Registratieformulier ‘Particuliere Monumentale bomen Haarlem’
Met behulp van dit formulier kunt u een of meer bomen aanmelden voor registratie als Particuliere
Monumentale Boom.
De boomspecialist van gemeente Haarlem beoordeelt of de boom werkelijk voor registratie in
aanmerking komt. U krijgt binnen 2 maanden na ontvangst schriftelijk bericht over de uitslag.
Om de aanvraag goed te kunnen beoordelen hebben wij zoveel mogelijk informatie over de boom
nodig. Hieronder vindt u aanwijzingen voor het invullen van het formulier. In elk geval hebben wij de
volgende zaken nodig:
• tenminste één foto (liefst digitaal), die een goed beeld geeft van de boom. U kunt bijvoorbeeld
een mens mee fotograferen om duidelijk te maken hoe dik of groot de boom is;
• een kaartje waarop u duidelijk en zo precies mogelijk aangeeft waar het object te vinden is;
• indien mogelijk bijlagen die bijdragen aan een goede beoordeling van de aanvraag zoals
krantenknipsels, brieven, adviezen, (historische) artikelen en andere informatie.
Schrijf op elke bijlage uw naam en adres.
Hoeveel registratieformulieren invullen?
Voor één enkele boom, of een laan of groep van gelijkjarige, gelijksoortige bomen kunt u volstaan met
het invullen van één formulier. Als er sprake is van een park of groep waarbij meerdere bomen van
verschillende soort en/of leeftijd in aanmerking kunnen komen, dan moeten deze per boom
geregistreerd worden. U levert dan per boom een ingevuld formulier en een foto in.
Basisvoorwaarden voor registratie
• De boom is minimaal 80 jaar oud en van Haarlems belang door zijn leeftijd, functie(s) of
zeldzaamheid (zie ook specifieke kenmerken). Een uitzondering op de leeftijdsgrens kan
gemaakt worden voor bijv. een herdenkingsboom of een boom met een grote dendrologische
waarde (bijzondere soort).
• De boom is in goede staat, dat wil zeggen dat volledig verval van de boom niet binnen tien
jaar is te verwachten.
• De monumentale status van de particuliere boom wordt overgedragen aan de nieuwe
bewoners en/of eigenaren van het huis bij verkoop.
Procedure
Uw aanmelding wordt binnen twee maanden beoordeeld door de boomspecialist van gemeente
Haarlem. U krijgt dan meteen een toe- of afwijzing. Bij twijfel over de registratiewaardigheid van
een boom in het bladloze seizoen wordt in verband met de bladzetting een tweede beoordeling
gedaan als de boom in blad staat.
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TOELICHTING OP HET REGISTRATIEFORMULIER
Algemene informatie
Standplaats - adresgegevens vermelden met daarbij zonodig een nadere plaatsaanduiding, bijv.: in de
achtertuin, bij de vijver, etc..
Als de boom niet bij een postadres hoort vermeldt dan het dichtstbijzijnde adres.
Bebouwde kom – de gemeentegrens wordt aangegeven door de bekende blauwe plaatsnaambordjes,
eventueel bij de gemeente navragen.
Eigenaar/ beheerder - als die niet dezelfde zijn, dan graag de volledige gegevens van beiden.
Omschrijving en toestand van het object
Boomsoort - zo volledig mogelijk de namen vermelden.
Leeftijd - bepaald door schatting, aan de hand van oude foto's, het bouwjaar van het bijbehorende
gebouw, navraag, aan de hand van kadastrale gegevens, enz..
Omtrek - meten op 1,30 meter hoogte, tenzij hier een verdikking zit of de boom meerstammig is. Dan
eronder of erboven meten en dit bij de opmerkingen vermelden.
Hoogte - meten of schatten bijvoorbeeld aan de hand van een gebouw in de buurt. Geef aan hoe u
aan de hoogte bent gekomen.
Plantwijze • Solitair - één boom, alleenstaand
• Groep - twee of meer bomen bij elkaar
• Rij - bomen langs een pad, weg, weiland, water, ed.
• Laan - dubbele rij aan weerszijden van weg, straat of pad
• Houtwal - (vroegere) grondwal met bomen en struiken die diende als afscheiding; alleen
vermelden als het om één geheel gaat, anders is het een groep
• Singel - rij bomen met onderbegroeiing, bijvoorbeeld langs water, perceelsgrens of weg
Aard van de verharding of beplanting onder de boom - aangeven hoe de grond rond de stam bedekt
is, bijvoorbeeld met gras, struiken of verharding.
Omgeving van de standplaats - waar staat het object, bijvoorbeeld in een weiland, bos, tuin of park.
Toestand van het object - aankruisen wat uw bevindingen zijn. In een aparte bijlage op papier of per
e-mail kunt u nadere informatie geven.
Als u verstand van bomen en boomverzorging hebt kunt u iets invullen over conditie (gezondheid en
levenskracht) en stabiliteit (vormen kroon, stam en wortelstelsel een stevig en stabiel geheel). Anders
geeft u alleen aan of u problemen vermoedt en waarom: weinig blad, veel dode takken, holle stam,
paddestoelen op het hout, enz.. Zijn er bedreigingen van buitenaf te verwachten, zoals nieuwbouw,
wegenaanleg enz.?
Indien u werkzaamheden kunt aanbevelen die uitgevoerd dienen te worden om de boom te verzorgen
of beschermen kunt u deze hier vermelden.
Redenen voor registratie (tenminste één reden aankruisen):
• Monumentaal - de boom beïnvloedt de wijde omgeving met zijn beeldbepalend karakter
• Cultuurhistorische betekenis o Herdenkingsboom, geplant ter gelegenheid van een belangrijke gebeurtenis
(bijvoorbeeld geboorte van een prins of prinses)
o Markeringsboom, geplant ter markering, zoals grensbomen in het agrarisch gebied of
bakenbomen langs rivieren
o Kruis- of kapelboom; geplant naast een kapel of kruisbeeld om de locatie te
benadrukken
o Boom met een bijzondere (snoei)vorm, zoals oude leibomen voor boerderijen
• Dendrologische betekenis - soort en/ of variëteit in combinatie met leeftijd, grootte en
zeldzaamheid; het kan dus ook om een zeldzaam fruitras gaan of een genetische
bijzonderheid
• Natuurwaarde - van belang voor het (plaatselijke) ecosysteem; de boom biedt bijvoorbeeld
plaats aan zeldzame dier- of plantensoorten, zoals vleermuizen of korstmossen
• Zeldzaamheid - de boom is de hoogste, dikste, oudste in de regio of heeft een bijzondere
groeivorm als gevolg van natuurlijke oorzaken bijvoorbeeld meerstammigheid
• Adoptieboom - de boom is geadopteerd door een school, bedrijf, enz.
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Registratieformulier ‘Particuliere Monumentale bomen Haarlem’
ALGEMENE INFORMATIE
Waarnemer(s) ................................................................................................................................
Functie ...........................................................................................................................................
Datum ............................................................................................................................................
Aantal foto’s ……………………..Bijlagen .......................................................................................
Standplaats
Bebouwde kom ja/nee *)
Indien object niet op eigen terrein staat, het adres van het perceel of omschrijving van standplaats
(bijv. grenzend aan straatnaam, huisnr., plaats)
……………………………………………………………………………………………………………….
Eigendom/beheer:
Naam eigenaar: .............................................................................................................................
Adres .............................................................................................................................................
Postcode ........................................................................................................................................
Plaats .............................................................................................................................................
Telefoon .........................................................................................................................................
Fax .................................................................................................................................................
e-mail..............................................................................................................................................
Naam beheerder:............................................................................................................................
Adres .............................................................................................................................................
Postcode ........................................................................................................................................
Plaats .............................................................................................................................................
Telefoon .........................................................................................................................................
Fax .................................................................................................................................................
e-mail .............................................................................................................................................

OMSCHRIJVING EN TOESTAND VAN HET OBJECT
Wetenschappelijke (Latijnse) naam ...............................................................................................
Nederlandse naam .........................................................................................................................
Aantal bomen ..............................................................................................................................…
Leeftijd …………….. jaar
Omtrek op 1.30 meter hoogte …………….. cm. Hoogte ……………... m.
Aard van de verharding/standplaats
asfalt/beton/sterk verdichte grond
(bovenlaag)/tegels groter dan 30x30 cm
klinkers/keien/tegels tot 30x30 cm
grind of puin
gras
begroeiing hoger dan 75 cm
begroeiing tot 75 cm
onbedekte losse grond
overige ………………………………..
Omgeving van de standplaats
akker/weiland*)
bos
natuurterrein
landgoed/buitenplaats*)
collectietuin/arboretum/pinetum*)
park/singel*)
plantsoen (openbaar)
tuin (particulier)
langs straat of dijk*)
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plein
parkeerplaats
begraafplaats
Conditie:
goed
redelijk
matig
Levensverwachting
>15 jaar
5 tot 15 jaar
< 5 jaar

REDEN VOOR INVENTARISATIE
(minimaal één aankruisen)
Monumentaal karakter
Cultuurhistorisch
o herdenkingsboom
o markeringsboom
o kruis- of kapelboom
o bijzondere snoeivorm
o overige
Dendrologisch
o bijzondere soort of variëteit
o bijzonder fruitras
o zuivere vertegenwoordiger van een soort (genenreservoir)
Natuurwaarde
Zeldzaamheid
o oudste, dikste, hoogste
o bijzondere groeivorm
Adoptieboom
*)doorstrepen wat niet van toepassing is
Graag nadere bijzonderheden over conditie (weinig blad, veel dode takken, holle stam, paddenstoelen
en dergelijke) en aanbevelingen of opmerkingen (toekomstige nieuwbouw, aanleg van wegen,
aanwezigheid van oude ondergrondse olietank en dergelijke) vermelden op een
bijlage. Vergeet daarop niet uw naam en adres te vermelden en om welke boom het gaat.

ONDERTEKENING
Plaats .............................................................................................................................................
Datum ............................................................................................................................................
Handtekening eigenaar ..................................................................................................................
Handtekening gemachtigde/beheerder (inden van toepassing) ....................................................
Dit formulier met bijlagen sturen aan:
Gemeente Haarlem
Afdeling Wijkzaken
Dagelijks Beheer en Techniek
Postbus 511, 2003 PB Haarlem
Digitale fotobestanden (met uw naam in de naamsvermelding van de foto) stuurt u naar:
antwoord@haarlem.nl
Voor meer informatie kunt u bellen met het publieksinformatienummer 14023.

In te vullen door de boomspecialist
Datum eerste schouw……………………
Datum tweede schouw indien nodig………………..
Datum foto’s ………………………….
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Datum en paraaf boomspecialist………………………..
Ingevoerd in beheersysteem ja/nee
Datum invoer en paraaf systeembeheerder ……………………………
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