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Boom nummer 32242+                    Beoordeling 19 juni 2012                                    2012-08-26/001 
Locatie aanduiding/adres 
 

Van der Helstplein, bij woningen en winkels op de kop van bouwblok bouwjaar 1916 

Coördinaten Boomnummer 32242     X121452.760 – Y484992.470  
Boomnummer 32245     X121457.140  - Y484974.620 
Boomnummer 32246     X121459.380 – Y484965.400 
Boomnummer 32247     X121461.270  – Y484956.430 
Boomnummer 32240     X121464.750  – Y484981.490 
Boomnummer 32239     X121466.910  - Y484971.690 
Boomnummer 33413     X121468.980  - Y484961.810 

Naam boom Plataan of Platanus hispanica  

Stamomtrek 2.70m 

Leeftijd  Plantjaar 1916 de bomen zijn nu 94 jaar oud. Twee bomen zijn vervangen en hebben nu een leeftijd van38 jaar. Over 12 jaar 
zijn deze bomen ook monumentaal.  

Conditie Goed 

Boomkenmerken specifiek Zeer grote en brede bomen die het hele pleinoverspannen met hun bladerdak. 

Hoogte  

Omgeving Op plein 

Esthetische en belevingswaarde 
van de boom 

Beeldbepalend op het Van der Helstplein. 

Cultuurhistorische waarde Verweven met de geschiedenis van de omgeving. Eerste boombeplanting op het plein, direct geplant na gereed komen 
woningen.  

Natuurwetenschappelijke en 
ecologische waarde 

Normaal 

Dendrologische waarde Normaal 

Monumentale waarde voor  Amsterdam 

Advies commissie MH Monumentale status is reeds toegekend  
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Verklaring / begripsbepaling 
 

Leeftijd In de regel het plantjaar. Om de exacte leeftijd te bepalen is het kiemjaar nodig. Dit moet geschat worden waarbij de leeftijd 
van de boom meestal bij benadering is. Oude foto’s en boringen kunnen de nauwkeurigheid nog verdere bepalen.   

Esthetische en belevings-
waarde van de boom 

Door leeftijd en verschijning (omvang, grootte en hoogte) beeldbepalend, onvervangbaar voor het karakter van de omgeving; 
grote landschappelijke waarde; de boom heeft een zeer speciale betekenis voor de wijk of de buurt waar deze in staat; wordt 
algemeen als bijzonder, zeldzaam en mooi ervaren; verweven met de geschiedenis van de omgeving. 

Cultuurhistorische waarde Bijvoorbeeld herdenkingsbomen geplant naar aanleiding van een belangrijke, gedenkwaardige gebeurtenis of de boom is 
geadopteerd door een school, de boom is verweven met de geschiedenis van de omgeving of de boom heeft een bijzondere 
snoeivorm of (natuurlijke) groeivorm.  

Natuurwetenschappelijke 
en ecologische waarde 

De boom biedt plaats aan bijzondere planten of dieren; de boom maakt deel uit van een belangrijke (ecologische) 
verbindingsroute. 

Dendrologische waarde De boom is een zeldzaam voorkomend geslacht, soort, variëteit of ras. 

 
Om een boom te kunnen opnemen in de monumentale lijst dient deze aan minimaal twee criteria voldoen 
 

Subjectiviteit De esthetische waarde en beeldbepalendheid is bij het toepassen van de criteria niet uit te sluiten. 

Omgeving De omgeving van de boom en het karakter van de buurt spelen ook een belangrijke rol 

 
 


