
 Plaats  Object  Boomsoort aantal

doorsnee 

in cm

omtrek 

in cm  Opmerking

Balkbrug Acacialaan 8 eik

1 65 204

Boom groeit onder andere eik uit, Andere eiken meer 

ruimte geven.LET OP, STAM ZO LANG MOGELIJK 

LATEN EN ACHTER LATEN VOOR BEWONERS, ZIJ 

MAKEN ER EEN BANK VAN.

Bergentheim Kanaalweg west 62-70 linde
11 60 188

bomen kandalaberen, conditie loopt achteruit, geadviseerd 

wordt om ze te kandalaberen.
Bergentheim Kanaalweg west 65 linde 1 53 166 vellen, conditie loopt te veel terug.
De Krim Lutteresweg tussen 9b en 11 eik 1 57 179 Boom rot te ver in, herstel is niet meer mogelijk.
Dedemsvaart De Aak 73 es 1 40 126 boom achter het huis, andere boom ruimte geven

Gramsbergen Het Broekbos 1 wilg 1 65 204 scheur in stam, bij bruggetje

Hardenberg Beekberg 105 plataan
1 70 220 Boom heeft last van Masaria, wortels drukken muur kapot.

Hardenberg Frits de Zwerverlaan es
1 64 201

verminderde bladbezetting. Weerstand van hout in stam is 

te laag, meer kans op afbreken.

Hardenberg Frits de Zwerverlaan
Amerikaanse 

eik 1 84 264

boom bij fietsenstalling terugstervende kroon, geen 

zichtbare herstel, gezien standplaats, boom vellen

Hardenberg Frits de Zwerverlaan
Amerikaanse 

eik 1 52 163

boom halverwege o-zijde straatterug stervende kroon, 

geen toekomst

Hardenberg
Frits de Zwerverlaan, zijde 

Rheezerweg

Amerikaanse 

eik 1 50 157 boom heeft zwavelzwam en stam klinkt hol

Kloosterhaar sportpark eik

4 45 141

west zijde achter huizen, 4 bomen met weinig toekomst. 2 

bomen ingekneld tussen andere bomen en 2 zonder 

doorgande top waardoor die d ebreedte in gaan.
Kloosterhaar sportpark berk 5 40 126 langs van Roijensweg, 5 mindere berken
Kloosterhaar Sportstraat 8 kers 1 66 207 te hol, geen toekomst
Lutten Dedemvaartseweg noord 162 linde 1 73 229 boom heeft korsthoutskoolzwam, boom wordt gevaarlijk

Lutten
Dedemvaartseweg noord 142-

145
eik

1 92 289 boom heeft eikenhaas, wortels gaan rotten, geen toekomst

Marienberg Stationstraat 5
Amerikaanse 

eik
1 118 371

reuzenzwam op stamvoet, ook dikrandtonderzwam, boom 

heeft stabiliteitsprobleem, geen toekomst, boom is al 

gekandalaberd.



Marienberg Oudeweg 18
Amerikaanse 

eik 1 93 292

Stam is te hol voor de omvang van de boom, boom heeft 

geen toekomst,

Marienberg Kloosterdijk beuk

1 80 251

De stamvoet van deze boom in rondom bezet met 

vruchtlichamen van de Reuzenzwam (Meripilus giganteus). 

Daarmee voor een verhoogde kans op windworp.

Marienberg Kloosterdijk beuk

1 65 204

Aan de stam een holte in de stam aan de slootzijde. De 

diepte van de holte is met de prikstok gemeten op 38

cm. De stamdiameter op de hoogte van holte is 62 cm. Met 

de restitograaf een meting verricht met als

uitkomstwaarde voor de restwand 0,48. Als waarde voor 

de komende 6 jaar wordt deze waarde te laag

bevonden.

Marienberg Kloosterdijk beuk

1 72 226

Spechtegat zuidzijde op 2 meter hoogte. De holte is met de 

prikstok gemeten op 62 cm diep. De omtrek van de

boom op dezelfde hoogte is 80 cm. De holte is naar 

aanleiding van de gevonden waarden nagemeten met de

resistograaf. De uitkomstwaarde hiervan is 0,45. Deze 

waarde wordt voor de komende 6 jaar te laag bevonden.

Marienberg Kloosterdijk beuk

1 72 226

De kroon van deze boom is aan het terugsterven. Op de 

onderstam bevinden zich afstervende bastbanen en

lokaal plekken waar basweefsel afsterft. Op zowel de 

noordzijde als de zuidzijde bevinden zich ingerotte

snoeiwonden met vruchtlichamen van de dunne 

weerschijnzwam(Inonotus cuticularis). Dit is een parasitaire 

schimmel die het hout aantast.


