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1. Inleiding 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen vereist de gemeente 
Leiderdorp dat er een groentoets wordt uitgevoerd. Dat is 
een ‘Bomen Effect Analyse’ (BEA) die is verbreed naar alle 
beplantingen. Hierin staat voor al het groen binnen het te 
ontwikkelen gebied aangegeven welk effect de ruimtelijke 
ontwikkeling hierop heeft. De groentoets voorziet in een plan 
van aanpak voor mitigerende en compenserende 
maatregelen die ervoor zorgen dat de effecten van de 
geplande ontwikkeling de kwaliteit van al het groen op en 
nabij de locatie van de ontwikkeling niet zal afnemen en 
liefst nog toeneemt. 

Deze groentoets Amaliaplein e.o. heeft betrekking op de 
volgende deelgebieden (zie figuur 1): 

A. Supermarkt + woningen nieuw 

B. Zwembad + herinrichting parkeerplaats 

C. Ericalaan / Hoogmadeseweg / Willem-Alexanderlaan 

In de deelgebieden vinden diverse ontwikkelingen plaats die 
deels aan elkaar gerelateerd zijn en elkaar in ieder geval 
beïnvloeden. Daarom is gekozen voor een gezamenlijke 
groentoets.  

Doel 
Het doel van deze groentoets is in beeld te brengen welke 
impact de ontwikkelingen bij het Amaliaplein hebben op het 
daar aanwezige groen. Het bestaande groen is 

geïnventariseerd en er is aangeven op welke wijze het 
groen dat binnen de grenzen van het Amaliaplein ingepast 
kan worden in de geplande ontwikkelingen. 

Daar waar het niet mogelijk is het groen in te passen, zullen 
wij onderbouwen waarom niet en aangeven hoe wij het 
groen gaan compenseren binnen het Amaliaplein. Met als 
uiteindelijke doel dat de groenstructuur binnen het 
Amaliaplein er niet op achteruit gaat en liefst nog versterkt 
zal worden. 

Globale planning 
Deelgebied A zal als eerste aangepakt worden. In 2018 
wordt het gebied bouwrijp gemaakt. Naar verwachting kan 
de supermarkt tweede helft 2019 / begin 2020 opgeleverd 
worden. Dit geldt ook voor de woningen. 

De werkzaamheden in deelgebied B zullen naar verwachting 
in 2019 starten en medio 2020 afgerond worden. Een deel 
van de werkzaamheden kan mogelijk gelijktijdig met de 
bouw van de supermarkt en woningen gerealiseerd worden. 
Een deel van de werkzaamheden kan pas worden gestart 
na de realisatie van de supermarkt. 

De werkzaamheden in deelgebied C zullen gefaseerd 
uitgevoerd worden. De herinrichting van de 
Hoogmadeseweg zal in het tweede kwartaal van 2018 
starten, na afronding van de werkzaamheden aan de 
Persant Snoepweg. De herinrichting van de Ericalaan en 
Willem-Alexanderlaan wordt uiterlijk opgestart na oplevering 
van de supermarkt. 
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1.1. Opbouw groentoets 
In hoofdstuk 1 wordt eerst in grote lijnen beschreven wat de 
aanleiding is voor het starten van dit project, wat de 
doelstelling ervan is en wat de locatiekeuze heeft bepaald. 
Vervolgens wordt per deelgebied aangegeven wat de 
globale planning is en waaruit de te verrichten 
werkzaamheden bestaan. 

In hoofdstuk 2 wordt het plan getoetst aan het groenbeleid 
van de gemeente. Per beleidsplan wordt naar het 
projectgebied gekeken. Vervolgens worden de kansen 
benoemd die het project biedt voor het groenbeleid van de 
gemeente. 

Om tot goede conclusies te kunnen komen is het bomen- en 
groenbestand eerst geïnventariseerd. De omschrijving 
hiervan staat in hoofdstuk 3. Deze informatie wordt 

vergeleken met het gemeentelijke beleid en de plannen die 
zijn gemaakt voor de nieuwbouw in samenhang met de 
inrichting van de omgeving. Er wordt met extra veel 
aandacht gekeken naar bomen die wel of niet ingepast 
kunnen worden en of er bomen verplant kunnen worden. 

In hoofdstuk 4 wordt het nieuwe groenplan toegelicht met 
daarin duidelijk aangegeven wat de visie achter de nieuw op 
te stellen groenstructuur moet zijn. Vervolgens wordt dit per 
deelgebied verder uitgesplitst. 

Het laatste hoofdstuk bevat de conclusies van deze 
groentoets. De bestaande situatie wordt vergeleken met de 
toekomstige situatie en er wordt omschreven wat de 
kwaliteit van het groen na de realisering van het project is. 
Ook in dit hoofdstuk zullen wij zowel naar de groenstructuur 
van het hele gebied kijken, als ook naar die in de 
verschillende deelgebieden. 



 

 

Figuur 1 K
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2. Toetsing aan beleid 
In dit hoofdstuk wordt het project Amaliaplein getoetst aan 
het gemeentelijk beleid op gebied van groen. 

2.1. Hoofdgroenstructuur 
Het project Amaliaplein raakt de hoofdgroenstructuur op een 
aantal plekken. In deze paragraaf vindt u de visie op de 
hoofdgroenstructuur. Eerst wordt de hoofdgroenstructuur als 
geheel besproken. Daarna benoemen we de bouwstenen 
van de hoofdgroenstructuur die het project raken. 

Per bouwsteen wordt ook aangegeven welke kansen er zijn 
om ze bij de verdere uitwerking van het project Amaliaplein 
in te passen en zelfs te versterken. 

2.1.1. Visie op de hoofdgroenstructuur 
De hoofdgroenstructuur heeft tot doel om structuur te geven 
aan het groen en water in samenhang met het landschap. 
Daarnaast versterkt hij de ruimtelijke opbouw van 
Leiderdorp. 

De landschappelijke basis voor de visie wordt gevormd door 
de water- en infrastructuur en het verkavelingspatroon (al 
dan niet verstoord). Groen heeft in de visie drie aspecten, te 
weten een architectonisch, gebruiks- en natuuraspect. 

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan het versterken 
van de bouwstenen van de hoofdgroenstructuur. Daarbij is 
gebleken dat niet alleen de ruggengraat een belangrijk 
element van de hoofdgroenstructuur is, maar ook de ribben 
die er op uitkomen. Daarom worden zij nu gezien als aparte 

bouwsteen. Hetzelfde geldt voor de wijkparken. Zij hebben, 
mede door hun natuurlijke inrichting, naast de centrale 
parken Houtkamp en Bloemerd een belangrijke rol in de 
groenstructuur. Verder zijn de bouwstenen op de grens, 
waar het stedelijke gebied en het buitengebied (de 
landschappelijke contramal) elkaar ontmoeten, te 
verschillend van sfeer en doelstellingen om ze samen te 
nemen. Daarom worden de veranda’s en de balkons als 
twee aparte bouwstenen behandeld. 

De confrontatie tussen stad en land lag in 2000 in het 
centrum van Leiderdorp. De ontwikkelingen in het 
centrumgebied werden gezien als mogelijkheid om het 
stedelijke groen rond de promenade en de uitbreiding van 
het winkelcentrum en het landelijke groen uit de Houtkamp 
en de Heemtuin elkaar te laten versterken. Vanaf 2007 
richten we ons als we het over de stad-landrelatie hebben 
steeds meer op de randen van de stad en hoe je van daaruit 
het land kunt beleven. Het liefst door er via de veranda in te 
kunnen stappen. 

Het groenbeleid is er op gericht om de hoofdgroenstructuur 
verder te versterken en daar waar mogelijk verder uit te 
bouwen. Dat doen we door te werken aan de bouwstenen 
van de hoofdgroenstructuur. 
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Figuur 2 Hoofdgroenstructuur van Leiderdorp 

 

2.1.2. Bouwstenen van de hoofdgroenstructuur van Leiderdorp 

Ruggengraat 
De groen-blauwe ruggengraat is de kern van de 
groenstructuur van Leiderdorp. Deze wordt gevormd door de 
Engelendaal met in het verlengde de Simon Smitweg. 
Deze weg met een brede groene middenberm loopt midden 
door het dorp heen. Hij komt uit op de veranda’s en verbindt 
de beide Leiderdorpse veenweidepolders met elkaar. 

Hierdoor is de groen-blauwe ruggengraat niet alleen de 
centrale as binnen de hoofdgroenstructuur, maar ook binnen 
de gemeentelijke ecologische hoofdstructuur (GEHS). Hij 
vormt een directe lijn tussen de twee veenweidepolders en 
park De Houtkamp en doet dienst als verbindingszone. Wij 
zetten in op het verder versterken van de verbindende 
functie van deze groen-blauwe ruggengraat. 

Ribben 
Haaks op deze ruggengraat lopen de wijkontsluitingswegen 
als groene ribben de diverse wijken in. De Willem-
Alexanderlaan zien wij ook als een groene rib. 

Deze groene ribben verbinden de grote groene plekken in 
Leiderdorp (o.a. Houtkamp, Bloemerd, Groene Long/Dolk, 
Buitenhofvijver) met elkaar en met de ruggengraat. 

De ribben vormen samen met de groen/blauwe ruggengraat 
de basis voor de verbindingszones tussen de centrale 
parken en wijkparken in de GEHS. De ribben zullen daarom 
zoveel mogelijk een ecologische inrichting krijgen en op een 
natuurvriendelijke wijze beheerd worden. 



 

pagina 10 
 

Centrale parken 
Leiderdorp kent een aantal centrale parken. Deze worden 
gevormd door park De Houtkamp, sport- en recreatiegebied 
De Bloemerd, De Munnikkenpolder. Maar ook onze twee 
veenweidepolders (Boterhuispolder en polder Achthoven) 
worden hiertoe gerekend. 

Deze centrale parken zijn ook de kerngebieden van de 
GEHS. Deze gebieden hebben al bestaande ecologische 
waarden. Het beleid is gericht op behoud en verdere 
ontwikkeling van de aanwezige natuurwaarden. 

Wijkparken 
In de nieuwere wijken is het groen kleinschalig met een paar 
grotere groenvlakken. Dit (centraal gelegen) groter 
groenvlak heeft vaak verschillende functies, zoals speelplek 
en ontmoetingsplek. Voorbeelden zijn het Leythonpark en 
de algemene begraafplaats. Zie ook de beschrijving van de 
wijksfeer in § 2.2. 

Deze wijkparken zijn ook natuurontwikkelingsgebieden voor 
de GEHS. Ze hebben goede mogelijkheden voor het 
ontwikkelen van natuurwaarden van lokale betekenis. Het 
accent ligt hier op wijziging van het beheer en 
(her)inrichting, zodat de natuurwaarden vergroot worden. 

Veranda’s en balkons 
De grens tussen de stedelijke mal (het stedelijk gebied) en 
de landschappelijke contramal (het buitengebied) wordt 
bepaald door een balkon of een veranda. Het balkon biedt 
de mogelijkheid om vanuit het stedelijk gebied het 
omliggende landelijke gebied te bekijken, maar je kunt er 

vanaf het balkon niet of nauwelijks in. De balkons bepalen 
met name aan de oost- en westkant van Leiderdorp het 
beeld. Een voorbeeld hiervan is De Bloemerd met zicht op 
de Rode polder. 

De veranda’s bieden net als de balkons blikken op het 
buitengebied. Maar van een veranda kun je afstappen en zo 
het buitengebied in trekken. De veranda’s zijn vooral te 
vinden aan de noord- en zuidzijde van de bebouwing. Aan 
de noordzijde kun je via de ‘koeienrotonde’ de 
Boterhuispolder in. 

De veranda’s maken onderdeel uit van de GEHS. Het zijn 
belangrijke knooppunten tussen de kerngebieden voor 
natuur in onze groenflanken en de centrale verbindingszone 
over de groen/blauwe ruggengraat. 

Ook de balkons maken onderdeel uit van de GEHS. Zij zijn 
alleen veel minder tussenstations naar de kerngebieden toe 
en veel meer eindstations. Het zijn wel gebieden waar nog 
veel kansen liggen om de biodiversiteit te vergroten, 
zogenaamde natuurontwikkelgebieden. 
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Figuur 3 Referentiefoto's bouwstenen hoofdgroenstructuur 

2.1.3. Bouwstenen van de hoofdgroenstructuur die het project 
Amaliaplein raken 
Er zijn twee bouwstenen van de hoofdstructuur die dit 
project raken. Het gaat om de Ribben en de Wijkparken. 
Hieronder leggen we dit per bouwsteen uit. 

Ribben 
Bij de aanpassingen die nodig zijn aan de Willem-
Alexanderlaan in het kader van het project Amaliaplein 
ontstaan er kansen voor het doorzetten van de bomenrij van 
elzen (Alnus spaethii). Daarnaast kan in het ontwerp 
gekeken worden of de middenberm hier ook voorzien kan 
worden van narcissen in combinatie met een bloemrijke 
berm, zoals verderop ook al langs de Willem-Alexanderlaan 
is gerealiseerd. 

  

Figuur 4 Bouwsteen Ribben 
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Wijksfeer Woonwijken met hoog‐ en laagbouw 
Deze wijksfeer heeft als motto: Natuurlijke balans in gebruik 
en beeld 

Kenmerken die hier bij horen zijn: 
 Bomenlanen in verharding met voldoende grote open 

boomspiegels 
 Grotere groenplekken herinrichten voor een opener 

beeld en meer gebruik 
 de hoeveelheid bosplantsoen terugbrengen 
 heestervakken eenvoudiger van samenstelling of 

vervangen door verharding 
 natuurgericht beheer in de randen van de wijken. 

 
Figuur 7 Laanstructuur Hoogmadeseweg 

Bomenlanen in verharding met voldoende grote open 
boomspiegels 
Minimum maten zijn ongeveer 4 m2 per boom. Bij de 
boomsoorten wordt gekozen voor blijvers1. 

Grotere groenplekken herinrichten voor een opener beeld en 
meer gebruik 
De hoeveelheid opgaand groen wordt teruggebracht  ten 
gunste van meer gras en speelterrein 

De hoeveelheid bosplantsoen terugbrengen 
Dit hangt nauw samen met het realiseren van een opener 
beeld. Om dat te bewerkstelligen zal de hoeveelheid 
bosplantsoen teruggebracht moeten worden. Langs de 
randen, waar we meer inzetten om natuurgericht beheer, 
blijft ruimte voor bosplantsoen. 

Heestervakken eenvoudiger van samenstelling of vervangen 
door verharding 
In de heestervakken staan vaak meer dan 6 soorten groen. 
Dat is eigenlijk te veel voor de beperkte oppervlaktes van de 
heestervakken. 

Natuurgericht beheer in de randen van de wijken. 
Water en natuurgericht beheer gaan goed samen. Daarom 
wordt ingezet op meer natuurvriendelijke oevers langs het 
water, als daar voldoende ruimte voor is. 

                                                 
1 Een of meerdere bomen die tijdens een dunning blijven staan en op termijn zullen 
profiteren van de groeiruimte die ontstaat door het verwijderen van de wijkers. Dit 
kan zowel in het bos als in lanen plaatsvinden, in dit laatste geval staan de blijvers 
om-en-om, waarbij de wijkers er op termijn tussenuit gehaald worden 



 

pagina 15 
 

2.2.1. Amaliaplein en waar de kansen liggen voor de wijksferen 
De supermarkt, zwembad De Does, de parkeerplaats en de 
Willem-Alexanderlaan passen goed bij de wijksfeer 
Dienstenwijk. De Hoogmadeseweg, Ericalaan en nieuwe 
woningen passen bij de wijksfeer Woonwijken met hoog- en 
laagbouw. Hier kan bij de verdere inrichting van de 
deelgebieden rekening mee worden gehouden, waardoor 
we kans krijgen om de wijksferen hier te versterken. 

2.3. Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur 
(GEHS) 
Deze gemeentelijke ecologische hoofdstructuur (GEHS) is 
een verdere uitwerking van de drie Leiderdorpse 
natuurnetwerken zoals deze beschreven zijn in het 
Groenstructuurplan uit 2000. 

De natuurnetwerken dreigen versnipperd te raken en de 
grote groenvlakken in Leiderdorp komen steeds verder op 
zich zelf te staan en raken geïsoleerd van de grotere 
groenverbanden. Hierdoor kan er geen kruisbestuiving meer 
plaatsvinden tussen planten en dieren vanuit deze parken 
en de veenweidepolders. Als gevolg hiervan neemt de 
kwaliteit van de aanwezige ecosystemen af. De 
soortenrijkdom in de parken wordt minder, de kans op 
uitwisseling van genen wordt klein, de nog voorkomende 
soorten worden zwakker en de kans op ziektes neemt toe. 

Met het aanwijzen van de GEHS en het realiseren van de 
ecologische verbindingszones voor 2018 wil Leiderdorp er 
voor zorgen dat de ecosystemen in de kerngebieden 
voldoende biodiversiteit houden en/of krijgen. 

 

Figuur 8 Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur 
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2.3.1. Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur 
Voor Nederland is een Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
opgesteld om een samenhangend netwerk van groene 
gebieden te krijgen, dat de versnippering van de natuur en 
het landschap in Nederland tegengaat. De provincie heeft dit 
vertaald naar het provinciale niveau (PEHS). Leiderdorp kan 
dit vertalen naar gemeentelijk niveau (GEHS). 

 

Dit principe kunnen we ook toepassen voor de 
gemeentelijke ecologische hoofdstructuur. De 
gemeentelijke kerngebieden zijn de veenweidepolders, 

zoals de Boterhuispolder, en parken, zoals De 
Bloemerd. De natuurontwikkelingsgebieden zijn de grote 
groenvlakken op wijkniveau. Bijv. strook onder de 
hoogspanningsmasten in Leyhof. En ook op het 
gemeentelijk niveau brengen de verbindingszones, zoals 
Engelendaal en Oude Spoorbaan, de kern- en 
ontwikkelingsgebieden met elkaar in verbinding.  

Net als in de hoofdgroenstructuur vertolkt de Engelendaal 
een belangrijke rol als verbindingsas voor de natuur. 
Daarnaast zijn ook de Dwarswatering en de Oude Rijn als 
verbinding tussen de polders en de grote groenvlakken voor 
Leiderdorp van belang. 

Voor Leiderdorp ligt de nadruk vooral op de verbinding naar 
de polders en het met elkaar verknopen van het grotere 
wijkgroen en de Houtkamp en de Bloemerd. Daarnaast heeft 
Leiderdorp ook een taak richting Leiden. Leiderdorp moet er 
voor zorgen dat de ecologische verbindingszones van 
Leiden die via ons grondgebied lopen in verbinding kunnen 
blijven staan met het open veenweide landschap (dit is 
vooral voor Leiden van belang). 

2.3.2. Amaliaplein en waar liggen kansen voor GEHS 
Binnen het projectgebied liggen geen kern- of 
natuurontwikkelingsgebieden. Er zijn wel een aantal 
verbindingszones die aan de randen van het projectgebied 
liggen. 

De verbindingszones die invloed hebben op het project 
Amaliaplein zijn de Willem-Alexanderlaan, groenstrook 

De EHS bestaat uit kerngebieden, 
natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones. 
 
 Kerngebieden zijn natuurterreinen, landgoederen, bossen, 

grote wateren en waardevolle agrarische 
cultuurlandschappen. Deze gebieden hebben al bestaande 
ecologische waarden van (inter)nationaal niveau en een 
oppervlakte van tenminste 250 ha. Het beleid is gericht op 
behoud en verdere ontwikkeling van de aanwezige 
natuurwaarden. Voorbeelden zijn: de Veluwe, de 
Wieden/de Weerribben, de Waddenzee 

 Natuurontwikkelingsgebieden hebben goede 
mogelijkheden voor het ontwikkelen van natuurwaarden 
van (inter)nationale betekenis. Het accent ligt hier op 
wijziging van het grondgebruik en herinrichting 

 Verbindingszones brengen de kern‐ en 
natuurontwikkelingsgebieden met elkaar in verbinding. Ze 
zijn belangrijk om de verspreiding van, en de contacten 
tussen, dieren en planten te verbeteren. 
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tussen Resedastraat en de A4 en de groenstrook tussen het 
zwembad De Does en het terrein van Ranzijn. 

Deze verbinden de kerngebieden park De Houtkamp, de 
Munnikkenpolder en de Polder Achthoven met elkaar. 
Daarnaast zorgen ze voor de verbinding met een aantal 
natuurontwikkelingsgebieden (o.a. Leythonpark, algemene 
begraafplaats, wijkpark ’t Heerlijk Recht). 

 

Figuur 9 Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur bij Amaliaplein 

Tot slot zijn de verbindingszones langs de Willem-
Alexanderlaan en de groenstrook tussen Resedastraat en 

de A4 van belang voor de verbinding van de GEHS van 
Leiderdorp met die van Leiden en Zoeterwoude. 

Willem‐Alexanderlaan 
Deze weg heeft binnen de GEHS de functie van 
verbindingszone richting de Munnikkenpolder en polder 
Achthoven. Deze functie kan verder versterkt worden door 
inheems plantmateriaal toe te passen en bloemrijke bermen 
mee te geven. 

Groenstrook tussen Resedastraat en de A4 
Deze groenstrook vormt een verbindingszone tussen 
polderpark Cronesteyn en de Munnikkenpolder. Hij sluit aan 
op de verbindingszone van de Willem-Alexanderlaan. Om 
deze verbinding te versterken kan ingezet worden op 
bloemrijke bermen daar waar ze op elkaar aansluiten. 

Groenstrook tussen het zwembad De Does en het terrein van 
Ranzijn 
Deze groenstrook zorgt voor een verfijning van de GEHS. 
Hij verbindt het Leythonpark met de Willem-Alexanderlaan. 
Voor bosvogels en kleine zoogdieren is dit een belangrijke 
verbindingszone. Overgangen zijn de meest interessante 
plekken voor veel dieren en planten. Deze kunnen versterkt 
worden door de mantel- en zoomvegetatie beter te 
ontwikkelen. 

2.4. Bomenbeleid 

2.4.1. Visie: veilige, kwalitatief goede bomen 
Leiderdorp heeft als ambitie om alle bomen binnen de 
gemeentegrenzen duurzaam en effectief te beheren. Extra 
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aandacht is er voor het behoud van de waardevolle en 
structuurversterkende bomen. Het bomenbestand dient 
veilig en kwalitatief goed te zijn. 

2.4.2. Ambitie: Samenwerken en verbinden 
Zowel in de diverse (beleids)documenten te lezen als door 
de gemeente Leiderdorp benoemd zijn er keuzes en wensen 
ten aanzien van bomen. De gemeentebrede ambitie voor de 
gemeente Leiderdorp is ‘Samenwerken en verbinden’. De 
gemeente wil voor haar bomen deze ambitie bereiken door 
te investeren in een aantal zaken. 

Kwalitatief goed, veilig en gezond bomenbestand 
Door de juiste bomen (soort, grootte) op de juiste plek te 
zetten en passend te beheren, kan het bomenbestand 
gezond en veilig blijven. Op de lange termijn is daarmee een 
kwaliteitsverbetering mogelijk. Kwaliteit gaat boven 
kwantiteit. Uiteraard met het streven van een minimale 
gezondheid volgens de BVO-methode (Boom Veiligheids 
Onderzoek, de vroegere VTA: Visual Tree Assessment). 

Beschermen en versterken 
Zowel binnen als buiten de bebouwde kom zijn 
beschermingswaardige bomen en houtopstanden te vinden. 
Daarnaast zijn er diverse waardevolle natuurgebieden. Deze 
moeten behouden blijven en waar mogelijk met elkaar 
verbonden worden om zo een sterk natuurnetwerk te 
vormen. 

Betrokkenheid van inwoners 
Bewoners van de gemeente Leiderdorp moeten waar 
mogelijk mee kunnen denken en binnen gestelde kaders 

beslissen over groen en bomen in hun leefomgeving. Door 
informatie en educatie kan de interesse voor bomen 
vergroot worden. 

2.4.3. Bomen in de openbare ruimte 
Bij de inrichting van de openbare ruimte met bomen gelden 
de normen en voorschriften zoals vermeld in het Handboek 
Bomen 2014 van het Normeninstituut Bomen. Dit is een 
zorgvuldige bindeling van gestandaardiseerde procedures, 
normen en kwaliteitseisen die betrekking hebben op de 
uitvoering van werkzaamheden in, rond en met bomen. 

Ontwerpfase 
Als ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien waarbij bomen 
betrokken zijn, moet er een quickscan, als voorbereiding op 
de groentoets, worden uitgevoerd. Deze quickscan 
beoordeelt in hoeverre de ruimtelijke ontwikkeling invloed 
heeft op de bestaande bomen. 

Een quickscan wordt uitgevoerd als in het te ontwikkelen 
gebied bomen en/of beplantingen staan of: 

 Als er binnen een straal van 50 meter van de 
projectgrens bomen en/of beplantingen aanwezig 
zijn; 

 Als er langs mogelijke aanrijroutes van bouwverkeer 
bomen en/of beplantingen aanwezig zijn; 

 Als er sprake is van bronbemaling. Er moet rekening 
worden gehouden met invloed op de bomen en/of 
beplantingen in een straal van 1 kilometer rond het 
projectgebied. 
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Groentoets bij ruimtelijke ontwikkelingen 
In de Verordening op de beplantingen is een groentoets 
opgenomen. Maakt een aanvraag omgevingsvergunning, 
activiteit kappen, deel uit van een bouwproject, dan is een 
groentoets verplicht. Bij een groentoets kijkt de gemeente 
naar de gevolgen van een project voor alle omliggende 
beplanting, inclusief bomen. Deze uitgebreide BEA (Bomen 
Effect Analyse) voorziet in een plan van aanpak voor 
mitigerende en compenserende maatregelen die ervoor 
zorgen dat de effecten van de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling op de kwaliteit van al het groen op en nabij de 
locatie van de ontwikkeling niet zal afnemen en liefst nog zal 
toevoegen. 

De groentoets is gebaseerd op de BEA zoals deze rond 
2004 is ontwikkeld door de landelijke Bomenstichting. 
Inzichtelijk wordt gemaakt welke voorwaarden in een bestek 
moeten worden opgenomen om de aanwezige bomen 
tijdens en na afronding van werkzaamheden in gelijke 
toestand te kunnen handhaven. 

De groentoets waarborgt de kwaliteit van het groen en 
garandeert een goede beoordeling van alle effecten en 
mogelijke alternatieven. De resultaten van de groentoets 
worden meegenomen in de besluitvorming rond bouw of 
aanleg. 

Ontwerprichtlijnen 
Bij bomen is de factor kwaliteit van groter belang dan de 
kwantiteit. Goed beheerbare, veilige en gezonde bomen 
hebben hoge prioriteit bij inrichting van het stedelijk gebied. 

Daarom moet reeds in de ontwerpfase van de planvorming 
rekening gehouden worden met de eisen van efficiënt 
groenbeheer en –onderhoud. 

De haalbaarheid van een gezonde en duurzame 
boombeplanting wordt vooral in de ontwerpfase bepaald. 
Het Handboek Bomen 2014 geeft in hoofdstuk 1, 
Bomenontwerp, heldere kaders en richtlijnen over hoe om te 
gaan met het aanwezige groen in de ontwerpfase van een 
project. Daarbij zijn van belang: 

 De uiteindelijk te bereiken boomgrootte in de 
volwassen fase; 

 de beschikbare ruimte, zowel onder- als 
bovengronds. Dit is van grote invloed op de 
toekomstverwachting, de stabiliteit en eventueel te 
verwachten mate van overlast; 

 De kwaliteit van de groeiplaats: de grondwaterstand, 
het zuurstofgehalte en de voedingsstoffen in de 
bodem voor de korte en lange termijn. Bij het 
berekenen van het benodigde groeiplaatsvolume van 
een te planten bomen wordt gebruik gemaakt van de 
rekenmodule ‘Boommonitor Online’, onderdeel van 
de licentie voor het Handboek Bomen; 

 De boomsoortkeuze, hieronder vallen onder andere 
de herkomst, te bereiken kroonvorm, sierwaarde, 
gevoeligheid voor ziekten en aantastingen en 
mogelijke vormen van overlast; 

 Ander gebruik van de groeiplaats van de boom, met 
name kabels en leidingen, verhardingen voor 
parkeerplaatsen en fiets- en voetpaden; 
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 Mogelijke technische oplossingen om de 
beschikbare ondergrondse groeiruimte te vergroten; 

 Het toepassen van specifieke wortelgeleidende 
constructies zoals antiwortelschermen, boomkratten, 
bomengranulaat en boombunkers. 

2.4.4. Amaliaplein en bomen 

Boomsoortkeuze bij nieuwe aanplant 
Bij de wijksfeer van dit gebied passen het beste inheemse 
boomsoorten. Daar waar mogelijk kan aangesloten worden 
bij de reeds gebruikte straatbomen binnen het 
projectgebied. 

De gemeente gebruikt de plantmaat 16-18 als 
standaardmaat bij het planten van bomen. Voor de bomen 
langs de Ericalaan / Hoogmadeseweg kan gekozen worden 
voor een iets grotere plantmaat, omdat deze bomen worden 
toegevoegd aan bestaande bomenrijen. 

2.5. Beheervisie openbare Ruimte 
De Beheervisie openbare ruimte (Hilgersom, 2014) stelt de 
kaders voor de verschillende beheerplannen voor de 
openbare ruimte in de gemeente Leiderdorp. In de 
beheervisie wordt onder meer aangegeven welk 
beheerniveau volgens de Kwaliteitscatalogus Openbare 
Ruimte van de CROW (2013) wordt gewenst. Voor alle 
vormen van openbare ruimte in Leiderdorp is dat het niveau 
B. Direct na het uitvoeren van beheersmaatregelen is niveau 
A gewenst. Wanneer niveau B bijna niet meer wordt 
gehaald, dienen er weer beheermaatregelen te worden 
uitgevoerd zodat het beeld weer terug gebracht kan worde 

naar beeldkwaliteit A. Bij de oplevering van nieuwe werken, 
en dus ook LRN, dient de openbare ruimte bij de overdracht 
naar beheer op beeldkwaliteit A+ te zijn. 
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3. Kwaliteit aanwezig groen 

3.1. Algemeen 
Per deelgebied wordt in dit hoofdstuk beschreven en in 
tabelvorm en tekeningen zichtbaar gemaakt welk en hoeveel 
groen verdwijnt als gevolg van de ontwikkelingen. 

3.2. Bouwstenen voor het groen 
Het groen bestaat uit verschillende groentypen als 
bouwstenen voor de hele groenstructuur. Vergelijkbare 
groentypen worden in clusters samengebracht en 
vergeleken. De bouwstenen worden als volgt getypeerd in 
clusters en groentypen. 

Bomen 
Definitie: opgaande beplanting als solitair, bomenrij of laan 
in verharding, gras of ondergroei 

Boomweide 
Definitie: bomen in regelmatig transparant patroon in gras of 
ruigte; veelal in grote eenheden met populier (zachthout) 

Bos en bosplantsoen 
Definitie bos: een verzameling bomen met ontwikkelde 
etages van kruid- en struiklaag, hetzij in natuurstaat of 
aangelegd, veelal in grote eenheden onder te verdelen naar 
het snelgroeiende zachthout en het duurzame hardhout 

Definitie bosplantsoen: een aangelegde gesloten beplanting 
of singel met struiken en/of bomen, veelal in grotere 
plantvakken in randen 

Siergroen 
Definitie sierplantsoen: een aangelegde lage beplanting met 
sierwaarde door bloei, blad, vorm ; veelal in kleinere 
plantvakken 

Definitie hagen: heg, omheining ter bescherming, 
begeleiding of afscheiding, strak geschoren of uitgegroeid 

Definitie erfbeplanting: bomen en heesters rond bebouwing 
op privéterrein 

Water 
Definitie: waterpartij, watergang of sloot met harde en 
zachte oevers. Er komen 2 waterpeilen voor, een polderpeil 
(-1,24m NAP) en boezempeil (-0,65m NAP). 

Gras 
Definitie gazon: bestaat voornamelijk uit kort gemaaid gras; 
wordt ca. 20 keer per jaar gemaaid. 

Definitie ruige berm: bestaat voornamelijk uit grassen, wordt 
twee keer per jaar gemaaid. In de 2e helft van mei – begin 
juni en begin oktober. 

Definitie bloemrijke berm: bestaat uit bloeiende kruiden en 
grassen, wordt twee keer per jaar gemaaid. De eerste 
maaibeurt vindt plaats na de bloei van de margriet en de 
tweede maaibeurt begin oktober. 
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3.3. Deelgebied A Supermarkt + woningbouw nieuw 
In bijlage 1 is gedetailleerd op tekening aangegeven waar 
de verschillende beheergroepen voorkomen in dit 
deelgebied. Daarnaast is voor de bomen een tabel 
opgenomen met onder andere informatie over de 
boomsoort, diameter, kwaliteit en toekomstverwachting. 

3.3.1. Solitaire bomen, boomrijen en boomgroepen 
Binnen het deelgebied bevinden zich 16 individuele bomen. 
In bijlage 1a is een gedetailleerde boominventarisatie 
opgenomen. Daarin is per boom aangegeven wat de 
kwaliteit en toekomstverwachting is. De twee vleugelnoten 
binnen dit deelgebied moeten in het ontwerp ingepast 
worden. Voor de andere bomen geldt dat ze zoveel mogelijk 
meegenomen worden in het ontwerp. 

3.3.2. Bosplantsoen 
Binnen het deelgebied bevindt zich ca. 3000 vierkante meter 
bosplantsoen/heesterbeplanting. De kwaliteit hiervan is 
matig en bestaat voornamelijk uit zaailingen, opschot en 
doorgeschoten heesters. Van het opschot zijn 16 stuks 
dikker dan 15 cm. Deze zijn ook aangegeven op de 
boominventarisatie (boomnr. 22 t/m 37). Omdat ze binnen 
de beheergroep bosplantsoen vallen, worden ze niet bij de 
bomen genoemd. Anders zouden we deze groenelementen 
dubbel meetellen in de groentoets. 

Veel voorkomende soorten binnen het bosplantsoen zijn: 
braam, vlier, kornoelje, wilg, esdoorn, els en es. 

3.3.3. Sierheesters en hagen 
In de bestaande situatie komen deze beheergroepen binnen 
dit deelgebied niet voor. 

3.3.4. Gras 
De overige ruimte (±3250 m2) binnen dit deelgebied bestaat 
ruw gras met hier en daar wat kruidige gewassen. 

3.3.5. Water 
Binnen dit deelgebied is geen (oppervlakte)water aanwezig. 

3.3.6. Kansen voor het deelgebied 
De volgende uitgangspunten kunnen voor het groenplan van 
dit deelgebied benoemd worden: 

 Het duurzaam behouden van de 2 vleugelnoten; 
 Realiseren van compensatie voor de te verwijderen 

bomen, bosplantsoen en gras; 
 Het behouden van de groene aanblik van het terrein 

door aanleg van nieuw groen; 
 Het versterken van de huidige functie binnen de 

beoogde wijksfeer: Groene (en blauwe) randen met 
natuurwaarden en ruimte voor een ‘ommetje’ in het 
groen. 
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3.4. Deelgebied B Zwembad + parkeerplaats 
In bijlage 2 is gedetailleerd op tekening aangegeven waar 
de verschillende beheergroepen voorkomen in dit 
deelgebied. Daarnaast is voor de bomen een tabel 
opgenomen met onder andere informatie over de 
boomsoort, diameter, kwaliteit en toekomstverwachting. 

3.4.1. Solitaire bomen, boomrijen en boomgroepen 
Binnen het deelgebied staan geen individuele bomen in 
verharding of gras. Binnen het bosplantsoen staat wel een 
groot aantal bomen. Deze worden bij die beheergroep 
meegenomen. 

3.4.2. Bosplantsoen 
Binnen het deelgebied staat ca. 1926 m2 bosplantsoen 
tussen het zwembad De Does en het terrein van Ranzijn. De 
kwaliteit hiervan is redelijk tot goed. Veel voorkomende 
soorten zijn: braam, vlier, kornoelje, vleugelnoot, zomereik, 
wilg, esdoorn, els en es. 

Binnen het bosplantsoen zijn 46 bomen geïnventariseerd. 
Deze bomen zijn terug te vinden in bijlage 2a. 

3.4.3. Sierheesters en hagen 
Binnen het deelgebied is 30 m1 aan hagen langs de 
voorgevel van het zwembad aanwezig. De hagen bestaan 
voornamelijk uit haagbeuk. De kwaliteit van de hagen is over 
het algemeen goed.  

3.4.4. Gras 
Binnen het deelgebied is 556 m2 gazon aanwezig. Dit is 
geen aaneengesloten stuk, maar verdeeld over 

verschillende kleine plantvakken verspreidt over het gehele 
deelgebied. De kwaliteit hiervan is op zich goed, maar het is 
wel erg versnipperd. 

Binnen het deelgebied is 406 m2 ruige berm aanwezig. Dit 
bevindt zich op de kop van het bosplantsoen tegen de 
Hoogmadeseweg aan. 

3.4.5. Water 
Binnen dit deelgebied is geen (oppervlakte)water aanwezig. 

3.4.6. Kansen voor het deelgebied 
Het huidige parkeerterrein bij het zwembad heeft weinig 
groen. Alleen aan de zijkant bij de speelplekken is groen 
terug te vinden. De herinrichting zal er voor moeten zorgen 
dat de hoeveelheid groen beter verdeeld wordt over dit 
deelgebied. 

Dat kan door verspreid over de parkeerplaats bomen aan te 
planten. Deze bomen kunnen gecombineerd worden met 
plantvakken met sierheesters. 

Vlak langs de bebouwing van het zwembad zijn enkele 
stroken sierplantsoen te vinden die nauwelijks opvallen en 
erg op zich zelf lijken te staan. Herinrichting van dit 
deelgebied biedt de kans om meer samenhang in het groen 
aan te brengen. Dat kan door het plantassortiment of de 
kleur van de beplanting op elkaar te laten aansluiten. 

De hagen langs de voorgevel van het zwembad blijven 
behouden en worden ingepast in de nieuwe inrichting. 
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3.5. Deelgebied C Ericalaan / Hoogmadeseweg / 
Willem-Alexanderlaan 

3.5.1. Solitaire bomen, boomrijen en boomgroepen 
Langs de Hoogmadeseweg staan lindes (Tilia platyphyllos) 
als straatboom. Binnen het projectgebied staan er 18 stuks. 
Deze bomen zijn van goede kwaliteit met een goede 
toekomstverwachting. 

In de groenstrook langs de tennisbanen staat een 
gemengde boomgroep. Hij bestaat uit 3 esdoorns (Acer 
pseudoplatanus), 2 elzen (Alnus glutinosa), 1 es (Fraxinus 
excelsior) en een sierappel (Malus ‘Everste’). 

In de groenstrook tussen de rotonde en de bestaande 
woningbouw staan langs de Hoogmadeseweg een gemende 
boomgroep. Hij bestaat uit 2 lindes (Tilia europaea), 2 essen 
(Fraxinus excelsior), 2 esdoorns (Acer pseudoplatanus),  

Langs de Ericalaan staan 9 lindes (Tilia platyphyllos & Tilia 
europaea), 3 essen (Fraxinus excelsior) en 1 lijsterbes 
(Sorbus intermedia). De lindebomen zijn van goede 
kwaliteit. De essen scoren een voldoende bij kwaliteit. De 
kwaliteit van de lijsterbes is matig. 

Langs de Willem-Alexanderlaan staan elzenbomen (Alnus x 
spaethii ‘Spaeth’). Binnen het projectgebied staan er 22 
stuks. Deze bomen zijn over het algemeen van goede 
kwaliteit met een goede toekomstverwachting. 

3.5.2. Bosplantsoen 
Binnen het deelgebied staat ca. 335 m2 bosplantsoen. De 
kwaliteit  hiervan is redelijk tot goed. Veel voorkomende 
soorten zijn: braam, vlier, kornoelje, wilg, esdoorn, els en es. 

3.5.3. Sierheesters en hagen 
Binnen het deelgebied is ca. 495 m2 aan sierheesters 
aanwezig. De heestervakken bestaan uit diverse soorten. 
De kwaliteit van de vakken is over het algemeen redelijk tot 
goed. 

Er bevinden zich geen hagen binnen dit deelgebied. 

3.5.4. Gras 
Langs de Hoogmadeseweg en de Ericalaan komen een 
aantal stukken gazon voor. Het gaat in totaal om 1272 m2. 

De bermen van de Willem-Alexanderlaan worden als 
bloemrijke bermen beheerd. Binnen het deelgebied gaat het 
om een oppervlakte van 1091 m2 

3.5.5. Water 
Binnen dit deelgebied is 310 m2 oppervlaktewater aanwezig 
in de vorm van poldersloten. Er zullen geen werkzaamheden 
aan deze watergangen worden uitgevoerd. De hoeveelheid 
oppervlaktewater blijft dus gelijk. 

3.5.6. Kansen voor het deelgebied 

Hoogmadeseweg 
De bestaande bomen kunnen ingepast worden. Wel moet 
opgepast worden met het werken binnen de doorwortelbare 
ruimte van de bomen. 
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3.6. Kansen voor het totale projectgebied 
De rode draad binnen de verschillende deelgebieden is het 
creëren van samenhang. Door meer samenhang in het 
groen aan te brengen en niet ieder deelgebied als een eigen 
kamer te beschouwen ontstaat er een rustiger en ruimtelijker 
beeld. 
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4. Groenplan 

4.1. Algemeen 
Per deelgebied wordt aangegeven welke groenelementen 
op een duurzame manier ingepast kunnen worden in het 
ontwerp. Vervolgens wordt aangegeven welke bomen 
verplantbaar zijn en welke heesters en/of hagen 
herbruikbaar zijn. Daarna wordt aangegeven welke bomen 
en/of andere groenelementen niet ingepast kunnen worden 
en ook niet herbruikbaar zijn in de nieuwe situatie. Tot slot 
wordt aangegeven hoe het groen dat voor de ontwikkeling in 
dat deelgebied moet wijken gecompenseerd gaat worden. 

Voor die deelgebieden waar al een definitief ontwerp gereed 
is voor de nieuwe inrichting gaan we bij de compensatie uit 
van harde aantallen. Voor die deelgebieden waar nog geen 
ontwerp beschikbaar is wordt op basis van de bestaande 
situatie en de inrichtingsuitgangspunten een inschatting 
gemaakt van het groen dat waarschijnlijk binnen dat 
deelgebied gecompenseerd kan worden. Zo kunnen we toch 
voor het gehele projectgebied Amaliaplein e.o. de 
groenbalans opmaken. 

Voor alle deelgebieden gelden de zelfde beschermende 
maatregelen voor de in stand te houden groenelementen. 
Deze worden daarom niet bij elk deelgebied apart genoemd. 
Ze worden meegenomen in paragraaf 4.5 bij het totale 
projectgebied. 

4.2. Deelgebied A Supermarkt + woningbouw nieuw 

4.2.1. Groene elementen in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling 
Het terrein heeft een groene, maar slordige uitstraling. Dit 
komt onder andere door de achterstallige staat van 
onderhoud en de wildgroei van zaailingen en worteluitlopers. 
De planontwikkeling biedt daarom kansen om het terrein 
een kwaliteitsimpuls te geven en meer structuur in het groen 
aan te brengen. 

 

Figuur 13 Ontwerp supermarkt en nieuwe woningen 

4.2.2. Duurzaam te behouden groenelementen 
De twee vleugelnoten (Zie bijlage 1a, boomnummers 5 en 6) 
blijven behouden en worden in het ontwerp ingepast. Zij 
zorgen er voor dat er meteen volwassen bomen binnen dit 
deelgebied aanwezig zijn. 
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Tien bomen (Zie bijlage 1a, boomnummers 7 en 12 t/m 20) 
in de groenstrook tussen de nieuwe woningen en de rotonde 
staan niet in de weg voor de bouw van de woningen en 
kunnen ingepast worden. 

De straatbomen (Zie bijlage 1a, boomnummers 10 en 11) 
staan niet in de weg voor de bouw van de woningen en 
kunnen ingepast worden. 

4.2.3. Te verplanten groenelementen 
Binnen dit deelgebied zijn geen groenelementen die verplant 
kunnen worden. 

4.2.4. Te verwijderen groenelementen 
Twee bomen (Zie bijlage 1a, boomnummer 8 en 9) kunnen 
niet ingepast worden in het ontwerp. Deze bomen zijn 
ongeschikt om te verplanten. Zij zullen verwijderd worden. 

Het bosplantsoen kan niet ingepast worden en is van 
onvoldoende kwaliteit om her te gebruiken.  

Het ruwe gras zal in zijn geheel verwijderd moeten worden 
om plaats te maken voor de geplande nieuwbouw. Ook dit is 
van onvoldoende kwaliteit om te hergebruiken. 

4.2.5. Compenserende maatregelen 
Binnen het deelgebied is in de nieuwe situatie nauwelijks 
ruimte voor nieuw groen. Er wordt 500 m2 gazon aangelegd 
onder en naast de bestaande vleugelnoten. Daarnaast zal 
de groenstrook tussen de nieuwe woningen en de rotonde 
omgevormd worden van ruige naar bloemrijke berm. En er 
komt aan die kant van het gebied een haag en een klein 
plantvak met sierplantsoen. Voor nieuwe bomen is in dit 

deelgebied geen ruimte. Die is in de andere deelgebieden 
gevonden. 

 

Deelgebied A; Supermarkt & woningen nieuw 
Groengroepen Aanwezig 

groen 
Te 
verwijderen 
groen 

Nieuw 
groen 

Groen-
balans 

Totaal 
Groen na 
ontwikkel
ing 

Bomen 16 st 2 st 0 st -2 st 14 st 
                      
Boomweide 0 m2   m2   m2 0 m2 0 m2 
Hardhoutbos 0 m2   m2   m2 0 m2 0 m2 
Zachthoutbos 0 m2   m2   m2 0 m2 0 m2 
Bosplantsoen 3000 m2 3000 m2   m2 -3000 m2 0 m2 
Sierplantsoen 0 m2   m2 50 m2 50 m2 50 m2 
Hagen 0 m1   m1 150 m1 150 m1 150 m1 
Erfbeplanting 0 m2   m2   m2 0 m2 0 m2 
Water 0 m2   m2   m2 0 m2 0 m2 
Gazon 0 m2   m2 500 m2 500 m2 500 m2 
Bloemrijke 
berm 0 m2   m2 500 m2 500 m2 500 m2 
Ruige berm 3250 m2 3250 m2   m2 -3250 m2 0 m2 
Totaal 6250   6250   1200   -5050   1200   

 

4.3. Deelgebied B Zwembad + parkeerplaats 

4.3.1. Groene elementen in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling 
De ruimtelijke ontwikkeling voor dit deelgebied bestaat uit de 
herinrichting van de parkeerplaats, extra uitrit naar de 
Willem-Alexanderlaan en een fietspad dat de 
Hoogmadeseweg met de Willem-Alexanderlaan verbindt. 
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Voor dit deelgebied is nog geen ontwerp gereed. Wel zijn er 
een aantal uitgangspunten bekend die we kunnen vertalen 
naar een taakstelling. De taakstelling zal meegenomen 
moeten worden in de verdere uitwerking van dit deelgebied. 

Uitgangspunt voor de groene elementen bij de herinrichting 
is dat het groen meer geconcentreerd op een plek zal 
komen in plaats van overal kleine versnipperde 
groenvlakken aan te leggen. Dit zal vooral aan de aan de 
randen van het plein bij de entree van zwembad De Does 
zijn.  

Het groen zal ook multifunctioneel gebruikt kunnen gaan 
worden. De randen van het parkeerterrein zijn of worden 
gecombineerd met andere functies (o.a. spelen en horeca 
De Does) ingericht. Door het groen met name in deze 
gebieden te concentreren, ontstaat hier een prettiger 
verblijfsgebied.  

Het ontwerp dient ook meer structuur in verschillende 
hoogtes te krijgen ten opzichte van de huidige situatie 
waarbij vooral verspreid groen in het platte vlak aanwezig is. 

Gemeentelijk parkeerbeleid 
Het gemeentelijk parkeerbeleid stelt dat om de 5 
parkeerplaatsen een strook groen van 1 m breed en 5 m 
diep (voor verwachte 133 parkeerplaatsen 135 m2) 
gerealiseerd moet worden. Conform bovenstaande is het 
mogelijk om dit groen niet langs de vakken maar op andere 
meer geconcentreerdere plekken te realiseren. 

Hierdoor wordt het mogelijk om op een aantal centrale 
plekken grotere groenvakken te creëren met meer kwaliteit 
en ruimte voor beplanting van diverse hoogtes. De 
groenvakken zullen we zo positioneren dat het 
parkeerterrein een groene uitstraling zal hebben. 

Daarnaast zal tenminste 50% van alle parkeervakken op het 
parkeerterrein in grasbetontegels worden uitgevoerd. Dit zal 
verder bijdragen aan de groene uitstraling van het 
parkeerterrein. 

De grootte van de bomen moet in verhouding van de 
omliggende bebouwing zijn om er voor te zorgen dat 
bezoekers van het gebied zich er prettig voelen. Bomen van 
de 3e grootte zijn daarvoor te klein. Daarom zullen wij 
bomen van de 2e grootte toepassen op de parkeerplaats. Op 
een accentplek zouden we kunnen kiezen voor een boom 
van de 1e grootte. 

Bomen van de 3e grootte zijn te klein om toe te kunnen 
passen op het parkeerterrein. Er moet een doorrijhoogte van 
4,5 m zijn. Bij bomen van de 3e grootte, die doorgaans niet 
groter worden dan 6 meter, blijft er op zo’n locatie te weinig 
van de kroon over (ca. 1,5 m) om tot volwaardige bomen uit 
te kunnen groeien. 

Omdat er in deelgebied A na de realisatie van de 
supermarkt en de woningen meer verhard oppervlak zal zijn, 
moet water gecompenseerd worden. De watercompensatie 
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zal in vorm van Aquaflow bergingssysteem2 onder de 
verharding van het parkeerterrein plaats vinden. 

4.3.2. Duurzaam te behouden groenelementen 

Bosplantsoen 
Het bosplantsoen met de daarin aanwezige bomen wordt 
ingepast in het ontwerp en zal volledig behouden blijven. 

Sierplantsoen 
De plantvakken 24978 en 24983 kunnen ingepast worden in 
het ontwerp. Vooralsnog gaan we er vanuit dat ook plantvak 
27850 in zijn geheel ingepast kan worden. Wanneer dat toch 
niet het geval zal zijn, dan wordt het aantal m2 sierplantsoen 
1 op 1 binnen het deelgebied gecompenseerd. 

Hagen 
De bestaande haag (nr. 28393) rondom terras horeca 
zwembad blijft behouden en wordt ingepast in het ontwerp. 

Gras 
Het gazon (nr. 25857) naast de glijbanen blijft behouden en 
wordt ingepast in het ontwerp. 

Dit geldt ook voor het ruig gras (nr.15343 en 23875) op de 
kop van de strook bosplantsoen tegen de Hoogmadeseweg 
aan. 

                                                 
2 Aquaflow bergingssysteem: dit systeem biedt ruimte om regenwater tijdelijk in de 
wegfundering op te slaan. De berging loopt vervolgens vertraagd leeg naar het 
oppervlakte water. Hierdoor is het mogelijk om tijdens regenbuien het hemelwater 
voor een groot deel tijdelijk in de fundering op te slaan en de piekbelasting op het 
oppervlaktewatersysteem te verminderen. 

4.3.3. Te verplanten groenelementen 
Binnen dit deelgebied zijn geen groenelementen die verplant 
kunnen worden. 

4.3.4. Te verwijderen groenelementen 

Gazon  
Het aanwezige gras rondom de huidige speelplaatsen 
(skatebaan en spelen jongste jeugd) wordt volledig 
verwijderd.  

4.3.5. Compenserende maatregelen 
Voor de nieuwe inrichting van het parkeerterrein is nog geen 
ontwerp gereed. Omdat het ontwerp ontbreekt, kunnen wij 
de hoeveelheden groen niet exact aangeven. Wel weten we 
nu al dat op verschillende plekken binnen dit deelgebied 
nieuwe plantvakken zullen ontstaan. 

Zo zien wij mogelijkheden om bij de nieuwe 
speelvoorzieningen hagen terug te laten komen. Ook is er 
ruimte voor sierplantsoen bij de aankleding van de 
speelvoorzieningen. Ook kunnen wij de strook naast het 
nieuwe fietspad tussen Hoogmadeseweg en 
fietsparkeerplaats/entree De Does vergroenen. 

En op de parkeerplaats wordt het mogelijk om op een aantal 
centrale plekken grotere groenvakken te creëren met een 
gezamenlijke oppervlakte van tenminste 135 m2. 

Langs het bosplantsoen kan als geleidelijk overgang richting 
de speelplekken een 1,5 m brede strook bloemrijke berm 
aangelegd worden. 
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Daarnaast zal tenminste 50% van alle parkeervakken (830 
m2) op het parkeerterrein in grasbetontegels worden 
uitgevoerd. Dit zal verder bijdragen aan de groene uitstraling 
van het parkeerterrein. 

Als we uitgaan van bomen van de 2e grootte dan is de 
gewenste onderlinge plantafstand tenminste 10-12 m. Als 
we uitgaan van een dubbele bomenrij tussen parkeerplaats 
en speelvoorziening, dan kunnen we daar 2x3 bomen kwijt. 
Op de parkeerplaats zelf kunnen we in het geconcentreerde 
groen minimaal 2 bomen planten. In de zone tussen de 
speelvoorzieningen en het fietsparkeren is het ook mogelijk 
om twee bomen in te passen. Dat brengt het aantal nieuw 
aan te planten bomen in dit deelgebied op minimaal 10. 
Tijdens de ontwerpfase zal blijken of het mogelijk is om dit 
aantal verder te vergroten. 

 

 

 

 

 

Deelgebied B; Zwembad & herinrichting parkeerplaats 
Groengroepen Aanwezig 

groen 
Te 
verwijderen 
groen 

Nieuw 
groen 

Groen-
balans 

Totaal 
Groen na 
ontwikkel
ing 

Bomen 0 st 0 st 10 st 10 st 10 st 
                      
Boomweide 0 m2  m2  m2 m2 0 m2 
Hardhoutbos 0 m2  m2  m2 m2 0 m2 
Zachthoutbos 0 m2  m2  m2 m2 0 m2 
Bosplantsoen 1926 m2 m2  m2 m2 1926 m2 
Sierplantsoen 151 m2   m2 135 m2 135 m2 286 m2 
Hagen 30 m1   m1 35 m1 35 m1 65 m1 
Erfbeplanting 0 m2   m2   m2 m2 0 m2 
Water 0 m2   m2   m2 m2 0 m2 
Gazon 556 m2 423 m2 m2 -423 m2 133 m2 
Bloemrijke 
berm 0 m2   m2 60 m2 60 m2 60 m2 
Ruige berm 406 m2 m2 830 m2 830 m2 1236 m2 
Totaal 3068   423   1060   637   3705   

 

4.4. Deelgebied C Ericalaan / Hoogmadeseweg / 
Willem-Alexanderlaan 

4.4.1. Groene elementen in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling 
Standaard 

Ericalaan 
Voor de nieuwe inrichting van deze weg is nog geen 
ontwerp gereed. Wel is uit verkeerskundig onderzoek naar 
voren gekomen dat deze weg, net als nu het geval is, 30 

Dit alles leidt tot de volgende Taakstelling 
 10 bomen 2e grootte 
 135 m2 sierplantsoen 
 35 m1 haag 
 60 m2 bloemrijke berm 
 830 m2 gras met 

grasbetontegels. 
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km/uur blijft. Haaksparkeren is daarbij toegestaan. De 
aanwezige 20 parkeerplaatsen moeten behouden blijven. 

Uit het verkeerskundig onderzoek voor het hele gebied 
tussen Persant Snoepweg, Simon Smitweg, Willem-
Alexanderlaan en Ericalaan / Acacialaan is een aantal 
varianten naar voren gekomen. De voorkeursvariant gaat uit 
van eenrichtingsverkeer op de Ericalaan (rijrichting van 
Acacialaan naar Willem-Alexanderlaan). Deze 
voorkeursvariant gebruiken we in deze groentoets als 
uitgangspunt. 

Doordat de Ericalaan zal veranderen van een 
tweerichtingsverkeersweg naar een eenrichtingsverkeerweg 
kan de rijbaan in principe smaller worden gemaakt. Dat biedt 
kansen voor meer groen in de straat. 

Bij de herinrichting kan de laanstructuur versterkt worden en 
kunnen de bomen in een groenstrook geplant worden. 
Omdat er nog geen profiel beschikbaar is van de 
voorkeursvariant wordt een taakstelling voor het groen 
opgelegd. Dit gebeurt op basis van schattingen op 
haalbaarheid. Wij schatten in dat het wegprofiel van de 
straat smaller kan worden. Daarnaast is het trottoir aan de 
zijde met woningen vrij breed. Wij schatten in dat het 
hierdoor mogelijk moet zijn om 200 m2 sierplantsoen extra 
te kunnen realiseren.(Gerekend is met 2 m breedte over de 
gehele lengte van ca. 100 m). 

Er wordt vanuit gegaan dat 200 m2 sierplantsoen minimaal 
haalbaar zal zijn en geven dit ook als uitgangspunt mee bij 
de verdere uitwerking van het ontwerp voor de herinrichting 

van de Ericalaan. Hoe het groen over het nieuwe wegprofiel 
verdeeld gaat worden zal tijdens de ontwerpfase verder 
uitgewerkt moeten worden. 

Hoogmadeseweg 
De inrichting van de Hoogmadeseweg wordt aangepast aan 
de huidige verkeerskundige situatie. De weg is reeds 
afgewaardeerd van 50 naar 30 km/uur, maar is niet als 
dusdanig herkenbaar. De inrichting wordt waar mogelijk 
aangepast, zodat deze voldoet aan de CROW richtlijnen van 
een erftoegangsweg van 30 km/uur (principes Duurzaam 
Veilig). De kruispunten worden gelijkwaardig. Dit wil zeggen 
dat verkeer van rechts voorrang heeft. Dit geldt niet voor de 
inritten en woonerven. 

Er zijn beperkte financiële middelen beschikbaar. Een 
volledige herinrichting van gevel tot gevel is niet mogelijk. Er 
worden enkel doelmatige oplossingen aan de weg gedaan. 

Uitzondering op de CROW richtlijnen is het behoud van de 
vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de straat. 

Door de lange rechtstand van de weg en het behoud van het 
asfalt zijn snelheidsremmers noodzakelijk. 

De beeldbepalende bomenstructuur blijft behouden. Ter 
hoogte van de tennisvereniging wordt de slinger uit de weg 
gehaald, daardoor ontstaat ruimte voor vier nieuwe bomen. 
Zo kan de laanstructuur versterkt worden. 
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Willem‐Alexanderlaan 
De maatregelen op de Willem-Alexanderlaan zijn beperkt 
van omvang. Er zal een nieuwe inrit richting het 
parkeerterrein van zwembad De Does worden aangelegd. 
En daarnaast kan, door de herinrichting van de Ericalaan, 
de aansluiting van de Ericalaan op deze weg wijzigen. 
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4.4.2. Duurzaam te behouden groenelementen 
De bestaande bomen worden zoveel mogelijk ingepast. Dat 
geldt ook voor de overige groenelementen. 

Mocht bij de verdere uitwerking van dit deelgebied blijken 
dat een groenelement toch niet behouden kan blijven, dan 
wordt dat 1 op 1 gecompenseerd. 

4.4.3. Te verplanten groenelementen 
Binnen dit deelgebied zijn geen groenelementen die verplant 
kunnen worden. 

4.4.4. Te verwijderen groenelementen 
Twee essen op de Ericalaan (boomnr. 1174 en 1175) staan 
in de weg voor de bevoorradingsroute van de supermarkt. 
De bomen zijn van matige kwaliteit en niet verplantbaar. 

De elzenboom (boomnr. 1180) op Willem-Alexanderlaan die 
moet wijken voor de nieuwe inrit naar het parkeerterrein van 
zwembad De Does is ondanks zijn jonge leeftijd niet 
verplantbaar. De kwaliteit van de boom is te slecht. 

Voor de herinrichting van de Hoogmadeseweg zal door het 
weghalen van de knik in de weg gazon verdwijnen. Het gaat 
om ca. 45 m2. In het nieuwe ontwerp komt ongeveer 
evenveel gazon op een andere plek terug. 

4.4.5. Compenserende maatregelen 
Bij de Hoogmadeseweg ontstaat door de herinrichting ruimte 
om de laanstructuur te herstellen. Er kunnen 4 nieuwe 
lindebomen aangeplant worden ter hoogte van de 
tennisvereniging. 

Daarnaast zal er ruimte ontstaan om het verwijderde gazon 
(45 m2) te compenseren binnen de herinrichting van de 
Hoogmadeseweg.  

De herinrichting van de Ericalaan zorgt er voor dat de 
laanstructuur met minimaal 4 bomen aangevuld kan worden. 
Daarnaast ontstaat er ruimte voor groenstroken. Er zal 
tenminste 200 m2 aan sierplantsoen toegevoegd kunnen 
worden in de Ericalaan. 

De bomenrij in de berm tussen de Willem-Alexanderlaan en 
de rijksweg A4 is geen doorgaande rij. Hij wordt op een 
aantal punten onderbroken. De laanstructuur kan versterkt 
worden door in deze berm elzenbomen er tussen te planten 
en een ononderbroken bomenrij te creëren. In de verdere 
uitwerking van de plannen zal onderzocht moeten worden 
voor hoeveel extra elzenbomen er ruimte is. Wij verwachten 
dat we ten minste 3 elzenbomen aan de bestaande bomenrij 
kunnen toevoegen. 



 

pagina 39 
 

 

Deelgebied C; Ericalaan, Hoogmadeseweg, Willem-Alexanderlaan 
Groengroepen Aanwezig 

groen 
Te 
verwijderen 
groen 

Nieuw 
groen 

Groen-
balans 

Totaal 
Groen na 
ontwikkel
ing 

Bomen 66 st 3 st 11 st 8 st 74 st 
                      
Boomweide 0 m2   m2   m2 0 m2 0 m2
Hardhoutbos 0 m2   m2   m2 0 m2 0 m2
Zachthoutbos 0 m2   m2   m2 0 m2 0 m2
Bosplantsoen 335 m2 m2   m2 0 m2 335 m2
Sierplantsoen 495 m2   m2 200 m2 200 m2 695 m2
Hagen 0 m1   m1 m1 0 m1 0 m1
Erfbeplanting 0 m2   m2   m2 0 m2 0 m2
Water 310 m2   m2   m2 0 m2 310 m2
Gazon 1272 m2 45 m2 45 m2 0 m2 1272 m2
Bloemrijke 
berm 1091 m2 18 m2 m2 -18 m2 1073 m2
Ruige berm 104 m2 m2   m2 0 m2 104 m2
Totaal 3606   63   245   182   3788   

 

4.5. Totale projectgebied 

4.5.1. Beschermende maatregelen voor in stand te houden 
groenelementen 
Om ervoor te zorgen dat er tijdens de bouwwerkzaamheden 
geen schade wordt aangericht aan de bestaande bomen en 
de in stand te houden groenelementen moeten er de nodige 
maatregelen worden getroffen. De gemeente Leiderdorp 
hanteert de bepalingen uit het Handboek Bomen 2014, 

hoofdstuk 2, Werken rond bomen, als basisvoorwaarden 
(Zie ook bijlage 4 bij deze groentoets). 

De uitvoering van werkzaamheden rond bomen dient 
zodanig plaats te vinden dat er sprake is van een waarborg 
van verantwoorde inpassing van de te handhaven bomen en 
mag nooit leiden tot een bedreiging van de duurzame 
instandhouding van een te handhaven boom. 

Werkzaamheden rond bomen dienen als algemene eis te 
voldoen aan: 

 afgestemd op een verantwoorde inpassing van te 
handhaven bomen; 

 gebaseerd op gerichte randvoorwaarden en 
beschermingsmaatregelen per boom; 

 uitgevoerd aan de hand van een (op te stellen) 
‘Goedgekeurd Werkplan’. 
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5. Conclusie 

5.1. Algemeen 
Het oppervlak aan groen kan in de nieuwe plannen niet 
geheel gecompenseerd worden. Op basis van de huidige 
cijfers neemt de hoeveelheid groen in het projectgebied 
Amaliaplein e.o. met ca. 3000 m2 af. Dat wordt vooral 
veroorzaakt door de hoeveelheid bosplantsoen en ruig gras 
ter plaatse van de supermarktlocatie. 

Dit bosplantsoen en ruig gras is ontstaan doordat het terrein 
na de sloop van de school lange tijd braak heeft gelegen 
doordat de geplande brede school op deze locatie niet 
doorging en een andere invulling van het gebied enige tijd 
op zich heeft laten wachten. 

De kwaliteit van het groen zal door onze plannen zeker 
vooruit gaan. Er ontstaat meer samenhang in de 
groenstructuur. Er wordt beter aangesloten op de wijksferen. 
Er ontstaat een grotere variatie in beplantingstypes. Het 
plantmateriaal dat wordt toegepast is vogel- en bijvriendelijk. 
En de groeiplaatsen worden duurzaam ingericht. 

Door het inpassen van een groot deel van de aanwezige 
bomen zijn er al direct volwassen bomen binnen het 
projectgebied aanwezig. Dit zorgt meteen voor een groene 
sfeer. 

 

 

Totaaloverzicht Amaliaplein 
Groengroepen Aanwezig 

groen 
Te 
verwijdere
n groen 

Nieuw 
groen 

Groen-
balans 

Totaal 
Groen na 
ontwikkel
ing 

Bomen 82 st 5 st 21 st 16 st 98 st 
                      
Boomweide 0 m2   m2   m2 0 m2 0 m2 
Hardhoutbos 0 m2   m2   m2 0 m2 0 m2 
Zachthoutbos 0 m2   m2   m2 0 m2 0 m2 
Bosplantsoen 5260 m2 3000 m2   m2 -3000 m2 2260 m2 
Sierplantsoen 645 m2   m2 385 m2 385 m2 1030 m2 
Hagen 30 m1   m1 185 m1 185 m1 215 m1 
Erfbeplanting 0 m2   m2   m2 0 m2 0 m2 
Water 310 m2   m2   m2 0 m2 310 m2 
Gazon 1827 m2 467 m2 545 m2 77 m2 1905 m2 
Bloemrijke 
berm 1091 m2 18 m2 560 m2 542 m2 1633 m2 
Ruige berm 3760 m2 3250 m2 830 m2 -2420 m2 1340 m2 
Totaal 12924   6735   2505   -4231   8693   

 

De ingeschatte groencompensatie zal als taakstelling 
meegegeven worden bij de verdere uitwerking van de 
inrichting van die deelgebieden. Op basis van tussentijdse 
rapportage zal gemonitord worden of de taakstelling gehaald 
gaat worden. 

Op deze wijze willen wij er voor zorgen dat de groenkwaliteit 
in het projectgebied niet achteruit gaat en liefst versterkt 
wordt. De taakstelling verplicht de ontwikkelende partij tot 
het doen van inspanningen om bij de nieuwe inrichting van 
het gebied 
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5.2. Bomen 
Door de herinrichting van de wegen en van de parkeerplaats 
ontstaat er ruimte om meer bomen aan te planten dan er 
verdwijnen. Dit levert een positief resultaat in de 
bomenbalans voor het projectgebied op. 

5.3. Overige groenvoorzieningen 
Overall gezien neemt de hoeveelheid m2 groen in het 
projectgebied af. Met name de beheergroepen bosplantsoen 
en ruig gras worden aanzienlijk minder. Daar staat 
tegenover dat de hoeveelheid bloemrijke berm, 
sierplantsoen en hagen flink toeneemt. Deze type beplanting 
dragen, net als bosplantsoen, bij aan de biodiversiteit van de 
bebouwde omgeving. 

5.4. Extra elementen 
Naast de genoemde groene elementen in de openbare 
ruimte zijn er een aantal extra elementen te noemen die 
kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de groenstructuur in 
het projectgebied Amaliaplein e.o. 

Groene gevel supermarkt 
De supermarkt krijgt aan de zijde van de nieuwe woningen 
een groene gevel van klimop. Dit heeft een positieve 

uitstraling op het gebied. Niet alleen vanwege het groene 
karakter dat de gevel het hele jaar door zal hebben. Maar 
ook doordat een groene gevel op hete zomerdagen minder 
hitte zal uitstralen dan een stenen gevel. Hierdoor zal het 
gebied aangenamer aanvoelen. Dat is van belang in een 
stenige omgeving waar hittestress  

Groene tuinen nieuwbouw 
Om het groene karakter te waarborgen zouden de 
huiseigenaren verplicht moeten worden de tuinen ‘groen’ te 
houden en bijvoorbeeld de grens tussen voortuin en stoep 
van de nieuwbouwwoningen te beplanten met één type 
haagbeplanting. Ook is het aan te bevelen de bewoners 
bewust te maken van de mogelijkheid tot waterinfiltratie. Dus 
geen totale verharding van tuinen, maar inrichten met groen.  

Watercompensatie onder parkeerterrein in vorm van Aquaflow 
bergingssysteem 
Met dit systeem is het mogelijk om tijdens regenbuien het 
hemelwater voor een groot deel tijdelijk in de fundering van 
de rijbaan op de parkeerplaats op te slaan en de 
piekbelasting op het oppervlaktewatersysteem te 
verminderen. 
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Bijlage 1 Inventarisatie Deelgebied A Supermarkt + nieuwbouw woningen 

a. Bomeninventarisatie (tekening en tabel) 



Figuur 1 Deelgebied AA Supermarkt + woninngbouw nieuw Boomminventarisatie 
 



 

Boom-
nr. Boomsoort (Latijns) Hoogte 

Diameter-
klasse 

Kroon-
diam. Conditie

Levensver-
wachting Kroon 

Stam en 
stamvoet Bijzonderheden 

Supermarkt + woningen nieuw 
1 Fraxinus excelsior 12 - 15 m 30 - 50 cm 9 redelijk 10 - 25 jaar voldoende goed meegenomen in deelgebied C1 
2 Tilia europaea 12 - 15 m 30 - 50 cm 9 goed 10 - 25 jaar goed goed meegenomen in deelgebied C1 
3 Tilia europaea 12 - 15 m 30 - 50 cm 9 goed 10 - 25 jaar goed goed meegenomen in deelgebied C1 
4 Tilia europaea 12 - 15 m 30 - 50 cm 9 goed 10 - 25 jaar goed goed meegenomen in deelgebied C1 
5 Pterocarya fraxinifolia 15 - 18 m > 100 cm 15 goed 10 - 25 jaar voldoende voldoende   
6 Pterocarya fraxinifolia 15 - 18 m 50 - 100 cm 15 goed 10 - 25 jaar voldoende voldoende   
7 Betula utilis 'Doorenbos' 12 - 15 m 30 - 50 cm 9 goed 10 - 25 jaar goed goed   
8 Tilia europaea 12 - 15 m 30 - 50 cm 9 goed 10 - 25 jaar goed matig   
9 Fraxinus excelsior 12 - 15 m 30 - 50 cm 9 redelijk 10 - 25 jaar voldoende goed   
10 Tilia europaea 12 - 15 m 30 - 50 cm 9 goed 10 - 25 jaar goed goed   
11 Betula utilis 'Doorenbos' 12 - 15 m 30 - 50 cm 9 goed 10 - 25 jaar goed goed   
12 Carpinus betulus 9 - 12 m 30 - 50 cm 9 goed 10 - 25 jaar goed goed   
13 Carpinus betulus 9 - 12 m 30 - 50 cm 9 goed 10 - 25 jaar goed goed   
14 Acer campestre 12 - 15 m 30 - 50 cm 9 goed 10 - 25 jaar goed goed   
15 Acer campestre 12 - 15 m 30 - 50 cm 9 goed 10 - 25 jaar goed goed   
16 Fraxinus excelsior 18 - 24 m 30 - 50 cm 12 redelijk 10 - 25 jaar voldoende goed   
17 Fraxinus excelsior 18 - 24 m 30 - 50 cm 12 redelijk 10 - 25 jaar voldoende goed   
18 Robinia pseudoacacia 12 - 15 m 20 - 30 cm 6 redelijk 5 - 10 jaar voldoende goed   
19 Fraxinus excelsior 18 - 24 m 30 - 50 cm 12 redelijk 10 - 25 jaar voldoende goed   
20 Fraxinus excelsior 18 - 24 m 30 - 50 cm 12 redelijk 10 - 25 jaar voldoende goed   
21 Fraxinus excelsior 6 - 9 m 20 - 30 cm 1 redelijk 10 - 25 jaar voldoende goed meegenomen in deelgebied C1 
22 Salix alba 9 - 12 m  0 - 20 cm 3 goed 10 - 25 jaar voldoende goed valt onder beheergroep bosplantsoen 
23 Salix alba 9 - 12 m  0 - 20 cm 3 goed 10 - 25 jaar goed goed valt onder beheergroep bosplantsoen 
24 Acer platanoides 9 - 12 m  0 - 20 cm 3 goed 10 - 25 jaar voldoende goed valt onder beheergroep bosplantsoen 
25 Salix alba 9 - 12 m  0 - 20 cm 3 goed 10 - 25 jaar voldoende goed valt onder beheergroep bosplantsoen 
26 Salix alba 9 - 12 m  0 - 20 cm 3 goed 10 - 25 jaar voldoende goed valt onder beheergroep bosplantsoen 
27 Salix alba 9 - 12 m  0 - 20 cm 3 goed 10 - 25 jaar voldoende goed valt onder beheergroep bosplantsoen 
28 Salix alba 9 - 12 m  0 - 20 cm 3 goed 10 - 25 jaar voldoende goed valt onder beheergroep bosplantsoen 
29 Salix alba 9 - 12 m  0 - 20 cm 3 goed 10 - 25 jaar voldoende goed valt onder beheergroep bosplantsoen 



Boom-
nr. Boomsoort (Latijns) Hoogte 

Diameter-
klasse 

Kroon-
diam. Conditie

Levensver-
wachting Kroon 

Stam en 
stamvoet Bijzonderheden 

30 Salix alba 9 - 12 m  0 - 20 cm 3 goed 10 - 25 jaar voldoende goed valt onder beheergroep bosplantsoen 
31 Salix alba 9 - 12 m  0 - 20 cm 3 goed 10 - 25 jaar voldoende goed valt onder beheergroep bosplantsoen 
32 Salix alba 9 - 12 m  0 - 20 cm 3 goed 10 - 25 jaar voldoende goed valt onder beheergroep bosplantsoen 
33 Pterocarya fraxinifolia 6 - 9 m 0 - 20 cm 3 goed 10 - 25 jaar voldoende matig valt onder beheergroep bosplantsoen 
34 Salix alba 9 - 12 m 0 - 20 cm 3 goed 10 - 25 jaar voldoende goed valt onder beheergroep bosplantsoen 
35 Salix alba 6 - 9 m 30 - 50 cm 3 goed 10 - 25 jaar voldoende goed valt onder beheergroep bosplantsoen 
36 Prunus padus 9 - 12 m 0 - 20 cm 3 goed 10 - 25 jaar voldoende goed valt onder beheergroep bosplantsoen 
37 Prunus padus 6  -9 m 0 - 20 cm 3 goed 10 - 25 jaar voldoende goed valt onder beheergroep bosplantsoen 
                  

 
 



Bijlage 1 Inventarisatie Deelgebied A Supermarkt + nieuwbouw woningen 

b. Inventarisatie overige groenvoorzieningen (tekening en tabel) 
 



 
Figuur 2 Deelgebied A Supermarkt + woningbouw nieuw Bestaand bosplantsoen 



 

Groentoets Amaliaplein 
Deelgebied A Supermarkt + woningen nieuw 
    
Oppervlakte te verwijderen bosplantsoen 3000 m2 * X= verwijderen 
Oppervlakte potentieel her te gebruiken bosplantsoen 0 m2 * H= potentieel herbruikbaar 
Oppervlakte potentieel inpasbaar bosplantsoen 0 m2 * I= potentieel inpasbaar 
Totaal 3000 m2   
    
Oppervlakte te verwijderen ruige berm 3250 m2   
Oppervlakte potentieel her te gebruiken ruige berm 0 m2   
Oppervlakte potentieel inpasbaar ruige berm 0 m2   
Totaal 3250 m2   
    

Nummer Type Soortensamenstelling 
Hoeveel-
heid eenheid X/H/I* Bijzonderheden 

  bosplantsoen 
braam, vlier, kornoelje, wilg, 
esdoorn, els en es 3000 m2 X 

kwaliteit van totale bosplantsoen is matig en bestaat 
voornamelijk uit zaailingen, opschot en doorgeschoten heesters 

              
  gras ruige berm 3250 m2 X   
              



Bijlage 2 Inventarisatie Deelgebied B Zwembad + parkeerplaats 

a. Bomeninventarisatie (tekening en tabel) 



Figuur 3 Deelgebied BB Zwembad + parkeerrplaats Boominventaarisatie totaal overziccht 



 
Figuur 4 Deelgebied B Zwembad + parkeerplaats Boominventarisatie Overzicht 1 van 3 



 
Figuur 5 Deelgebied B Zwembad + parkeerplaats Boominventarisatie Overzicht 2 van 3 



 
Figuur 6 Deelgebied B Zwembad + parkeerplaats Boominventarisatie Overzicht 3 van 3 

 



Boomnr. Boomsoort (Latijns) Hoogte 
Diameter-

klasse Conditie Kroon 
Stam en 
stamvoet Bijzonderheden 

Zwembad + herinrichting parkeerplaats 

1383 Fraxinus excelsior 18 - 24 m 40 - 50 cm matig 
matig/ 
voldoende goed 

afwijkingen in kroon, dood hout en verminderde 
bladbezetting 

1385 Acer pseudoplatanus 9 - 12 m 20 - 30 cm goed goed goed   
1386 Acer pseudoplatanus 9 - 12 m 20 - 30 cm goed goed goed   

1387 Fraxinus excelsior 18 - 24 m 40 - 50 cm matig 
matig/ 
voldoende goed 

afwijkingen in kroon, dood hout en verminderde 
bladbezetting 

1388 Quercus robur 15 - 18 m 30 - 40 cm voldoende 
matig/ 
voldoende goed 

afwijkingen in kroon, dood hout en verminderde 
bladbezetting 

1391 Acer pseudoplatanus 6 - 9 m 20 - 30 cm goed goed goed   
1392 Acer pseudoplatanus 15 - 18 m 30 - 40 cm goed goed goed   
1393 Alnus glutinosa 15 - 18 m 30 - 40 cm goed goed goed   
1394 Acer pseudoplatanus 9 - 12 m 20 - 30 cm goed goed goed   
1396 Acer pseudoplatanus 9 - 12 m 20 - 30 cm goed goed goed   

1398 Fraxinus excelsior 12 - 15 m 20 - 30 cm matig 
matig/ 
voldoende goed 

afwijkingen in kroon, dood hout en verminderde 
bladbezetting 

1399 Acer pseudoplatanus 12 - 15 m 20 - 30 cm slecht 
matig/ 
voldoende goed 

afwijkingen in kroon, dood hout en verminderde 
bladbezetting 

1400 Acer pseudoplatanus 15 - 18 m 20 - 30 cm slecht slecht voldoende 
afwijkingen in kroon, dood hout en verminderde 
bladbezetting, afwijkingen stam 

1401 Acer pseudoplatanus 12 - 15 m 20 - 30 cm goed goed goed   
1402 Acer pseudoplatanus 6 - 9 m 20 - 30 cm goed voldoende goed afwijkingen in kroon en dood hout 

1403 Fraxinus excelsior 15 - 18 m 20 - 30 cm matig 
matig/ 
voldoende goed 

afwijkingen in kroon, dood hout en verminderde 
bladbezetting 

1404 Acer pseudoplatanus 6 - 9 m 20 - 30 cm matig 
matig/ 
voldoende goed 

afwijkingen in kroon, dood hout en verminderde 
bladbezetting 

1405 Acer pseudoplatanus 9 - 12 m 20 - 30 cm goed goed voldoende afwijkingen stam 

1406 Fraxinus excelsior 18 - 24 m 30 - 40 cm matig 
matig/ 
voldoende goed 

afwijkingen in kroon, dood hout en verminderde 
bladbezetting 

1407 Fraxinus excelsior 18 - 24 m 30 - 40 cm matig 
matig/ 
voldoende goed 

afwijkingen in kroon, dood hout en verminderde 
bladbezetting 

1408 Fraxinus excelsior 18 - 24 m 20 - 30 cm matig 
matig/ 
voldoende goed 

afwijkingen in kroon, dood hout en verminderde 
bladbezetting 

1409 Fraxinus excelsior 18 - 24 m 20 - 30 cm matig matig/ goed afwijkingen in kroon, dood hout en verminderde 



Boomnr. Boomsoort (Latijns) Hoogte 
Diameter-

klasse Conditie Kroon 
Stam en 
stamvoet Bijzonderheden 

voldoende bladbezetting 

1410 Fraxinus excelsior 18 - 24 m 30 - 40 cm matig 
matig/ 
voldoende goed 

afwijkingen in kroon, dood hout en verminderde 
bladbezetting 

1412 Fraxinus excelsior 18 - 24 m 40 - 50 cm matig voldoende goed afwijkingen in kroon en dood hout 

1413 Fraxinus excelsior 18 - 24 m 40 - 50 cm matig 
matig/ 
voldoende goed 

afwijkingen in kroon, dood hout en verminderde 
bladbezetting 

1414 Fraxinus exc. 'Diversifolia' 18 - 24 m 30 - 40 cm matig 
matig/ 
voldoende goed 

afwijkingen in kroon, dood hout en verminderde 
bladbezetting 

1415 Fraxinus excelsior 15 - 18 m 20 - 30 cm matig 
matig/ 
voldoende goed 

afwijkingen in kroon, dood hout en verminderde 
bladbezetting 

1416 Fraxinus excelsior 18 - 24 m 30 - 40 cm matig 
matig/ 
voldoende goed 

afwijkingen in kroon, dood hout en verminderde 
bladbezetting 

1417 Pterocarya fraxinifolia 15 - 18 m 70 - 80 cm voldoende goed voldoende afwijkingen stam 

1418 Fraxinus excelsior 18 - 24 m 40 - 50 cm matig matig voldoende 
afwijkingen in kroon, dood hout en verminderde 
bladbezetting, scheefstand stam 

1419 Acer pseudoplatanus 12 - 15 m 20 - 30 cm goed goed goed   

1420 Fraxinus excelsior 18 - 24 m 30 - 40 cm matig 
matig/ 
voldoende goed 

afwijkingen in kroon, dood hout en verminderde 
bladbezetting 

1421 Pterocarya fraxinifolia 18 - 24 m 70 - 80 cm matig 
matig/ 
voldoende goed 

afwijkingen in kroon, dood hout en verminderde 
bladbezetting 

1423 Pterocarya fraxinifolia 15 - 18 m 40 - 50 cm goed voldoende 
matig/ 
voldoende 

afwijkingen in kroon en dood hout, afwijkingen 
stam, scheefstand en inrotting 

1424 Acer pseudoplatanus 15 - 18 m 20 - 30 cm goed voldoende goed afwijkingen in kroon en dood hout 
1425 Salix alba 15 - 18 m 30 - 40 cm goed goed goed   
1426 Acer pseudoplatanus 9 - 12 m 30 - 40 cm goed goed goed   
1428 Acer pseudoplatanus 9 - 12 m 20 - 30 cm goed goed goed   
1429 Fraxinus excelsior 9 - 12 m 20 - 30 cm goed voldoende goed afwijkingen in kroon en dood hout 
1430 Acer pseudoplatanus 9 - 12 m 20 - 30 cm goed voldoende goed afwijkingen in kroon en dood hout 
1431 Acer pseudoplatanus 9 - 12 m 20 - 30 cm goed voldoende goed afwijkingen in kroon en dood hout 
1432 Acer pseudoplatanus 9 - 12 m 30 - 40 cm goed voldoende voldoende afwijkingen in kroon en stam, inrotting 
29794 Acer pseudoplatanus 9 - 12 m 20 - 30 cm goed goed voldoende afwijkingen stam 
29847 Acer pseudoplatanus 9 - 12 m 20 - 30 cm goed goed goed   
29848 Acer pseudoplatanus 9 - 12 m 20 - 30 cm goed goed goed   



Boomnr. Boomsoort (Latijns) Hoogte 
Diameter-

klasse Conditie Kroon 
Stam en 
stamvoet Bijzonderheden 

29849 Acer pseudoplatanus 9 - 12 m 20 - 30 cm voldoende voldoende voldoende 
afwijkingen in kroon, dood hout en verminderde 
bladbezetting, scheur in stam 

                
 
 



Bijlage 2 Inventarisatie Deelgebied B Zwembad + parkeerplaats 

b. Inventarisatie overige groenvoorzieningen (tekening en tabel) 
 



 
Figuur 7 Deelgebied B Zwembad + parkeerplaats Bestaand bosplantsoen 



 
Figuur 8 Deelgebied B Zwembad + parkeerplaats Bestaande sierheesters en hagen 



 
Figuur 9 Deelgebied B Zwembad + parkeerplaats Bestaand gras 



Groentoets Amaliaplein 
Deelgebied B Zwembad + herinrichting parkeerplaats 
    
Oppervlakte te verwijderen bosplantsoen 0 m2 * X= verwijderen 
Oppervlakte potentieel her te gebruiken bosplantsoen 0 m2 * H= potentieel herbruikbaar 
Oppervlakte potentieel inpasbaar bosplantsoen 1926 m2 * I= potentieel inpasbaar 
Totaal 1926 m2   
    
Oppervlakte te verwijderen sierplantsoen 0 m2   
Oppervlakte potentieel her te gebruiken sierplantsoen 0 m2   
Oppervlakte potentieel inpasbaar sierplantsoen 151 m2   
Totaal 151 m2   
    
Lengte te verwijderen haag 0 m1   
Lengte potentieel her te gebruiken haag 0 m1   
Lengte potentieel inpasbare haag 30 m1   
Totaal 30 m1   
    
Oppervlakte te verwijderen gazon 423 m2   
Oppervlakte potentieel her te gebruiken gazon 0 m2   
Oppervlakte potentieel inpasbaar gazon 133 m2   
Totaal 556 m2   
    
Oppervlakte te verwijderen ruige berm 0 m2   
Oppervlakte potentieel her te gebruiken ruige berm 0 m2   
Oppervlakte potentieel inpasbaar ruige berm 406 m2   
Totaal 406 m2   
    



 

Nummer Type Soortensamenstelling 
Hoeveel-
heid eenheid X/H/I* Bijzonderheden 

27786 Bosplantsoen 
braam, vlier, kornoelje, wilg, 
esdoorn, els en es 593 m2 I redelijke tot goede kwaliteit 

27787 Bosplantsoen 
braam, vlier, kornoelje, wilg, 
esdoorn, els en es 1332 m2 I redelijke tot goede kwaliteit 

              
24983 sierheesters   105 m2 I redelijke tot goede kwaliteit 
24978 sierheesters   16 m2 I redelijke tot goede kwaliteit 
27850 sierheesters   29 m2 I redelijke tot goede kwaliteit 

              
28393 haag haagbeuk 30 m1 I goede kwaliteit 

              
15343 gras ruige berm 250 m2 I   
15360 gras ruige berm 156 m2 I   
17861 gras gazon 5 m2 X   
17862 gras gazon 11 m2 X   
18341 gras gazon 11 m2 X   
18342 gras gazon 15 m2 X   
18343 gras gazon 11 m2 X   
18344 gras gazon 17 m2 X   
18345 gras gazon 19 m2 X   
18347 gras gazon 19 m2 X   
18690 gras gazon 2 m2 X   
18691 gras gazon 47 m2 X   
18692 gras gazon 2 m2 X   
18695 gras gazon 2 m2 X   
23875 gras graskant 9 m1 I   
24665 gras gazon 21 m2 X   
25387 gras gazon 241 m2 X   
25857 gras gazon 133 m2 I   

* Graskanten zijn op tekening met een apart nummer aangegeven; worden niet meegenomen bij de hoeveelheden 



Bijlage 3 Inventarisatie Deelgebied C Ericalaan / Hoogmadeseweg / Willem-Alexanderlaan 

a. Bomeninventarisatie (tekening en tabel) 
 



 
Figuur 10 Deelgebied C1 Ericalaan Boominventarisatie 



Boomnr. 
Boomsoort 

(Latijns) Hoogte 
Diameter-

klasse Conditie Kroon 
Stam en 
stamvoet Bijzonderheden 

Ericalaan 
1164 Tilia platyphyllos 0 - 6 m 10 - 20 cm goed goed goed   
1165 Tilia platyphyllos 0 - 6 m 0 -10 cm goed goed goed   

1166 Tilia platyphyllos 15 - 18 m 40 - 50 cm goed 
matig/ 
voldoende voldoende 

afwijkingen in kroon en dood hout, beschadiging 
wordtels/stamvoet 

1167 Tilia tomentosa 9 - 12 m 40 - 50 cm goed goed voldoende beschadiging wortels/stamvoet 
1169 Tilia platyphyllos 15 - 18 m 40 - 50 cm goed goed voldoende beschadiging wortels/stamvoet 
1170 Tilia platyphyllos 12 - 15 m 40 - 50 cm goed goed voldoende beschadiging wortels/stamvoet 
1171 Tilia platyphyllos 12 - 15 m 30 - 40 cm goed goed goed   
1172 Tilia platyphyllos 12 - 15 m 30 - 40 cm goed goed goed   
1173 Tilia platyphyllos 12 - 15 m 30 - 40 cm goed voldoende goed afwijkingen in kroon en dood hout 
1174 Fraxinus excelsior 6 - 9 m 30 - 40 cm voldoende goed goed   
1175 Fraxinus excelsior 9 - 12 m 50 - 60 cm goed goed goed   
1176 Sorbus intermedia 0 - 6 m 20 - 30 cm matig goed matig scheefstand, beschadiging wortels/stamvoet 
1177 Fraxinus excelsior 9 - 12 m 50 - 60 cm goed goed goed   

                
 



 
Figuur 11 Deelgebied C2 Hoogmadeseweg Boominventarisatie 



Boomnr. 
Boomsoort 

(Latijns) Hoogte 
Diameter-

klasse Conditie Kroon 
Stam en 
stamvoet Bijzonderheden 

Hoogmadeseweg 
1125 Tilia platyphyllos 9 - 12 m 30 - 40 cm goed goed goed   
1127 Tilia platyphyllos 9 - 12 m 30 - 40 cm goed goed goed   

1128 Tilia platyphyllos 9 - 12 m 40 - 50 cm goed voldoende voldoende
afwijkingen in kroon en dood hout, afwijkingen stam en 
scheefstand 

1129 Tilia platyphyllos 15 - 18 m 40 - 50 cm goed voldoende goed afwijkingen in kroon en dood hout 
1130 Tilia platyphyllos 15 - 18 m 30 - 40 cm goed goed goed   

1131 Tilia platyphyllos 15 - 18 m 40 - 50 cm goed voldoende voldoende
afwijkingen in kroon en dood hout, afwijkingen stam en 
scheefstand, opdrukken verharding 

1132 Tilia platyphyllos 15 - 18 m 30 - 40 cm goed goed goed   
1133 Tilia platyphyllos 12 - 15 m 40 - 50 cm goed voldoende goed afwijkingen in kroon en dood hout 

1134 Fraxinus excelsior 15 - 18 m 40 - 50 cm voldoende 
matig/ 
voldoende goed 

afwijkingen in kroon, dood hout en verminderde 
bladbezetting 

1136 Acer pseudoplatanus 9 - 12 m 20 - 30 cm goed goed goed   
1137 Acer pseudoplatanus 12 - 15 m 40 - 50 cm goed goed goed   
1138 Fraxinus excelsior 15 - 18 m 40 - 50 cm voldoende voldoende goed afwijkingen in kroon en dood hout 
1156 Tilia europaea 0 - 6 m 0 -10 cm goed voldoende goed afwijkingen in kroon, uitzakkende takken 
1158 Tilia europaea 0 - 6 m 0 -10 cm goed voldoende goed afwijkingen in kroon en uitzakkende takken 
1438 Tilia platyphyllos 15 - 18 m 40 - 50 cm goed goed goed   
1439 Tilia platyphyllos 15 - 18 m 40 - 50 cm goed goed voldoende drukt de verharding op 

1440 Tilia platyphyllos 15 - 18 m 30 - 40 cm goed goed voldoende afwijkingen stam en scheefstand, opdrukken verharding 
1441 Tilia platyphyllos 15 - 18 m 40 - 50 cm goed voldoende goed afwijkingen in kroon en dood hout 
1442 Tilia platyphyllos 15 - 18 m 40 - 50 cm goed goed goed   
1443 Tilia platyphyllos 15 - 18 m 50 - 60 cm goed goed goed   
1445 Tilia platyphyllos 15 - 18 m 40 - 50 cm goed goed voldoende afwijkingen stam en scheefstand 
1446 Tilia platyphyllos 15 - 18 m 40 - 50 cm goed goed goed   
1447 Tilia platyphyllos 15 - 18 m 40 - 50 cm goed goed voldoende opdrukken verharding 
1531 Tilia platyphyllos 9 - 12 m 30 - 40 cm goed goed goed   
30067 Acer pseudoplatanus 9 - 12 m 20 - 30 cm goed goed goed   
30068 Acer pseudoplatanus 9 - 12 m 20 - 30 cm goed goed goed   
30069 Acer pseudoplatanus 9 - 12 m 20 - 30 cm goed goed goed   



Boomnr. 
Boomsoort 

(Latijns) Hoogte 
Diameter-

klasse Conditie Kroon 
Stam en 
stamvoet Bijzonderheden 

30070 Alnus glutinosa 9 - 12 m 20 - 30 cm goed goed goed   
30071 Alnus glutinosa 9 - 12 m 20 - 30 cm goed goed goed   

30072 Fraxinus excelsior 15 - 18 m 40 - 50 cm goed 
matig/ 
voldoende goed afwijkingen in kroon en dood hout 

30108 Malus 'Evereste' 0-6 m 10-20 cm goed goed goed   
                

 



 
Figuur 12 Deelgebied C3 Willem‐Alexanderlaan Boominventarisatie 

 



Boomnr. 
Boomsoort 

(Latijns) Hoogte
Diameter-

klasse Conditie Kroon 
Stam en 
stamvoet Bijzonderheden 

Willem-Alexanderlaan 
1180 Alnus spaethii 0 - 6 m 0 -10 cm goed goed goed   
1590 Alnus spaethii 0 - 6 m 0 -10 cm goed goed goed   
1592 Alnus spaethii 0 - 6 m 0 -10 cm goed goed goed   
1593 Alnus spaethii 0 - 6 m 0 -10 cm goed goed goed   
1594 Alnus spaethii 0 - 6 m 0 -10 cm goed goed goed   
1595 Alnus spaethii 0 - 6 m 0 -10 cm goed goed goed   
1597 Alnus spaethii 0 - 6 m 0 -10 cm goed goed goed   
1599 Alnus spaethii 0 - 6 m 0 -10 cm goed goed goed   

1600 Alnus spaethii 0 - 6 m 0 -10 cm voldoende 
Matig/ 
voldoende goed afwijkingen in kroon en verminderde bladbezetting 

1601 Alnus spaethii 0 - 6 m 0 -10 cm matig 
matig/ 
voldoende goed afwijkingen in kroon en verminderde bladbezetting 

1602 Alnus spaethii 0 - 6 m 0 -10 cm goed goed goed   
1603 Alnus spaethii 0 - 6 m 0 -10 cm goed goed goed   
1604 Alnus spaethii 0 - 6 m 0 -10 cm goed goed goed   
1606 Alnus spaethii 0 - 6 m 0 -10 cm goed goed goed   
1607 Alnus spaethii 0 - 6 m 0 -10 cm goed goed goed   
1608 Alnus spaethii 0 - 6 m 0 -10 cm goed goed goed   
1611 Alnus spaethii 0 - 6 m 0 -10 cm goed goed goed   
1612 Alnus spaethii 0 - 6 m 0 -10 cm goed goed goed   
1613 Alnus spaethii 0 - 6 m 0 -10 cm goed goed goed   
29781 Alnus spaethii 0 - 6 m 0 -10 cm goed goed goed   
29788 Alnus spaethii 0 - 6 m 0 -10 cm goed goed goed   
29789 Alnus spaethii 0 - 6 m 0 -10 cm goed goed goed   

                
 



Bijlage 3 Inventarisatie Deelgebied C Ericalaan / Hoogmadeseweg / Willem-Alexanderlaan 

b. Inventarisatie overige groenvoorzieningen (tekening en tabel) 
 



 
Figuur 13 Deelgebied C2 Hoogmadeseweg Bestaand bosplantsoen 



 
Figuur 14 Deelgebied C1 Ericalaan Bestaande sierheesters 



 
Figuur 15 Deelgebied C2 Hoogmadeseweg Bestaande sierheesters 



 
Figuur 16 Deelgebied C1 Ericalaan Bestaand gras 



 
Figuur 17 Deelgebied C2 Hoogmadeseweg Bestaand gras 



 
Figuur 18 Deelgebied C3 Willem‐Alexanderlaan Bestaand gras 



Groentoets Amaliaplein 
Deelgebied C Ericalaan / Hoogmadeseweg / Willem-Alexanderlaan 
    
Oppervlakte te verwijderen bosplantsoen 0 m2 * X= verwijderen 
Oppervlakte potentieel her te gebruiken bosplantsoen 0 m2 * H= potentieel herbruikbaar 
Oppervlakte potentieel inpasbaar bosplantsoen 335 m2 * I= potentieel inpasbaar 
Totaal 335 m2   
    
Oppervlakte te verwijderen sierplantsoen 0 m2   
Oppervlakte potentieel her te gebruiken sierplantsoen 0 m2   
Oppervlakte potentieel inpasbaar sierplantsoen 495 m2   
Totaal 495 m2   
    
Oppervlakte te verwijderen gazon 45 m2   
Oppervlakte potentieel her te gebruiken gazon 0 m2   
Oppervlakte potentieel inpasbaar gazon 1227 m2   
Totaal 1272 m2   
    
Oppervlakte te verwijderen ruige berm 0 m2   
Oppervlakte potentieel her te gebruiken ruige berm 0 m2   
Oppervlakte potentieel inpasbaar ruige berm 104 m2   
Totaal 104 m2   
    
Oppervlakte te verwijderen bloemrijke berm 0 m2   
Oppervlakte potentieel her te gebruiken bloemrijke berm 0 m2   
Oppervlakte potentieel inpasbaar bloemrijke berm 1091 m2   
Totaal 1091 m2   
    



 

Nummer Type Soortensamenstelling 
Hoeveel-
heid eenheid X/H/I* Bijzonderheden 

Ericalaan 
25088 sierheesters Spiraea bumalda 'Crispa' 10 m2 I   
27852 sierheesters   63 m2 I   
25087 sierheesters Lonicera nit. 'Elegant' 106 m2 I   

27853 bestrating niet van toepassing 112 m2 I 
bij plaatsing kunstwerk in 2000 omgevormd van beplanting 
naar bestrating 

              
15133 gras Gazon 92 m2 I   
21452 gras Gazon 0 m2 I   
21453 gras Gazon 14 m2 I   
21456 gras Gazon 8 m2 I   
24687 gras Gazon 20 m2 I   
24689 gras Gazon 10 m2 I   
25750 gras Gazon 31 m2 I   

              
Hoogmadeseweg 

24973 Bosplantsoen   193 m2 I   
24974 Bosplantsoen   142 m2 I   

              
25023 sierheesters Lonicera nit. 'Elegant' 160 m2 I matige kwaliteit, heeft doorlooptijd gehaald 
25095 sierheesters Lonicera nit. 'Elegant' 13 m2 I   
27855 sierheesters Lonicera nit. 'Elegant' 24 m2 I   
27983 sierheesters   19 m2 I   
28621 sierheesters   12 m2 I   
28622 sierheesters   87 m2 I   

              
13830 gras Berm 38 m2 I   
13831 gras Berm 7 m2 I   
13832 gras Berm 4 m2 I   
14615 gras Berm 56 m2 I   



Nummer Type Soortensamenstelling 
Hoeveel-
heid eenheid X/H/I* Bijzonderheden 

15136 gras Gazon 14 m2 X   
15138 gras Gazon 172 m2 I   
15410 gras Gazon 7 m2 X   
18029 gras Gazon 1 m2 I   
18091 gras graskant 5 m1 I   
19028 gras Gazon 4 m2 I   
19036 gras Gazon 2 m2 X   
19044 gras Gazon 2 m2 X   
22665 gras Gazon 3 m2 I   
22666 gras Gazon 41 m2 I   
22667 gras Gazon 5 m2 I   
22684 gras Gazon 1 m2 X   
22687 gras Gazon 2 m2 X   
22697 gras Gazon 1 m2 X   
22703 gras Gazon 1 m2 X   
22705 gras Gazon 15 m2 X   
22723 gras Gazon 1 m2 I   
22785 gras graskant 3 m1 I   
22788 gras graskant 3 m2 I   
22790 gras graskant 2 m1 I   
22832 gras graskant 3 m1 I   
22833 gras graskant 3 m1 I   
22834 gras graskant 3 m1 I   
22835 gras graskant 2 m2 I   
22838 gras graskant 21 m1 I   
23734 gras Gazon 2 m2 I   
23876 gras graskant 53 m1 I   
24937 gras Gazon 42 m2 I   
24938 gras Gazon 38 m2 I   
25610 gras Gazon 90 m2 I   
25859 gras Gazon 168 m2 I   



Nummer Type Soortensamenstelling 
Hoeveel-
heid eenheid X/H/I* Bijzonderheden 

25882 gras Gazon 86 m2 I   
25883 gras Gazon 39 m2 I   
13837 gras Gazon 10 m2 I   
25867 gras Gazon 130 m2 I   
25858 gras Gazon 221 m2 I   

              
Willem-Alexanderlaan 

14394 gras bloemrijke berm 185 m2 I   
24666 gras bloemrijke berm 18,56 m2 I   
24686 gras bloemrijke berm 117,26 m2 I   
25539 gras bloemrijke berm 770 m2 I   

              
* Graskanten zijn op tekening met een apart nummer aangegeven; worden niet meegenomen bij de hoeveelheden 
 


