Opmerkingen en correcties op "Hand aan de schop", Bomenplan
Wilhelminapark en omgeving
(nummers van bomen zijn van het gemeentelijk boomsysteem)

p. 24
8.3
"Sequaoiadendron giganteum" lees " Magnolia grandiflora 'Galissonièré'"
voeg toe
"Boompartij ten zuiden van de speelplaats in het Wilhelminapark is momenteel zwaar en
maakt de speelplaats erg donker. Bij uitval van bomen van de eerste orde moet er gezocht
worden naar lichtdoorlatende kleinere soorten om te herplanten. Als educatief element is te
overwegen te zoeken naar eetbare vruchtbomen. "

p.28
bijlage 1
voeg toe:
"N.B. de Cobra-nummering begint bij het Hoogelandse Park opnieuw bij 1"

p.29
bijlage 2
"Historische lijst:
(Boomsoorten komen niet niet uit de historische lijst, maar zijn in het verleden uit het park
verdwenen)"
lees
"Historische lijst:
(Boomsoorten komen uit de historische lijst, waarvan in het verleden een aantal uit het gebied
verloren zijn gegaan)"

p.31
bijlage 3
TEKST 3
voeg toe
"N.B. de aantekening "OPSCHORTEN", die bij een boom/plaats kan komen, betekent
: uitvoering opschorten totdat deze mogelijk is,
en er wordt bijgezet, wat de reden van opschorting is."
BIJBEHORENDE KAART BIJLAGE 3
Opmerkingen van de hierbij gaande lijst op kaart 3 intekenen
- Quercus rubra 48299 [w.p., noord Loolaantje bij picknicktafel] handhaven
- Fraxinus 48000 [w.p. oost promenade, noord] handhaven
- Taxodium 48371 [w.p. westkant vijver] handhaven
- Ginkgo 48507 [zuid van uitgang naar L. de Colignylaan] handhaven
- Acer platanoides {Drummondii?} 48034; 48037 [w.p. struikvak noord stenen brug,west
van promenade] handhaven
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- elsen 48015 en 48017 [w.p. noord stenen brug, oost] handhaven
- Cabl ( Carpinus betulus ?) 47566 [h.p. niet ver van water] handhaven/herplant
- 3 Betula's costata 48001 ; 48002; 48003 [w.p. oost van promenade, noord] uitsterfbeleid
- Fagus sylvatica Atropunicea [h.p. west, aan museumlaan] geef aan op nieuwe plek (zie
kaart 4B)
- 2 lindes en 1 ginkgo 47517, 47521, 47525 [h.p. west] geef aan naar nieuwe plek
maatregel 21 noord
- nieuwe boom 48033 [w.p. noord stenen brug in rondje in asfalt] geef aan, kleur in als
reeds aanwezig (kastanje)
- geef aan nieuwe Pinus strobus [w.p. oost van promenade, in Pinusgroep]
- geef aan vermelding [w.p. speelplaats, zuid-aangrenzende boompartij] : "bij uitval van
bomen 1ste orde, lichtdoorlatende kleinere soorten herplanten (zo mogelijk eetbare
vruchtbomen)"
- Acer negundo [prinsesselaan bij biltstraat] tekst vervalt op de kaart
- Acer (platanoides Schwedleri?) 48374 [ w.p. west vijver langs pad] vermeld "vervangen
door Nyssa sylvatica OPSCHORTEN tot Acer uitvalt"
- [midden rotonde burg. reigerstraat] vermeld "tzt herplant Magnolia grandiflora
'Galissonièré'"
- Acer platanoides 48348 [ w.p. westkant vijver aan water, naast schiereiland] vermeld "t.z.t
vervangen door Koelreuteria"
- noot [h.p. bij ijsbeer ] vermeld "verplaatsen naar" Catalpa-veteraan (zie kaart 6)
- Catalpa 528586 [w.p. op kleine weide] vermeld "verplaatsen naar" struikvak waar
nieuw te planten boom staat(daar dus geen andere nieuwe boom!)
- Fagus sylvatica 48105 [w.p. west, noord van hondenspeelweide] vermeld "t.z.t. vervangen
door rode beuk"
- [w.p. grote speelveld] vermeld "bij uitval lindenrij (Tilia x europea) aanvullen, wel andere
bomen bij speelse boomgroep oost en west behouden"
- vermelding "na uitval bomen in trottoir vervangen door krimlindes" geldt ook voor
oostzijde dwarsstuk Emmalaan
- vermelding "tzt vervangen door pinus" [w.p. zuid vijver, oost eendenvoederplaats] bij
48286 en 48288 weghalen en geef aan aldaar nieuwe Pinus tussen andere Pinussen
- vermelding "na verdwijning van Crataegus zo mogelijk hier Zelkova's planten" geldt voor
kastanje 51477 en meidoorn 47739, niet voor kastanje 47740

p.33
bijlage 4B
TEKST 4B
"(Een aantal bomen van deze lijst zijn al in 2008-2009 geplant)" lees "(Bijlage 4A is in deze
lijst opgenomen)"
voeg toe
"N.B. de aantekening "OPSCHORTEN" , die bij een boom/plaats kan komen, betekent
: uitvoering opschorten totdat deze mogelijk is,
en er wordt bijgezet, wat de reden van opschorting is. "

vervalt op lijst :
- Betula costata
- Ulmus glabra 'Exoniensis'
voeg toe aan lijst :
- Magnolia grandiflora 'Galissonièré'
- Pinus nigra nigra
- Populus nigra Italica
- Quercus robur 'Pectinata'
- Ulmus hollandica
BIJBEHORENDE KAART BIJLAGE 4B
- Ac.ne.[prinsesselaan bij biltstraat] Acer negundo, geef aan
- berken [w.p. west, bij bunker] geef aan rondom bunker plaatsen, zoals oude situatie
- Pinus strobus [w.p. oost vijver op hondenspeelgebied, niet promenade kant] geef aan niet
daar, maar in nabije pinus-groep
- [w.p. zuid vijver, oost eendenvoederplaats] geef aan nieuwe pinus Pinnini, vlakbij 48283
- Ulge 48399 [w.p. west, noord van veld met Gleditsia] vervalt , boom reeds aanwezig
- Beco [w.p. noord, oost van promenade] vervalt
- Rops 48738 [Koningslaan t.o. 62] vervalt , robinia reeds aanwezig
- Ptfr [kommetjes zuid, bij rotonde Julianalaan] verander in Populus nigra Italica (PoniIt)
- Juni [w.p. grote weide west, langs weg, t.o. huisnr 52, zuid van zuidelijke toegang]
verander in Ulmus hollandica (Ulmho)
- Magg [w.p. bij Julianarotonde] verander in QueroPe (Quercus robur 'Pectinata')
- [rotonde burg. reigerstraat] vermeld "in midden rotonde tzt aanplant Magnolia grandiflora
'Galissonièré' " (MagrGa)
- Fasp 48033 [w.p. noord stenen brug, rondje in asfalt] vermeld "OPSCHORTEN tot
kastanje uitvalt"
- [ingang Ramstraat zuid] vermelding "kastanje vervangen door Zese" verwijst naar 51477
(niet naar 47740)
LEGENDA KAART 4B
vervalt Betula costata
vervalt Ulmus glabra 'Exoniensis'
voeg toe Magnolia grandiflora 'Galissonièré' (MaggrGa)
voeg toe Pinus nigra nigra (Pinnini)
voeg toe Populus nigra Italica (PopniIt)
voeg toe Quercus robur 'Pectinata' (QueroPe)
voeg toe Ulmus hollandica (Ulmho)

p.34/35
bijlage 5
TEKST
voeg toe

"N.B. de opmerkingen over de lijsten over 5-10 jaar en 10-15 jaar komen nog. In ieder
geval in de nazomer 2011 wordt de bomenlijst 2012-2016 geactualiseerd, en kunnen dan als
errata toegevoegd worden."

p.36/37
bijlage 6
TEKST 6
- maatregel 10 zuid, 48531, "Cornus kousa'' lees "Corylus colurna"
- maatregel 25 zuid betreffende 48676 "handhaven tzt herplant" lees "tzt Magnolia
grandiflora 'Galissonièré' in midden rotonde (als enige boom)"
- maatregel 26 zuid, 48348, "vervangen door esdoorn" lees "vervangen door Koelreuteria
paniculata"
- maatregel 39 zuid 48085, "tzt niet herplanten" lees "tzt herplanten"
- maatregel 44 zuid "48015 Fraxinus excelsior" lees "48018 Alnus glutinosa" (op kaart ook
omcirkeld,echter zonder kruis)
- maatregel 47 zuid "tzt hier Pinus planten" lees "tzt Acer herplanten"
- maatregel 50 zuid voeg toe "499083 Betula pendula tzt geen herplant"
- na maatregel 53 zuid
voeg toe als maatregel zuid "54" boom 48551 Acer saccharinum
voeg toe als maatregel zuid "55" boom 48389 Aesculus carnea .
voeg toe nieuwe maatregel : maatregel zuid "56 Catalpa verplaatsen zuidwest, naast
struikpartij"
- maatregel 9 noord voeg toe "Robinia 47733, en Ulmus 47676 en 47674"
- maatregel 20 noord voeg toe "en linde 47521"
- maatregel 25 noord voeg toe "noot"(geen nummer) "[bij ijsbeer] verplaatsen in buurt
catalpa-veteraan (zie kaart bijlage 6)"
BIJBEHORENDE KAART BIJLAGE 6
- maatregel 25 zuid geef aan nieuwe Magnolia grandiflora 'Galissonièré' op juiste plaats
- nieuwe maatregel 54 zuid geef aan boom 48551 is bij Wilhelminapark 42/43;
- nieuwe maatregel 55 zuid geef aan boom 48389 is op veld bij maatregel 27 zuid
- nieuwe maatregel 56 zuid Catalpa [w.p. op kleine weide] geef aan als te verplaatsen
- maatregel 22 noord 47567 (Acer platanoides) krijgt kruis en bij 47578 Acer rubrum
vervalt kruis
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