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• Bomenbestand Apeldoorn 

• Diversiteit in ontwerp en 
aanplant 

 

ANDERS (OM) DENKEN 

- Ontwerp nieuw 

- Omvormen bestaand ? 



Bomenbestand Apeldoorn 

 



Stadsdeel 
Zuid-Oost 



Bomenbestand  

 



Gevolgen  
• Ontstaan monoculturen – ontwerp – minimalisme 

• Ecologisch groenbeheer – inheems - gevolgen verschraling 

• Zelfde leeftijdsopbouw 

• Ziekte gevoeligheid in grote structuren – snelwegen 

 

 

 

Sluisoordlaan - Kastanje 

Sluisoordlaan - essen 

Loolaan - linden 



AANLEIDING  

 

Essen – Laan 

Ca.2,5km - noord 

 

ca. 1,5km – zuid 

19m breed profiel 

Hagen 3,5m 

Eiken –Laan 

3 x ca. 1,5km 

31m breed profiel 

Rijbaan 7,5m 

Grasberm 7,5m 



Wat dan wel? 

 
• Minder kwetsbaar maken bomenstructuur 

• Andere manier van denken toekomstige boomaanplant 

• Duurzaamheid en ziektegevoeligheid grote structuren 

• Genetische variatie - herkomst – op eigen wortel 

• Inheems (streek gebonden materiaal) versus Exoten 

 Ontwerp nieuw 

 Omvormen bestaand 



Lanen 
 
• Traditionele / formele lanen 
• Monumentaal karakter 
• Lange levensduur boomsoort 
• Vaste plantafstanden 
• Zelfde leeftijdsopbouw 

 
Uitwerking: 
• 1 soort met afwisseling in variëteiten 
• Variëteit per segment 
• Zelden worden alle variëteiten 

aangetast 
 

 



Lanen  

 

Eiken 

 1A Quercus robur 

 1B Ouercus cerris 

 1C Quercus petraea 

  Iepen 

 - hoge resistentie 

- redelijke kostprijs! 

3A Dodoens 

3B americana Princeton 

3C Clusius 

3D Restista / New Horizon 

3F Lobel 

1A 

1A 

1B 1B 

1C 
3A 

3A 

3B 

3C 

3D 

3D 

3F 



Lanen  

 

 

  Esdoorn 

2A rubrum ‘October Glory’ 

2B rubrum ‘Summer Red’ 

2C rubrum ‘Red Sunset’ 

 

Rode beuken 

 

2A 

2B 
2C 



Linten 

 
• Langgerekte wegen 

• Onregelmatig patroon / plantafstanden 

 

Uitwerking: 

• Enkele soorten vormen een harmonie 

• Willekeurige afwisseling in soorten en 
plantafstanden > geen vast patroon 

• Geen probleem als bomen uitvallen 

• Leeftijdsopbouw / groeisnelheid geeft op 
den duur een gevarieerd beeld 

 

 



Linten  

 

Acer rubrum ‘October Glory’ 

Gleditsia triacanthos ‘Inermis’ 

Gleditsia triacanthos ‘Schademaster’ 

Corylus colurna 

Sophora japonica ‘Regent’ 

 

 

 

 



Linten  

 

Acer rubrum ‘October Glory’ Corylus colurna 

Sophora japonica ‘Regent’ 

Gleditsia triacanthos ‘Inermis’ 
Gleditsia triacanthos ‘Schademaster 



Van Laan naar Lint ! 

 

Park Zonnehoeve  

 

Oorspronkelijk stedebouwkundig plan 

 aanleg park met Laanbeplanting van Quercus robur 

 bestaande boombeplanting onvoldoende benut 

 

 



Lint  

 
Gekozen voor 

Qu.r. = Quercus robur (14st) 

Qu.c. = Quercus cerris (8st) 

Al.g. = Alnus glutinosa (90st) 

Al.g.L. = Alnus glutinosa 'Laciniata' (51st) 

 



Boomgroepen 
 
• Doorgaande structuur 
• Ruime bermen 

 
Uitwerking: 
• Groepsgewijze boombeplanting in rijen 

of boomgroepen 
• Vast of onregelmatig plantverband 
• Geen of minder groot probleem als 

bomen/soorten uitvallen 



Boomgroepen  

 



Boomgroepen  

 



Omvormen bestaand 
• Vervangen of ……… herstellen ! 

• Wanneer ingrijpen ? 

 

 

 



Boomgroepen  

 

Ulmus columella 
Ulmus homestead 
Ulmus leavis 
Ulmus wanoux 
Ulmus sapopora ‘Autum Gold’ 
Ulmus ‘New Horizon’ 
Ulmus lobel 

Ringweg van Apeldoorn – wijk ‘De Maten’ 

2003 2013 





ETW Bomenroute ! 
• Waar > Zuiderpark 

• Aanleiding > omvorming van het park in de wijk Zuid 

 

Prijsvraag > Helicon opleiding Apeldoorn is een van de winnaars. 

- Route van alle op de ETW boomlijst voorkomende soorten. 

- Zo ontstaat er meer soorten diversiteit in het park met extra 
meerwaarde. 

 

 

 





? 

EEN INCIDENT ? ! 
JE KAN OOK DOOR SLAAN 

EEN ANDERE AANPAK 
 
IN DIVERSITEIT? 



SAMEN DE MEERWAARDE 
 

(H)ERKENNEN !!! 


