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Geachte heer van Leeuwen, 
 
Op 8 januari verleende u ons bureau opdracht voor het in beeld brengen van bomen rond een 
kantoorpand aan de Gedempte Zalmhaven te Rotterdam. De opname diende ten eerste het doel een 
globale locatie van bomen binnen de projectlocatie vast te leggen. Ten tweede beoogde de opname 
het verschaffen van inzicht in de kwaliteit en levensverwachting van de betreffende bomen, zodat 
duidelijk is in welke mate met deze bomen rekening gehouden moet worden bij eventuele 
ontwikkeling van de locatie. Conform opdracht ontvangt u hierbij een beknopt verslag van deze 
opname. 
 
WERKWIJZE 
Donderdag 14 januari is een veldbezoek afgelegd aan de projectlocatie. Daarbij is met behulp van een 
nauwkeurige GPS de locatie van de bomen vastgelegd. Tevens is van elke ingemeten boom een aantal 
kenmerken opgenomen, zoals soort, diameter, hoogteklasse, leeftijdsklasse, zichtbare gebreken en de  
concurrentiepositie. Op basis van deze kenmerken is vervolgens een conclusie getrokken over de (niet-
economische) waarde van de boom en de rol die deze speelt op de betreffende locatie. 
 
De veldgegevens zijn vervolgens verwerkt. Door post-processing van de meting is de nauwkeurigheid 
van de ingemeten standplaatsen verbeterd en zijn de boomlocaties verwerkt in een kaartbeeld. Elke 
boom is daarbij voorzien van een uniek nummer. Deze nummers corresponderen met de nummers van 
de tabel waarin de opgenomen boomkenmerken zijn verwerkt. De kaart en daarbij behorende tabel 
zijn als bijlage aan dit verslag toegevoegd. 
 
BEOORDELING 
In totaal zijn 55 bomen ingemeten en beoordeeld. De bomen variëren in soort, omvang en 
ontwikkelingsfase. Op basis van de terreinopname en nabewerking kan het volgende worden 
geconcludeerd: 

Zalmhaven CV 

T.a.v. de heer E. van Leeuwen 

p/a Amvest 

Postbus 12446 

1100AK  Amsterdam 

Datum:  18 januari  2016 

Ons kenmerk: 16003 

Uw kenmerk: Project G09735 

 Opdracht B1401-0020 

Betreft: Opname bomen kantoorpand Gedempte Zalmhaven Rotterdam 
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1 Gemeente Rotterdam definieert een monumentale boom als een boom die voldoet aan één van de 

volgende criteria: 
 Monumentale boom conform de lijst landelijke Bomenstichting 
 Herdenkingsboom; 
 Uniciteit: plantjaar <1940, stamdoorsnede groter dan 115 cm, dendrologisch van betekenis 

(zeldzaam door geslacht, soort, variëteit of ras, met een stamdiameter van >29 cm) 
Op basis van deze definitie zijn geen monumentale bomen aangetroffen binnen de projectlocatie. 
 

2 Een aantal bomen binnen de projectlocatie is beeldbepalend voor de openbare ruimte. Dit betreft 
vooral bomen die deel uitmaken van straatbeplanting die de volledige lengte van de projectlocatie 
beslaat (aan de zijde van de Houtlaan) of verder reikt dan de grenzen van de projectlocatie (aan de 
zijde van de Gedempte Zalmhaven). Ook enkele solitaire bomen elders binnen het projectgebied 
kunnen als beeldbepalend worden beschouwd vanwege hun ontwikkelingsfase, kroonvolume en 
locatie. Onder de beeldbepalende bomen zijn geen markante, of anderszins bijzondere bomen 
aangetroffen. 
 

3 Een deel van de bomen binnen de projectlocatie heeft de potentie uit te groeien tot 
beeldbepalende boom, maar als gevolg van de ontwikkelingsfase waarin de bomen verkeren, 
vervullen zij deze rol momenteel nog niet. Deze bomen zouden als vervangbaar beschouwd kunnen 
worden. 

 
4 Enkele van de opgenomen bomen vervullen vooral een rol bij de aankleding van de gevel van het 

huidige kantoorpand, maar vertegenwoordigen op zichzelf geen bijzondere waarde. Naar 
verwachting zullen zij dat ook op latere leeftijd niet gaan doen. 
 

5 Van enkele bomen is, ongeacht hun al dan niet (potentieel) beeldbepalende functie, de 
levensverwachting matig. Deze conclusie is getrokken bij bomen waarvan de positie ten opzichte 
van andere bomen maakt dat zij zich niet volwaardig kunnen ontwikkelen of op den duur zelfs 
zullen worden weggeconcurreerd. Ook zijn enkele bomen aangetroffen waarbij mogelijk sprake is 
van ziekteverschijnselen. De verschijnselen waren echter niet dermate duidelijk dat met zekerheid 
kon worden vastgesteld of en hoe zeer de bomen zijn aangetast.  

 
Behalve een beoordeling over de functie en de toekomstverwachting van de bomen is in de kolom 
‘conclusie VTA’ tevens aangegeven wat de gevolgen zijn van eventueel waargenomen biologische en 
mechanische gebreken en afwijkingen. Verreweg de meeste bomen zijn beoordeeld als 
‘aanvaardbaar’. Bij enkele bomen is de conclusie ‘attentieboom’ opgenomen. Dit zijn bomen die 
gebreken vertonen die in de huidige situatie nog geen aanleiding geven om actie te ondernemen, maar 
waarvan het wenselijk is dat deze met enige regelmaat opnieuw worden beoordeeld. Het verdient 
aanbeveling de eerstvolgende controle in het groeiseizoen te laten plaatsvinden zodat een betere 
inschatting kan worden gemaakt van de vitaliteit van de bomen en van de omvang van eventuele 
ziekteverschijnselen. 
 
In bijgevoegde tabel is de beoordeling per boom opgenomen.



 

 

 
 
 
 
 
  



 

 

 


