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Op maandag 26 november 2012 werden de plannen voor een betere buitenruimte in het centrum van Ermelo officieel gelanceerd onder de naam ‘Beter 

Ermelo’. Er moest meer sfeer en beleving komen en het moest aantrekkelijker worden voor inwoners en toeristen om het centrum van Ermelo te 

bezoeken. 
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Bomen zijn essentieel in project 
Centrumplan Ermelo
Er moest meer sfeer en beleving komen in het centrum van Ermelo
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Als een van de winnaars van de Entente Florale 
staat de gemeente Ermelo bekend om zijn grote 
hoeveelheid én hoge kwaliteit groen. In de plan-
nen voor het verbeteren van de openbare ruimte 
in de gemeente kregen de bomen dan ook een 
belangrijke plek. We zijn nu precies drie jaar verder 
en benieuwd naar de ontwikkelingen. De persoon 
die alles van het project afweet, is Peter van der 
Velde van het team werkvoorbereiding en realisa-
tie van de gemeente Ermelo. We vroegen hem dan 
om zijn ervaringen met ons te delen. 

Over Peter van der Velde
Na een goed doorlopen stage ging Peter van 
der Velde op 1 juli 1981 werken bij de gemeente 
Ermelo, eerst als medewerker bij de plantsoe-
nendienst en in 1990 als voorman. In de loop 
der jaren is Van der Velde zich steeds meer gaan 
specialiseren in bomen. Bij de gemeente is hij nu 
verantwoordelijk voor het boombeheer en -onder-
houd. Van der Velde werd in 2012 dan ook direct 
gevraagd als boomexpert voor de projectgroep 
openbaar gebied van het centrumplan. 

Start van het project ‘Beter Ermelo’
In 2012 constateerde het gemeentebestuur dat 
het centrum van Ermelo verouderd was en dat er 

voor bewoners en toeristen weinig beleving en 
sfeer werd gecreëerd. Daarnaast daalde het aantal 
bezoeken aan het centrum, wat nadelig was voor 
de lokale ondernemers. Toen de kans zich voor-
deed om het centrum onder handen te nemen, 
werd besloten om het project in één keer aan te 
pakken. Het centrum moest verbeterd worden op 
basis van vier belangrijke pijlers: winkelstructuur, 
verkeer en parkeren, ruimtelijke kwaliteit en groen, 
en wonen. MTD Landschapsarchitecten kreeg de 
opdracht om een ontwerp te maken. Een hele uit-
daging, maar met succes volbracht.

Officiële start gebied Stationsstraat en 
Raadhuisplein
De herinrichting van het gebied Stationsstraat en 
Raadhuisplein is ook onderdeel van het project 
‘Beter Ermelo’. Ter gelegenheid van de officiële 
start van de herinrichting van het plein voor 
het gemeentehuis, werd eind november jl. de 
Beatrixlinde op het Raadhuisplein verplant door 
wethouder Jan van den Bosch. De Beatrixlinde 
heeft historische waarde voor Ermelo en krijgt 
daarom een speciale plek in het nieuwe bomen-
plan. De boom wordt het middelpunt van twee 
lange bomenrijen van wilgbladige eiken, die pre-
cies voor het gemeentehuis komen te staan. 

Verplanting van historische Beatrixlinde 
De Beatrixlinde werd in 1988 geplant door de 
toenmalige burgemeester E. Ph. Veen, ter gelegen-
heid van de 50e verjaardag van onze toenmalige 
koningin Beatrix. Voor de verplanting van de boom 
anno 2015 heeft Bomenwacht Nederland eerst een 
onafhankelijk verplantingsonderzoek gedaan. Toen 
duidelijk werd dat de boom kon worden behou-
den, werd de verplanting van de Beatrixlinde door 
BSI Bomenservice voorbereid en uitgevoerd. 
Als partner van de gemeente Ermelo zorgt BSI 
Bomenservice de komende drie jaar ook voor het 
onderhoud en de verzorging van de bijzondere 
linde. Daarnaast zal BSI Bomenservice ook de 
rest van de bestaande en nieuwe bomen gaan 
planten en verplanten in het project rondom het 
Raadhuisplein en de Stationsstraat. 

Integraal werken staat centraal
Het bijzondere aan het project in Ermelo is de 
manier waarop de verschillende disciplines in de 
openbare ruimte nauw met elkaar samenwerken. 
In de projectgroep openbaar gebied zijn infra, 
licht, riool én bomen allemaal vertegenwoordigd. 
Elke discipline is betrokken bij de planontwikke-
ling, werkvoorbereiding en de uiteindelijke uit-
voering van de nieuwe plannen. Volgens Van der 
Velde brengt deze manier van werken ook enige 

‘In de oude situatie stonden er vormbomen 
voor de gevels in het centrum, waardoor 
winkeliers uit het zicht verdwenen. In de 
nieuwe plannen is ervoor gekozen om de 
bomen in het midden te plaatsen, zodat de 
gevels weer goed zichtbaar zijn, wat de sfeer 
ten goede komt.’ – Peter van der Velde
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‘spanningen’ met zich mee, maar uiteindelijk resul-
teert dat wel in goed doordachte oplossingen en 
duurzame plannen. 

Door deze integrale aanpak heeft Peter er mede 
voor kunnen zorgen dat er een mooi assortiment 
bomen in de straten van het centrum komen. In 
het kader van duurzaamheid is zo veel mogelijk 
gekozen voor het behoud van bestaande bomen 
met aanvulling van nieuwe bomen. Bij de keuze 
voor de bomen is uiteraard gekeken naar het 

straatbeeld, maar er waren ook naar praktische 
overwegingen. Zo moeten vrachtwagens nog 
steeds hun goederen kunnen laden en lossen voor 
de winkels. 
Begin 2016 zal BSI Bomenservice verdergaan met 
het planten en verplanten van bomen, zodat het 
gebied Stationsstraat en Raadhuisplein in mei 
2016 klaar is. Daarna liggen er nog plannen om 
het gemeentehuis te verbouwen tot een Huis 
voor Bestuur en Cultuur. Verder zal er op de markt 
een gezondheidscentrum komen met huisartsen-
praktijk, fysiotherapie en apotheek in de huidige 
bibliotheek. 

Samenwerking met BSI Bomenservice
BSI Bomenservice is al jaren een partner van de 
gemeente Ermelo en volgens Van der Velde ‘een 
betrouwbare partij’. Door de goede samenwerking 
van de afgelopen jaren is het vertrouwen in elkaar 
gegroeid. Het is vanwege deze vertrouwensbasis 
en de kennis die BSI kan inbrengen op het gebied 
van bomen en groeiplaatsen, dat BSI Bomenservice 
is gevraagd voor de verplanting in het project 
‘Beter Ermelo’. 

‘Er is een aantal dingen waar ik trots op 
ben. In de eerste plaats dat het centrum 
één duidelijke uitstraling krijgt met sfeer en 
gezelligheid, ten tweede dat alle aspecten 
in de openbare ruimte de nodige aandacht 
hebben gekregen, en ten derde dat ikzelf van 
A tot Z betrokken ben bij het project.’ – 
Peter van der Velde
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