
4.1 BOOMBESCHERMER -
 hagenaar

Omschrijving
Standaard boombescherming voor bomen 
tussen geparkeerde auto’s in woonstraten 
is de verzinkt stalen, conische paal, type 
‘hagenaar’.

Kleur en uitvoering
Opgelegd stalen logo: Haagse ooievaar. 
Verzinkt NEN 1275, kleur zwartgroen,
RAL 6012. Hoogte boven maaiveld 0.75m.

Toepassing en plaatsing
In parkeerboomstroken. Aan weerszijden van 
boomkrans op de hartlijn van de bomenrij.
Zie standaarddetail RST 01, 02 en 05.

Bijzonderheden
Gevuld met beton. De palen worden gepro-
duceerd door de firma VCP Streetcare BV, 
type MA 66.  



4.3 BOOMSPIEGEL - Stalen 
hoekprofiel

Omschrijving
Stalen hoekprofiel die de bestrating rond de 
boomspiegel opsluit. De binnenzijde wordt 
gevuld met bomengrond.

Kleur en uitvoering
De maten zijn variabel met een minimale 
maat van 1.50m x 1.50m. Het onbehan-
delde stalen L-profiel met de afmeting 
120x80x8mm is naar buiten gericht, zodat de 
klinkers erop rusten.

Toepassing en plaatsing
Universeel in Hofstad Kwaliteit
Zie standaarddetail HBO 01, 02 en 03.

Bijzonderheden
Geen. 



4.4 BOOMROOSTER - Corten-
staal

Omschrijving
Geperforeerd, cortenstalen rooster rondom 
de boomspiegel bestaande uit twee delen.

Kleur en uitvoering
De platen zijn rechthoekig, 0.75m x 1.50m. 
In het midden van het rooster zit een uitspa-
ring met een diameter van 0.60m. De ronde 
perforaties hebben een diameter van 12 mm 
en onderlinge hart op hart-afstand van
24 mm.

Toepassing en plaatsing
Toepassen waar loopruimte nodig is.
De platen worden gesteld op een stalen 
L-profiel van 120x80x8mm.
Zie standaarddetail HBO 04.

Bijzonderheden
De cortenstalen roosters worden gemaakt 
door de firma De Boeg uit Den Haag.  



4 BOOMBESCHERMING
4.1 BOOMPALEN - type DKG

Omschrijving
Standaard boombescherming voor bomen 
tussen geparkeerde auto’s.
  
Kleur en uitvoering
Een conische paal met een afwerking van 
Bronze var. 6, een grijs-gemeleerde kleur.
De palen worden gevuld met beton. 

Toepassing en plaatsing
Plaatsing 0.75 m hoogte boven maaiveld.
Zie standaarddetail HBO 01.

Bijzonderheden
De palen worden gemaakt door de firma VCP 
Streetcare uit Zelhem.  



4.6 BOOMROOSTER Cortenstaal

Omschrijving
Geperforeerd, cortenstalen rooster rondom de 
boomspiegel bestaande uit vier delen.

Kleur en uitvoering
De platen vormen samen een cirkel, met een 
diameter van 2100 mm. In het midden van het 
rooster zit een uitsparing met een diameter van 
900mm. De ronde perforaties hebben een diame-
ter van 10 mm, het patroon van vissen is 6mm 
verdiept aangebracht.

Toepassing en plaatsing
Toepassen waar loopruimte nodig is.
De platen worden gesteld op een betonnen op-
sluitband 10x20cm.
Zie standaarddetail HBO 04.

Bijzonderheden
Dit boomrooster wijkt af van de in de binnen-
stad gebruikte versie door de ronde vorm en de 
toevoeging van het patroon van vissen (haringen) 
in schoolverband.


