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In deze bomenvisie wordt gewerkt met verschillende boomstructuren die 
belangrijk zijn voor het beeld in de stad: 
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 of benadrukken een kade. Als wenslijn zijn lijnen opgenomen die ook
 en belangrijke verbinding vormen maar waar momenteel nog geen
 bomen staan. 
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  identiteit van de plek. Hier kan worden gekozen voor een afwijkende 
 boomsoort of bladkleur. 
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 boom kan men zich binnen de stad oriënteren. 

�� �������������
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 bomensoorten te planten om het parkkarakter te benadrukken.

Boomstructuren:
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1. Buiten Kalkhaven, Maartensgat en Nieuwe Haven:
Enkele rij lindes (Tilia; 20 m; B,H) 

2. Kalkhaven en Wijnhaven:
Enkele rij iepen (Ulmus; 15-20 m; B,G) 
*wegens nabijheid gevels aan Binnen Kalkhaven daar slechts bomen met een diameter van 12 m

3.
Hooikade en Buiten Walevest:
Enkele rij groenbladige esdoorns (Acer; 20 m; B,C) 

4.

5.

6.

7. Wolwevershaven:
Enkele rij kastanjes (Aesculus; 20 m; C) 

8.

9. Wal Wantij en Riedijkshaven:
Waar mogelijk enkele rij essen (Fraxinus; 15 m; C,H) 

10
Noordendijk:
Tussen Kromhout en Groenedijk lindes (Tilia; leivorm) en tussen 
Groenedijk en Oranjelaan amberbomen (Liquidambar; 15-20 m; B)

Legenda kroonvormen

11
Steegoversloot:
Aan beide zijden van de weg lindes (Tilia; leivorm)

12

13

14

Museumstraat en Nieuwstraat:
Aan één zijde peer ��!���"�#$%&���'+��������������	�����
Arend Maartenshof lindes  (Tilia; 20 m; B,H)

Vriesestraat:
In de middenberm een enkele rij zelkova’s; (10-12 m; K)

Sarisgang en Statenplein:
In de middenberm valse christusdoorns doorlopend op het plein (Gleditsia; 
20 m; C)

15 Bagijnhof:
Aan beide zijden van de weg iepen (Ulmus; 20 m; B,C)

19

20

21

Singel:
Enkele rij langs de weg beuken �/����"�%&$%#��"�'+ 
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In de middenberm platanen ��
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plekken waar het technisch kan verbijzonderingen

I
Rondom Grote Kerk:
Aan waterzijde enkele rij esdoorns �����"�%?$%#��"�76=+ aan de 
voorzijde lindes (tilia; 20-25 m: B,H en leivorm) 

Houttuinen:
Drie rustieke platanen ��
���	��"�&9$<9��"�=+

Blauwpoortsplein:
Dubbele rij esdoorns (Acer; 12-14 m; G; roodblad)

Scheffersplein, Botermarkt en Kraansteiger:
Enkele rij lindes (Tilia; 15-25 m; H)

Groothoofd:
Rondom enkele rij iepen �D
���"�&9$<9��"�76=6E6J+

22

Van Godewijckstraat:
Enkele rij langs de weg iepen (Ulmus; 20 m; B,G)

23
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In de middenberm platanen ��
���	��"�&9$<9��"�=+

24

Oranjepark:
Parkachtige lijn: diverse soorten platanen (Platanus , venijnboom 
(Taxus), esdoorns (Acer), kers (Prunus), paardenkastanjes (Aesculus)

25

Blekersdijk:
In de middenberm eiken (Quercus; 20-25 m; C,H) 

26

27
Oranjelaan:
Parkachtige lijn: diverse soorten die terugkomen in de stad: clusters 
beuken, iepen, lindes, zelkova’s, beverbomen en kleine esdoorns 

Groenedijk:
Aan de zijde van het Merwesteinpark: esdoorns (Acer; 20 m; C). In het 
noorden aan beide zijden van de weg berken (Betula; 15-20 m; A,L) 

28 Stooplaan en Hallincqlaan:
Enkele rij langs de weg beverbomen �Y��	�
��"�#$%&��"�76=+
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XIII

XIV

XI
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Rondom honingbomen  (Sophora; 15-20 m: C)

Houthavenplein:
Aan weerszijden lindes (Tilia; 20 m; H)

Nieuwkerksplein:
Rondom lindes (Tilia; 20 m; H) met twee notenbomen �J��
�	�"�%Z$&9��"�
E,F) 

Weeshuisplein:
Rondom lichtdoorlatende berken (Betula; 15-20 m; B)

�
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In verharding op plein groep dennen ���	��"�&9��"�=6�+, solitaire kers 
����	��"�#$%9��"��+

Statenplein:
In overeenstemming met de bomenlijn op de Sarisgang (lijn 14)

Vrieseplein:
lindes (Tilia; 15-20 m; B) en berken (Betula; 15-20 m; B)
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Aan beide zijde van de weg haagbeuken �=����	��"�%&$%#��"�'+ 

XVII

XVI

Beverwijcksplein:
Enkele rij in een ovaal platanen ��
���	��"�&9$<9��"�=)

]�������	��J���	����O���������
Plek is onderdeel van lijn 23: platanen ��
���	��"�&9$<9��"�=+�

Entree Stadskantoor:
Drie hemelbomen (Ailanthus; 20-25 m; C)

XV

A Beverboom (Magnolia; 15-20 m; B)

B Koningslinde (Tilia; 25 m; H)

C Amberboom (Liquidambar; 15-20 m; B)

D Sneeuwklokjesboom (Halesia; 15-20 m; C,H)

E Notenboom �J��
�	�"�%Z$&9��"�^6/+

F Beverboom (Magnolia; 15-20 m; B)

G Linde (Tilia; 25 m; B,H)

H Linde (Tilia; 25 m; B,H)16

Boogjes, Spuiboulevard, Vest en Veststraat:
Waar mogelijk enkele of dubbele rij op kade: Afwisseling van series bomen; 
Boogjes: lindes (Tilia; 15-20 m; H), Spuiboulevard: valse christusdoorns 
(Gleditsia; 20 m; B,C) Vest: iepen (Ulmus; 20 m; B,C)

17
Spuiboulevard:
In de middenberm lindes (Tilia; 20-25 m; B,H) aan de waterzijde groepjes 
elzen (Alnus; 10-15 m; G)

18
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Dubbele rij tulpenbomen (Liriodendron; 20-25 m; B) enkele rij beverbomen 
�Y��	�
��"�_$#��"�=6�+ en weer een dubbele rij tulpenbomen

V Grote Markt:
Als afscheiding van de aardappelmarkt: esdoorns �����"�Z��"��+ iepen 
�D
���"�&9$<9��"�76=+ en lindes (Tilia; 20 m; H)

Vrieseweg:
Dubbele rij langs de weg iepen (Ulmus; 20 m; B,G)
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Begin Spuiweg:
Diverse bomen waaronder paardenkastanjes (Aesculus)

������7��������=��������������������^��������/�������'���������������E����������J�������������3����������

A      zuilvorming

B      ovaal

C      rond/bolvormig

������������
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E      smal kegelvormig/smal piramidaal

F      breed kegelvormig/breed piramidaal

G      eirond/eivormig

H      breed eirond

I       smal vaasvormig/omgekeerd eirond

J�������4�����������y����������

K      breed waaiervormig/breed vaasvormig

* opdeling uit Stadsbomen Vademecum 4e druk

��E�=�'���	��8�����6���	����&99_

Schematische weergave van de kroonvorm*

Toelichting bomenvisie

Aan de andere zijde van deze pagina vindt u de kaart van de bomenvisie 
voor de binnenstad en 19e eeuwse Schil. De visie is in 2014 opgesteld ter 
aanvulling op het boomstructuurplan 2007 en heeft een geldigheidstermijn 
van 10 tot 30 jaar. De visie is opgesteld omdat de gemeente grote waarde 
hecht aan de bomen in en rond de binnenstad, met als directe aanleiding 
het wegvallen van grote groepen kastanjes langs de historische havens (in 
2013 als gevolg van boomziekte). 

De bomenvisie schetst een streefbeeld voor beeldbepalende 
boomstructuren in de binnenstad en de 19e eeuwse Schil en koppelt 
hieraan een geschikte boomsoort. Met deze visie ligt er bij het wegvallen 
van bomen direct een plan voor nieuwe aanplant. Bomen zijn belangrijk 
voor het beeld en de beleving van de stad. Tegelijkertijd zijn bomen in een 
versteende omgeving vaak kwetsbaar en is het dus moeilijk een goed 
bomenbestand te houden. Deze visie geeft grip op behoud van het 
bomenbestand in dit deel van de stad. 

Aanleiding
Zieke bomen en klachten van omwonenden over de bomen zorgen 
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geval wordt gekeken of het rechtmatig is de boom te kappen. Bij het 
kappen of wegvallen van een boom wordt besloten of er één voor wordt 
teruggeplant en zo ja welke soort. Zeker in de binnenstad met daaromheen 
de 19e eeuwse schil versterken bomen het historisch aanzicht van de stad. 

Bomenvisie Binnenstad

Om hier ook in de toekomst de versterkende functie van bomen te 
garanderen is de bomenvisie binnenstad opgesteld, ter aanvulling op het 
bomenstructuurplan 2007. Het biedt een samenhangende visie voor het 
planten en handhaven van bomen.

Toepassing
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bevat enkele wenslijnen en voorschriften die op het moment van 
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aan de slag te gaan om deze streefbeelden op korte termijn te realiseren. 
Het doel is om in lijn met deze visie te handelen bij herinrichting in het 
plangebied en om snel en adequaat te kunnen reageren als bomen 
wegvallen. Wanneer er op dat moment voortschrijdend inzicht is die de 
geschiktheid van de voorgestelde boomsoort in twijfel trekt, kan er 
����>�	�4����	��������	��	������������������>�������������������	�
wel nog passen binnen de stedelijke omgeving (qua kroonvorm en 
boomhoogte) en binnen de richtlijnen en uitgangspunten van het 
bomenstructuurplan 2007.

Verscheidenheid
����� ��� ��
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opgetreden, moet heel bewust omgegaan worden met het soort bomen dat 
we kiezen. Het is niet vanzelfsprekend dat we het traditionele sortiment 
gebruiken. Het gebruik van een verscheidenheid aan soorten voorkomt dat 
bij ziektes grote aantallen bomen vervangen moeten worden. Zo blijft het 
groene karakter van de binnenstad gewaarborgd. 

Belang van bomen
Bomen geven kleur aan de omgeving, zeker als het bomen in een 
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leefomgeving zijn talrijk. Bewoners wonen en verblijven graag in een 
groene omgeving, kinderen spelen liever in het groen en huizen in een 
groene omgeving zijn meer waard. Mensen bewegen meer als er 
voldoende groen voorhanden is, groen is goed tegen stress en kan 
werkprestaties verhogen. Groen filtert fijnstof en is goed voor de allure van 
de stad.
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beïnvloedt de manier waarop bezoekers en bewoners de stad lezen en dus 
hoe zij de stad gebruiken. Een bomenrij kan een route aangeven terwijl 
een solitaire boom kan functioneren als baken. Op deze manier verzorgen 
>�����	�	�����
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��
stad is mede daarom het boomstructuurplan 2007 opgesteld. Als 
aanvulling op dat beleidsstuk geeft de bomenvisie binnenstad verfijnde 
structuren aan die in de binnenstad bepalend zijn voor het karakter van 
een specifieke plek of straat.
 

Vismarkt:
Aan beide zijden iepen (Ulmus; 20-25 m; B,H)

Overwegingen

��� ������� ��	� ��� ����� �	� ��� ����	����� >��	� �	� ��� ������ ���������
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omdat deze eigenschappen binnen een soortboom variëren, afhankelijk 
van het specifieke ras. Hierbij zijn afwegingen meegenomen gerelateerd 
aan de stedelijke context, waarbij zowel visuele als technische aspecten 
zijn meegenomen. Boomkronen kunnen ongewenst licht uit woningen 
houden en wortelstelsels kunnen de vlakheid van bestrating  aantasten. 
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voor. Te grote bomen in smalle straatjes zijn daarom niet gewenst.

Kades
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aantrekkelijk voor bezoekers en bewoners. Ook bepalen de bomen het 
beeld van de stad vanaf het water en de overzijde van de rivier. In 
overeenstemming met het boomstructuurplan zijn daarom alle huidige 
bomenlijnen langs kades opgenomen in de visie. 

Kades rivierzijde
Aan de rivierzijde stonden veel kastanjes die door ziekte zijn verdwenen. 
Om zo’n grote uitval te voorkomen introduceert de visie voor deze locaties 
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eigenschappen zo op elkaar af te stemmen dat zij nagenoeg hetzelfde 
beeld geven, zeker van de overzijde vanaf de rivier. 

Binnenhavens
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noodzakelijk, vervangen voor iepen. Aan de oost- en zuidzijde van de 
����	�>��	� �	�&9%<��
� ����	���	���
�	�����	����O��	����	����
�����������
voor om op termijn de lindes  ook te vervangen door iepen, om zo de 
risico’s van ziekten te verkleinen.

Kastanjes
Aan de noordkade van de Wolwevershaven is het voorstel om, als 
experiment, paardenkastanjes te blijven aanplanten. Hiermee kan worden 
getest of nieuw gekweekte varianten mogelijk beter bestand zijn tegen 
ziektes. Ook aan de zuidkant van de Spuiweg (plek XVIII) wordt op deze 
manier voor de komende 5 jaar de paardenkastanje gemonitord. 

Wenslijnen
In de visie zijn wenslijnen opgenomen. Vanuit stedenbouwkundig 
perspectief zijn deze boomstructuren wenselijk. Zij zijn slechts als wenslijn 
opgenomen omdat op deze plaatsen momenteel de technische of 
ruimtelijke mogelijkheid of het benodigde draagvlak, niet aanwezig is om 
deze lijnen te realiseren. Wanneer deze situatie in de toekomst verandert, 
overwegen wij opnieuw of de lijn gerealiseerd kan worden.

Wantij
�������� �	�4����
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belangrijk om de kade langs het Wantij met bomen te markeren, passend 
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visie ziet deze lijn doorgezet tot en met de Riedijkshaven. Essen kunnen 
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een aantal keer onderbroken op locaties met bebouwing direct langs het 
water. 

Behoud bestaande situatie
Het winkelgebied rond het Vrieseplein, Bagijnhof en de Sarisgang is tussen 
&99&��	�&9%<���	��
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geplant nog een langere tijd mee zullen gaan. Ook voor de Burgemeester 
de Raadtsingel gaat dit gedeeltelijk op. Aan de Spuiboulevard blijft de 
middenberm in de visie hetzelfde maar het is twijfelachtig of de wilgen aan 
de waterkant in de toekomst behouden kunnen blijven. Als vervanging 
stelt de visie elzen voor, die telkens in groepen worden aangeplant. Hierbij 
blijft het natuurlijke karakter van de oever behouden.

Plekken met samenhang 
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moeten daarom worden uitgelicht. Vandaar dat bij elk van deze plekken 
bomen zijn gekozen met een bijzonder beeld, zoals een boom die bloeit of 
een boom met een afwijkende bladvorm.

Het Scheffersplein, de Botermarkt en de Kraansteiger worden in de visie 
als een opeenvolging van plekken gezien langs de Groenmarkt. Hier is het 
voorstel eenzelfde boom, maar een steeds kleinere cultivar, te planten, 
waardoor de omvang van de boom aansluit op de grootte van de locatie. 

Specifieke boomkeuze voor plek
Op het Weeshuisplein wordt in de visie bewust gekozen voor een 
lichtdoorlatende boom zodat de, nu donkere, plek een lichter karakter  
krijgt. Om de Vismarkt als plek te accentueren is gekozen om rond de 
overkapping iepen toe te passen, in tegenstelling met de lindes die 
daarnaast op de kades van de Nieuwe Haven staan. 

Verbijzondering van punt
�����
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wordt. In de bomenvisie is daarom vaak gekozen voor enigszins 
afwijkende soorten bomen die een speciale betekenis hebben.

I Zakdoekenboom �����	��"�%9$%&��"�76�+

J Beuk (Fagus; 20-25 m; B,H)

Publieke plekken:

Solitaire bomen:

Bomenlijnen:

Leeswijzer: Straat of locatie:
plaatsing NL naam boom (Latijnse naam boom; maximale 
hoogte; code kroonvorm)


