
Goedemiddag Sander, 

Middels deze mail doe ik je kostenraming toekomen voor het verplanten van de plataan aan de 

Leeuweringerstraat. 

Mocht het concreter worden dan zou ik adviseren om een verplantbaarheidsonderzoek uit te voeren. 

Succes in ieder geval en mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet, 

LaurensLingen 

Accountmanager 

Nationale 

Bomenbank 

Boomspecialisten 

E 

Nationale Bomenbank bv 

Abbekesdoel 22A, 2971 VA Bleskensgraaf ZH 

Postbus 4, 2970 AA Bleskensgraaf ZH 

Telefoon 0184 69 89 89 |www.nationalebomenbank.nl 

(geanonimiseerd)

Digitaal visiteaerie DEE 

Van: Waard, Sander de e (geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 25 oktober 2022 13:35 

Aan: Laurens Lingen | Nationale Bomenbank e (geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: verplant mogelijkheid boom leeuweringerstraat 

  

Goedemiddag Laurens, 

Beter laat dan nooit, maar op de vervolgvraag die je hebt gesteld over de breedte van de boom zou 

k nog terugkomen. De boom is tussen de 60 en de 65 cm in doorsnee. 

Graag hoor ik wat de eventuele mogelijkheden zijn tot verplant en of verplanting een haalbare 

situatie is gezien de complexe locatie van de boom. 

Sander de Waard 

T: |T: 14 0348 | : (geanonimiseerd)

Projectleider Civiel Oudewater 

Aanwezig maandag /m donderdag. 

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. 

De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. 

Bezoek www.oudewater.nl of www woerden.nl of 140348 

Van: Waard, Sander de 

Verzonden: dinsdag 6 september 2022 11:53 

(geanonimiseerd)



Aan: Laurens Lingen Nationale Bomenbank 3 

Onderwerp: verplant mogelijkheid boom leeuweringerstraat 

Goedemiddag Laurens, 

Zoals gisteren al even telefonisch besproken, zou k graag een indicatie willen hebben van de 

mogelijkheid en/of onmogelijkheid van het verplanten van de plataan langs de Leeuweringerstraat. 

Na onze ronde buiten hebben we gezien dat de boom bovenop een historische kademuur staat, in de 

historische omgeving. De boom is ongeveer 50 cm in doorsnee. De gewichtsbeperking die op de 

binnenstad van toepassing is, is een maximum gewicht van 15 ton. 

Graag zou ik willen weten of het mogelijk is om deze boom te verplanten onder deze 

omstandigheden of niet, En indien hij te verplanten is, zijn dan de kosten / de risico’s waar we 

rekening mee moeten houden. 

Zou je mij een indicatie kunnen geven van de haalbaarheid van verplant op deze locatie? 

Sander de Waard 

T: N : 1: 0325 |: (geanonimiseerd)

Projectleider Civiel Oudewater 

e 

Aanwezig maandag t/m donderdag. 

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. 

De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. 

Bezoek www.oudewater.nl of wuwwoerden.nl of 140348 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)


