSLAAN Bruine beuk

18553 Quercus roburNICOLAAS BEETSLAAN Zomereik

18546 Tilia europaeaNICOLAAS BEETSLAAN Hollandse Linde

18549 Tilia europaeaNICOLAAS BEETSLAAN Hollandse Linde

18550 Tilia europaeaNICOLAAS BEETSLAAN Hollandse Linde
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18433 Pinus nigraRIJKSWEG Zwarte den

18557 Acer platanoidesSCHAEPMANLAAN Noorse esdoorn

18538 Fagus sylvatica 'Atropunicea'SPIEGHELLAAN Bruine beuk

18482 Aesculus hippocastanumVALERIUSLAAN Witte Paardenkastanje

18474 Fagus sylvatica 'Atropunicea'VALERIUSLAAN Bruine beuk

18476 Pinus nigraVALERIUSLAAN Zwarte den

18487 Quercus roburVALERIUSLAAN Zomereik

18488 Taxus baccataVALERIUSLAAN Gewone taxus

18477 Tilia europaeaVALERIUSLAAN Hollandse Linde

18483 Tilia europaeaVALERIUSLAAN Hollandse Linde

18319 Fagus sylvaticaVAN HOGENDORPLAAN Gewone beuk

18284 Fagus sylvaticaVAN TUYLLWEG Gewone beuk

18283 Fagus sylvaticaVAN TUYLLWEG Gewone beuk

18313 Fagus sylvatica 'Atropunicea'VAN TUYLLWEG Bruine beuk

18315 Quercus roburVAN TUYLLWEG Zomereik

18280 Quercus roburVAN TUYLLWEG Zomereik

18314 Quercus roburVAN TUYLLWEG Zomereik

18294 Quercus roburVAN TUYLLWEG Zomereik

18281 Quercus roburVAN TUYLLWEG Zomereik

18312 Pinus nigraVER LOREN VAN THEMAATLN Zwarte den

18311 Quercus roburVER LOREN VAN THEMAATLN Zomereik

18321 Tilia europaea 'Zwarte Linde'VER LOREN VAN THEMAATLN Hollandse linde spp.

18489 Fagus sylvatica 'Atropunicea'WATERLOOLAAN Bruine beuk

18486 Pinus nigraWATERLOOLAAN Zwarte den

19166 Tilia europaea 'Pallida'WOLFF EN DEKENLAAN Koningslinde

19167 Tilia europaea 'Pallida'WOLFF EN DEKENLAAN Koningslinde

19165 Tilia europaea 'Pallida'WOLFF EN DEKENLAAN Koningslinde

19169 Tilia europaea 'Pallida'WOLFF EN DEKENLAAN Koningslinde

19171 Tilia europaea 'Pallida'WOLFF EN DEKENLAAN Koningslinde

19172 Tilia europaea 'Pallida'WOLFF EN DEKENLAAN Koningslinde

19173 Tilia europaea 'Pallida'WOLFF EN DEKENLAAN Koningslinde

19170 Tilia europaea 'Pallida'WOLFF EN DEKENLAAN Koningslinde

19168 Tilia europaea 'Pallida'WOLFF EN DEKENLAAN Koningslinde
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Monumentaal

IJmuiden Noord  ( Particulier Monumentaal )

18376 Tilia europaeaKENNEMERLAAN Hollandse Linde

IJmuiden Zuid  ( Particulier Monumentaal )

18345 Acer pseudoplatanusGROENEWEG Gewone esdoorn

18404 Aesculus hippocastanumHEERENDUINWEG Witte Paardenkastanje

18405 Fagus sylvaticaHEERENDUINWEG Gewone beuk

18323 Tilia europaea 'Zwarte Linde'KIEVITLAAN Hollandse linde spp.

18347 Platanus x hispanicaZEEWEG Gewone plataan

18446 Tilia europaeaZEEWEG Hollandse Linde

Santpoort Noord  ( Particulier Monumentaal )

18792 Fagus sylvaticaBERGWEG Gewone beuk

18682 Fagus sylvatica 'Atropunicea'BURGEMEESTER ENSCHEDELN Bruine beuk

18701 Quercus roburBURGEMEESTER ENSCHEDELN Zomereik

18676 Quercus roburBURGEMEESTER ENSCHEDELN Zomereik

18690 Quercus roburBURGEMEESTER ENSCHEDELN Zomereik

18691 Quercus roburBURGEMEESTER ENSCHEDELN Zomereik

18741 Fagus sylvaticaDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Gewone beuk

18734 Fagus sylvaticaDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Gewone beuk

18736 Fagus sylvaticaDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Gewone beuk

18735 Fagus sylvaticaDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Gewone beuk

18733 Fagus sylvaticaDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Gewone beuk

18744 Quercus roburDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Zomereik

18739 Quercus roburDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Zomereik

18740 Quercus roburDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Zomereik

18745 Quercus roburDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Zomereik

18738 Quercus roburDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Zomereik

18737 Tilia europaeaDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Hollandse Linde

18664 Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'HOOFDSTRAAT Bergesdoorn spp.

18668 Fagus sylvatica 'Atropunicea'HOOFDSTRAAT Bruine beuk

18725 Fagus sylvatica 'Atropunicea'HOOFDSTRAAT Bruine beuk

18663 Pinus mughoHOOFDSTRAAT Bergden

18662 Quercus roburHOOFDSTRAAT Zomereik
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18729 Taxus baccataHOOFDSTRAAT Gewone taxus

18724 Tilia europaeaHOOFDSTRAAT Hollandse linde

18623 Tilia europaea 'Zwarte Linde'KERKWEG Hollandse linde spp.

18651 Taxus baccataMIDDENDUINERWEG Gewone taxus

18653 Taxus baccataMIDDENDUINERWEG Gewone taxus

18650 Taxus baccataMIDDENDUINERWEG Gewone taxus

18652 Taxus baccataMIDDENDUINERWEG Gewone taxus

18721 Ilex aquifolia 'J.C.van Tol'OVERBILDTWEG Gewone hulst

18720 Ilex aquifolia 'J.C.van Tol'OVERBILDTWEG Gewone hulst

18718 Juglans regiaOVERBILDTWEG Walnoot

18996 Fagus sylvaticaSPAARNBERGLAAN Gewone beuk

18994 Quercus roburSPAARNBERGLAAN Zomereik

18654 Quercus roburTERRASWEG Zomereik

18997 Aesculus hippocastanumWUSTELAAN Witte Paardenkastanje

19000 Fagus sylvaticaWUSTELAAN Gewone beuk

18998 Fagus sylvaticaWUSTELAAN Gewone beuk

18999 Fagus sylvaticaWUSTELAAN Gewone beuk

18995 Platanus x hispanicaWUSTELAAN Gewone plataan

19003 Quercus roburWUSTELAAN Zomereik

Santpoort Zuid  ( Particulier Monumentaal )

840 Tilia europaea 'Pallida'BLOEMENDAALSESTRAATWEG Koningslinde

18806 Taxus baccataBRUNO KLAUWERSSTRAAT Gewone taxus

18781 Quercus roburMIDDENDUINERWEG Zomereik

18819 Fraxinus excelsiorVAN DALENLAAN Gewone es

18766 Aesculus hippocastanumVELSERENDERLAAN Witte Paardenkastanje

18764 Fraxinus excelsiorVELSERENDERLAAN Gewone es

18758 Fraxinus excelsiorVELSERENDERLAAN Gewone es

18759 Fraxinus excelsiorVELSERENDERLAAN Gewone es

18760 Fraxinus excelsiorVELSERENDERLAAN Gewone es

18762 Fraxinus excelsiorVELSERENDERLAAN Gewone es

18763 Fraxinus excelsiorVELSERENDERLAAN Gewone es

18765 Platanus x hispanicaVELSERENDERLAAN Gewone plataan

18757 Platanus x hispanicaVELSERENDERLAAN Gewone plataan

18768 Tilia europaeaVELSERENDERLAAN Hollandse Linde
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18789 Tilia europaeaVELSERENDERLAAN Hollandse Linde

18790 Tilia europaeaVELSERENDERLAAN Hollandse Linde

18791 Tilia europaeaVELSERENDERLAAN Hollandse Linde

18788 Tilia europaeaVELSERENDERLAAN Hollandse Linde

18767 Tilia europaeaVELSERENDERLAAN Hollandse Linde

18786 Tilia europaeaVELSERENDERLAAN Hollandse Linde

18785 Tilia europaeaVELSERENDERLAAN Hollandse Linde

18761 Tilia europaea 'Zwarte Linde'VELSERENDERLAAN Gewone linde spp.

18848 Fagus sylvaticaWIJNOLDY DANIELSLAAN Gewone beuk

18849 Fagus sylvaticaWIJNOLDY DANIELSLAAN Gewone beuk

18838 Pinus nigraWIJNOLDY DANIELSLAAN Zwarte den

18986 Fagus sylvaticaWUSTELAAN Gewone beuk

18961 Quercus roburWUSTELAAN Zomereik

18836 Quercus roburWUSTELAAN Zomereik

18964 Quercus roburWUSTELAAN Zomereik

18981 Taxus baccataWUSTELAAN Gewone taxus

18837 Tilia europaea 'Pallida'WUSTELAAN Koningslinde

Velsen Noord  ( Particulier Monumentaal )

18189 Fagus sylvatica 'Atropunicea'BEECKSANGHLAAN Bruine beuk

18188 Fagus sylvatica 'Atropunicea'BEECKSANGHLAAN Bruine beuk

18187 Tilia europaeaBEECKSANGHLAAN Hollandse linde

18250 Aesculus hippocastanumGROTE HOUT- OF KONINGSWG Witte Paardenkastanje

18244 Fagus sylvatica 'Rotundifolia'WIJKERSTRAATWEG Beuk spp.

18246 Populus canadensis 'Serotina'WIJKERSTRAATWEG Canada populier spp.

18245 Ulmus minorWIJKERSTRAATWEG Veldiep

Velsen Zuid en Driehuis  ( Particulier Monumentaal )

18540 Fagus sylvatica 'Atropunicea'DE GENESTETLAAN Bruine beuk

18541 Tilia europaeaDE GENESTETLAAN Hollandse linde

18287 Fagus sylvaticaDR KUYPERLAAN Gewone beuk

19044 Aesculus hippocastanumDRIEHUIZERKERKWEG Witte Paardenkastanje

18518 Aesculus hippocastanumDRIEHUIZERKERKWEG Witte Paardenkastanje

18508 Fagus sylvatica 'Atropunicea'DRIEHUIZERKERKWEG Bruine beuk

18494 Fagus sylvatica 'Atropunicea'DRIEHUIZERKERKWEG Bruine beuk
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18506 Fagus sylvatica 'Atropunicea'DRIEHUIZERKERKWEG Bruine beuk

18533 Quercus roburDRIEHUIZERKERKWEG Zomereik

19075 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19116 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19143 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19120 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19121 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19122 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19119 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19118 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

19117 Tilia europaea 'Pallida'DRIEHUIZERKERKWEG Koningslinde

18505 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Gewone linde spp.

18497 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Gewone linde spp.

18503 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Gewone linde spp.

19077 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde spp.

18531 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Gewone linde spp.

19076 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde spp.

18499 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Gewone linde spp.

19068 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde spp.

18498 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Gewone linde spp.

18502 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Gewone linde spp.

18501 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Gewone linde spp.

18500 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Gewone linde spp.

19071 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde spp.

19070 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde spp.

19069 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde spp.

18504 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Gewone linde spp.

19074 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde spp.

19073 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde spp.

19013 Fagus sylvaticaDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Gewone beuk

19014 Fagus sylvaticaDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Gewone beuk

19015 Fagus sylvaticaDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Gewone beuk

19012 Fagus sylvaticaDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Gewone beuk

19016 Pinus nigraDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Zwarte den

19011 Quercus roburDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Zomereik
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19177 Tilia europaeaDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Hollandse Linde

19178 Tilia europaeaDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Hollandse Linde

19176 Tilia europaeaDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Hollandse Linde

19175 Tilia europaeaDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Hollandse Linde

19174 Tilia europaeaDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Hollandse Linde

19179 Tilia europaeaDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Hollandse Linde

18536 Tilia tomentosaFEITHLAAN Zilverlinde

18547 Tilia europaea 'Zwarte Linde'NICOLAAS BEETSLAAN Gewone linde spp.

11024 Fagus sylvaticaPark Beeckestijn Gewone beuk

12048 Fagus sylvaticaPark Beeckestijn Gewone beuk

19063 Fagus sylvaticaPark Beeckestijn Gewone beuk

11606 Fagus sylvaticaPark Beeckestijn Gewone beuk

11025 Fagus sylvaticaPark Beeckestijn Gewone beuk

19062 Fagus sylvatica 'Atropunicea'Park Beeckestijn Bruine beuk

10835 Quercus roburPark Beeckestijn Zomereik

12100 Tilia europaeaPark Beeckestijn Hollandse Linde

18317 Fagus sylvaticaPIERSONLAAN Gewone beuk

18318 Fagus sylvaticaPIERSONLAAN Gewone beuk

19054 Aesculus hippocastanumRIJKSWEG Witte Paardenkastanje

19041 Fagus sylvaticaRIJKSWEG Gewone beuk

19059 Fagus sylvaticaRIJKSWEG Gewone beuk

19040 Fagus sylvaticaRIJKSWEG Gewone beuk

19042 Fagus sylvaticaRIJKSWEG Gewone beuk

19043 Fagus sylvatica 'Borneyensis'RIJKSWEG Treurbeuk spp.

19049 Pinus nigraRIJKSWEG Zwarte den

19033 Quercus roburRIJKSWEG Zomereik

19057 Quercus roburRIJKSWEG Zomereik

19051 Quercus roburRIJKSWEG Zomereik

19039 Quercus roburRIJKSWEG Zomereik

19038 Quercus roburRIJKSWEG Zomereik

19058 Quercus roburRIJKSWEG Zomereik

19050 Tilia europaeaRIJKSWEG Hollandse Linde

19055 Tilia europaeaRIJKSWEG Hollandse Linde

19034 Tilia europaeaRIJKSWEG Hollandse Linde

19053 Tilia europaeaRIJKSWEG Hollandse Linde
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19037 Tilia europaeaRIJKSWEG Hollandse Linde

19036 Tilia europaeaRIJKSWEG Hollandse Linde

19052 Tilia europaeaRIJKSWEG Hollandse Linde

19035 Tilia europaeaRIJKSWEG Hollandse Linde

18269 Quercus roburSTATIONSWEG Zomereik

18268 Taxus baccataSTATIONSWEG Gewone taxus

19066 Tilia europaeaTOLSDUINERLAAN Hollandse Linde

18481 Aesculus hippocastanumVALERIUSLAAN Witte Paardenkastanje

18285 Fagus sylvaticaVAN TUYLLWEG Gewone beuk

18282 Quercus roburVAN TUYLLWEG Zomereik

18320 Fagus sylvatica 'Atropunicea'VER LOREN VAN THEMAATLN Bruine beuk

Gemeente Velsen

Waardevol

IJmuiden Noord  ( Gemeente Velsen Waardevol )

872 Alnus cordataBOERHAAVESTRAAT Hartbladige els

893 Tilia cordata 'Bohlje'BONEKAMPSTRAAT Winterlinde spp.

892 Tilia cordata 'Bohlje'BONEKAMPSTRAAT Winterlinde spp.

1150 Ulmus hollandica 'Commelin'BRINIOSTRAAT Iep spp.

1145 Ulmus hollandica 'Commelin'BRINIOSTRAAT Iep spp.

1379 Tilia tomentosaBURGEMEESTER RAMBONNETLN Zilverlinde

1384 Tilia tomentosaBURGEMEESTER RAMBONNETLN Zilverlinde

1382 Tilia tomentosaBURGEMEESTER RAMBONNETLN Zilverlinde

1378 Tilia tomentosaBURGEMEESTER RAMBONNETLN Zilverlinde

1383 Tilia tomentosaBURGEMEESTER RAMBONNETLN Zilverlinde

1785 Aesculus hippocastanum 'Baumannii'CASEMBROOTSTRAAT Dubbelbloemige paardenkastanje

1780 Platanus x hispanicaCASEMBROOTSTRAAT Gewone plataan

18356 Ulmus hollandica 'Groeneveld'DE NOOSTRAAT Iep spp.

18355 Ulmus hollandica 'Groeneveld'DE NOOSTRAAT Iep spp.

2417 Tilia cordata 'Bohlje'DE PAGTERSTRAAT Winterlinde spp.

2793 Acer pseudoplatanus 'Negenia'DIEZESTRAAT Gewone esdoorn

4387 Sorbus intermediaGJERTSENSTRAAT Zweedse meelbes
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5536 Ulmus hollandica 'Commelin'HOMBURGSTRAAT Iep spp.

5543 Ulmus hollandica 'Commelin'HOMBURGSTRAAT Iep spp.

5539 Ulmus hollandica 'Commelin'HOMBURGSTRAAT Iep spp.

5538 Ulmus hollandica 'Commelin'HOMBURGSTRAAT Iep spp.

5540 Ulmus hollandica 'Commelin'HOMBURGSTRAAT Iep spp.

5537 Ulmus hollandica 'Commelin'HOMBURGSTRAAT Iep spp.

5535 Ulmus hollandica 'Commelin'HOMBURGSTRAAT Iep spp.

5545 Ulmus hollandica 'Commelin'HOMBURGSTRAAT Iep spp.

5546 Ulmus hollandica 'Commelin'HOMBURGSTRAAT Iep spp.

5544 Ulmus hollandica 'Commelin'HOMBURGSTRAAT Iep spp.

5541 Ulmus hollandica 'Commelin'HOMBURGSTRAAT Iep spp.

5547 Ulmus hollandica 'Commelin'HOMBURGSTRAAT Iep spp.

5677 Ulmus minor 'Sarniensis'HOUTMANSTRAAT Monumentaaliep

6098 Aesculus hippocastanumJAN PIETERSZOON COENSTR Witte Paardenkastanje

6103 Aesculus hippocastanumJAN PIETERSZOON COENSTR Witte Paardenkastanje

18375 Tilia europaea 'Euchlora'JAN PIETERSZOON COENSTR Krimlinde

7594 Ulmus hollandicaLAGERSSTRAAT Iep spp.

7593 Ulmus hollandicaLAGERSSTRAAT Iep spp.

7592 Ulmus hollandicaLAGERSSTRAAT Iep spp.

7590 Ulmus hollandicaLAGERSSTRAAT Iep spp.

8210 Ulmus hollandica 'Belgica'M K HOFSTEDESTRAAT Hollandse iep

8211 Ulmus hollandica 'Belgica'M K HOFSTEDESTRAAT Hollandse iep

8204 Ulmus hollandica 'Belgica'M K HOFSTEDESTRAAT Hollandse iep

8208 Ulmus hollandica 'Belgica'M K HOFSTEDESTRAAT Hollandse iep

8213 Ulmus hollandica 'Belgica'M K HOFSTEDESTRAAT Hollandse iep

8205 Ulmus hollandica 'Belgica'M K HOFSTEDESTRAAT Hollandse iep

8207 Ulmus hollandica 'Belgica'M K HOFSTEDESTRAAT Hollandse iep

8206 Ulmus hollandica 'Belgica'M K HOFSTEDESTRAAT Hollandse iep

8214 Ulmus hollandica 'Belgica'M K HOFSTEDESTRAAT Hollandse iep

8209 Ulmus hollandica 'Belgica'M K HOFSTEDESTRAAT Hollandse iep

8413 Aesculus hippocastanum 'Baumannii'MARKTPLEIN Dubbelbloemige paardenkastanje

9049 Ulmus hollandica 'Commelin'MOERBERGPLANTSOEN Iep spp.

10350 Ulmus hollandica 'Commelin'PLEIN 1945 Iep spp.

10357 Ulmus hollandica 'Commelin'PLEIN 1945 Iep spp.

10356 Ulmus hollandica 'Commelin'PLEIN 1945 Iep spp.
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12946 Aesculus hippocastanumRAADHUISSTRAAT Witte Paardenkastanje

13057 Platanus x hispanicaREINIER CLAESZENSTRAAT Gewone plataan

13058 Platanus x hispanicaREINIER CLAESZENSTRAAT Gewone plataan

13059 Platanus x hispanicaREINIER CLAESZENSTRAAT Gewone plataan

13045 Platanus x hispanicaREINIER CLAESZENSTRAAT Gewone plataan

13061 Platanus x hispanicaREINIER CLAESZENSTRAAT Gewone plataan

13444 Platanus x hispanicaROGGEVEENSTRAAT Gewone plataan

14093 Alnus cordataSIERAADSTRAAT Hartbladige els

14102 Alnus cordataSIERAADSTRAAT Hartbladige els

14094 Alnus cordataSIERAADSTRAAT Hartbladige els

14420 Aesculus hippocastanum 'Baumannii'STEPHENSONPLEIN Dubbelbloemige paardenkastanje

14096 Robinia pseudoacaciaSTOKMANSPLANTSOEN Gewone acacia

14098 Robinia pseudoacaciaSTOKMANSPLANTSOEN Gewone acacia

14100 Robinia pseudoacaciaSTOKMANSPLANTSOEN Gewone acacia

14099 Robinia pseudoacaciaSTOKMANSPLANTSOEN Gewone acacia

14439 Tilia cordata 'Bohlje'STOLSTRAAT Winterlinde spp.

14440 Tilia cordata 'Bohlje'STOLSTRAAT Winterlinde spp.

14446 Tilia cordata 'Bohlje'STOLSTRAAT Winterlinde spp.

14438 Tilia cordata 'Bohlje'STOLSTRAAT Winterlinde spp.

14443 Tilia cordata 'Bohlje'STOLSTRAAT Winterlinde spp.

14441 Tilia cordata 'Bohlje'STOLSTRAAT Winterlinde spp.

14437 Tilia cordata 'Bohlje'STOLSTRAAT Winterlinde spp.

2418 Tilia cordata 'Bohlje'STOLSTRAAT Winterlinde spp.

14485 Quercus rubraSTRENGHOLTSTRAAT Amerikaanse eik

14486 Quercus rubraSTRENGHOLTSTRAAT Amerikaanse eik

14490 Ulmus hollandica 'Dampieri'STRENGHOLTSTRAAT Iep spp.

14489 Ulmus hollandica 'Dampieri'STRENGHOLTSTRAAT Iep spp.

18358 Aesculus hippocastanumTROMPSTRAAT Witte Paardenkastanje

14815 Ulmus hollandica 'Dampieri'TROMPSTRAAT Iep spp.

15196 Tilia tomentosaVAN LEEUWENSTRAAT Zilverlinde

15195 Tilia tomentosaVAN LEEUWENSTRAAT Zilverlinde

15194 Tilia tomentosaVAN LEEUWENSTRAAT Zilverlinde

15199 Ulmus hollandica 'Dampieri'VAN LEEUWENSTRAAT Iep spp.

15200 Ulmus hollandica 'Dampieri'VAN LEEUWENSTRAAT Iep spp.

15282 Quercus rubraVAN NIEUWKOOPSTRAAT Amerikaanse eik
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15283 Tilia europaea 'Zwarte Linde'VAN NIEUWKOOPSTRAAT Hollandse linde spp.

16344 Aesculus hippocastanum 'Baumannii'WARMENHOVENSTRAAT Dubbelbloemige paardenkastanje

IJmuiden West  ( Gemeente Velsen Waardevol )

3710 Ulmus minor 'Sarniensis'FULTONSTRAAT Monumentaaliep

3709 Ulmus minor 'Sarniensis'FULTONSTRAAT Monumentaaliep

6710 Aesculus hippocastanumKERKSTRAAT Witte Paardenkastanje

18391 Ulmus hollandica 'Belgica'KOMPASSTRAAT Hollandse iep

7071 Ulmus hollandica 'Belgica'KONINGIN WILHELMINAKADE Hollandse iep

7096 Tilia tomentosaKONINGSPLEIN Zilverlinde

8293 Acer pseudoplatanusMARCONISTRAAT Noorse esdoorn

8357 Acer pseudoplatanus 'Negenia'MARCONISTRAAT Noorse esdoorn spp.

8268 Ulmus glabraMARCONISTRAAT Bergiep

18454 Ulmus glabraMARCONISTRAAT Bergiep

8283 Ulmus hollandicaMARCONISTRAAT Hollandse iep

8299 Ulmus hollandicaMARCONISTRAAT Hollandse iep

8294 Ulmus hollandica 'Belgica'MARCONISTRAAT Hollandse iep

18389 Ulmus hollandica 'Belgica'MARCONISTRAAT Hollandse iep

18390 Ulmus hollandica 'Belgica'MARCONISTRAAT Hollandse iep

16107 Sorbus intermediaVLEETSTRAAT Zweedse meelbes

IJmuiden Zuid  ( Gemeente Velsen Waardevol )

18332 Tilia europaea 'Zwarte Linde'EKSTERLAAN Hollandse linde spp.

3283 Ulmus glabra 'Exoniensis'EKSTERLAAN Pluimiep

3287 Ulmus glabra 'Exoniensis'EKSTERLAAN Pluimiep

3285 Ulmus glabra 'Exoniensis'EKSTERLAAN Pluimiep

3286 Ulmus glabra 'Exoniensis'EKSTERLAAN Pluimiep

3284 Ulmus glabra 'Exoniensis'EKSTERLAAN Pluimiep

3320 Platanus x hispanicaELZENSTRAAT Gewone plataan

3316 Platanus x hispanicaELZENSTRAAT Gewone plataan

3427 Ulmus hollandica 'Dampieri'FAZANTENLAAN Iep spp.

3429 Ulmus hollandica 'Dampieri'FAZANTENLAAN Iep spp.

18372 Aesculus hippocastanum 'Baumannii'GERARD DOUSTRAAT Dubbelbloemige paardenkastanje

4299 Ulmus hollandica 'Commelin'GIJZENVELTPLANTSOEN Iep spp.

4296 Ulmus hollandica 'Commelin'GIJZENVELTPLANTSOEN Iep spp.
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18370 Ulmus hollandicaHEERENDUINWEG Hollandse linde

5199 Ulmus hollandica 'Vegeta'HEERENDUINWEG Huntingdon iep

5200 Ulmus hollandica 'Vegeta'HEERENDUINWEG Huntingdon iep

5192 Ulmus hollandica 'Vegeta'HEERENDUINWEG Huntingdon iep

5196 Ulmus hollandica 'Vegeta'HEERENDUINWEG Huntingdon iep

5127 Ulmus hollandica 'Vegeta'HEERENDUINWEG Huntingdon iep

5197 Ulmus hollandica 'Vegeta'HEERENDUINWEG Huntingdon iep

5198 Ulmus hollandica 'Vegeta'HEERENDUINWEG Huntingdon iep

5128 Ulmus hollandica 'Vegeta'HEERENDUINWEG Huntingdon iep

5194 Ulmus hollandica 'Vegeta'HEERENDUINWEG Huntingdon iep

5331 Tilia platyphyllosHERENLAAN Zomerlinde

5710 Ulmus hollandica 'Vegeta'HUNZESTRAAT Huntingdon iep

5713 Ulmus hollandica 'Vegeta'HUNZESTRAAT Huntingdon iep

6784 Carpinus betulus 'Purpurea'KIEVITLAAN Haagbeuk spp.

6792 Quercus roburKIEVITLAAN Zomereik

7171 Ostrya carpinifoliaKROMME MIJDRECHTSTRAAT Europeese hopbeuk

7165 Ostrya carpinifoliaKROMME MIJDRECHTSTRAAT Europeese hopbeuk

7157 Ostrya carpinifoliaKROMME MIJDRECHTSTRAAT Europeese hopbeuk

7156 Ostrya carpinifoliaKROMME MIJDRECHTSTRAAT Europeese hopbeuk

7173 Ostrya carpinifoliaKROMME MIJDRECHTSTRAAT Europeese hopbeuk

7168 Ostrya carpinifoliaKROMME MIJDRECHTSTRAAT Europeese hopbeuk

7158 Ostrya carpinifoliaKROMME MIJDRECHTSTRAAT Europeese hopbeuk

7971 Fagus sylvaticaLEEUWERIKLAAN Gewone beuk

7969 Fagus sylvaticaLEEUWERIKLAAN Gewone beuk

7970 Fagus sylvaticaLEEUWERIKLAAN Gewone beuk

8063 Acer platanoidesLIJSTERLAAN Noorse esdoorn

8066 Pinus nigraLIJSTERLAAN Zwarte den

8069 Pinus nigraLIJSTERLAAN Zwarte den

8067 Pinus nigraLIJSTERLAAN Zwarte den

8085 Tilia europaeaLINDENSTRAAT Hollandse linde

8079 Tilia europaea 'Zwarte Linde'LINDENSTRAAT Hollandse linde spp.

8075 Tilia europaea 'Zwarte Linde'LINDENSTRAAT Hollandse linde spp.

8086 Tilia europaea 'Zwarte Linde'LINDENSTRAAT Hollandse linde spp.

8074 Tilia europaea 'Zwarte Linde'LINDENSTRAAT Hollandse linde spp.

8077 Tilia europaea 'Zwarte Linde'LINDENSTRAAT Hollandse linde spp.
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8076 Tilia europaea 'Zwarte Linde'LINDENSTRAAT Hollandse linde spp.

8082 Tilia europaea 'Zwarte Linde'LINDENSTRAAT Hollandse linde spp.

8083 Tilia europaea 'Zwarte Linde'LINDENSTRAAT Hollandse linde spp.

8084 Tilia europaea 'Zwarte Linde'LINDENSTRAAT Hollandse linde spp.

8078 Tilia europaea 'Zwarte Linde'LINDENSTRAAT Hollandse linde spp.

8080 Tilia europaea 'Zwarte Linde'LINDENSTRAAT Hollandse linde spp.

8081 Tilia europaea 'Zwarte Linde'LINDENSTRAAT Hollandse linde spp.

18353 Tilia europaea 'Zwarte Linde'LORENTZSTRAAT Hollandse linde spp.

18354 Tilia europaea 'Zwarte Linde'LORENTZSTRAAT Hollandse linde spp.

13064 Aesculus hippocastanum 'Baumannii'REMBRANDTLAAN Dubbelbloemige paardenkastanje

13071 Platanus x hispanicaREMBRANDTLAAN Gewone plataan

13070 Platanus x hispanicaREMBRANDTLAAN Gewone plataan

13069 Platanus x hispanicaREMBRANDTLAAN Gewone plataan

13374 Tilia europaeaRIJNSTRAAT Hollandse linde

13352 Tilia europaea 'Zwarte Linde'RIJNSTRAAT Hollandse linde spp.

13354 Tilia europaea 'Zwarte Linde'RIJNSTRAAT Hollandse linde spp.

13366 Ulmus hollandica 'Commelin'RIJNSTRAAT Iep spp.

13347 Ulmus hollandica 'Commelin'RIJNSTRAAT Iep spp.

18444 Aesculus hippocastanumSLINGERDUINLAAN Witte Paardenkastanje

14871 Acer pseudoplatanus 'Erectum'TUINDERSSTRAAT Gewone esdoorn spp.

14878 Aesculus hippocastanum 'Baumannii'TUINDERSSTRAAT Dubbelbloemige paardenkastanje

14902 Tilia europaea 'Zwarte Linde'TUSSENBEEKSWEG Hollandse linde spp.

14906 Tilia europaea 'Zwarte Linde'TUSSENBEEKSWEG Hollandse linde spp.

14901 Tilia europaea 'Zwarte Linde'TUSSENBEEKSWEG Hollandse linde spp.

14903 Tilia europaea 'Zwarte Linde'TUSSENBEEKSWEG Hollandse linde spp.

14905 Tilia europaea 'Zwarte Linde'TUSSENBEEKSWEG Hollandse linde spp.

14904 Tilia europaea 'Zwarte Linde'TUSSENBEEKSWEG Hollandse linde spp.

15856 Fraxinus excelsior 'Westhofs Glorie'VELSERDUINWEG Gewone es spp.

15852 Fraxinus excelsior 'Westhofs Glorie'VELSERDUINWEG Gewone es spp.

15845 Platanus x hispanicaVELSERDUINWEG Gewone plataan

15850 Platanus x hispanicaVELSERDUINWEG Gewone plataan

15846 Platanus x hispanicaVELSERDUINWEG Gewone plataan

15847 Platanus x hispanicaVELSERDUINWEG Gewone plataan

15848 Platanus x hispanicaVELSERDUINWEG Gewone plataan

15849 Platanus x hispanicaVELSERDUINWEG Gewone plataan
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15851 Platanus x hispanicaVELSERDUINWEG Gewone plataan

16328 Alnus rubraWAALSTRAAT Rode els

18395 Ostrya carpinifoliaWAALSTRAAT Europeese hopbeuk

18394 Ostrya carpinifoliaWAALSTRAAT Europeese hopbeuk

16337 Ulmus hollandica 'Commelin'WAALSTRAAT Iep spp.

16339 Ulmus hollandica 'Commelin'WAALSTRAAT Iep spp.

16333 Ulmus hollandica 'Commelin'WAALSTRAAT Iep spp.

16336 Ulmus hollandica 'Commelin'WAALSTRAAT Iep spp.

16338 Ulmus hollandica 'Commelin'WAALSTRAAT Iep spp.

16335 Ulmus hollandica 'Commelin'WAALSTRAAT Iep spp.

4459 Aesculus hippocastanum 'Baumannii'WILGENSTRAAT Dubbelbloemige paardenkastanje

17080 Aesculus hippocastanum 'Baumannii'WILGENSTRAAT Dubbelbloemige paardenkastanje

4455 Aesculus hippocastanum 'Baumannii'WILGENSTRAAT Dubbelbloemige paardenkastanje

17081 Fagus sylvaticaWILGENSTRAAT Gewone beuk

17517 Pinus sylvestrisZEEWEG Grove den

Santpoort Noord  ( Gemeente Velsen Waardevol )

432 Aesculus hippocastanumARUBASTRAAT Witte Paardenkastanje

433 Aesculus hippocastanumARUBASTRAAT Witte Paardenkastanje

430 Aesculus hippocastanumARUBASTRAAT Witte Paardenkastanje

551 Tilia europaea 'Pallida'BEEKVLIETSTRAAT Koningslinde

548 Tilia europaea 'Pallida'BEEKVLIETSTRAAT Koningslinde

553 Tilia europaea 'Pallida'BEEKVLIETSTRAAT Koningslinde

549 Tilia europaea 'Pallida'BEEKVLIETSTRAAT Koningslinde

544 Tilia europaea 'Pallida'BEEKVLIETSTRAAT Koningslinde

552 Tilia europaea 'Zwarte Linde'BEEKVLIETSTRAAT Hollandse linde spp.

547 Tilia europaea 'Zwarte Linde'BEEKVLIETSTRAAT Hollandse linde spp.

1535 Fagus sylvatica 'Pendula'Begraafplaats De Biezen Treurbeuk

698 Tilia europaea 'Zwarte Linde'BIALLOSTERSKILAAN Hollandse linde spp.

703 Tilia europaea 'Zwarte Linde'BIALLOSTERSKILAAN Hollandse linde spp.

708 Tilia europaea 'Zwarte Linde'BIALLOSTERSKILAAN Hollandse linde spp.

700 Tilia europaea 'Zwarte Linde'BIALLOSTERSKILAAN Hollandse linde spp.

705 Tilia europaea 'Zwarte Linde'BIALLOSTERSKILAAN Hollandse linde spp.

704 Tilia europaea 'Zwarte Linde'BIALLOSTERSKILAAN Hollandse linde spp.

707 Tilia europaea 'Zwarte Linde'BIALLOSTERSKILAAN Hollandse linde spp.
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706 Tilia europaea 'Zwarte Linde'BIALLOSTERSKILAAN Hollandse linde spp.

885 Ulmus hollandica 'Dampieri'BONAIRESTRAAT Iep spp.

887 Ulmus hollandica 'Dampieri'BONAIRESTRAAT Iep spp.

886 Ulmus hollandica 'Dampieri'BONAIRESTRAAT Iep spp.

889 Ulmus hollandica 'Dampieri'BONAIRESTRAAT Iep spp.

1406 Sorbus intermediaBURGEMEESTER WEERTSPLNTS Zweedse meelbes

18712 Tilia americanaBURGEMEESTER WEERTSPLNTS Amerikaanse linde

18730 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde

5652 Tilia europaea 'Zwarte Linde'HOOFDSTRAAT Hollandse linde spp.

5649 Tilia europaea 'Zwarte Linde'HOOFDSTRAAT Hollandse linde spp.

5653 Tilia europaea 'Zwarte Linde'HOOFDSTRAAT Hollandse linde spp.

5930 Quercus roburJ T CREMERLAAN Zomereik

5931 Quercus roburJ T CREMERLAAN Zomereik

5941 Tilia cordataJ T CREMERLAAN Winterlinde

5946 Tilia cordataJ T CREMERLAAN Winterlinde

5939 Tilia cordataJ T CREMERLAAN Winterlinde

5947 Tilia europaeaJ T CREMERLAAN Hollandse linde

5948 Tilia europaea 'Zwarte Linde'J T CREMERLAAN Hollandse linde spp.

5940 Tilia europaea 'Zwarte Linde'J T CREMERLAAN Hollandse linde spp.

5942 Tilia europaea 'Zwarte Linde'J T CREMERLAAN Hollandse linde spp.

5943 Tilia europaea 'Zwarte Linde'J T CREMERLAAN Hollandse linde spp.

6160 Fraxinus excelsior 'Westhofs Glorie'JOHAN MAURITS V NASSAULN Gewone esdoorn spp.

6743 Ulmus glabra 'Exoniensis'KERKWEG Pluimiep

6740 Ulmus glabra 'Exoniensis'KERKWEG Pluimiep

6745 Ulmus glabra 'Exoniensis'KERKWEG Pluimiep

6739 Ulmus glabra 'Exoniensis'KERKWEG Pluimiep

6736 Ulmus glabra 'Exoniensis'KERKWEG Pluimiep

8793 Aesculus carneaMIDDENDUINERWEG Rode paardekastanje

9509 Tilia europaea 'Zwarte Linde'OVERBILDTWEG Hollandse linde spp.

9508 Tilia europaea 'Zwarte Linde'OVERBILDTWEG Hollandse linde spp.

9511 Tilia europaea 'Zwarte Linde'OVERBILDTWEG Hollandse linde spp.

9512 Tilia europaea 'Zwarte Linde'OVERBILDTWEG Hollandse linde spp.

9645 Aesculus hippocastanumPARAMARIBOSTRAAT Witte Paardenkastanje

9641 Aesculus hippocastanum 'Baumannii'PARAMARIBOSTRAAT Dubbelbloemige paardenkastanje

9647 Aesculus hippocastanum 'Baumannii'PARAMARIBOSTRAAT Dubbelbloemige paardenkastanje
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9659 Ulmus hollandica 'Vegeta'PARAMARIBOSTRAAT Huntingdon iep

9853 Ostrya carpinifoliaPATRICIUSLAAN Europeese hopbeuk

9850 Ostrya carpinifoliaPATRICIUSLAAN Europeese hopbeuk

9870 Ostrya carpinifoliaPATRICIUSLAAN Europeese hopbeuk

9869 Ostrya carpinifoliaPATRICIUSLAAN Europeese hopbeuk

13600 Aesculus carneaSABASTRAAT Rode paardekastanje

14573 Acer platanoides 'Cucculatum'TERRASWEG Noorse esdoorn spp.

14572 Fagus sylvaticaTERRASWEG Gewone beuk

546 Tilia europaea 'Zwarte Linde'VELSERBROEKSTRAAT Hollandse linde spp.

15677 Tilia europaea 'Zwarte Linde'VELSERBROEKSTRAAT Hollandse linde spp.

545 Tilia europaea 'Zwarte Linde'VELSERBROEKSTRAAT Hollandse linde spp.

15672 Tilia europaea 'Zwarte Linde'VELSERBROEKSTRAAT Hollandse linde spp.

15670 Tilia europaea 'Zwarte Linde'VELSERBROEKSTRAAT Hollandse linde spp.

15682 Tilia europaea 'Zwarte Linde'VELSERBROEKSTRAAT Hollandse linde spp.

15675 Tilia europaea 'Zwarte Linde'VELSERBROEKSTRAAT Hollandse linde spp.

18991 Aesculus hippocastanumWUSTELAAN Witte paardenkastanje

18990 Aesculus hippocastanumWUSTELAAN Witte Paardenkastanje

18992 Aesculus hippocastanumWUSTELAAN Witte Paardenkastanje

Santpoort Zuid  ( Gemeente Velsen Waardevol )

6034 Ulmus hollandica 'Vegeta'JAN GIJSENVAART Huntingdon iep

8772 Quercus roburMIDDENDUINERWEG Zomereik

18924 Quercus turneri 'Pseudoturneri'OLGA VON GOTSCHLAAN Eik spp.

18925 Quercus turneri 'Pseudoturneri'OLGA VON GOTSCHLAAN Eik spp.

18801 Acer campestreVAN DALENLAAN Veldiep

18802 Acer pseudoplatanusVAN DALENLAAN Gewone esdoorn

15039 Fraxinus excelsior 'Allgold'VAN DALENLAAN Gewone es spp.

18826 Malus 'Makamik'VD BERGH V EYSINGAPLNTS Appel spp.

15383 Malus toringo var. 'Sargentii'VD BERGH V EYSINGAPLNTS Sierappel

Velsen Noord  ( Gemeente Velsen Waardevol )

2812 Ulmus hollandicaDIJCKMANSSTRAAT Iep spp.

2846 Prunus aviumDOELMANSTRAAT Zoete kers

3128 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DUINVLIETSTRAAT Hollandse linde spp.

3132 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DUINVLIETSTRAAT Hollandse linde spp.
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3129 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DUINVLIETSTRAAT Hollandse linde spp.

3134 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DUINVLIETSTRAAT Hollandse linde spp.

3121 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DUINVLIETSTRAAT Hollandse linde spp.

18266 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DUINVLIETSTRAAT Hollandse linde spp.

3130 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DUINVLIETSTRAAT Hollandse linde spp.

3120 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DUINVLIETSTRAAT Hollandse linde spp.

18241 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DUINVLIETSTRAAT Hollandse linde spp.

3124 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DUINVLIETSTRAAT Hollandse linde spp.

3125 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DUINVLIETSTRAAT Hollandse linde spp.

3123 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DUINVLIETSTRAAT Hollandse linde spp.

3122 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DUINVLIETSTRAAT Hollandse linde spp.

3126 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DUINVLIETSTRAAT Hollandse linde spp.

3131 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DUINVLIETSTRAAT Hollandse linde spp.

3137 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DUINVLIETSTRAAT Hollandse linde spp.

3127 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DUINVLIETSTRAAT Hollandse linde spp.

3133 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DUINVLIETSTRAAT Hollandse linde spp.

3154 Ulmus hollandica 'Commelin'DUINVLIETSTRAAT Iep spp.

3164 Ulmus hollandica 'Commelin'DUINVLIETSTRAAT Iep spp.

3155 Ulmus hollandica 'Commelin'DUINVLIETSTRAAT Iep spp.

4367 Sorbus intermediaGILDENLAAN Zweedse meelbes

4368 Sorbus intermediaGILDENLAAN Zweedse meelbes

4369 Sorbus intermediaGILDENLAAN Zweedse meelbes

4354 Ulmus hollandicaGILDENLAAN Hollandse iep

4355 Ulmus hollandicaGILDENLAAN Hollandse iep

5235 Fraxinus excelsior 'Westhofs Glorie'HEIRWEG Gewone es spp.

5877 Sorbus aria 'Magnifica'IR KRIJGERSTRAAT Meelbes spp.

5880 Sorbus aria 'Magnifica'IR KRIJGERSTRAAT Meelbes spp.

5879 Sorbus aria 'Magnifica'IR KRIJGERSTRAAT Meelbes spp.

9600 Carpinus betulus 'Fastigiata'LADDERBEEKSTRAAT Haagbeuk spp.

9596 Carpinus betulus 'Fastigiata'LADDERBEEKSTRAAT Haagbeuk spp.

9599 Carpinus betulus 'Fastigiata'LADDERBEEKSTRAAT Haagbeuk spp.

7546 Fagus sylvaticaLADDERBEEKSTRAAT Gewone beuk

8571 Malus domesticaMEERWEIDENLAAN Wilde appel

8567 Malus 'Neville Copeman'MEERWEIDENLAAN Appel sp.

9594 Carpinus betulus 'Fastigiata'PANCRASPLANTSOEN Haagbeuk spp.
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9597 Carpinus betulus 'Fastigiata'PANCRASPLANTSOEN Haagbeuk spp.

9598 Carpinus betulus 'Fastigiata'PANCRASPLANTSOEN Haagbeuk spp.

9595 Carpinus betulus 'Fastigiata'PANCRASPLANTSOEN Haagbeuk spp.

9601 Quercus roburPANCRASPLANTSOEN Zomereik

14075 Fraxinus excelsior 'Westhofs Glorie'SCHULPWEG Gewone es spp.

14076 Fraxinus excelsior 'Westhofs Glorie'SCHULPWEG Gewone es spp.

14073 Fraxinus excelsior 'Westhofs Glorie'SCHULPWEG Gewone es spp.

14175 Malus toringo var. 'Sargentii'SMIDT VAN GELDERSTRAAT Appel spp.

14174 Malus toringo var. 'Sargentii'SMIDT VAN GELDERSTRAAT Appel spp.

14475 Fraxinus excelsior 'Westhofs Glorie'STRATINGPLANTSOEN Gewone es spp.

14474 Fraxinus excelsior 'Westhofs Glorie'STRATINGPLANTSOEN Gewone es spp.

18254 Fraxinus excelsior 'Westhofs Glorie'STRATINGPLANTSOEN Gewone es spp.

14473 Fraxinus excelsior 'Westhofs Glorie'STRATINGPLANTSOEN Gewone es spp.

18253 Tilia europaea 'Zwarte Linde'STRATINGPLANTSOEN Hollandse linde spp.

14477 Ulmus hollandica 'Commelin'STRATINGPLANTSOEN Iep spp.

14456 Ulmus hollandica 'Commelin'STRATINGPLANTSOEN Iep spp.

14482 Ulmus hollandica 'Commelin'STRATINGPLANTSOEN Iep spp.

14451 Ulmus hollandica 'Commelin'STRATINGPLANTSOEN Iep spp.

3110 Ulmus hollandica 'Commelin'STRATINGPLANTSOEN Iep spp.

14467 Ulmus hollandica 'Commelin'STRATINGPLANTSOEN Iep spp.

3113 Ulmus hollandica 'Commelin'STRATINGPLANTSOEN Iep spp.

3114 Ulmus hollandica 'Commelin'STRATINGPLANTSOEN Iep spp.

14463 Ulmus hollandica 'Commelin'STRATINGPLANTSOEN Iep spp.

3109 Ulmus hollandica 'Commelin'STRATINGPLANTSOEN Iep spp.

14483 Ulmus hollandica 'Commelin'STRATINGPLANTSOEN Iep spp.

14465 Ulmus hollandica 'Commelin'STRATINGPLANTSOEN Iep spp.

3112 Ulmus hollandica 'Commelin'STRATINGPLANTSOEN Iep spp.

3111 Ulmus hollandica 'Commelin'STRATINGPLANTSOEN Iep spp.

14447 Ulmus hollandica 'Dampieri'STRATINGPLANTSOEN Iep spp.

14450 Ulmus hollandica 'Dampieri'STRATINGPLANTSOEN Iep spp.

14448 Ulmus hollandica 'Dampieri'STRATINGPLANTSOEN Iep spp.

14449 Ulmus hollandica 'Dampieri'STRATINGPLANTSOEN Iep spp.

14462 Ulmus hollandica 'Vegeta'STRATINGPLANTSOEN Huntingdon iep

18262 Ulmus hollandica 'Commelin'VAN DIEPENSTRAAT Iep spp.

18264 Ulmus hollandica 'Commelin'VAN DIEPENSTRAAT Iep spp.
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18263 Ulmus hollandica 'Commelin'VAN DIEPENSTRAAT Iep spp.

15321 Aesculus hippocastanumVAN SAELENPLANTSOEN Witte Paardenkastanje

15333 Tilia europaea 'Zwarte Linde'VAN SAELENPLANTSOEN Hollandse linde spp.

17002 Ulmus hollandica 'Vegeta'WIJKERMEERWEG Huntingdon iep

18206 Ulmus hollandica 'Commelin'WIJKEROOGSTRAAT Iep spp.

18205 Ulmus hollandica 'Commelin'WIJKEROOGSTRAAT Iep spp.

18215 Ulmus hollandica 'Commelin'WIJKEROOGSTRAAT Iep spp.

18209 Ulmus hollandica 'Commelin'WIJKEROOGSTRAAT Iep spp.

18213 Ulmus hollandica 'Commelin'WIJKEROOGSTRAAT Iep spp.

18221 Ulmus hollandica 'Commelin'WIJKEROOGSTRAAT Iep spp.

18210 Ulmus hollandica 'Commelin'WIJKEROOGSTRAAT Iep spp.

18220 Ulmus hollandica 'Commelin'WIJKEROOGSTRAAT Iep spp.

18219 Ulmus hollandica 'Commelin'WIJKEROOGSTRAAT Iep spp.

18212 Ulmus hollandica 'Commelin'WIJKEROOGSTRAAT Iep spp.

18216 Ulmus hollandica 'Commelin'WIJKEROOGSTRAAT Iep spp.

18218 Ulmus hollandica 'Commelin'WIJKEROOGSTRAAT Iep spp.

18214 Ulmus hollandica 'Commelin'WIJKEROOGSTRAAT Iep spp.

18203 Ulmus hollandica 'Commelin'WIJKEROOGSTRAAT Iep spp.

18217 Ulmus hollandica 'Commelin'WIJKEROOGSTRAAT Iep spp.

18204 Ulmus hollandica 'Commelin'WIJKEROOGSTRAAT Iep spp.

17014 Acer platanoidesWIJKERSTRAATWEG Noorse esdoorn

17058 Acer platanoidesWIJKERSTRAATWEG Noorse esdoorn

17054 Aesculus hippocastanumWIJKERSTRAATWEG Witte Paardenkastanje

17055 Aesculus hippocastanumWIJKERSTRAATWEG Witte Paardenkastanje

18243 Aesculus hippocastanum 'Baumannii'WIJKERSTRAATWEG Dubbelbloemige paardenkastanje

17057 Ulmus hollandica 'Commelin'WIJKERSTRAATWEG Iep spp.

Velsen Zuid en Driehuis  ( Gemeente Velsen Waardevol )

123 Fraxinus angustifolia 'Monophylla'AAGTEVONKLAAN Amerikaanse es spp.

2056 Ostrya carpinifoliaDA COSTALAAN Europeese hopbeuk

2071 Ostrya carpinifoliaDA COSTALAAN Europeese hopbeuk

2064 Ostrya carpinifoliaDA COSTALAAN Europeese hopbeuk

2073 Ostrya carpinifoliaDA COSTALAAN Europeese hopbeuk

2061 Ostrya carpinifoliaDA COSTALAAN Europeese hopbeuk

2051 Ostrya carpinifoliaDA COSTALAAN Europeese hopbeuk
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2060 Ostrya carpinifoliaDA COSTALAAN Europeese hopbeuk

2066 Ostrya carpinifoliaDA COSTALAAN Europeese hopbeuk

2078 Ostrya carpinifoliaDA COSTALAAN Europeese hopbeuk

2052 Ostrya carpinifoliaDA COSTALAAN Europeese hopbeuk

2086 Ostrya carpinifoliaDA COSTALAAN Europeese hopbeuk

2087 Ostrya carpinifoliaDA COSTALAAN Europeese hopbeuk

2075 Ostrya carpinifoliaDA COSTALAAN Europeese hopbeuk

2088 Ostrya carpinifoliaDA COSTALAAN Europeese hopbeuk

2079 Ostrya carpinifoliaDA COSTALAAN Europeese hopbeuk

2058 Ostrya carpinifoliaDA COSTALAAN Europeese hopbeuk

2080 Ostrya carpinifoliaDA COSTALAAN Europeese hopbeuk

2085 Ostrya carpinifoliaDA COSTALAAN Europeese hopbeuk

2084 Ostrya carpinifoliaDA COSTALAAN Europeese hopbeuk

2200 Tilia europaea 'Pallida'DE GENESTETLAAN Koningslinde

2927 Quercus roburDRIEHUIZERKERKWEG Zomereik

2990 Quercus rubraDRIEHUIZERKERKWEG Amerikaanse eik

2989 Quercus rubraDRIEHUIZERKERKWEG Amerikaanse eik

2987 Quercus rubraDRIEHUIZERKERKWEG Amerikaanse eik

3001 Tilia cordata 'Bohlje'DRIEHUIZERKERKWEG Winterlinde spp.

2999 Tilia cordata 'Bohlje'DRIEHUIZERKERKWEG Winterlinde spp.

3000 Tilia cordata 'Bohlje'DRIEHUIZERKERKWEG Winterlinde spp.

3002 Tilia cordata 'Bohlje'DRIEHUIZERKERKWEG Winterlinde spp.

2998 Tilia cordata 'Bohlje'DRIEHUIZERKERKWEG Winterlinde spp.

2996 Tilia europaeaDRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde

2997 Tilia europaeaDRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde

2926 Tilia europaeaDRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde

2201 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde spp.

2203 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde spp.

18544 Fagus sylvaticaDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Gewone beuk

5987 Fraxinus angustifolia 'Monophylla'JACOB CATSLAAN Es spp.

5989 Fraxinus angustifolia 'Monophylla'JACOB CATSLAAN Es spp.

5988 Fraxinus angustifolia 'Monophylla'JACOB CATSLAAN Es spp.

5992 Malus toringo var. 'Sargentii'JACOB CATSLAAN Sierappel

5994 Quercus roburJACOB CATSLAAN Zomereik

7150 Fagus sylvaticaKRIEMHILDESTRAAT Gewone beuk
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18575 Salix albaLODEWIJK VAN DEYSSELLAAN Schietwilg

18300 Aesculus hippocastanumMINISTER VAN HOUTENLAAN Witte Paardenkastanje

18299 Fagus sylvaticaMINISTER VAN HOUTENLAAN Gewone beuk

9555 Aesculus hippocastanumP C HOOFTLAAN Witte Paardenkastanje

9556 Aesculus hippocastanumP C HOOFTLAAN Witte Paardenkastanje

9526 Aesculus hippocastanumP C HOOFTLAAN Witte Paardenkastanje

9528 Aesculus hippocastanumP C HOOFTLAAN Witte Paardenkastanje

9538 Aesculus hippocastanumP C HOOFTLAAN Witte Paardenkastanje

9563 Aesculus hippocastanum 'Baumannii'P C HOOFTLAAN Dubbelbloemige paardenkastanje

9525 Aesculus hippocastanum 'Baumannii'P C HOOFTLAAN Dubbelbloemige paardenkastanje

19030 Fagus sylvaticaPark Velserbeek Gewone beuk

19017 Parrotia persicaPark Velserbeek Parrotia

12777 Ulmus hollandicaPark Velserbeek Hollandse iep

9830 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'PARKWEG Gewone esdoorn spp.

9833 Cedrus libanii 'Glauca'PARKWEG Libanon ceder

9809 Fraxinus excelsior 'Westhofs Glorie'PARKWEG Gewone es spp.

9826 Pinus nigraPARKWEG Zwarte den

9827 Pinus nigraPARKWEG Zwarte den

9828 Pinus nigraPARKWEG Zwarte den

18426 Prunus cerasifera 'Nigra'PARKWEG Kerspruim

18425 PyrusPARKWEG Peer spp.

9702 Taxodium distichumPARKWEG Moerascypres

9832 Tilia europaea 'Zwarte Linde'PARKWEG Gewone linde spp.

18424 Ulmus hollandica 'Belgica'PARKWEG Hollandse iep

13817 Aesculus hippocastanum 'Baumannii'SCHAEPMANLAAN Dubbelbloemige paardenkastanje

13847 Carpinus betulus 'Fastigiata'SCHAEPMANLAAN Haagbeuk spp.

13849 Carpinus betulus 'Fastigiata'SCHAEPMANLAAN Haagbeuk spp.

14297 Acer platanoidesSPIEGHELLAAN Noorse esdoorn

14292 Acer platanoidesSPIEGHELLAAN Noorse esdoorn

14298 Acer platanoidesSPIEGHELLAAN Noorse esdoorn

18537 Acer platanoidesSPIEGHELLAAN Noorse esdoorn

14766 Carpinus betulus 'Purpurea'TOLLENSLAAN Gewone haagbeuk spp.

14777 Carpinus betulus 'Purpurea'TOLLENSLAAN Gewone haagbeuk spp.

14780 Carpinus betulus 'Purpurea'TOLLENSLAAN Gewone haagbeuk spp.

5995 Carpinus betulus 'Purpurea'TOLLENSLAAN Gewone haagbeuk spp.
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14769 Carpinus betulus 'Purpurea'TOLLENSLAAN Gewone haagbeuk spp.

14765 Carpinus betulus 'Purpurea'TOLLENSLAAN Gewone haagbeuk spp.

14767 Carpinus betulus 'Purpurea'TOLLENSLAAN Gewone haagbeuk spp.

14776 Carpinus betulus 'Purpurea'TOLLENSLAAN Gewone haagbeuk spp.

14771 Carpinus betulus 'Purpurea'TOLLENSLAAN Gewone haagbeuk spp.

14784 Ulmus hollandicaTOLSDUINERLAAN Iep sp.

14785 Ulmus hollandicaTOLSDUINERLAAN Iep sp.

18316 Fagus sylvatica 'Atropunicea'VAN TUYLLWEG Bruine beuk

18196 Acer pseudoplatanusVELSERDIJK Gewone esdoorn

18304 Aesculus hippocastanum 'Baumannii'VER LOREN VAN THEMAATLN Dubbelbloemige paardenkastanje

18308 Aesculus hippocastanum 'Baumannii'VER LOREN VAN THEMAATLN Dubbelbloemige paardenkastanje

18306 Aesculus hippocastanum 'Baumannii'VER LOREN VAN THEMAATLN Dubbelbloemige paardenkastanje

18310 Aesculus hippocastanum 'Baumannii'VER LOREN VAN THEMAATLN Dubbelbloemige paardenkastanje

18307 Aesculus hippocastanum 'Baumannii'VER LOREN VAN THEMAATLN Dubbelbloemige paardenkastanje

18305 Aesculus hippocastanum 'Baumannii'VER LOREN VAN THEMAATLN Dubbelbloemige paardenkastanje

18309 Aesculus hippocastanum 'Baumannii'VER LOREN VAN THEMAATLN Dubbelbloemige paardenkastanje

18303 Aesculus hippocastanum 'Baumannii'VER LOREN VAN THEMAATLN Dubbelbloemige paardenkastanje

18302 Quercus rubraVER LOREN VAN THEMAATLN Amerikaanse eik

16420 Fagus sylvaticaWATERLOOLAAN Gewone beuk

16419 Fagus sylvatica 'Atropunicea'WATERLOOLAAN Bruine beuk

Velserbroek  ( Gemeente Velsen Waardevol )

5435 Pinus nigraHOFGEESTERWEG Zwarte den

Zee en Duinwijk  ( Gemeente Velsen Waardevol )

4322 Ulmus hollandica 'Commelin'GIJZENVELTPLANTSOEN Iep spp.

Monumentaal

IJmuiden Noord  ( Gemeente Velsen Monumentaal )

18360 Tilia europaea 'Zwarte Linde'CASEMBROOTSTRAAT Hollandse linde spp.

3227 Ulmus minor 'Sarniensis'EDISONSTRAAT Monumentaaliep

3230 Ulmus minor 'Sarniensis'EDISONSTRAAT Monumentaaliep

5534 Ulmus hollandica 'Belgica'HOMBURGSTRAAT Iep spp.

5674 Ulmus minor 'Sarniensis'HOUTMANSTRAAT Monumentaaliep
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5671 Ulmus minor 'Sarniensis'HOUTMANSTRAAT Monumentaaliep

18374 Aesculus hippocastanumJAN PIETERSZOON COENSTR Witte Paardenkastanje

6099 Quercus roburJAN PIETERSZOON COENSTR Zomereik

6513 Ulmus hollandica 'Belgica'KENNEMERLAAN Hollandse iep

6463 Ulmus minor 'Sarniensis'KENNEMERLAAN Monumentaaliep

9033 Ulmus minor 'Sarniensis'MOERBERGPLANTSOEN Monumentaaliep

9048 Ulmus minor 'Sarniensis'MOERBERGPLANTSOEN Monumentaaliep

9317 Tilia europaea 'Zwarte Linde'OOSTERDUINPLEIN Hollandse linde spp.

9314 Tilia europaea 'Zwarte Linde'OOSTERDUINPLEIN Hollandse linde spp.

9313 Tilia europaea 'Zwarte Linde'OOSTERDUINPLEIN Hollandse linde spp.

9315 Tilia europaea 'Zwarte Linde'OOSTERDUINPLEIN Hollandse linde spp.

13453 Aesculus hippocastanumROGGEVEENSTRAAT Witte Paardenkastanje

14429 Ulmus minor 'Sarniensis'STEPHENSONSTRAAT Monumentaaliep

14692 Quercus roburTIBERIUSPLEIN Zomereik

IJmuiden West  ( Gemeente Velsen Monumentaal )

3714 Ulmus minor 'Sarniensis'FULTONSTRAAT Monumentaaliep

4970 Ulmus hollandica 'Belgica'HAVENKADE Hollandse iep

18417 Pinus nigraKANAALDIJK Zwarte den

6414 Ulmus hollandica 'Belgica'KANAALSTRAAT Hollandse iep

6720 Aesculus hippocastanumKERKSTRAAT Witte Paardenkastanje

7073 Ulmus hollandica 'Belgica'KONINGIN WILHELMINAKADE Hollandse iep

7072 Ulmus hollandica 'Belgica'KONINGIN WILHELMINAKADE Hollandse iep

7095 Tilia europaea 'Euchlora'KONINGSPLEIN Krimlinde

7094 Ulmus hollandica 'Belgica'KONINGSPLEIN Hollandse iep

17325 Pinus nigraWesterbegraafplaats Zwarte den

17354 Pinus nigraWesterbegraafplaats Zwarte den

IJmuiden Zuid  ( Gemeente Velsen Monumentaal )

4253 Ulmus hollandicaGERARD DOUSTRAAT Hollandse iep

4456 Ulmus hollandica 'Belgica'GROENEWEG Hollandse iep

18399 Aesculus hippocastanumHEERENDUINWEG Witte Paardenkastanje

18401 Fagus sylvaticaHEERENDUINWEG Gewone beuk

18402 Fagus sylvaticaHEERENDUINWEG Gewone beuk

18403 Quercus roburHEERENDUINWEG Zomereik
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18398 Quercus roburHEERENDUINWEG Zomereik

5129 Tilia cordataHEERENDUINWEG Winterlinde

5130 Tilia cordataHEERENDUINWEG Winterlinde

18400 Tilia europaea 'Zwarte Linde'HEERENDUINWEG Hollandse linde spp.

10227 Platanus x hispanicaPLATANENSTRAAT Gewone plataan

10226 Platanus x hispanicaPLATANENSTRAAT Gewone plataan

10221 Platanus x hispanicaPLATANENSTRAAT Gewone plataan

10228 Platanus x hispanicaPLATANENSTRAAT Gewone plataan

10225 Platanus x hispanicaPLATANENSTRAAT Gewone plataan

10214 Platanus x hispanicaPLATANENSTRAAT Gewone plataan

10222 Platanus x hispanicaPLATANENSTRAAT Gewone plataan

10224 Platanus x hispanicaPLATANENSTRAAT Gewone plataan

10215 Platanus x hispanicaPLATANENSTRAAT Gewone plataan

10223 Platanus x hispanicaPLATANENSTRAAT Gewone plataan

10231 Platanus x hispanicaPLATANENSTRAAT Gewone plataan

10232 Platanus x hispanicaPLATANENSTRAAT Gewone plataan

10216 Platanus x hispanicaPLATANENSTRAAT Gewone plataan

10230 Platanus x hispanicaPLATANENSTRAAT Gewone plataan

10217 Platanus x hispanicaPLATANENSTRAAT Gewone plataan

10220 Platanus x hispanicaPLATANENSTRAAT Gewone plataan

10218 Platanus x hispanicaPLATANENSTRAAT Gewone plataan

10219 Platanus x hispanicaPLATANENSTRAAT Gewone plataan

10229 Platanus x hispanicaPLATANENSTRAAT Gewone plataan

14872 Platanus x hispanicaTUINDERSSTRAAT Gewone plataan

17503 Platanus x hispanicaZEEWEG Gewone plataan

Santpoort Noord  ( Gemeente Velsen Monumentaal )

1500 Aesculus hippocastanumBegraafplaats De Biezen Witte Paardenkastanje

1539 Fagus sylvaticaBegraafplaats De Biezen Gewone beuk

1541 Fagus sylvatica 'Atropunicea'Begraafplaats De Biezen Bruine beuk

1442 Pinus sylvestrisBegraafplaats De Biezen Grove den

1445 Quercus petraeaBegraafplaats De Biezen Wintereik

1443 Quercus roburBegraafplaats De Biezen Zomereik

1493 Tilia europaea 'Zwarte Linde'Begraafplaats De Biezen Hollandse linde spp.

1453 Tilia europaea 'Zwarte Linde'Begraafplaats De Biezen Hollandse linde spp.
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1626 Quercus roburBurg. Rijkenspark Zomereik

7394 Fagus sylvaticaDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Gewone beuk

7415 Fagus sylvaticaDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Gewone beuk

18731 Quercus roburDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Zomereik

18732 Quercus roburDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Zomereik

3098 Quercus roburDUIN- EN KRUIDBERGERWEG Zomereik

3632 Aesculus carneaFRANS NETSCHERLAAN Rode paardekastanje

5658 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde

5660 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde

5665 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde

5618 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde

5554 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde

5558 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde

5670 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde

5576 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde

5574 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde

5575 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde

5572 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde

5666 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde

5667 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde

5668 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde

5551 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde

5582 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde

5570 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde

5559 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde

5567 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde

5562 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde

5611 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde

5612 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde

5550 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde

5614 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde

5610 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde

5556 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde

5561 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde

5583 Tilia europaea 'Pallida'HOOFDSTRAAT Koningslinde
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8780 Fagus sylvaticaMIDDENDUINERWEG Gewone beuk

8781 Quercus roburMIDDENDUINERWEG Zomereik

19010 Tilia cordataMOLENSTRAAT Winterlinde

14592 Tilia cordataTERRASWEG Winterlinde

1642 Tilia europaeaWUSTELAAN Hollandse linde

Santpoort Zuid  ( Gemeente Velsen Monumentaal )

18795 Fagus sylvaticaBERGWEG Gewone beuk

784 Tilia europaeaBLOEMENDAALSESTRAATWEG Hollandse linde

804 Tilia europaea 'Zwarte Linde'BLOEMENDAALSESTRAATWEG Hollandse linde spp.

820 Tilia europaea 'Zwarte Linde'BLOEMENDAALSESTRAATWEG Hollandse linde spp.

789 Tilia europaea 'Zwarte Linde'BLOEMENDAALSESTRAATWEG Hollandse linde spp.

788 Tilia europaea 'Zwarte Linde'BLOEMENDAALSESTRAATWEG Hollandse linde spp.

805 Tilia europaea 'Zwarte Linde'BLOEMENDAALSESTRAATWEG Hollandse linde spp.

1673 Tilia europaeaBurg. Rijkenspark Hollandse linde

3108 Fagus sylvatica 'Atropunicea'DUINLUSTPARKWEG Bruine beuk

18930 Tilia europaeaEYNDENHOEFFLAAN Hollandse linde

18931 Tilia europaeaEYNDENHOEFFLAAN Hollandse linde

18929 Tilia europaeaEYNDENHOEFFLAAN Hollandse linde

18707 Tilia europaeaEYNDENHOEFFLAAN Hollandse linde

18706 Tilia europaeaEYNDENHOEFFLAAN Hollandse linde

18705 Tilia europaeaEYNDENHOEFFLAAN Hollandse linde

4955 Quercus roburHARDDRAVERSLAAN Zomereik

18945 Tilia europaeaHARDDRAVERSLAAN Hollandse linde

8180 Quercus roburLOUISE DE COLIGNYLAAN Zomereik

8179 Quercus roburLOUISE DE COLIGNYLAAN Zomereik

8778 Quercus frainettoMIDDENDUINERWEG Hongaarse eik

8777 Quercus roburMIDDENDUINERWEG Zomereik

18780 Quercus turneri 'Pseudoturneri'MIDDENDUINERWEG Eik spp.

18825 Fraxinus excelsiorSCHOTERKERKPAD Gewone es

18823 Quercus roburSCHOTERKERKPAD Zomereik

18803 Acer campestreVAN DALENLAAN Veldiep

15088 Tilia europaeaVAN DALENLAAN Hollandse linde

15889 Tilia europaeaVELSERENDERLAAN Hollandse linde

15923 Tilia europaeaVELSERENDERLAAN Hollandse linde

39Pagina



Boomnummer Straatnaam Latijnse naam Nederlands naam

18799 Tilia europaeaWILLEM DE ZWIJGERLAAN Hollandse linde

18989 Platanus x hispanicaWUSTELAAN Gewone plataan

17275 Tilia europaeaWUSTELAAN Hollandse linde

17281 Tilia europaeaWUSTELAAN Hollandse linde

17280 Tilia europaeaWUSTELAAN Hollandse linde

17277 Tilia europaeaWUSTELAAN Hollandse linde

17278 Tilia europaeaWUSTELAAN Hollandse linde

17279 Tilia europaeaWUSTELAAN Hollandse linde

17276 Tilia europaeaWUSTELAAN Hollandse linde

17271 Tilia europaeaWUSTELAAN Hollandse linde

17274 Tilia europaeaWUSTELAAN Hollandse linde

17273 Tilia europaeaWUSTELAAN Hollandse linde

17270 Tilia europaeaWUSTELAAN Hollandse linde

17282 Tilia europaeaWUSTELAAN Hollandse linde

17272 Tilia platyphyllosWUSTELAAN Zomerlinde

17298 Tilia tomentosaWUSTELAAN Zilverlinde

Velsen Zuid en Driehuis  ( Gemeente Velsen Monumentaal )

19047 Tilia europaeaBOSWEG Hollandse linde

19045 Aesculus hippocastanumDRIEHUIZERKERKWEG Witte Paardenkastanje

19046 Fagus sylvatica 'Atropunicea'DRIEHUIZERKERKWEG Bruine beuk

18085 Platanus x hispanicaDRIEHUIZERKERKWEG Gewone plataan

18096 Platanus x hispanicaDRIEHUIZERKERKWEG Gewone plataan

19029 Quercus roburDRIEHUIZERKERKWEG Zomereik

2932 Tilia europaeaDRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde

18560 Tilia europaeaDRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde

18561 Tilia europaeaDRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde

18530 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde spp.

2991 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde spp.

2992 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde spp.

2993 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde spp.

2994 Tilia europaea 'Zwarte Linde'DRIEHUIZERKERKWEG Hollandse linde spp.

6682 Tilia europaeaKERKESINGEL Hollandse linde

18199 Tilia cordataKERKPLEIN Winterlinde

18201 Tilia cordataKERKPLEIN Winterlinde
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18202 Tilia cordataKERKPLEIN Winterlinde

18200 Tilia cordataKERKPLEIN Winterlinde

6706 Tilia europaeaKERKPLEIN Hollandse linde

6705 Tilia europaeaKERKPLEIN Hollandse linde

6704 Tilia europaeaKERKPLEIN Hollandse linde

6707 Tilia europaeaKERKPLEIN Hollandse linde

6698 Tilia europaeaKERKPLEIN Hollandse linde

6697 Tilia europaeaKERKPLEIN Hollandse linde

6702 Tilia europaeaKERKPLEIN Hollandse linde

6699 Tilia europaeaKERKPLEIN Hollandse linde

6703 Tilia europaeaKERKPLEIN Hollandse linde

6701 Tilia europaeaKERKPLEIN Hollandse linde

6700 Tilia europaeaKERKPLEIN Hollandse linde

19061 Tilia platyphyllosKWEEKENSTEINSWEG Zomerlinde

19060 Tilia platyphyllosKWEEKENSTEINSWEG Zomerlinde

9793 Fraxinus excelsior 'Westhofs Glorie'MEERVLIETSTRAAT Gewone es spp.

9794 Fraxinus excelsior 'Westhofs Glorie'MEERVLIETSTRAAT Gewone es spp.

9812 Tilia cordataMEERVLIETSTRAAT Winterlinde

18194 Tilia cordataMEERVLIETSTRAAT Winterlinde

18195 Tilia cordataMEERVLIETSTRAAT Winterlinde

9813 Tilia cordataMEERVLIETSTRAAT Winterlinde

8505 Tilia europaeaMEERVLIETSTRAAT Hollandse linde

8504 Tilia europaeaMEERVLIETSTRAAT Hollandse linde

8506 Tilia europaeaMEERVLIETSTRAAT Hollandse linde

8508 Tilia europaeaMEERVLIETSTRAAT Hollandse linde

8507 Tilia europaeaMEERVLIETSTRAAT Hollandse linde

8759 Tilia europaeaMIDDENDORPSTRAAT Hollandse linde

8758 Tilia europaeaMIDDENDORPSTRAAT Hollandse linde

19048 Taxus baccatapark Schoneberg Taxus, Venijnboom

17940 Tilia europaeapark Schoneberg Hollandse linde

17941 Tilia europaeapark Schoneberg Hollandse linde

12458 Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'Park Velserbeek Noorse esdoorn spp.

12504 Aesculus carneaPark Velserbeek Rode paardekastanje

12396 Aesculus hippocastanumPark Velserbeek Witte Paardenkastanje

12410 Aesculus hippocastanumPark Velserbeek Witte Paardenkastanje
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19023 Aesculus hippocastanumPark Velserbeek Witte Paardenkastanje

19024 Aesculus hippocastanumPark Velserbeek Witte Paardenkastanje

12337 Fagus sylvaticaPark Velserbeek Gewone beuk

19021 Fagus sylvaticaPark Velserbeek Gewone beuk

12379 Fagus sylvaticaPark Velserbeek Gewone beuk

12665 Fagus sylvatica 'Atropunicea'Park Velserbeek Bruine beuk

12260 Fagus sylvatica 'Atropunicea'Park Velserbeek Bruine beuk

12338 Fagus sylvatica 'Atropunicea'Park Velserbeek Bruine beuk

12332 Fagus sylvatica 'Atropunicea'Park Velserbeek Bruine beuk

12335 Fagus sylvatica 'Atropunicea'Park Velserbeek Bruine beuk

12461 Fagus sylvatica 'Atropunicea'Park Velserbeek Bruine beuk

12412 Fagus sylvatica 'Atropunicea'Park Velserbeek Bruine beuk

12545 Fagus sylvatica 'Atropunicea'Park Velserbeek Bruine beuk

12387 Fagus sylvatica 'Atropunicea'Park Velserbeek Bruine beuk

19018 Fagus sylvatica 'Atropunicea'Park Velserbeek Bruine beuk

12280 Fagus sylvatica 'Atropunicea'Park Velserbeek Bruine beuk

12341 Malus sp.Park Velserbeek Appel spp.

12503 Platanus x hispanicaPark Velserbeek Gewone plataan

19028 Platanus x hispanicaPark Velserbeek Gewone plataan

19022 Platanus x hispanicaPark Velserbeek Gewone plataan

12524 Platanus x hispanicaPark Velserbeek Gewone plataan

12523 Platanus x hispanicaPark Velserbeek Gewone plataan

12383 Quercus roburPark Velserbeek Zomereik

12551 Quercus roburPark Velserbeek Zomereik

12696 Quercus roburPark Velserbeek Zomereik

12303 Quercus roburPark Velserbeek Zomereik

19025 Quercus roburPark Velserbeek Zomereik

12500 Quercus rubraPark Velserbeek Amerikaanse eik

19019 Taxodium distichumPark Velserbeek Moerascypres

12520 Taxus baccataPark Velserbeek Taxus, Venijnboom

19026 Taxus baccataPark Velserbeek Taxus, Venijnboom

12344 Taxus baccata 'Fastigiata'Park Velserbeek Taxus, Venijnboom spp.

12546 Tilia europaeaPark Velserbeek Hollandse linde

12553 Tilia europaeaPark Velserbeek Hollandse linde

12415 Tilia europaeaPark Velserbeek Hollandse linde
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12390 Tilia europaeaPark Velserbeek Hollandse linde

12459 Tilia europaeaPark Velserbeek Hollandse linde

19020 Tilia europaeaPark Velserbeek Hollandse linde

12259 Tilia europaeaPark Velserbeek Hollandse linde

19027 Tilia europaeaPark Velserbeek Hollandse linde

12779 Tilia europaea 'Euchlora'Park Velserbeek Krimlinde

12329 Tilia europaea 'Euchlora'Park Velserbeek Krimlinde

12778 Tilia europaea 'Euchlora'Park Velserbeek Krimlinde

12806 Tilia europaea 'Pallida'Park Velserbeek Koningslinde

12301 Tilia petiolarisPark Velserbeek Hangende zilverlinde

9821 Aesculus hippocastanumPARKWEG Witte Paardenkastanje

9699 Carpinus betulus 'Fastigiata'PARKWEG Haagbeuk spp.

9700 Carpinus betulus 'Fastigiata'PARKWEG Haagbeuk spp.

9695 Carpinus betulus 'Fastigiata'PARKWEG Haagbeuk spp.

9814 Fagus sylvaticaPARKWEG Gewone beuk

9811 Quercus turneri 'Pseudoturneri'PARKWEG Eik sp.

13344 Tilia europaea 'Zwarte Linde'RIJKSWEG Hollandse linde spp.

13167 Ulmus hollandica 'Belgica'RIJKSWEG Hollandse iep

19065 Quercus roburTOLSDUINERLAAN Zomereik

19064 Quercus roburTOLSDUINERLAAN Zomereik

14783 Quercus roburTOLSDUINERLAAN Zomereik

14795 Tilia europaeaTORENSTRAAT Hollandse linde

15347 Fagus sylvaticaVAN TUYLLWEG Gewone beuk

18434 Aesculus hippocastanumWATERLOOLAAN Witte Paardenkastanje

18050 Aesculus hippocastanumWATERLOOLAAN Witte Paardenkastanje

18037 Aesculus hippocastanumWATERLOOLAAN Witte Paardenkastanje

18035 Aesculus hippocastanumWATERLOOLAAN Witte Paardenkastanje

18436 Quercus roburWATERLOOLAAN Zomereik

18029 Quercus roburWATERLOOLAAN Zomereik

16416 Quercus roburWATERLOOLAAN Zomereik

18032 Quercus roburWATERLOOLAAN Zomereik

18034 Quercus roburWATERLOOLAAN Zomereik

18437 Quercus roburWATERLOOLAAN Zomereik
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BIJLAGE 2b 
 
Lijst met toevoegingen en verwijdering  
naar aanleiding van de zienswijze en inspraak. 
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BIJLAGE 3 
 
Overzichtstekeningen 
‘monumentale en waardevolle bomen van particulieren en gemeente Velsen’ per wijk 

  
 

 



  
 

 



BIJLAGE 4 
Overzichtstekeningen Bomenstructuur met kapvergunning, landgoederenzone en 
Santpoort en aandachtsgebied kleine landschapselementen met kapvergunning. 
 
Bomenstructuur in de landgoederenzone, waar de kapvergunning gehandhaafd blijft. 
 

 
 

  
 

 



Bomenstructuur in Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid, waar de kapvergunning 
gehandhaafd blijft. 
 

  
 

 



Zone met bijzondere landschapselementen.  
In deze zone blijft ook de kapvergunning gehandhaafd. 
 

 
 

  
 

 



  
 

 



BIJLAGE 5 
Zienswijze- en inspraakdocument 

  
 

 



 

  
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Inspraakrapportage op het plan  
“Monumentale bomen”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
gemeente Velsen 

september 2013 

  
 

 



  
 

 



Inspraakrapportage op conceptplan “Monumentale bomen”. 
 
 

1 Inleiding 
 
In november 2012 is het conceptplan “Monumentale bomen” ter inzage gelegd. 
Dit plan beschrijft welke bomen in gemeente Velsen waardevol of monumentaal zijn en 
daarbij belangrijk voor hun leefomgeving. 
 
Het voorstel is geschreven naar aanleiding van raadsvragen met daarbij het verzoek om 
aanpassing en versimpeling van de kapverordening. 
Voor grote delen van gemeente Velsen vervalt de kapverordening. Hierdoor wordt er een 
publieksvriendelijke deregulering uitgevoerd, een nadrukkelijke wens van de raad. 
Om toch bijzondere en waardevolle bomen te behouden is een lijst van waardevolle en 
monumentale bomen opgesteld en zijn er gebieden aangewezen, waarvoor de 
kapverordening wél van kracht blijft. 
 
Op dit plan is in de periode november 2012 – februari 2013 door een aantal inwoners en 
belangengroepen gereageerd door middel van brieven met zienswijzen / inspraak. 
Belangrijkste punten uit deze inspraak waren de vragen en twijfel over het loslaten van 
de kapverordening en daarbij het “vogelvrij” verklaren van de bomen en de begrenzing 
van het beschermde gebied, vooral in Santpoort-Noord. 
Meer individueel kwamen vragen binnen over waarom en hoe er keuzes zijn gemaakt om 
bomen monumentaal of waardevol te benoemen en andere bomen weer niet. 
 
In de reactie op alle vragen en opmerkingen vanuit deze inspraak hopen we zowel 
algemeen als individueel de vragen te beantwoorden en daarbij ook deze antwoorden te 
kunnen motiveren. Enkele vragen die via brieven of e-mail zijn gesteld zijn niet ter zake 
doende voor de inspraak. Deze zijn individueel per brief afgehandeld. 
 
Wijzigingen in het plan zijn aan het einde opgesomd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgenomen in dit document zijn: 
Bijlage 1: 
Aanvullende lijst met waardevolle en monumentale bomen  
uit de inspectie van zomer 2013. 
 
Bijlage 2: 
Plattegrond met gebied waarbinnen de kapverordening voor alle bomen blijft gelden 
en de aanvullende gebieden, naar aanleiding van de inspraak 
 

  
 

 



 
2 Ingezonden vragen en opmerkingen met de antwoorden 

 
Algemene antwoorden op vragen die meerdere keren gesteld zijn. 
Vraag: 

 Zijn alle bomen geïnspecteerd en beoordeeld of ze voldoen aan de status 
monumentaal of waardevol? 

Antwoord: 
Alle bomen binnen de bebouwde kom van gemeente Velsen zijn geïnventariseerd en 
beoordeeld. Van te voren is een lijst met criteria opgesteld waaraan bomen moeten 
voldoen om als waardevol of monumentaal te worden aangemerkt. Er zijn dan ook geen 
uitzonderingen gemaakt voor bomen of gebieden.  
 
Vraag:  

 Kan de gemeente nu alle bomen die zij in eigendom heeft zonder vergunning 
en dus zonder communicatie verwijderen? 

Antwoord: 
Voor alle gemeentelijke bomen heeft de gemeente haarzelf een informatieplicht 
opgelegd. Kap, sterke snoei of verplanten van bomen in openbaar groen wordt dus altijd 
geïnformeerd en gecommuniceerd naar direct omwonenden en betrokkenen. 
 
 
Vraag: 

 Naar aanleiding van een brief over monumentale bomen wijs ik u graag op een 
eeuwenoude Taxus langs het pad door Hoogergeest nabij de Waterlandweg en 
Bosweg. 

- Is deze boom bij de gemeente bekend en staat hij ook op de lijst waardevolle en 
monumentale bomen? 

- Valt deze boom onder het beheer en onderhoud van de gemeente? 
Antwoord: 
Deze Taxus is bekend bij de gemeente, valt onder ons beheer en staat op de lijst. 
 
 
Vraag: 

 Wat is precies het verschil tussen een waardevolle- , monumentale boom en de 
overige bomen? 

Antwoord: 
In het rapport is een aantal criteria opgesteld waaraan een boom moet voldoen om 
waardevol of monumentaal te worden gerekend. Hierdoor is het meetbaar en eenduidig 
gemaakt. Globaal kan gesteld dat waardevolle bomen ten minste 50 jaar oud zijn en 
monumentale bomen ten minste 80 jaar. Na aanpassing van de APV moet voor 
waardevolle of monumentale bomen een kapvergunning worden aangevraagd, de 
meeste overige bomen worden daarvan vrijgesteld. 
 
Vraag: 

 Kan er een kapvergunning verleend worden met als reden dat de boom moet 
wijken voor lichtval op zonnepanelen? 

Antwoord: 
Nee, dit is niet waarschijnlijk, maar zal per situatie bekeken worden. Daar waar de bomen 
al veel langer aanwezig zijn dan de nieuwe panelen, zal er kritisch beoordeeld worden en 
zullen zeer waarschijnlijk de bomen behouden blijven. 

  
 

 



 
Vraag: 

 Krijgt een eigenaar van een monumentale boom subsidie voor onderhoud? 
Antwoord: 
Nee, eigenaars krijgen geen extra support vanuit de gemeente. Er is geen 
subsidieregeling. 
 
Vraag: 

 Kan een niet monumentale boom, ook al is het een grensgeval, zomaar 
verwijderd worden? 

Antwoord: 
Ja, voor alle bomen die straks niet meer onder de kapverordening vallen is geen 
meldingsplicht meer. Eigenaars van deze bomen hebben zelf het recht te doen met de 
bomen wat hen goed dunkt. Gemeente Velsen heeft zichzelf wel een meldingsplicht 
opgelegd voor al haar bomen in eigendom.  
 
Vraag: 

 Er is geen lijst met monumentale – of waardevolle bomen bekend bij de 
bewoners van Wüstelaan 59. 

Antwoord: 
De lijst waardevolle- en monumentale bomen die op het perceel staan van Wüstelaan 59 
is opgestuurd naar de eigenaar van het perceel. 
 
Vraag: 

 De gemeente heeft drie bomen verwijderd op de Wüstelaan, te weten een linde, 
een beuk en een paardenkastanje. Hiervoor zijn nog geen nieuwe bomen 
geplant. 

Antwoord: 
Voor het kappen van deze bomen is geen herplantplicht opgelegd.  
 
 
Vraag: 

 Naar mijn mening is de boom in mijn tuin, die als waardevol is bestempeld, te 
jong om dat te kunnen zijn. Kan deze boom van de lijst verwijderd worden? 

Antwoord: 
Bij nadere inventarisatie en onderzoek is inderdaad bevonden dat de boom te jong is om 
als waardevol of monumentaal te worden benoemd. Deze boom zal van de lijst 
verwijderd worden. 
 
Vraag: 

 Bij het bestuderen van de kaarten met monumentale en waardevolle bomen 
worden op de volgende locaties bomen gemist: 

- Burgemeester Rambonnetlaan 
- J.P. Coenstraat ter hoogte van het Watertorenpark 
- Stephensonplein 
- Trompstraat, westelijk van de Fr. Naereboutstraat 
- Warmerhovenstraat 

Antwoord: 
Naar aanleiding van het verzoek heeft gemeente Velsen deze straten extra 
geïnventariseerd. Er is gekeken of in IJmuiden aanvullend extra bomen, die aan de 
criteria voldoen, op de lijst van waardevolle en monumentale bomen te plaatsen.  
Er is tijdens de herinventarisatie contact geweest met de heer Zwakman en uitleg 
gegeven dat er geen extra bomen zijn die op de monumentale lijst bijgeplaatst worden.  

  
 

 



 
Brief verstuurd via mail 
Vraag: 

 Drempel: een kapvergunning is een drempel, die eigenaren ervan weerhoudt 
ondoordacht te kappen 

Antwoord: 
Met de ervaring die is opgedaan met het verstrekken van kapvergunningen de afgelopen 
jaren en met ervaringen die we hebben meegekregen vanuit andere gemeenten over het 
vrijgeven van het kappen van bomen weten we dat dit niet het geval is. 
 
Vraag:  

 Onduidelijkheid: De omkadering van gebieden, zoals aangegeven in bijlage 4 
geeft onduidelijkheid. De overlap met de lijst waardevolle en monumentale 
bomen wordt niet duidelijk weergegeven. Ook is er onduidelijkheid over de 
exacte begrenzing van de gebieden 

Antwoord:  
De groen omlijnde gebieden, zoals aangegeven in bijlage 4 van het conceptrapport zijn 
gebieden waarbinnen alle bomen met een stamdiameter van meer dan 15 centimeter 
kapvergunningsplichtig zijn. Binnen deze gebieden verandert ten opzichte van het 
vigerende beleid niets. Daar bovenop zijn in die gebieden, met dezelfde 
randvoorwaarden als in de rest van gemeente Velsen monumentale en waardevolle 
bomen aangewezen. Voor die bomen zal dezelfde strenge toetsing gelden als voor 
andere waardevolle of monumentale bomen in de rest van de gemeente. 
Naar aanleiding van uw vragen en opmerkingen, maar ook vanuit vragen en 
opmerkingen die anderen gesteld hebben is gekeken naar uitbreiding van de groen 
omzoomde gebieden. In de bijlage is een kaart gevoegd met uitbreiding van deze 
gebieden. 
 
Vraag: 

 Niet alle bomen over één kam. Kan er rekening gehouden worden met het 
verschil van karakter van de verschillende woonkernen te Velsen? 

Antwoord: 
Voor het opstellen van de lijst waardevolle en monumentale bomen zijn vooraf criteria 
vastgesteld. Met deze criteria zijn de bomen getoetst. Er zijn delen binnen Velsen die 
meer bomen hebben die onder deze criteria vallen dan andere woonkernen in Velsen. 
Hierdoor ontstaat een natuurlijke diversiteit van woonkernen. 
 
Vraag: 

 Groene gebieden. Er wordt een gedifferentieerd beleid gewenst per gebied. 
Antwoord: 
Zowel met het aanmerken van waardevolle en monumentale bomen als speciale 
gebieden wordt differentiatie aangebracht. Voor grote delen van Santpoort is een gebied 
aangemerkt, waarbinnen de kapvergunning gehandhaafd blijft. 
 
Vraag: 

 Efficiëntere afhandeling van kapaanvragen. Kan er op een makkelijkere, 
snellere manier een kapaanvraag worden behandeld?  

Antwoord: 
Het afhandelen van een kapvergunningsaanvraag valt onder de Omgevingsvergunning, 
“WABO” Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht. Behandeling van deze aanvragen 
dient volgens vast stramien te verlopen. 

  
 

 



 
Vraag: 

 Kan gesteld worden dat zieke bomen te allen tijde vervangen worden door 
nieuwe exemplaren? 

Antwoord: 
Nee. Bij het verlenen van een kapvergunning kan een herplantplicht of andere 
compenserende maatregelen worden opgelegd.  
Bij bomen in de openbare ruimte houdt gemeente Velsen vast aan het Bomenplan. Ook 
voor het kappen van zieke of dode bomen blijft een kapvergunning nodig, als deze 
kapvergunningsplichtig zijn. 
 
Vraag: 

 Kunnen bij behoud van de huidige kapverordening de leges verhoogd 
worden? 

Antwoord: 
Nee. Vanuit de Gemeenteraad is een gevraagd om de kapvergunning anders in te vullen. 
Het verhogen van leges is niet voorgesteld. 

 
Vraag: 

 Algemeen 1.1 Naar mening van het Wijkplatform springt de gemeente 
selectief om met het verstrekken van kapvergunningen. 

Antwoord: 
De behandeling en verwerking van omgevingsvergunningen wordt via strikt protocol 
doorlopen. Gemeente Velsen herkent zich niet in de opmerking hierover. 
 
Vraag: 

 Algemeen 1.2 Naar mening van het Wijkplatform blijft de gemeente sterk 
achter op haar geschreven beleid vanuit de bomenplannen van 1989 en 
2003. 

Antwoord: 
Met de evaluatie van het bomenplan 2003, waaraan nu gewerkt wordt blijkt dat er een 
groot gedeelte van de toen opgezette planning verwezenlijkt is. 
 
Vraag: 

 2.1 Wanneer wordt het conceptrapport behandeld en op welke wijze? 
Antwoord:  
Het rapport wordt in oktober door het college van B&W vastgesteld. 
 
Vraag: 

 2.2 Tot wanneer kan zienswijze worden ingediend? 
Antwoord:  
De zienswijze liep van 22 november 2012 tot maandag 21 januari 2013. 
Vanwege de vakantieperiode rond Kerst en de jaarwisseling is een extra lange periode 
aangehouden en zijn ook brieven en mail van na 21 januari 2013 meegenomen in de 
behandeling van de inspraak. 
 
Vraag: 

 2.3 Weegt kostenreductie op tegen verslechtering milieu? 
Antwoord:  
Dit is niet aan de orde. 

  
 

 



 
Vraag: 

 2.4 Het wijkplatform wenst de kapvergunning te behouden omwille van het 
tegengaan van nieuwe bebouwing 

Antwoord:  
Een kapvergunning is geen instrument nieuwbouwontwikkeling tegen te gaan. Dit wordt 
gestuurd middels het bestemmingsplan. 
 
Vraag: 

 2.5 Is er een overzicht van het aantal straatbomen in onze gemeente 
beschikbaar en hoe ontwikkelt dit zich? 

Antwoord:  
Dit is niet van belang voor de inspraak op dit document. 
 
Vraag: 

 2.6 Vanuit welke gemeenten komen de ervaringen die in het rapport 
genoemd zijn als voorbeeld om de kapverordening op te heffen 

Antwoord:  
In verschillende gemeenten in Nederland wordt de kapverordening omgezet naar een lijst 
van beschermde bomen of gebieden. Voorbeelden zijn onder andere Apeldoorn, Leiden 
en Moerdijk. De vele voorbeelden hebben ieder hun specifieke probleemstellingen en 
invullingen. Voor gemeente Velsen hebben we aan een eigen oplossing gewerkt. 
 
Vraag: 

 2.7 Is geïnventariseerd of in niet waardevolle of monumentale bomen ook 
zeldzame dieren of planten leven? 

Antwoord: 
Nee, dit is niet geïnventariseerd, maar daarvoor bestaat de Flora- en Faunawet. Hiermee 
is bescherming gewaarborgd. 
 
Vraag: 

 2.8 Zijn bomen binnen een rijksmonument gemarkeerd? 
Antwoord:  
Dit is niet van alle rijksmonumenten bekend. Bij enkele monumenten, zoals de Ruïne van 
Brederode, is het omliggende terrein onderdeel van het monument. 
 
Vraag: 

 2.9 Wat zegt wet en regelgeving over het vrijgeven van kapvergunningen? 
Antwoord:  
De kapvergunning is een lokale verordening. De lokale overheid kan dat zelf opstellen en 
vastleggen. 
 
Vraag: 

 2.10 In een krantenartikel stond dat ambtenaren aanbellen om te kijken naar 
particuliere waardevolle of monumentale bomen. Is dat gebeurd? 

Antwoord:  
Alle particuliere bomen zijn vanaf de openbare weg geïnventariseerd en geïnspecteerd. 
 
Vraag: 

 2.11 Kunt u aangeven wanneer de nieuwe aanplant plaats vindt voor de 
gerooide bomen aan de N202? 

Antwoord:  
De N202 is een weg buiten de bebouwde kom en niet in eigendom en beheer bij de 
gemeente, maar bij de provincie. Hierdoor heeft de gemeente geen betrokkenheid.  

  
 

 



 
Vraag: 

 2.12 De boomnummers die in het rapport staan aangegeven, zijn niet te 
traceren op de tekeningen. Is dat inmiddels mogelijk? 

Antwoord:  
Het is technisch nog niet mogelijk een tekening te maken, voor publiek makkelijk 
toegankelijk, waarop meer informatie staat. 
 
Vraag: 

 2.13 Kan aangegeven worden waarom het ecologisch waardevolle gebied 
rondom de spoorlijn niet is aangegeven als waardevol? 

Antwoord:  
De lijst waardevolle en monumentale bomen is opgesteld op de historische en 
ecologische waarde van de bomen. De bomen op de voormalige spoorlijn voldoen niet 
aan deze vooraf opgestelde criteria. 
 
Vraag: 

 2.14 De ANWB dicht groen waarde toe. Is de gemeente hiervan op de 
hoogte? 

Antwoord:  
Ja, de gemeente is op de hoogte van de onderzoeken die de ANWB heeft uitgevoerd.  
 
Vraag: 

 2.15 Is aan te geven hoeveel kapvergunningen door gemeente dan wel door 
particulieren worden aangevraagd? 

Antwoord:  
Nee. Niet alleen is daar geen telling naar gedaan, maar het is ook mogelijk meerdere 
bomen onder één vergunning te laten vallen. Cijfers laten dus geen waarheden zien. 
 
Vraag: 

 2.16 Hoe denkt u weg te nemen dat veelal in ogen van burgers niet zieke of 
gevaarlijke bomen worden gekapt? Is er meer transparantie mogelijk over 
keuzes en redenen? 

Antwoord:  
Alleen met eerlijke antwoorden en redenen die onderbouwd zijn kunnen we de inwoners 
overtuigen. Eerlijke, duidelijke en transparante voorlichting over keuzes zijn daarbij 
belangrijk. Alle kapvergunningen die verleend worden, worden in de toekomst ook met 
beargumentatie gepubliceerd. 
 
Vraag: 

 2.17 Zijn er in Nederland meerdere gemeenten bekend met deze verre 
gaande maatregelen? 

Antwoord:  
Ja, het is trend bij gemeenten om te dereguleren en dus de kapverordening terug te 
brengen tot het minimale. Voorbeelden van gemeenten zijn bij een eerdere vraag 
gegeven. 
 
Vraag: 

 2.18 Is het mogelijk huidige aantal straatbomen in aantal weer te geven? 
Antwoord:  
Het aantal bomen in openbaar groen in Velsen bedraagt: 19.809 
Het aantal straatbomen in Velsen bedraagt: 8.630 
Het aantal bomen in overig groen, grasvelden en heestervakken bedraagt: 11.079 
Dit zijn de actuele aantallen van 10 september 2013 uit het digitale groenbeheersysteem. 
 
Opmerking: 

  
 

 



 Samenvattend concludeert het Wijkplatform Velsen-Zuid dat het conceptplan 
een goed plan is, maar nog aanvulling en verbetering nodig heeft voor 
besluitvorming. 

 
Vraag: 

 Kan er bezwaar gemaakt worden als bomen niet op de lijst van waardevolle 
of monumentale bomen staan?  

Antwoord: 
Ja. Bomen worden getoetst aan vooraf vastgestelde criteria. Als bomen daaraan voldoen 
zijn ze waardevol of monumentaal. Het kan zijn dat er bomen over het hoofd zijn gezien. 
Hierover kan de gemeente in kennis worden gesteld, bij een volgende inspectie worden 
die exemplaren dan ook getoetst. 
 
Vraag: 

 Is bij de aanwijzing van waardevolle of monumentale bomen ook rekening 
gehouden met een redelijke verdeling van de “last” over de verschillende 
percelen? 

Antwoord: 
Nee. Alle bomen worden individueel getoetst op van te voren vastgestelde criteria. Als 
een boom daaraan voldoet is deze waardevol danwel monumentaal.  
 
Vraag: 

 Moeten bomen aan alle criteria voldoen om in aanmerking te komen voor de 
status “waardevol” of “monumentaal”? 

Antwoord: 
De bomen dienen aan alle voorwaarden te voldoen, zoals in het rapport omschreven 
staat; leeftijd conditie en beeldkwaliteit. Tevens dient een boom te voldoen aan ten 
minste één van de specifieke voorwaarden, zoals gesteld in het rapport. 
 
Vraag: 

 In de achtertuinen van de percelen aan de Laurillardlaan en aangrenzende 
percelen aan de Harddraverslaan staan veel bomen die mogelijk aan de 
criteria waardevol of monumentaal voldoen, maar niet op de lijst staan. 
Worden deze nog toegevoegd op de lijst? 

Antwoord:  
Tijdens een aanvullende inspectie in de zomer van 2013 zijn vier bomen extra 
toegevoegd op de lijst. 
 
Vraag:  

 Aan exact welke criteria voldoet de genoemde derde eik op ons perceel om 
wel te kwalificeren als waardevol? 

 Aan exact welke criteria voldoen naastgelegen eiken en andere bomen niet 
om niet te kwalificeren als waardevol? 

Antwoord: 
Het toetsen van de bomen op de vooraf vastgestelde criteria is mensenwerk. Bij een 
nadere inspectie in de zomer van 2013 zijn de bomen opnieuw bekeken en getoetst. Zie 
vorig antwoord. 
 
Vraag: 

 Is het mogelijk dat de stippen van de bomen die onze tuin zijn getekend 
mogelijk bomen betreffen die in de tuinen van de buren staan? 

Antwoord: 
Ja, dat is mogelijk.  
Bij nadere inspectie in de zomer van 2013 zijn de bomen nauwkeuriger op de tekening 
weergegeven en zijn fouten gecorrigeerd 
 

  
 

 



Vraag:  
 Wat is de procedure van zienswijze indienen en bezwaar maken op het 

conceptplan monumentale bomen? 
Antwoord: 
De periode van 22 november 2012 tot eind januari 2013 is de mogelijkheid geboden 
zienswijze in te dienen. Vanwege de vakantieperiode rond Kerst en de jaarwisseling is 
een extra lange periode aangehouden en zijn ook brieven en mail van na 21 januari 2013 
meegenomen in de behandeling van de inspraak. 
Deze zienswijze worden gebruikt om, daar waar nodig, aanpassingen door te voeren. Het 
conceptplan met aanpassingen wordt dan door het college vastgesteld. Alle inwoners 
van gemeente Velsen worden hierover geïnformeerd via de huis-aan-huiskranten en de 
gemeentelijke website.  
 
Vraag: 

 Er is bezorgdheid over het feit dat het voorstel wordt benoemd als 
bezuinigingsvoorstel. 

Antwoord:  
Het berust op een misverstand dat gemeente Velsen deze maatregel als bezuiniging 
doorvoert. In het rapport is wel aangegeven dat voor een nieuwe kapverordening is 
gekozen als lastenverlichting en ontlasting van regeldruk voor de aanvrager, de inwoner 
van Velsen. Door het vrijgeven van een groot aantal bomen op de kapverordening hoeft 
daarover geen leges meer betaald te worden door de inwoners. 
 
Vraag: 

 Met een voorbeeld wordt de informatievoorziening naar omwonenden via de 
vergunningsaanvraag en publicatie aangesneden als een belangrijk element 
van de kapverordening. Door middel van deze publicatie worden inwoners 
van Velsen gewezen op de op handen zijnde ontwikkelingen in hun 
omgeving. 

Antwoord:  
Voor monumentale en waardevolle bomen en voor alle bomen in eigendom van 
gemeente Velsen blijft deze informatieplicht bestaan. Daarnaast is een deel van de 
gemeente aangewezen als gebied waarbinnen altijd kapvergunning moet worden 
aangevraagd, omdat dit gebied een waardevol groen karakter heeft. Dit gebied staat 
aangegeven in een bijlage in het rapport. Daarnaast blijft voor alle bomen in eigendom 
van gemeente Velsen een informatieplicht bestaan.  
 
Vraag: 

 Naar aanleiding van het gemelde voorbeeld in de brief over de laatste niet 
gekandelaberde boom bij het huizenblok het volgende: Mogen bomen zonder 
toestemming sterk gesnoeid of gekandelaberd worden? 

Antwoord:  
Als straks bomen een waardevolle of monumentale status hebben, moet altijd vergunning 
worden aangevraagd. Niet alleen voor kappen, maar ook voor sterke snoei, zoals 
kandelaberen, of voor verplanten. 
 
Vraag:  

 Komt de eik op Kruidbergerweg 76 in aanmerking voor de status 
monumentaal of waardevol?  

Antwoord:  
De eik op Kruidbergerweg 76 is in de zomer van 2013 opnieuw geïnspecteerd. De eik is 
als waardevol bijgeplaatst op de lijst. 
 
 
Vraag: 

  
 

 



 De Vrienden van Park Kennemergaarde verzoekt de gemeente een volledige 
inventarisatie van het park te maken, met inschatting van waarde en behoud 
en herstel. 

Antwoord:  
Naast de inventarisatie van waardevolle en monumentale bomen is gemeente Velsen 
bezig met het actualiseren van het bomenbeleidsplan en daaropvolgend andere 
groenplannen. 
Inventarisatie van parken en landgoederen hoort daar onder. Dit zal dus los staan van de 
inventarisatie van monumentale en waardevolle bomen. 
 
Vraag:  

 De huidige regels voor het verlenen of weigeren van een kapvergunning 
geven een redelijke mate van bescherming van het bomenbestand. Het 
aanvragen van een kapvergunning heeft een sterk remmend effect. Kan de 
huidige situatie gehandhaafd blijven? 

Antwoord:  
Bij evaluatie van de aangevraagde en verleende kapvergunningen van de afgelopen 
jaren blijkt bijna geen vergunning geweigerd te zijn. Er waren dus geen gronden om een 
vergunning te weigeren. De gedachte dat alle inwoners met een zaag in de startblokken 
staan te wachten op de nieuwe kapverordening wordt niet onderschreven. Uit ervaring in 
den lande blijkt dat er niet meer wordt gerooid of gekapt dan met een 
vergunningssysteem. Ook is het niet zo dat de huidige kapvergunning een remmende 
werking heeft op het kappen van bomen vanwege bijvoorbeeld de kosten van de 
aanvraag. 
 
Vraag: 

 De lijst met kapvergunningsplichtige bomen is incompleet. Een groot aantal 
waardevolle en beeldbepalende bomen staat er niet op. 

Antwoord:  
De gemeente herkent zich niet in de opmerking dat veel markante bomen niet op de lijst 
staan. Er is kritisch gekeken naar het gehele bomenbestand met van te voren opgestelde 
randvoorwaarden. Alle bomen binnen de bebouwde kom zijn aan deze lijst getoetst. 
 
 
Vraag: 

 Stichting Dorpsraad Driehuis heeft haar zorgen over de bomenlijst die is 
opgesteld zonder duidelijke criteria. 

Antwoord: 
Voor het opstellen van de lijst van waardevolle en monumentale bomen is van te voren 
een lijst van criteria opgesteld. Met deze criteria zijn alle bomen geïnspecteerd en dus 
getoetst. Uitkomst is daarbij duidelijk, een boom is of niet waardevol of monumentaal, of 
wel! 
Door deze lijst van te voren op te stellen is er een duidelijk overzicht gekomen van wat 
waardevol of monumentaal wordt benoemd en dus hoe de voorraad waardevolle en 
monumentale bomen binnen de gemeente is. 
Omdat het een lijst is van levende have, zal de lijst actueel gehouden worden. Iedere vijf 
jaar wordt de lijst herzien en aangevuld.  
 
Vraag: 

 Is het juist gesteld dat het bomenplan, zoals opgesteld in 2003 nu niet langer 
meer in beeld is? 

Antwoord:  
Deze beredenering is onjuist. Het plan om waardevolle en monumentale bomen te 
beschermen met een verbijzonderde status in de kapverordening staat los van het 
bomenplan 2003. Dit bomenplan wordt dit jaar, 2013 geactualiseerd en aangevuld. De 
gemeente blijft dus dit bomenplan hanteren.  

  
 

 



 
Vraag: 

 Hebben we straks als inwoners van onze gemeente geen zicht meer over 
welke bomen er door de gemeente gekapt of vervangen gaan worden? 

Antwoord: 
De gemeente legt haarzelf een informatieplicht op. Voor alle werkzaamheden worden de 
bewoners geïnformeerd. Als dus bomen sterk gesnoeid, gerooid of verplant worden, 
wordt dit van te voren kenbaar gemaakt. Dit kan in een bewonersbrief of op de 
informatiepagina in de huis-aan-huis krant. 
 
Vraag: 

 Kunt u aangeven tot welk moment zienswijzen kunnen worden ingediend? Dit 
kon ik niet vinden in het artikel in de krant. 

Antwoord: 
In de huis-aan-huis kranten heeft een artikel gestaan over de inspraakperiode. Daarin is 
de datum van 21 januari 2013 genoemd. Deze informatie heeft ook op de webpagina van 
gemeente Velsen gestaan. Vanwege de vakantieperiode rond Kerst en de jaarwisseling 
is een extra lange periode aangehouden en zijn ook brieven en mail van na 21 januari 
2013 meegenomen in de behandeling van de inspraak. 
 
Vraag: 

 In publicaties over de conceptlijst waardevolle en monumentale bomen staat 
dat alle eigenaars geïnformeerd zijn. Bij steekproeven blijkt dat niet altijd het 
geval te zijn. 

Antwoord: 
De eigenaars van de percelen zijn geïnformeerd per brief. Het kan zijn dat de bewoners 
niet de eigenaars zijn van het perceel waarop de waardevolle of monumentale boom 
staat. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om de gebruikers te informeren. 
 
Vraag: 

 Ik verneem graag de status van bomen op de spoordijk achter mijn huis en in 
de directe omgeving van mijn woning. 

Antwoord: 
In het conceptplan en op de bijgevoegde tekeningen staan alle waardevolle en 
monumentale bomen, zowel op particulier eigendom als op gemeentelijke gronden. Alle 
overige bomen, die niet vermeld staan op deze lijst en tekening hebben geen bijzondere 
status. 
 
Vraag: 

 Is het mogelijk op voorhand bezwaar aan te tekenen tegen eventuele kap van 
bomen? 

Antwoord: 
Nee, dit is niet mogelijk. 
 
Vraag: 

 Aan welke compensatie in groen denkt de gemeente in Velsen ter 
compensatie van de groei van vliegverkeer, auto- en scheepvaartverkeer? 

Antwoord: 
Deze vraag is niet relevant voor het plan waardevolle en monumentale bomen.  
 
Vraag: 

 Telt het financiële gewin van het plan waardevolle en monumentale bomen 
waarde dan het in stand houden van de bestaande regelgeving? 

Antwoord: 
Vanuit de politiek is nadrukkelijk gekozen voor lastenverlichting voor de inwoner. Zowel 
op regelgeving als op financiële lasten. Dit plan is daarvan een uitwerking. 

  
 

 



 
Vraag: 

 Ik stel dat ten onrechte een aantal bomen niet op de lijst van waardevolle en 
monumentale bomen is geplaatst 

Antwoord: 
Van te voren is een lijst met criteria opgesteld. Alle bomen zijn hieraan objectief en eerlijk 
getoetst. Er is geen uitzondering gemaakt. 
Gemeente Velsen herkent zich niet in de opmerking dat bewust bomen niet op de lijst 
geplaatst zijn. 
 
Vraag: 

 Een aantal bomen wordt op een lijst aangeduid als vergunningsplichtig. 
Onduidelijk is of dit alleen gemeentelijke bomen betreffen of ook particuliere 
bomen. 

Antwoord: 
De opgestelde lijst waardevolle en monumentale bomen betreft zowel particuliere als 
gemeentelijke bomen. Als een boom waardevol of monumentaal is en er wordt voor die 
boom een kapvergunning aangevraagd, zal de gemeente daaraan voorwaarden stellen, 
zoals een compensatieplicht. 
 
Vraag: 

 Aandachtsgebieden kleine landschapselementen met kapvergunning. De 
Stichting wil met klem adviseren dit gebied uit te breiden en losse elementen 
zo met elkaar te verbinden. 

Antwoord: 
Naar aanleiding van een gesprek met leden van de stichting is besloten om op dit 
verzoek in te gaan. Een aangepaste kaart met een groter aaneengesloten deel zal 
bijgevoegd worden. 
 
Vraag: 

 Bij nadere bestudering van de lijst met waardevolle en monumentale bomen 
ziet de stichting enkele bomen die ontbreken op de lijst. 

Antwoord: 
In juli 2013 nog een extra inventarisatieronde uitgevoerd. Die ronde heeft in 
samenspraak met mevrouw Baron in de directe omgeving van de Pastoorstraat één 
exemplaar extra opgeleverd. Deze boom wordt aangevuld op de lijst waardevolle bomen. 
 
Vraag: 

 Het is niet duidelijk hoe de gemeente de bewoners gaat informeren over 
voorgenomen kap van bomen op gemeentegrond. Het betreft hier louter 
informatieplicht. 

Antwoord: 
Gemeente Velsen legt haarzelf de plicht op voor alle bomen in openbaar gebied melding 
te maken als deze sterk gesnoeid, verplant of gerooid worden. Dit gebeurt via de huis-
aan-huiskranten, digitale media en mogelijk ook met huis aan huis brieven met informatie 
over het werk of project. 
 
Vraag: 

 Aandachtsgebieden kleine landschapselementen, hoe worden die 
beschermd? 

Antwoord: 
De bescherming van bomen of houtopstanden is geregeld via de APV, binnen de 
bebouwde kom of via de boswet buiten de bebouwde kom. 

  
 

 



 
Vraag: 

 De kaart is helaas slecht leesbaar. 
Antwoord: 
De kaart die bij het rapport is gevoegd is inderdaad moeilijk leesbaar. Met het opmaken 
van deze kaart liepen we tegen de technische beperkingen van het programma op. 
Alle bomen zijn via het gemeentelijk GIS-programma (geo-informatie systeem) wel goed 
te traceren. Zowel in kaartbeeld als in lijsten zijn de bomen goed vastgelegd. De 
eigenaars van de monumentale of waardevolle bomen hebben van deze lijsten uitdraaien 
gekregen met daarop de informatie die we hebben vergaard van hun boom. 
Alle particuliere eigenaars van waardevolle of monumentale bomen hebben wel een 
uitdraai van de lijst opgestuurd gekregen. 
 
Vraag: 

 De gebieden die als gebied een beschermde status krijgen zijn niet volledig. 
We zien daar graag een uitbreiding op, vooral de zone tussen Santpoort-Zuid 
en Santpoort-Noord herbergt een groot aantal bomen, dat buiten de 
bescherming van het gebied vallen. 

Antwoord: 
De gebieden met bescherming voor alle bomen, vanwege de landschappelijke waarde is 
uitgebreid. De twee gebieden, Santpoort-Zuid en Santpoort-Noord zijn aan elkaar 
gegroeid. Er zijn extra straten toegevoegd aan dit gebied. 
 
Vraag: 

 De grens van de bebouwde kom is niet aangegeven. 
Antwoord: 
De grens van de bebouwde kom is inderdaad een belangrijk onderdeel voor de nieuwe 
verordening. Wettelijk is het zo geregeld dat bomen buiten de bebouwde kom staan 
onder de Boswet vallen en bomen binnen de bebouwde kom onder de A.P.V.  
De grens van de bebouwde kom ligt vastgesteld in de bestemmingsplannen. 
 
Vraag: 

 Actualisering bomenlijst, wordt deze periodiek geactualiseerd? 
Antwoord: 
Ja, met een interval van vijf jaar worden de lijsten gecontroleerd en aangepast en waar 
nodig aangevuld.  
 
Vraag: 

 Hoe wordt de handhaving van het nieuwe plan door de gemeente uitgevoerd? 
Wat zijn de sancties? 

Antwoord: 
Hierover is nog geen uitsluitsel. Precieze invulling vindt via de aanpassing van de APV 
plaats. 
 
Vraag: 

 Communicatie. Het beeld bestaat dat de gehele kapvergunning wordt 
afgeschaft 

Antwoord: 
Als het conceptplan wordt vastgesteld zal hierover opnieuw worden gecommuniceerd. 
Als de A.P.V. wordt aangepast zal hierover duidelijke informatie worden gegeven. 

  
 

 



3 Aanpassingen van het conceptplan naar aanleiding van 
de inspraak  

 
Naar aanleiding van de inspraak is een aantal punten in het conceptplan heroverwogen. 
 

 Aanpassing van de bomenstructuur met kapvergunning en 
aandachtsgebieden kleine landschapselementen met kapvergunning. 

Beschermd gebied Santpoort-Zuid en Santpoort-Noord 
In bijlage 4 van het conceptrapport is in een aantal overzichtstekeningen de 
boomstructuur met kapvergunning en de aandachtsgebieden kleine 
landschapselementen met kapvergunning weergegeven. 
Naar aanleiding van de reacties tijdens de inspraakperiode is dit gebied verruimd. 
De uitbreiding van richt zich vooral rond de randen, waar nog enkele straten in 
aanmerking komen aan het gebied toegevoegd te worden. 
Ook is een aantal losse gebieden met elkaar verbonden door de grenzen van de 
boomstructuur en het beschermde gebied op te rekken. 
De straten die zijn toegevoegd hebben een groene invulling en de bomen in openbaar 
gebied en tuinen zorgen voor een aaneen rijgen van boomstructuren. 
Op een nieuwe kaart wordt aangegeven wat het eerste voorstel vanuit het 
conceptrapport is en welke delen er aan toegevoegd worden. 
 
Omschrijving gebied 
Omgrenzing vanaf noordzijde, met de klok mee, oostzijde:  
Vanaf het spoor: Santpoortse Dreef oversteken, onderlangs Dobbiuslaan, Terrasweg – 
Hoofdstraat – tot afrit N208, achterlangs Spaarnberg (Wüstelaan) – Sportlaan, hoek Van 
Eysingaplantsoen – Wüstelaan – oversteken spoor. 
Omgrenzing vanaf zuidzijde, met de klok mee, westzijde: 
Van Dalenlaan – Bloemendaalsestraatweg – gemeentegrens, ten zuiden van 
Duinlustparkweg – gemeentegrens tot aan Duinweg of Duivelslaan – gemeentegrens ten 
westen van Brederoodseweg – Velserenderlaan – langs rand Ruïne van Brederode – 
langs tennispark Brederode langs achterzijde tuinen Brederoodseweg tot 
Middenduinerweg – ten westen van het bosperceel naar spoor en spoor oversteken. 
Alles binnen deze begrenzing valt in het beschermde gebied. 
Daarnaast is landgoed Duin en Kruidberg ook als beschermde zone omkaderd. 
 

 Informatieplicht voor gemeente Velsen bij aanpassingen aan openbare ruimte 
Bij het rooien, kappen, snoeien of verplanten van bomen in de openbare ruimte legt de 
gemeente zichzelf een informatieplicht op.  
Bij bomen die beschermd zijn via het beschermde gebied of omdat ze waardevol of 
monumentaal zijn geldt gewoon de reguliere kapvergunning. 
Voor alle overige bomen in de openbare ruimte wil de gemeente zichzelf een 
informatieplicht opleggen. Dit houdt in dat bij sterke snoei, verplanten of rooien er 
melding gemaakt moet in een huis – aan – huis brief of via de website en de huis – aan – 
huis kranten. Zo wordt de mogelijkheid gegeven om via democratische weg de bewoners 
te informeren, om mening te vragen of zelfs keuzes voor te leggen. 
Dit geldt voor alle bomen, straatbomen, parkbomen. Dit geldt ook voor herinrichting van 
grotere groenvakken. Reguliere beheer- en onderhoudsmaatregelen vallen hierbuiten. 

  
 

 



 
 Periodieke inventarisatie en inspectie van bomen om in aanmerking te komen 

voor de status “waardevol” of “monumentaal”.  
Vanuit de inspraak kwamen verschillende geluiden boven over ongelijke verdeling van 
waardevolle en monumentale bomen over de gemeente en over de keuze om bepaalde 
bomen wel of niet te waarderen. 
Ook werd de vraag gesteld of bomen, naar mate ze ouder worden alsnog in aanmerking 
kunnen komen voor een status. 
Omdat het een lijst met levende have is, dient de lijst actueel te blijven. 
De lijst wordt met een interval van vijf jaar geactualiseerd. 
Omdat er door bewoners vragen zijn gesteld over de status van specifieke bomen is het 
voorstel om dit jaar nog, 2013 een extra inventarisatieronde uit te voeren, waarbij gericht 
op de vragen uit de inspraak wordt gekeken en daar waar nodig bomen worden 
toegevoegd of verwijderd van de lijst.  
 

 Versnelde aanvulling van de lijst waardevolle en monumentale bomen, extra 
inspectie en inventarisatie van bomen, nog in 2013 uit te voeren 

Bij de inspraak is gebleken dat er een aantal bomen is, die mogelijk wel tot de 
categorieën waardevol of monumentaal behoren, maar niet zo getoetst zijn. Met een 
extra inspectieronde die in juli 2013 is uitgevoerd, zijn deze bomen geïnventariseerd en 
beoordeeld. Indien ze voldoen aan de criteria, worden ze toegevoegd aan de lijsten. 
Tijdens de inspectie is een aantal particuliere en gemeentelijke bomen toegevoegd aan 
de lijst waardevolle en monumentale bomen. 
Deze lijst is als bijlage toegevoegd. 

  
 

 



Bijlage 1: 
Aanvullende lijst met waardevolle en monumentale bomen  
uit de inspectie van zomer 2013. 
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Bijlage 2: 
Plattegrond met gebied waarbinnen de kapverordening voor alle bomen blijft gelden 
en de aanvullende gebieden, naar aanleiding van de inspraak 
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