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5.1.3 Locatie 3 berken Noortheylaan  
De voorgenomen plannen om in de groenstrook een duiker te plaatsen, heeft voor de 

bestaande bomen een minimaal effect, mits er voldoende rekening gehouden wordt met de 

doorwortelbare ruimte. 

  

Op basis van de controles, planbeoordeling en ondergrondonderzoek zijn de bomen op locatie 

3 positief bevonden voor handhaafbaarheid.  

5.1.4 Locatie 4 oprijlaan naar planbureau 
De voorgenomen plannen om de weg naast de bomen te verwijderen, heeft voor de bestaande 

bomen een minimaal effect. De overige plannen rondom de bomen zijn nog niet bekend.  

  

Op basis van de controles en planbeoordeling zijn de bomen op locatie 4 positief bevonden 

voor handhaafbaarheid.  

5.1.5 Locatie 5 leilinde planbureau 
De voorgenomen plannen om de bomen te verplanten, heeft voor de bestaande bomen een 

groot effect; de bomen gaan een groot deel van hun wortels verliezen. Lindebomen kunnen 

wonden snel herstellen en zijn sterk in overleven. Als de bomen op een goede manier 

voorbereid en verplant worden is dit geen reden voor een negatief advies  

 

Op basis van de controles, planbeoordeling en klein ondergrondonderzoek zijn de bomen op 

locatie 5 positief bevonden voor verplanting.  

5.1.6 Locatie 6 knotwilgen Warmenhoven 
Voor locatie 6 zijn de projectplannen nog niet aanwezig.  

 

Op basis van de controles, zijn de bomen op locatie 6, positief bevonden voor 

handhaafbaarheid.  

 

5.1.7 Locatie 7 nabij proefvakken 
De voorgenomen plannen om de waterstand in het gebied te verhogen, heeft voor de 

bestaande bomen een groot effect. Door de waterstand te verhogen gaat de grondwaterstand 

omhoog, hierdoor komt er geen zuurstof meer bij de wortels die onder het grondwater zitten. 

De wortels die geen zuurstof meer krijgen sterven af. Wortels die afsterven zijn gevoelig voor 

aantastingen. 

  

Op basis van de controles, planbeoordeling en klein ondergrondonderzoek zijn de bomen op 

locatie 7 negatief voor houdbaarheid.  
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