
Beheer bomen in laanstructuren 

Raadsrotonde 4 februari 2016 



Waarden van bomen 

 Groen en bomen zijn belangrijk voor het leven op aarde. 

 Bomen hebben een langere levensverwachting dan wij.  

 Bomen staan voor duurzaamheid. 

 Bomen verfraaien straten, parken, plantsoenen en particuliere 

tuinen. 

 Bomen dragen bij aan het verbeteren van onze gezondheid en 

ons leefklimaat: ze verbeteren de luchtkwaliteit, geven 

schaduw, fungeren als windvang (rond sportvelden). 

 Veel mensen voelen zich betrokken bij bomen. Ze betekenen 

voor veel mensen, ook emotie en geborgenheid. Bomen 

dragen bij aan inspiratie voor kunstenaars. 

 Oude parken weerspiegelen de rijkdom van natuur- en 

cultuurhistorische waarden. 

 



Behoud en versterken van landschap 

 Gemeente Oude IJsselstreek heeft diverse kaders 

voor behoud en versterken van landschap, 

waaronder: 

● Bestemmingsplan 

● Landschapsontwikkelingsplan 

● Groenbeleidsplan 

■ Bomenbeheersplan en overige instrumenten 

 

● Sinds enige tijd in ontwikkeling: casco-benadering 



In ontwikkeling: casco-benadering 

Landschap is een belangrijke drager van het 

buitengebied, de inzet is om het kenmerkende 

landschap te behouden en waar mogelijk te 

versterken. 

Alle opgaande beplantingen van het Gelders 

Natuurnetwerk vallen onder het landschappelijke 

casco. 

De elementen in het landschap die de bestemming 

“bos en natuur” hebben in het bestemmingsplan 

buitengebied, behoren tot het landschappelijk casco. 

 

http://flamingo.prvgld.nl/viewer/app/Kernkwaliteiten?layers=12066,12070,12071&extent=212232.32,429279.04,230954.24,441361.6&levelOrder=8550,8551,8549,8554,8552&
http://flamingo.prvgld.nl/viewer/app/Kernkwaliteiten?layers=12066,12070,12071&extent=212232.32,429279.04,230954.24,441361.6&levelOrder=8550,8551,8549,8554,8552&


Belang van behoud van bomen 

 Gemeente Oude IJsselstreek zorgt voort een veilig, 

gezond en duurzaam bomenbestand dat zo efficiënt 

mogelijk kan worden onderhouden. 

 Richtlijnen uit beheerplan en worden in de praktijk 

uitgevoerd. 

● Ontwerpen 

● Groeiplaats en aanplant 

● Snoeiwerkzaamheden 

● Zorgplicht 

 

Handvat: handboek bomen van Norminstituut bomen 

http://www.norminstituutbomen.nl/


Groenbeleid 
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Gerealiseerde laanbeplanting vanaf 
2011 

 Etten: Ulftsestraat, 116 essen 

 Ulft: de Hinkenheuvel, 30 eiken 

 Ulft: de Hogenkamp, 50 eiken 

 Varsseveld: de Hofskamp-Oost 2, 62 eiken 

 Voorst: Engbergseweg, 70 eiken + 20 eiken richting Oude IJssel 

 Breedenbroek: fietspad Keizersbeek, onbekend aantal elzen 

 Megchelen: Heisestraat 42 essen (meer dan er stonden) 

 Westendorp: Stompdijk 36 eiken en linden (meer dan er stonden) 

 Sinderen: Sinderenseweg, 166 eiken en lindes, rest volgt (100 
gekapt) 

 Heelweg: Noordelijke Beekweg herinplant 200 populieren na een 
velling (meer dan er stonden)  

 Heelweg: Noordelijk Slingepad, 140 populieren na een velling (gelijk 
aantal) 

 Voorst: gebied rondom Engbergen: in ieder geval 13 fruitbomen, 20 
elzen, 98 knotwilgen, 90 eiken + langs de fietspaden 

 Opsomming is niet compleet! 
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Waarom dunnen? 

Voorkomen dat: 

● groei stagneert 

● veel meer dood hout wordt gevormd 

■ risico’s 
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Noodzaak van dunnen  A 

Concurrentie in kroon en ondergrond (berm) 

● Bomen zullen door licht- vocht- en ruimteconcurrentie 

dood hout vormen en daarmee de veiligheid 

aantasten. 

● Geen natuurlijke groeivorm van de soort. 

Bomen gaan langzaam dood 

● De zwakkere exemplaren sterven af.  

● Eindbeeld van de laan wordt negatief beïnvloed. 

● De algehele leeftijd van de laan wordt aanzienlijk 

korter. 
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Voorbeeld 

Wissinklaan 

● In afgelopen 2 decennia uitval van 25% 

2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3CNPMQ 

2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3CNPMQ
2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3CNPMQ
2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3CNPMQ
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Noodzaak van dunnen    B 

Door de concurrentie zullen de bomen niet 

(optimaal) uit kunnen groeien, kwijnen en verworden 

tot een stam met een klein kroontje in de top 

(“lantaarnpalen”). 

Door niet te dunnen raken de kronen elkaar 

waardoor ze daar niet verder kunnen groeien. De 

kroon vervormt dan tot een afgeplatte kroon en lijkt 

in niets op de kroon zo als de boom deze van nature 

heeft. 
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Resultaten van dunning 2012 

Op weg naar het eindbeeld 
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Dunnen laanbomen 2012 - 2013 



Breedenbroek 
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 Dunnen wegbeplanting 2012 

Straat / Weg Soort Aantal Te Vellen Opmerkingen 

Den Dam linde 131 55 Door storm of t.b.v. VTA waren reeds 3 stuks 
geveld. 

Den Dam inl. eik 297 113   

Molenweg linde 120 52   

16 http://2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3CWW1O 

http://2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3DBSWJ 

Den Dam / Molenweg 

http://2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3CWW1O
http://2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3CWW1O
http://2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3CWW1O
http://2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3DBSWJ
http://2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3DBSWJ
http://2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3DBSWJ


Resultaten van dunning 2013-2014 

Op weg naar het eindbeeld 
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Dunnen laanbomen 2013 - 2014 
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Holserweg 

Varsselder 

  Dunnen laanbomen 2013 - 2014     

Plaats Straat Soort Aantal  Te Vellen 

Varsselder Holserweg inl.eik 195 86 
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Holserweg 2012 
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Holserweg 2015 
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Holserweg 2015 

http://2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3CW9XV 

http://2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3CW9XV 

http://2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3CW9XV
http://2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3CW9XV
http://2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3CW9XV
http://2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3CW9XV
2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3CW9X5
2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3CW9X5
2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3CW9X5
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Biezenakker 

Ulft 

  Dunnen laanbomen 2013 - 2014     

Plaats Straat Soort Aantal  Te Vellen 

Ulft Biezenakker Inl.eik 52 25 
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Biezenakker 2012 
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Biezenakker 2015 
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Biezenakker 2015 

http://2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3DDHX8 

http://2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3DDHX8
http://2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3DDHX8
http://2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3DDHX8
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Varsselderseweg 

Varsselder 

  Dunnen laanbomen 2013 - 2014     

Plaats Straat Soort Aantal  Te Vellen 

Varsselder Varsselderseweg es 30 16 

Varsselder Varsselderseweg moseik 85 34   
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Varsselderseweg 2012 
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Varsselderseweg 2015 
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Varsselderseweg 2015 

http://2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3DDI4Q 

http://2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3DDI4Q
http://2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3DDI4Q
http://2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3DDI4Q


Geplande dunningen 

Oorspronkelijke planning 2014-2015 



vrijdag 5 februari 2016 32 



Dunnen / vellen: verkeersveiligheid 

Munstermansweg en Kattenbrink in Heelweg 

● Amerikaanse eiken drukken het asfalt op waarbij de 

verkeersveiligheid in het geding is. 

● De stukken worden wel direct weer opnieuw ingeplant 

(zoals voor de Knienenbultschool Westendorp). 

vrijdag 5 februari 2016 33 2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3E5SGE 

2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3E5REV 

2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3E5REV
2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3E5REV
2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3E5REV
2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3E5REV
2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3E5REV
2-app012:83/globespotter/2.9/viewer/index.html?showmap=false&imageid=5D3E5REV


Resumé 

Doel is behouden en verfraaien van landschap 

Duidelijke beeldvorming over dunning op basis van 

feiten uit verleden 

De emoties van velen zijn de gevoelens van de 

gemeente 

● Door nu te dunnen voorkomen we vroegtijdige 

eindkap 

● Zorgvuldig selecteren en handelen 

● Er ontstaat voor een korte tijd wat meer ruimte in de 

kronen, dus de beleving is even anders 

Doel: behoud van de lanenstructuur 

● Echte gaten worden opnieuw ingeplant 
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Conclusie (rapport) 

Het plan om circa 900 laanbomen te vellen in 

dunningen met het doel de blijvende bomen meer 

groeiruimte te geven, is … haalbaar.  

Boombeheertechnisch gezien is het mogelijk om … 

te dunnen, waardoor er stabiele bomen gevormd 

worden met een goede vitaliteit die de maximale 

fysieke leeftijd op de groeiplaats kunnen behalen 

waarbij het karakter van de laan wordt behouden. 
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Conclusie (rapport) 

Ook voor de lanen waarover twijfel bestaat 

(Westendorp, Lankerdijk - Sinderen, 

Seesinkvloetstraat, Silvolde - Geurinkstraat en 

Rabelingstraat) is het haalbaar om de dunningen 

verantwoord uit te voeren. De onderlinge afstanden 

na dunning is dermate groot dat voor langere tijd een 

transparante laanbeplanting ontstaat.  

Hierdoor echter is de belevingswaarde voor die 

lanen tijdelijk anders dan bij een laan met 

(nagenoeg) aaneengesloten kronen.  
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DANK VOOR UW AANDACHT 
  


