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Ook in deze uitgave van Boomzorg staat weer een forse opsomming van groene projecten met daarin aandacht voor bomen in de openbare ruimte. Uw 

project in een uitgave van Boomzorg? Stuur een mail naar project@nwst.nl  en u krijgt alle informatie doorgestuurd.

Niks boven bomen!

AAnleg BOOmweide in nieUwBOUwwijk lOverBOSch in ASten

Te midden van de nieuwbouwwijk Loverbosch in Asten wordt momenteel een 
bijna 1 hectare grote boomweide aangelegd. Het ontwerp is gemaakt door 
een van de buurtbewoners. Op deze boomweide is centraal een monumentale 
boom herplant. Daarnaast zijn er nog 70 nieuwe andere bomen aangeplant 
incl. verschillende hoogstam fruitbomen. Het fruit is voor de buurtbewoners. 
Op de boomweide worden samen met de bewoners nog natuurlijke speel-
toestellen gerealiseerd en is eveneens ruimte gerealiseerd om in de toekomst 
een hondenvoorziening te realiseren. Er zijn lichte glooiingen in het terrein 
aangebracht zodat als vanzelf verschillende grasvegetaties ontstaan rondom is 
de weide ingezaaid met een bloemenmengsel. Sinds de aanleg van de boom-
weide is de interesse in kavels in de nieuwbouwwijk flink gestegen. 

Aanneemsom: ca. €80.000,-
Opdrachtgever: Gemeente Asten
contactpersoon opdrachtgever: Jelle Peters
contactgegevens opdrachtgever: Jh.peters@asten.nl; 0493-671212

Architect: Groenwens in samenspraak met de Gemeente Asten
contactpersoon architect: Rens Fritsen
contactgegevens architect: http://groenwens.nl/

Aannemer: Gemeente Asten in eigen directie met o.a. Herman Vaessen 
uit Maasbree (aanleg groen), Proludic speeltoestellen (leveren en plaatsen 
speeltoestellen), v Vijfeijken aannemingsbedrijf (grondwerk), Van den Berk 
Boomkwekerijen (leveren bomen) en Cruydt Hoeck wildebloemenzaden 
(leveren bloemenmengsels).
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AAnplAnt BOmen rOndwegwAl te hOUten

De doorgaande Rondweg in Houten was ruim tien jaar geleden omzoomd door een wal 
met een dubbele rij kastanjes. De 3000 bomen vormden de overgang van het landelijke 
gebied naar de stad, zorgden voor de wegbegeleiding en vleermuizen gebruikten ze als 
vliegroute. Tot in 2002 de kastanjebloedingsziekte werd geconstateerd. De bomen moesten 
worden weggehaald. Nu zijn er nog 700 kastanjebomen over. Door de ziekte zijn het risico-
bomen geworden. Het ziet ernaar uit dat ze de komende twee jaar moeten worden gekapt. 
Intussen is de herplant van een nieuwe dubbele bomenrij op de Rondwegwal in volle gang. 
In de eerste fase werkte de gemeente samen met Rijkswaterstaat. Inmiddels hebben de 
gemeente en een lokale aannemer met de grootst mogelijke zorg en betrokkenheid 700 
nieuwe bomen neergezet. Deze zijn geselecteerd op duurzaamheid, ziektegevoeligheid 
en biodiversiteit. Om de nieuwe bomen te laten groeien zijn de groeiplaatsen doorgespit. 
Waar nodig, is grondverbetering uitgevoerd. De bomen zijn bovengronds verankerd met 
twee palen met een gietrand ertussen om in de eerste jaren van het groeiseizoen vol-
doende watervoorziening te garanderen. Er is gekozen voor verschillende soorten bomen. 
Dat is goed voor de risicospreiding en het voorkomen van verspreiding van ziekten. Én zo 
ontstaat een aansprekend en afwisselend beeld met voor de inwoners en bezoekers van 
Houten een intensere natuurbeleving. 

Aanneemsom: fase 1 € 98.000,-
Opdrachtgever:  Gemeente Houten
contactpersoon opdrachtgever:  H. Blitterswijk
contactgegevens opdrachtgever: Onderdoor 25, Houten. 
E-mail: gemeentehuis@houten.nl
leverancier Bomen: Boomkwekerij Ebben en Van de Berk

PROJECTEN

OnderhOUd en inSpectie 
BOmenBeStAnd lAndgOed 
OckenBUrgh in den hAAg 

In opdracht van de dienst Stadsbeheer van de 
gemeente Den Haag heeft Treevision in het 
kader van Project Groenherstel onderhoud- 
en inspectiewerkzaamheden uitgevoerd bij 
een groot deel van het bomenbestand op 
Landgoed Ockenburgh in Den Haag. De werk-
zaamheden zijn uitgevoerd in samenwerking 
met firma Flier Boomverzorging. Naast het 
snoeien van de bomen langs de oprijlaan, de 
verschillende wandelpaden en op enkele ove-

rige locaties zijn er uiteindelijk ruim 200 bomen nader geïnspecteerd. 13 van deze bomen zijn, al dan niet met 
inzet van geavanceerde meetapparatuur, nader onderzocht. De inspectie- en onderzoekresultaten zijn schrif-
telijk aan de opdrachtgever gerapporteerd. Daar waar in het kader van de openbare veiligheid noodzakelijk 
geacht zijn passende beheermaatregelen genomen. Naast het verwijderen van enkele dode en/of ernstig aan-
getaste bomen, betrof dit het verwijderen van grof dood hout en/of het uitvoeren van gerichte snoei. Bij een 
drietal forse beeldbepalende beuken zijn daarnaast één of meerdere kroonverankeringen aangebracht.

Aanneemsom: € 32.660,00
Opdrachtgever: Gemeente Den Haag, dienst Stadsbeheer, afdeling Opdrachtgeving
contactpersoon opdrachtgever: Dhr. ing. R. (Ronald) Baijens (Ingenieursbureau Den Haag)
Aannemer: Treevision boomtechnisch ingenieursbureau
contactpersoon aannemer: Dhr. ing. T. (Tjeerd) Visser
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PROJECTEN

OprUimen OmgewAAide BeUk Op BegrAAfplAAtS in 
AA & hUnze

De boom heeft tijdens zijn val meerdere graven zwaar bescha-
digd en ligt tussen nog gave graven. Deze moeten tijdens het 
verwijderen van de boom wel intact blijven. De begraafplaats 
is bepekt toegankelijk, de breedte van het toegangshek en de 
scherpe bochten laten geen groot materieel toe. Daarom is 
gewerkt met onze  compacte roterende verreiker in combinatie 
met kunststof rijplaten. Het tak- en stamhout is op te contro-
leren stukken afgekort en dit is tussen de graven uit getild en 
verder verwerkt en afgevoerd. 

Opdrachtgever: Gemeente Aa & Hunze 
contactpersoon opdrachtgever: Mevrouw J. Knol
contactgegevens opdrachtgever: 0592267859

Aannemer: Brand Boomverzorging
contactpersoon aannemer: G. Brand
contactgegevens aannemer: 0528231344

herAAnleg kASteeltUin heemStede, 
hOUten

Kasteel Heemstede, ten westen van Houten, was 
een prachtig voorbeeld van een kasteel met een 
Fransclassicistische parktuin. In haar glorietijd was 
de groots aangelegde tuin beroemd en behoorde 
tot een van de hoogtepunten uit de Nederlandse 
tuinkunst. De grootse aanleg van de tuin van kas-
teel Heemstede heeft zich tussen 1680 en 1695 
voltrokken binnen de bestaande verkavelingpa-
tronen. Kenmerkend voor de Fransclassicistische 
tuin van kasteel Heemstede is de symmetrische, 
gespiegelde aanleg met een zichtlaan als mid-
denas. Na een verwoestende brand en het verval 
van de tuin is het ensemble verloren gegaan, op 
wat restanten van muren na. Inmiddels is het 
kasteel herbouwd en een klein deel van de kas-
teeltuin op de huisplaats opnieuw aangelegd. Een 
nazaat van de voorlaatste particuliere eigenaar 
heeft de gronden waarop de tuin lag aangekocht 
en inmiddels is onder regie van Landplan ook 
het ontbrekende, ruim 20ha grote missende deel 
van de tuin weer in contourlijnen teruggebracht. 
Waterlopen en kavelgrenzen zijn opnieuw aange-
legd en de contourbeplanting van ruim 250 eiken 
is weer aangeplant. De gemeente Houten en de 
Provincie Utrecht leverden een financiële bijdrage 
voor het herstel.

Opdrachtgever: Particulier
Advies en begeleiding: bureau Landplan, Driebergen
contactpersoon: Arjan Rosseel
Aannemer: aanplant 250 grote eiken door Boomtotaalzorg, Grondwerk Co Bos
contactpersoon: W. de Kruif
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PROJECTEN

herinrichting vAn de OpenBAre rUimte centrUm mill

Voor het centrum van het dorp Mill heeft Houtman en Sander samen met de geselecteerde 
architecten het stedenbouwkundig masterplan uitgewerkt tot een stedenbouwkundig ontwerp. 
Bovendien is een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de openbare ruimte. Hierbij vormt 
een nieuw cultureel centrum het kloppende hart van het dorp. Tussen dit centrum en de kerk 
ligt een natuurstenen plein met vlakken, trappen, hellingbanen en enkele grote bomen. Het 
Marktplein wordt vergroot en voorzien van nieuwe wanden en pleininrichting. Dit maakt het 
plein geschikt voor zowel parkeren als evenementen Uitvoering 2015-2016). De Stationsstraat en 
de Kerkstraat vormen de centrale as door het dorp. Door de bloklindes te vervangen door grote 
iepen is deze laan in oude luister hersteld. Bovendien is de hele straat opnieuw ingericht. 

Aanneemsom: € 479.000 exclusief BTW
naam opdrachtgever: Gemeente Mill en St. Hubert
contactpersoon opdrachtgever: dhr. Jos Ceelen

contactgegevens opdrachtgever: Gemeente 
Mill en St. Hubert
Afdeling Openbare Werken, 0485 - 460 300, jos.
ceelen@cgm.nl
naam architect: HOUTMAN+SANDER land-
schapsarchitectuur B.V.
contactpersoon architect: Andre Houtman
Aannemer: Nooijen weg- en waterbouw 

verplAnten vAn tien linden in nieUwpOOrt

In de gemeente Molenwaard zijn tien vanaf de vestingwal van de vesting Nieuwpoort naar 
een nieuwbouwlocatie verplant. Om de verplanting te realiseren moest voorafgaand aan de 
verplanting een tijdelijke af- en toerit gemaakt te worden vanaf de vestingwal, t.b.v. de verplan-
tingsmachine. De tien linden zijn een jaar geleden voorbereid. Hierbij is de kluitgrootte bepaald, 
rond gegraven en is aan de kluitrand een speciale mix van uitkomende grond en voedingstoffen 
aangebracht om aan de kluitrand veel jonge wortels te laten groenen. Dit verhoogt het beter 
aanslaan en doorgroei van de bomen.

Aanneemsom: 16.000,-
Opdrachtgever: gemeente Molenwaard
contactpersoon opdrachtgever: R. de Jong
contactgegevens opdrachtgever: Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf
Aannemer: BOOMTOTAALZORG BV
contactpersoon aannemer: H. van Scherpenzeel
contactgegevens aannemer: Overeind 42A Schalkwijk. www.boomtotaalzorg.nl
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PROJECTEN

renOvAtie BOSpArk rUSt- en vreUgdelAAn wASSenAAr

Het bospark aan de Rust- en Vreugdlaan 2 in Wassenaar bestaat 
uit een monumentaal pand en een landgoed. Door de jaren heen 
is het pand verwaarloosd, net als het landschappelijke gebied 
eromheen. De Muntendamsche Investerings Maatschappij brengt 
daar verandering in door het pand en het landgoed op te knap-
pen. Een landschapsarchitect heeft daarvoor een plan opgesteld. 
Aan AH Vrij de taak om het landschap zoveel mogelijk terug te 
brengen in de oorspronkelijke staat, zodat de geologische, biolo-
gische en cultuurhistorische elementen samen weer één geheel 
vormen.  In januari 2015 begon AH Vrij met de werkzaamheden. 
Het landgoed was op dat moment verwilderd.  Het idee van de 
landschapsarchitect was dan ook om het landgoed zoveel moge-
lijk in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Dus meer eiken 
erin en beuken er deels uit, zodat er geen monocultuur meer zou 
zijn. De kapvergunningen daarvoor zijn aangevraagd. In afwach-
ting van kapvergunningen startte AH Vrij alvast met het verwijde-
ren van de ongewenste beplanting, opschot en dood hout. Verder 
voerden we snoeiwerkzaamheden uit aan de buitenranden. 

naam opdrachtgever: Muntendamsche Investerings 
Maatschappij
contactpersoon opdrachtgever: De heer Van de Putte 
Aannemer: AH Vrij
contactpersoon en –gegevens aannemer: Rick Vrij, 
Projectleider AH Vrij

lAAnverjOnging  BeUkenlAAn in BlOemendAAlSe BOS

Naar aanleiding van een door derden uitgevoerd onderzoek en advies, zijn de aftakelende 
beuken vervangen door jonge beuken. De oude beuken vormden in toenemende mate risico 
voor de gebruikers van de Beukenlaan. In overleg tussen de gemeente Bloemendaal en een 
klankbordgroep van betrokken burgers is besloten een deel van de beuken te vervangen door 
jonge beuken. De werkzaamheden bestonden uit het in kort tijdsbestek vellen van de oude 
beuken, stobben uitfrezen, inrichten van de plantplaatsen en het planten van de jonge beuken. 

Aanneemsom: ca. € 16.000,-

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5356


