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1. Inleiding 
 
Het Centrum van Zeist wordt vernieuwd. Daarvoor is, in dialoog met de samenleving, een 
Centrumvisie opgesteld die geamendeerd door de gemeenteraad is vastgesteld. 
Thans is de uitvoering aan de orde. Daarvoor is door de Regiegroep een 'Beeldkwaliteitsplan' 
opgesteld, dat een (globale) impressie geeft hoe aan het Centrum een kwaliteitsimpuls kan 
worden gegeven, waarbij ook bijzondere aandacht is voor het groen.  
 
De verdere uitwerking zal worden aanbesteed, waarbij per straat samen met bewoners en 
bedrijven zal worden gekeken hoe daaraan vorm te geven. Aan diverse disciplines is gevraagd 
met een 'Checklist' te komen. Op basis van die Checklists vanuit diverse disciplines wordt dan 
aan die nadere uitwerking per straat een aantal voorwaarden meegegeven. Zo is aan de locale 
natuur- en milieuorganisaties gevraagd met een 'Checklist t.a.v. groen/bomen' te komen. 
 
Eerst zal een algemeen beeld van het bomenbestand/groen in het Centrum worden gegeven, 
waarna de Checklist aan de orde zal worden gesteld. Deze bestaat uit een aantal algemene 
voorwaarden, gevolgd door een referentiebeeld per straat/plein, voor zover daarover informatie 
beschikbaar is. Die referentiebeelden zijn dan gerelateerd aan de nadere uitwerking zoals deze 
thans voor het gemeentelijke Bomenbeheer door daartoe ingestelde Klankbordgroep plaatsvindt, 
maar nog niet volledig is afgerond. Dus in die zin gaat het om een eerste impressie. 
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2. Algemeen beeld groen/bomen Centrum 
Bezien we het Centrum dan is in het algemeen de ervaring dat daar relatief weinig groen 
voorkomt. Vandaar ook het idee vanuit de Centrumvisie om aan het Centrum een groene 
kwaliteitsimpuls te geven, hetgeen uiteraard van harte wordt ondersteund. 
 
Loop je evenwel door het Centrum dan treft je overal wel lanen met bomen aan, zij het wel 
bomen die vanwege beperkte bovengrondse groeiruimte vaak een bepaalde vorm hebben, dus 
vaak een blok- of leivorm. Ook zijn de bomen die in het Centrum staan, op enkele solitaire 
bomen en ook de platanen op de Markt na, nog vaak jong waardoor ze in het straatbeeld minder 
prominent aanwezig zijn.  
 
Verder valt het op dat er in het directe Centrum zelf weinig parkjes of plantsoentjes aanwezig 
zijn, m.u.v. het plantsoentje aan de 2e Hogeweg (en dat aan het Bethaniëplein). In die zin kan 
aan de Allegro-tuin een bijzondere betekenis als verbindend groenelement worden toegekend 
die inmiddels door vele bewoners, bedrijven en ook bezoekers als zodanig wordt gewaardeerd.  
Wel komen er, direct grenzend aan het Centrum, een aantal fraaie -in landschapsstijl 
aangelegde- parken voor (denk aan het Wilhelmina- en ook Walkartpark). Door (op gepaste 
wijze) weer verbinding te maken tussen het Centrum en deze parken kunnen tevens de groene 
kwaliteiten van het Centrum worden verbeterd. Dat geldt natuurlijk ook voor de verbinding met de 
Slotas/'t Slot, die samen met assen van de beide oude heirwegen Utrechtseweg/Lageweg/ 
Driebergseweg en Oude Arnhemseweg/Hogeweg/Arnhemse Bovenweg, in sterke mate bepalend 
zijn geweest voor de (ontwikkelings)structuur van Zeist in het algemeen en die van het Centrum 
in het bijzonder (zie in deze met name ook: 'Zeist door de tijd (Volkerts, K., 2011)'). 
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3. Checklist groen/bomen Centrum 
 
Huidige kwaliteit bomen en groeiplaats 
 De kwaliteit van de laanbomen en ook van de bomen op de in het Centrum voorkomende 

pleinen (Markt, Emmaplein) is (o.i.) in het algemeen goed, zij het dat ze wel vaak nog relatief 
jong zijn; 

 In het algemeen hebben de meeste bomen in het Centrum ook duidelijke beschermde 
boomspiegels, soms ook verfraaid met aanplant laagblijvenden struikjes en ook bloemen 
(o.a. Steijnlaan, Weeshuislaan), hetgeen positief is, zij het dat deze boomspiegels soms wel 
relatief klein zijn. Daarbij kan dan wel worden opgemerkt dat op zich aanwezigheid van deze 
boomspiegels natuurlijk nog niets zegt of ook echt voldoende ondergrondse groeiruimte voor 
de betreffende bomen aanwezig is, dus of deze aan de daaraan te stellen eisen voldoet, een 
en ander natuurlijk mede afhankelijk van de categorie bomen (dus 1e, 2e of 3e orde) die op 
bepaalde plek voorkomt; 

 
Algemeen uitgangspunt bomen 
 Aangezien langs vrijwel alle straten/lanen en ook pleinen in het Centrum bomen voorkomen 

die daar in ieder geval qua structuur ook passen (zie ook hieronder onder 'Toekomstig 
referentiebeeld'), zou het uitgangspunt o.i. moeten zijn dat deze bomen bij een toekomstige 
herinrichting in principe zouden moeten worden gehandhaafd, dus dat bij streefbeeld van een 
'Boom-inclusief ontwerp' wordt uitgegaan; 

 Eigenlijk passen qua structuur alleen de 'zuileiken' zoals deze in het middenprofiel van de 
Slotlaan voorkomen tussen de Hoge weg en 't Rond niet aangezien zij het zicht op 't Slot 
verhinderen. Dus deze zuileiken zouden niet moeten worden gehandhaafd, maar zo mogelijk 
naar elders verplant; 

 Teneinde tot een 'Boom-inclusief ontwerp' te kunnen komen zou dus alvorens tot streefbeeld 
per laan te komen eerst (op basis gegevens Greenpoint) moeten worden geinventariseerd 
welke bomen waar voorkomen en deze dan als basis voor het streefbeeld nemen; 

 Voor zover er door een gewenste herinrichting er toch bomen zouden moeten wijken dan 
zouden deze bij voorkeur moeten worden verplant, hetgeen ook vaak kan, zowel gezien de 
thans in het Centrum voorkomende soorten (vaak linden), als ook de relatief jonge leeftijd 
van de er voorkomende bomen; 

 Als toch bomen dienen te worden verplaatst en/of vervangen dan dienen zij wel meteen een 
goede plantplek te krijgen, zodat hun vitaliteit wordt gewaarborgd en zij niet elke 25 jaar 
dienen te worden vervangen (zie ook document: 'Bomen: (Kleur)rijke dragers van het groen 
in Zeist') 

 
Toekomstig referentiebeeld 
 Door KBG voor het gemeentelijke Bomenbeheerplan zijn voor aantal straten reeds een 

aantal toekomstige concept-referentiebeelden opgesteld, dat mede afhankelijk functie van 
betreffende laan binnen totale boomstructuur van de gemeente Zeist (zie hiertoe ook Bijlage 
1: 'Overzichtskaart van in Zeist voorkomende laantypen'). Daarbij is per straat of groep van 
straten aangegeven tot welke structuurtype deze straat/laan behoort, dus bijvoorbeeld 
Middeleeuws, Formeel/Barok, Landschapstijl of meer recent (zie ook Bijlage 2: 'Overzicht 
wegtypen met bomen in de bebouwde kom van Zeist uit:'Groenstructuurplan 'Groen (voor) 
Zeist'). De formele/barokke lanen zoals deze met name in het Centrum veelvuldig voorkomen 
hangen daarbij direct samen met formele laanstructuur van 't Slot Zeist. 
Per structuurtype is vervolgens aangegeven wat het referentiebeeld zou kunnen zijn, inclusief 
bijbehorende soorten en plantafstanden. Voor zover aanwezig zijn deze referentiebeelden in 
dit document ook toegevoegd (zie ook hoofdstuk 4: 'Referentiebeelden'), waarbij wel is 
gezegd dat deze nog in ontwikkeling zijn en dus nog niet formeel zijn vastgesteld. Ook 
betekent dat niet dat als bestaande bomen op dit moment niet aan de gegeven toekomstige 
referentiebeelden voldoen deze dan meteen zouden moeten worden vervangen, maar dat 
met die referentiebeelden bij de vervanging als deze aan de orde is wel meteen rekening zou 
moeten worden gehouden. 
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Kwaliteitsimpuls groen (in brede zin) 
 Zoals ook uit het 'Beeldkwaliteitsplan' naar voren komt is op een aantal plekken een groene 

kwaliteitsimpuls mogelijk, zoals bijvoorbeeld op Belcour dat nu relatief arm is aan groen, 
maar ook op plekken waar relatie met in de omgeving voorkomende parken kan worden 
versterkt, zoals die met het Walkartpark (ter hoogte van zowel de Hogeweg als ook de 
Kerkweg) en ook het Wilhelminapark (ter hoogte doorsteek tussen Slotlaan en 
Huydecoperweg); 

 Daarnaast zou o.i. alsnog – in tegenstelling tot hetgeen daarover in de Centrumvisie is 
besloten - moeten worden bezien of de Allegrotuin als tuin zou kunnen worden behouden, 
waardoor aan het groen in het Centrum zelf een belangrijke kwaliteitsimpuls kan worden 
gegeven, niet alleen als groene oase, maar ook als groene verbinding tussen Slotlaan en 
Belcour; 

 
Bescherming bestaande bomen 
 Voor zover men tot een herinrichting over gaat zouden blijvende bomen in ieder geval goed 

moeten worden beschermd overeenkomstig KBB-richtlijnen (zie ook Bijlage 3: Maatregelen 
Boombescherming). De ervaring leert dat aannemers toch vaak zeer onzorgvuldige met 
bestaande bomen omgaan, waardoor de levenskansen op termijn alsnog sterk kunnen 
afnemen. Door bij herinrichting de bomen en met name ook de boomspiegels adequaat te 
beschermen kan ook kapitaalvernietiging worden voorkomen. 
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4. Referentiebeelden 
 
Eerst zal een beeld worden geschetst van de huidige situatie, mede op basis daartoe 
uitgevoerde inventarisatie. Dan een beeld van de toekomstige referentiesituatie, voor zover 
mogelijk op basis van de uitkristallisatie in de KBG voor het toekomstige Bomenbeheersplan van 
de gemeente Zeist. Daarbij zijn overigens lang niet alle lanen in het Centrum aan de orde 
geweest, aangezien in eerste instantie een streefbeeld per type laanstructuur is gegeven. Ook is 
het streefbeeld voor bepaalde lanen nog niet volledig uitgekristalliseerd, dus is deze nog steeds 
voorlopig. 
 
Alle bijgevoegde foto’s van de huidige situatie zijn gemaakt op 2015.10.18 door Anna Adrichem. 
 
 



4.1 Slotlaan 
 
Huidig profiel:  Tweezijdige laanbeplanting (tussen Hogeweg en Steynlaan) 
                           Bloklinden 
 

  
Slotlaan richting oost 

 
 
 
Toekomstig referentiebeeld: Formele laan (als deel Slotas) 
 (Vorm)bomen 1e grootte1 
                                                   Regelmatig plantverband (blokverband) maar als  

 dat vanwege beperkte ruimte niet kan is ook verspringend           
 plantverband mogelijk 

 Hoogte 20 m 
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1 De aanwezige bloklindes op de Slotlaan tussen de Hogeweg en de Steynlaan zijn in de loop der jaren 
een herkenbare Zeister invulling van het groen en krachtige begeleiding van de Slot-as en o.i. meer 
passend dan zuilvormige bomen die een erg cultivar-karakter hebben. 
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re 

 ter 

e landschappelijke uitstraling van het park en 

orlopen, door 
bomenrij door te laten lopen, zodat een aangesloten 

e 

doorsteek Wilhelminapark daar wel 

ok 
n een hogere categorie en dus 

ok meer allure, zou die relatie kunnen worden versterkt. 

 

Opmerkingen: 
 Het streefbeeld voor de Slotas tussen de Hogeweg en 't Rond is dat ook hier de strakke, 

formele zichtas van 't Slot en dus tweezijde (en symmetrische)  laanbomenstructuur in e
wordt hersteld , dus de parkeerplaatsen onder de kastanjebomen weg, zuileiken in het 
middengedeelte te verwijderen en eventueel elders te herplanten, evenals (als daarvoor 
voldoende ruimte in het profiel aanwezig is) de aanplant van bomen 1e grootte aan zijde 
Walkartparkflat. Wel zou er hier met de soortenkeuze ook rekening mee moeten worden 
gehouden dat de barokke lanen uit de 17e en 18e eeuw in de 19e en 20e eeuw vaak zijn 
verlandschappelijkt. In dit geval betekent dat dat de keus van bomen langs de Slotlaan
hoogte van het Walkartpark moeten passen bij dat park, zoals bijvoorbeeld kastanjes. 
Vormbomen zullen hier afbreuk doen aan d
hebben hier vermoedelijke nooit gestaan. 

 Verder zou ook bij busstation de formele laanstructuur waar mogelijk moeten do
ook aan zijde Bellevue de 
bomenstructuur ontstaat. 

 Waar mogelijk groene relatie met aangrenzende groenstructuren/parken versterken (zie in 
deze overigens ook voorstellen uit het 'Beeldkwaliteitsplan'), zoals met het Walkartpark (zi
ook voorstellen in kader 'Visie Walkartpark') en ook Wilhelminapark (ter hoogte doorsteek 
Slotlaan en Huydecoperweg). Met name bij herinrichting 
rekening houden met aldaar aanwezige Kastanjeboom! 

 Ook ter hoogte van de Middenlaan en de Jagerlaan loopt de laanbomenstructuur van beide 
lanen niet door tot aan de Slotlaan, of althans bestaat deze uit bomen uit 3e categorie (vaak 
cultivar's van esdoorn). Door deze laanbomenstructuur door te laten lopen (zie overigens o
voorstellen uit het 'Beeldkwaliteitsplan'), ook met bomen va
o
 



4.2. Hogeweg 
 
Huidig profiel: Tweezijdige laanbeplanting 
 Linden van diverse soorten 

 

  
Hogeweg ri zuid v.a. rotonde  Hogeweg ri noord v.a. Slotlaan 

 
 

 
Toekomstig referentiebeeld: Middeleeuwse laan met bijvoorbeeld linden 1e categorie 
 
 
Opmerkingen: 
 Huidige laanbeplanting voldoet eigenlijk aan gegeven referentiebeeld, ook al zou het de 

voorkeur hebben, mede gezien de ruimte die in het laanprofiel aanwezig is, in de toekomst 
met name cultivars (?) door grotere bomen van 1e categorie te vervangen, zodat aanwezige 
bomenlaan meer allure krijgt; 

 Ter hoogte van de kruising met de Kerkweg zou laanstructuur met de Kerkweg versterkt 
kunnen worden door daar ook enige bomen aan te planten tot aan de kruising, uiteraard 
rekening houdend met de aldaar aanwezige winkels, waardoor daar in zekere zin ook groene 
verbinding met het Walkartpark ontstaat (zie foto volgende pagina); 

 Het pleintje aan Hogeweg zou ook een kwaliteitsverbetering kunnen ondergaan, waarvoor al 
in het Beeldkwaliteitsplan een voorstel wordt gedaan (zie foto volgende pagina).  
Wel komt er nog een fraaie kastanje voor die zou moeten worden gehandhaafd. 
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Kerkweg gezien vanaf Hogeweg Pleintje aan Hogeweg gezien vanaf Kerkweg 
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4.3 Weeshuislaan 
 
 
Huidig profiel: Eenzijdige beplanting 
 Blok- en lei-esdoorns 
 Op sommige plekken doorlopende haag 
 
 
 

     
 Weeshuislaan, hoek Antonlaan/Belcour 
 
 
Toekomstig referentiebeeld: Formele laan 
 Zuil- of vormboom 
 Iep of eik, wel 1e grootte (hoogte 6 tot 10 m ??) 
 Als haag dan strakke blokhaag 
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4.4 Steynlaan 
 
Huidig profiel: Tweezijdige laanbeplanting 
 Pyrus-soort 
 Aan één zijde met vrolijk beplante boomspiegels (o.a. stokrozen) 
 

  
Steynlaan ri. noord gezien v.a. Antonlaan Steynlaan ri. zuid gezien v.a. Antonlaan 
 
 
 
 
Toekomstig referentiebeeld: Formele laan 
 Zuil- of vormboom 
 Eik of linde of iep 
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4.5 Antonlaan 
 
Huidig profiel: Tweezijdige laanbeplanting 
 Linden 
 Groene loper (vergelijk: 'Zeister profiel') 
 

 
 Antonlaan vanaf Steynlaan, ri Belcour (west) 
 
 
Toekomstig referentiebeeld: Formele laan 
 Linden 
 Groene loper behouden 
 
 
 
Opmerkingen: 
 Het beheer van de groene loper lijkt nu vrij traditioneel, maar door aangepast maaibeheer 

zou bloemrijkheid hier waarschijnlijk wel kunnen worden verhoogd. 
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4.6 Voorheuvel 
 
Huidig profiel: Tweezijdig laanbeplanting 
 Acacia's (Robinia's) 
 
 

  
 Voorheuvel vanaf Emmaplein 
 
 
Toekomstig referentiebeeld:  Middeleeuws 
 Leibomen 
 Plataan of linde (hoogte 10-25 m) 
 
 
 

  
  
                             Referentiebeeld richting Emmaplein 
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4.7 Belcour 
 
 
Huidig beeld: Een enkele boombak 
 Alleen aan zijde markt eenzijdige beplanting met gladde iep  
 

 
 
 
Toekomstig referentiebeeld: Meerdere boombakken, aangezien aanplant bomen 

vanwege parkeergarage niet mogelijk is 
 
 
Opmerking: 
 In het 'Beelkwaliteitsplan' wordt gerefereerd aan klimop-bomen, wat een creatieve optie is, 

maar echt structureel groen zou o.i. toch de voorkeur hebben 
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 4.8 Markt 
 
Huidig profiel: Platanen aan beide zijden markt 
 

 
 
Markt met platanen, gezien vanaf Belcour 

 
 

 
              
              Platanen in/op verhoging 
 
Toekomstig referentiebeeld: Waar mogelijk platanen handhaven en eventueel 

aanvullen  
(vergelijk ook voorstel in 'Beeldkwaliteitsplan') 

 
 
Opmerking:  
 Sommige platanen staan nu in/op een verhoging die vermoedelijk zal worden afgegraven. In 

die zin bezien of deze alsnog kunnen worden gehandhaafd door ze ter verplanten. 
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4.9 Emma plein 
 
Huidig profiel:Beplanting langs randen en ook weg 
  Gingko's 
                         Wilhelmina herdenkingsboom 
                         Haagbeukjes ter hoogte fietsenstalling AH 
 
 

 
 Emmaplein ri west (rotonde Hogeweg) 
 
 

 
 Emmaplein vanaf rotonde met Wilhelminaboom 
 
 
Toekomstige referentiebeeld: Huidig beplanting handhaven en waar mogelijk aanvullen  

(vergelijk ook voorstel: 'Beeldkwaliteitsplan').
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Bijlagen 
 



Bijlage 1: Overzichtskaart met in Zeist voorkomende laantypen 
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Bijlage 2: Overzicht wegtypen met bomen in de bebouwde kom van 
Zeist uit Groenstructuurplan 'Groen (voor) Zeist' 

 
 

Middeleeuwse wegen, kenmerken 
Bebouwing wordt gekoppeld aan de oorspronkelijke aanwezige ondergrond 
 
Oude heerbaan Utrecht – Keulen, zomertracé 
o Utrechtseweg 
o Driebergseweg 
o Dorpsstraten 
o Lageweg 
 
Oude heerbaan Utrecht – Keulen, wintertracé 
o Hogewegen 
o Arnhemse Bovenweg 
o Oude Arnhemseweg 
 
Oude kerkweg naar klooster Dinslo 
o Montaubanstraat 
o Voorheuvel 
o Bergweg 
o Dijnselweg 
 
Oude schaapsdrift 
Schaerweijdelaan 
 
Oude schaapsdrift 
o Bunsinglaan 
o Heideweg 
o Hoog Kanje 
o Oranje Nassaulaan, toentertijd als Siberiëweg 
 
Bij onderstaande –middeleeuwse- wegen is de strategie om de wegen te verbijzonderen 
t.o.v. de omgeving 
Zeist-West: 
o Kroostweg 
o Noordweg 
o Koppelweg 
o Koppeldijk + De Clomp/Godfried van Seijstlaan 

 

Landschappelijke wegen ~ deze zijn qua omvang het grootschaligst 

 
1. in bosgebieden = zandgrond 

o Bosch en Duin.  
Wel staan hier teveel Amerikaanse eiken = smal profiel 

2. op weidegebieden = kleigrond 
o Griftlaan 
o Griffensteijnselaan 
o Weteringlaan 

 
Boomsoorten 
o Eik (Quercus) 
o Els (Alnus) 
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o Es (Fraxinus excelsior) 
o Haagbeuk (Carpinus betulus) 
o Linde (Tilia ×vulgaris) 
o Meidoorn (Crataegus) 
o Zoete kers (Prunus avium, syn. Cerasus avium) 
 
 

Formele wegen 
 
Boomsoorten (alle van 1e orde) 
o Beuk (fagus sylvatica) 
o Eik (Quercus) 
o Haagbeuk (Carpinus betulus) 
o Linde (Tilia ×vulgaris) 
 
In de landschapsarchitectuur wordt met formeel bedoeld: 
o lange rechte lijnen 
o symmetrisch 
o monumentaal 
 
Barok is altijd formeel, formeel niet altijd barok 
Tegenhanger van formeel is: landschappelijk (organische vormen) 
 
Barok, kenmerken 
o gelijkjarigheid 
o regelmatige plantafstand, voorkeur 8-10 meter 
o één soort over langere afstand (lengte) 
o zoveel mogelijk bomen van 1e orde  
o in principe geen ondergroei, tenzij in haaggroei 
o goede groeiplaatsomstandigheden; mogelijk > 80 jaar levensloop 
 
De twee belangrijkste ‘barokke/formele’ groene assen in Zeist zijn 
 
o het stelsel Slot en Beek en Royen 
o Woudenbergseweg 
 
Verder zijn er: 
o het stelsel Amersfoortseweg e.o. Vroeger al snel bekend als de Wegh der Weegen, nu 

N237 
o buitengebied Ewijckshoeve e.o. 
o Lyceumkwartier 
o Antonlaan 
o Gezichtslaan Huis ter Heide 
o Schoolweg Austerlitz (nadagen Barok) 

Zeister profiel 
 
Kenmerken 
o groenstrook tussen rijbaan en voetpad 
o soms ook nog groenstrook tussen voetpad en tuinafscheiding 
 
o Dichtersbuurt 
o Patijnpark 
o Lyceumkwartier 
o Valkenbosch 
o Hoge Dennen 
o Kersbergen/Griffensteijn 
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Boomhoogtes 
1e orde A: > 20 meter 
1e orde B: > 12 meter en < 20 meter;  
2e orde:  > 6 en < 12 meter 
3e orde:  < 6 meter 
 
Wat zijn laanbomen (= degelijke ‘Hollandse’ of inheemse bomen)? 
o Beuk (Fagus sylvatica) 
o Es (Fraxinus excelsior) 
o Iep (Ulmus) ook wel Olm 
o Linde (Tilia ×vulgaris) 
o Meidoorn (Crataegus) 
o (Wal)noot (Juglans regia) 
o Zomereik (Quercus robur) 
 
 
 
 



Bijlage 3: KBB-richtlijnen beschermen bomen 
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