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Zoals u weet geven de bomen in deze 

wijk al geruime tijd veel

overlast. 

Door een externe partij is een nader 

onderzoek aan de bomen uitgevoerd, 

daarbij is onderzocht of het mogelijk 

is om met aanvullende

maatregelen een groot deel van de 

bomen te behouden. Dit bleek niet 

het geval te zijn.

Platanen door forse snoei van de 

kroon behouden.
2

Deze bomen hebben of een slechte 4
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het geval te zijn.

Het advies: begin opnieuw, doe dat 

met minder bomen, gezien de zeer 

beperkte groeiruimte.
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Deze bomen hebben of een slechte 

kwaliteit, of kunnen door de omvang 

van de kroon niet op de huidige 

locatie worden behouden.

Veelal uit zich dit in ernstige 

wortelopdruk of door zichtbaar 

aangetaste bomen.               
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Door deze beperkte ruimte kunnen 

op veel plaatsen geen 

bomen worden teruggeplaatst.

De oorzaak daartoe is de opzet van 

deze woonwijk, de vele kabels en 

leidingen en daarmee te weinig 

beschikbare groeiruimte om grotere 

bomen verantwoord te laten groeien.

nieuwe bomen
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Boom zoals aangegeven met 

bomen verantwoord te laten groeien.

Om toch een wijk met bomen en te 

blijven behouden, is gekozen voor 

kleine en smalblijvende opgaande 

bomen.
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Platanen door forse snoei 

behouden.
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Boom zoals aangegeven met 

letter bij dit symbool.

A = Sierkers  7 stuks

B = Schijniep 4 stuks

C = Amberboom 3 stuks

D = Beuk 1 exemplaar

Te behouden bomen



3A. Sierkers.               Prunus Pandora 

Opgaande boom, met roze bloemen, geen vruchten.

B.  Schijniep.              Zelkova serrata 'Village Green'

Opgaande boom, verkleurend in herfst, sierwaarde van de stam.

C.  Amberboom          Liquidambar styraciflua 'slender Silhouette'
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Smalle zuilvormige boom met tot aan de onderzijde bladzetting, 
rood verkleurend in de herfst.

D.  Beuk                      Fagus sylvatca 'Rohan Obelisk'

Smalle zuilvormige boom met tot aan de onderzijde bladzetting.
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