
Gemeente: Amsterdam

Locatie: Vijfhoek Prinses Irenestraat

datum: 28 oktober 2014

keuringsmethode: VTA+

keuring uitgevoerd door: P. van der Wielen

waardebepaling uitgevoerd door: B. van der Klugt

KAPLIJST

<16

16-23 goed goed

24-31 redelijk redelijk <1 jaar

32-39 matig matig 1-5 jaar

40-47 slecht slecht 5-10 jaar ja

48-55 stagnerend dood >10 jaar nee

boom 
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stam 
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kroon 
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takvrije 

hoogte leeftijd groei boomsoort NL boomsoort L groeiplaats bijzonderheden conditie

toekomst 

verwachting

verplant- 

baar

actuele 

boomwaarde

in cm in m in m

1 173 12 4 40-47 goed plataan Platanus x hispanica heestervak vogel- en vleermuiskastjes op stam. goed >10 jaar nee 6.838,36€             

2 160 12 3,5 40-47 goed plataan Platanus x hispanica heestervak vleermuiskastje. goed >10 jaar nee 6.838,36€             

3 142 12 4 40-47 goed plataan Platanus x hispanica heestervak vogelkastje. goed >10 jaar nee 6.838,36€             

4 75 8 3 24-31 redelijk witte himalayaberk Betula utilis 'jacquemontii' heestervak grote snoeiwonden. redelijk >10 jaar nee 2.688,66€             

5 91 9 2,5 24-31 redelijk witte himalayaberk Betula utilis 'jacquemontii' heestervak grote snoeiwonden. redelijk >10 jaar nee 2.688,66€             

6 74 6 4 24-31 redelijk witte himalayaberk Betula utilis 'jacquemontii' heestervak grote snoeiwonden. redelijk >10 jaar nee 2.688,66€             

7 90 7 4 24-31 redelijk witte himalayaberk Betula utilis 'jacquemontii' voetpad grote snoeiwonden. redelijk >10 jaar nee 3.192,07€             

8 97 8 3 24-31 redelijk witte himalayaberk Betula utilis 'jacquemontii' heestervak grote snoeiwonden. redelijk >10 jaar nee 2.688,66€             

9 56 4 1 <16 redelijk grove den Pinus sylvestris heestervak in verhoogde bak; kromme stamvoet. redelijk >10 jaar nee 1.696,35€             

10 159 12 4 40-47 redelijk plataan Platanus x hispanica voetpad goed >10 jaar nee 8.155,75€             

11 75 8 2,5 24-31 redelijk witte himalayaberk Betula utilis 'jacquemontii' heestervak redelijk >10 jaar nee 2.688,66€             

12 55 6 2,5 24-31 redelijk witte himalayaberk Betula utilis 'jacquemontii' heestervak redelijk >10 jaar nee 2.688,66€             

13 57 6 2,5 24-31 redelijk witte himalayaberk Betula utilis 'jacquemontii' heestervak lichte scheutsterfte. redelijk >10 jaar nee 2.688,66€             

14 79 9 2,5 24-31 redelijk witte himalayaberk Betula utilis 'jacquemontii' heestervak redelijk >10 jaar nee 2.688,66€             

15 160 12 3 40-47 redelijk plataan Platanus x hispanica heestervak vogelkastje. goed >10 jaar nee 6.838,36€             

16 164 11 3 40-47 redelijk plataan Platanus x hispanica heestervak vleermuiskastje. goed >10 jaar nee 6.838,36€             

17 78 13 2 32-39 redelijk zomereik Quercus robur heestervak zesstammig; licht dood hout. redelijk >10 jaar nee 1.219,27€             

27 93 10 4 32-39 redelijk plataan Platanus x hispanica voetpad redelijk >10 jaar nee 8.219,04€             

38 153 14 3 40-47 goed plataan Platanus x hispanica heestervak vogelkastje. goed >10 jaar nee 6.838,36€             

39 139 14 3 40-47 goed plataan Platanus x hispanica heestervak vleermuiskastje. goed >10 jaar nee 6.838,36€             

40 144 15 4 40-47 goed plataan Platanus x hispanica heestervak vleermuiskastje. goed >10 jaar nee 6.838,36€             

41 162 13 5 40-47 goed plataan Platanus x hispanica heestervak goed >10 jaar nee 6.838,36€             

42 163 14 4 40-47 goed plataan Platanus x hispanica heestervak vogelkastje. goed >10 jaar nee 6.838,36€             

43 153 12 5 40-47 goed plataan Platanus x hispanica heestervak goed >10 jaar nee 6.838,36€             

44 69 8 2,5 24-31 redelijk witte himalayaberk Betula utilis 'jacquemontii' heestervak goed >10 jaar nee 2.688,66€             

45 58 5 3 24-31 redelijk witte himalayaberk Betula utilis 'jacquemontii' heestervak inrottende snoeiwond. goed >10 jaar nee 2.688,66€             

46 72 6 4 24-31 redelijk witte himalayaberk Betula utilis 'jacquemontii' heestervak stambeschadiging. goed >10 jaar nee 2.688,66€             
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47 68 7 3 24-31 redelijk witte himalayaberk Betula utilis 'jacquemontii' heestervak goed >10 jaar nee 2.688,66€             

48 80 7 3 24-31 redelijk witte himalayaberk Betula utilis 'jacquemontii' heestervak goed >10 jaar nee 2.688,66€             

S5 36 4 0 16-23 goed venijnboom Taxus baccata heestervak tweestammig. goed >10 jaar ja 2.977,47€             

S8 31 3 0 16-23 goed venijnboom Taxus baccata heestervak driestammig. goed >10 jaar ja 2.977,47€             

S9 33 3 0 16-23 goed venijnboom Taxus baccata heestervak tweestammig. goed >10 jaar ja 2.977,47€             

S18 30 4 0 16-23 redelijk venijnboom Taxus baccata heestervak driestammig. goed >10 jaar ja 2.977,47€             

S24 32 5 0 24-31 redelijk eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna heestervak veelstammig. matig 5-10 jaar nee 1.907,67€             

S36 36 6 0 16-23 goed venijnboom Taxus baccata heestervak goed >10 jaar ja 2.977,47€             

149.452,04€         
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