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Provincie Groningen
wim van de wege, projectmedewerker beplan-
ting bij de provincie Groningen: ‘De provincie 
Groningen heeft een project met diversiteit aan 
bomen. Bij de reconstructie van de oostelijke 
ringweg Groningen (N46) wordt divers aangeplant 
tegen ziekten en plagen. Er worden langs de ring-
weg ongeveer 430 bomen aangeplant in de maat 
20-25, waarvan 143 Tilia europaea ‘Pallida’, 143 
Platanus acerifolia ’Malburg’ en 143 Ulmus ’Lobel’.
Het project loopt al sinds 2010 en gaat door tot 
2016. In 2013/2014 zijn we gestart met het aan-
brengen van groen. Elke fase heeft een andere 
aanpak nodig en een andere fasering.
Alle bomen uit de hoofdstructuur (drie soorten) 
komen van kwekerij Van den Berk; de rest van de 
bomen die dit jaar geplant worden komen van 
Ebben.
Groenservice Noord BV heeft het hele project aan-
genomen en heeft op alle bomen en struiken een 
nazorg- en inboetverplichting van drie jaar.

Natuurlijk worden er nog meer bomen en struiken 
buiten de hoofdstructuur aangeplant: ongeveer 
170 bomen en 32.200 stuks bosplantsoen van 
diverse inheemse soorten.’

Op verschillende plekken planten beheerders de laatste jaren meerdere soorten door elkaar heen aan, met name om zo bij ziekten en plagen niet hele 

rijen te verliezen. Beheerders van de openbare ruimte zijn zich er steeds meer van bewust: uniformiteit is de gangbare norm, maar diversiteit is de 

ambitie! Verschillende projecten op een rij.
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Wat is de diversiteitsambitie 
binnen projecten?

Gemeente Apeldoorn
Anton Dekker, Dienst beheer en onderhoud bij de 
gemeente Apeldoorn: ‘In het kader van de nieuwe 
visie op de stadsring en op de beheersing van 
ziekten en plagen is drie jaar geleden een start 
gemaakt met het omvormen van strakke laanbe-
plantingen tot losse, gevarieerde laanbeplantin-
gen. De algemene opvatting is dat de plaagdruk 
van insecten bij een gevarieerde beplanting 
minder groot is dan bij grote monoculturen. Ook 
is bij eventuele uitval van bomen de impact op 
het beeld minder groot. De omvorming heeft 
betrekking op de Laan van Maten en de Laan van 
Kuipershof, beide onderdeel van de stadsring. In de 
Laan van Kuipershof staan 45 jaar oude esdoorns 
Acer pseudoplatus ‘Rotterdam’, welke als gevolg 
van sterke temperatuurwisselingen bastschade 
hadden opgelopen. De combinatie hoog opge-
kroond en arme grond heeft zeker een rol gespeeld 

Wim van de Wege

Gemeente Haarlem
Djorn Noordman, strategisch beheerder bij de 
gemeente Haarlem: ‘Anticiperend op het vertrek 
van de stadsecoloog en veranderingen in de 
ambtelijke organisatie is vorig jaar het ‘Ecologisch 
Beleidsplan 2013-2030’ vastgesteld. Dit plan 
beoogt de ecologische waarden verder te verbete-
ren, biodiversiteit te verhogen en de natuur en het 
groen in de stad te versterken. Dit beleidsplan staat 
natuurlijk niet op zichzelf en heeft een sterke rela-
tie met de wateropgave en duurzaamheidsambitie 
van de stad. Met betrekking tot deze laatste heeft 
de gemeente Haarlem de ambitie om in 2015 met 
de eigen organisatie klimaatneutraal te zijn en in 
2030 de gehele stad. Kortom, alle ingrediënten 
voor een 'volhoudbare' omgeving, die ook kan 
inspelen op klimaatverandering, zijn aanwezig.’  
Voor haar ecologische ambities heeft Haarlem voor 
een periode van tien jaar 200 duizend euro per 
jaar beschikbaar. Hiervoor zijn twaalf programma's 
benoemd van tijdelijke natuur tot investeringen 
om potentielocaties door te ontwikkelen tot eco-
logische hotspots. ‘Natuurlijk houden we buiten 

Anton Dekker, boomspecialist en werkzaam bij de dienst 
beheer en onderhoud van de gemeente Apeldoorn
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bij de opgelopen vorstschade en zonnebrand. 
Twee jaar geleden zijn verschillende cultivars 
geplant van de Noorse esdoorn, de rode esdoorn 
en de zilveresdoorn. Aan de Laan van Maten zijn 
als gevolg van de iepenziekte forse gaten geval-
len in de strakke laanbeplanting van 45 jaar oude 
Ulmus x hollandica ‘Vegeta’. Sinds 2011 staan er nu 
groepsgewijs iepen in een bonte verzameling van 
goed resistente klonen, op eigen wortel gekweekt, 
zoals ‘New Horizon’, ‘Lobel’, ‘Columella’, ‘wanoux’, 
‘Homestead’, ‘Leavis’ en ‘Sappora Autumn Gold’, 

‘Dodoens’. Binnenkort wordt de beplanting nog 
aangevuld met ‘San Zanobi’ en ‘Nanguen’. Het idee 
is dat de resterende Vegeta’s zo geïsoleerd staan 
dat bij iepenziekte wortelcontact geen grote rol 
meer speelt.

Op beide locaties is het streven om in de brede 
grasbermen de bomen zo weinig mogelijk op te 
kronen. Uiteraard blijven er in de stad ook formele 
en historische lanen bestaan, waar één geslacht, 
soort en cultivar belangrijk blijft.’
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deze programma's ook rekening met de ecologi-
sche uitgangspunten’, aldus Noordman. ‘ Recent 
hebben we de discussie gestart in hoeverre de 
lijst met gewenste boomsoorten herzien moet 
worden. Aanleiding is een reconstructie project 
waarbij ook de bomen moeten worden vervangen. 
Het Bomenbeleidsplan schrijft Ulmus 'Columella' 
voor. Geen verkeerde boom, maar gelet op het pro-
fiel zou een grotere en rondere kroon best mogen. 
Neem hier ook de lokale groeiomstandigheden en 
de wens voor meer biodiversiteit in mee en je zou 

zomaar op een andere soort of liever nog meer-
dere soorten uit kunnen komen.’
Bovenop de investeringen vanuit bestaand beleid, 
stelt de nieuwe coalitie in de periode 2015 tot en 
met 2018 500 duizend per jaar beschikbaar voor 
nieuwe projecten op het gebied van duurzaamheid 
en groen. Voor de komende jaren zijn al een aantal 
concrete projecten voorgesteld, daarnaast heeft de 
gemeenteraad zelf ook nog ruimte om initiatieven 
aan te dragen. ‘Initiatieven om met beplanting in 
te spelen op klimaatverandering zijn naar mijn 
idee kansrijk,’ vindt Noordman. ‘Haarlem is een zeer 
verdichte stad, wat voor groen vele beperkingen 
heeft. Maar als het mogelijk is om verharding om 
te vormen naar groen, of bebouwing van groene 
wanden te voorzien, kan dit veel kwaliteit opleve-
ren. Niet alleen in ruimtelijke zin, maar zeker ook 
voor het klimaat.’
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Winterfoto van de aanlegperiode in 2011. Op de achtergrond Vegeta, op de voorgrond Resistenta-klonen op een openge-
vallen stuk. 

‘Haarlem is een zeer 

verdichte stad, wat voor 

groen vele beperkingen 

heeft'

ACHTERGROND5 min. leestijd
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Gemeente Amstelveen
Ton van Oostwaard, boombeheerder bij de 
gemeente Amstelveen: ‘Op dit moment wordt in 
Amstelveen de – inmiddels grootste – woonwijk 
westwijk, voor bijna 14.000 inwoners, afgerond. 
Er is alleen nog ruimte voor project De Scheg, 
waar 400 woningen in een duurzame omgeving 
geprojecteerd worden. Vijfenveertig jaar geleden 
bestond deze wijk nog geheel uit vruchtbaar land-
bouwgebied; dertig jaar geleden werd dit gebied 
onderdeel van de Greenport Aalsmeer, met vele 
energieverslindende kassen. In deze omgeving 
gingen de ondernemers in die periode kwistig om 
met kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen 
voor optimale teeltresultaten. De afgelopen vijf-
tien jaar is hier een moderne sfeervolle woonwijk 
ontwikkeld, waarbij landschapsarchitect Gauke 
Adams de polderstructuur verweven heeft met 
de ecologische infrastructuur en biodiversiteit 
kansen kreeg door adviseur Flora en Fauna Rinus 
Hofs, samen met de Groenraad. De wijk herbergt 
nu de ‘Groene As’ en nog meer hoogstandjes 
van diversiteit. Voorbeelden van diversiteit wat 
betreft bomen, bloemrijke grasvelden en fauna: 
in de Jane Addamslaan staan net geplante resista-
iepsoorten, ‘Rebona’ en ‘New Horizon’, om de oude 
polderstructuur te benadrukken zijn in oost-wes-
trichting meerdere resistente cultivars toegepast, 
en in noord-zuidrichting bestaat de hoofdas in 
Amstelveen uit langdurig beproefde zwarte popu-
lieren, ‘Vereecken’ en ‘Brandaris’.’ 

Eiland Lavendellaan: toekomstige bouwlocatie 
villa’s en het terrein ten oosten van eindpunt lijn 
5. In samenspraak met de Groenraad is een aantal 
braakliggende percelen ingezaaid met bloemrijke 

kruiden zoals rode en witte klaver, duizendblad, 
margriet, kleine pimpernel etc. Deze percelen wor-
den eenvoudig beheerd door klepelmaaien. Van 
Oostwaard: ‘Ondanks dit ruwe beheer kunnen deze 
‘sterke’ soorten in de ingezaaide percelen toch een 
soortenrijker karakter krijgen met een hogere bele-
vings- en natuurwaarde.’ Op de schrale randen van 
deze stroken zijn bloemrijke soorten ingezaaid met 
uit Amstelveens grondgebied gewonnen zaad.

Langs de Meerlandenweg is een gebied aangelegd 
voor de rugstreeppad. Het is een strook land ter 
grootte van 1,4 hectare. Diverse gegraven poeltjes, 
mooi op de zon gepositioneerd, doen dienst als 
voortplantingswater voor de rugstreeppad. Hopen 
aarde met hout en puin zijn goede verblijf- en 
overwinteringsplaatsen voor deze paddensoort. 
Vanuit het gebied kunnen de rugstreeppadden in 
de toekomst hun leefgebied weer bevolken, waar 
nu driftig gebouwd wordt. Om deze reptielsoort te 

beschermen, wordt met een ‘verdiepte schutting’ 
voorkomen dat hij kan oversteken. Van Oostwaard: 
‘Uiteindelijk hebben de transities ertoe geleid 
dat er in deze moderne wijk veel kansen zijn ont-
staan voor gebiedsinvulling met hoge diversiteit. 
Amstelveen monitort de flora en fauna regelmatig. 
De effecten van het vroegere hoge gebruik van 
meststoffen en bestrijdingsmiddelen zijn hersteld, 
waardoor de natuur hier weer optimale dynamiek 
heeft gekregen.

Ton van Oostwaard

‘Ondanks dit ruwe beheer 
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Bomen groeien. U ook?
Vraag nu de nieuwe brochure 
aan boordevol cursussen!

Bomen maken onze stedelijke omgeving leefbaar. Een gezonde groene infrastructuur in de stad is 
daarom onmisbaar. GreenMax is gespecialiseerd in duurzame innovatieve producten voor de inrichting 

van de plantplaats boven en ondergronds, zodat groen en infrastructuur samengaan.

Duurzaam groen begint met een goede basisinrichting van het plantvak

connecting green and infrastructure

www.greenmax.eu
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