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ADVIES 1
Het bomenbestand in Schalkwijk is in meerdere opzichten divers

Zorg voor een divers beeld en de juiste boom staat op de juiste plek
•  Geen overlast gevende bomen in straten, nabij woningen en bij parkeerplekken 

(pluizen, kastanjes, plak)

•  Houd een minimale ruimte op stoepen over voor mensen met rolstoelen, rollators, 

kinderwagens 

•  Denk aan schaduwwerking bomen bij woningen (hoogte, kruin, afstand woningen)

•  In parken kan meer

•  Niet iedere straat hoeft hetzelfde eruit te zien (niet overal essen bijv.)

•  Plant bomen met verschillende kleuren blad (rood, groen, enz)

Zorg voor bomen van verschillende soorten 
•  Plant bomen met verschillende kleuren blad (rood, groen, enz)

•  Niet alleen – lange – stammen met een kruin

Zorg voor kleur in alle jaargetijden
•  Naaldbomen, loofbomen die groen blijven in de winter

Zorg voor bomen die gebruikt kunnen worden door bewoners en hun kinderen
•  Fruitbomen, klimbomen, bomen met noten in parken

ADVIES 2
Geef de inwoners van het stadsdeel een stem in het planten en beheren van de bomen

Zorg voor tijdige informatie
•  Informeer tijdig, volledig en leg besluiten uit

•  Vermijd ambtelijk taalgebruik

Betrek de straat, de buurt, de wijk bij besluiten over bomen
•  Laat bewoners van bijvoorbeeld een straat in meerderheid beslissen welke bomen voor 

hun woningen moeten komen 

•  Ontwikkel een methode waarmee je op maat bewoners kunt betrekken bij besluiten 

over bomen in hun straat, buurt, wijk

Creëer een aan spreek punt bij de gemeente voor vragen over de bomen 
•  Zorg dat mensen met vragen over bomen bij een duidelijk aanspreekpunt terecht kunnen

Ontwikkel een app over het bomenbestand  
•  Ontsluit de informatie over de bomen (soorten, leeftijd, levensduur, onderhoud, 

schaduwwerking, etc) middels een toegankelijke app



ADVIES 3
Maak een beheersplan 

Geef overlast een plek in het beheren van bomen
•  Laat bewoners een rol spelen in het besluit om bomen te beheren (snoeien, 

groeien, vervangen)

Achterstallig onderhoud 
•  Haal achterstallig onderhoud in

Onderhoud duurzaam met het oog op de langere termijn
•  Onderhoudsplan (doe niets ‘zomaar’)

Maak een vervangingsplan op maat 
•  Vervang niet star (zelfde soort, zelfde aantal, zelfde plek) maar gebruik vervanging als 

kans voor bevorderen diversiteit en beplanten ‘op maat’

Geef bomen een eigen plaats binnen plannen voor (nieuwe) ruimtelijke ordening of 
renovatie
•  Rooi bomen bij renovatie, sloop  of nieuwbouw pas op het allerlaatste moment, laat ze 

zolang mogelijk staan (goed voorbeeld Italië aan)

•  Beleg het groen (inclusief de bomen) bij een deskundige partij en niet – automatisch – 

bij de aannemer die de bouw doet

ADVIES 4
 Zet in op educatie over bomen in het stadsdeel

Zorg voor informatie over onder meer soorten bomen, biodiversiteit om de 
bewustwording te versterken
•  Promoot de bomen in het stadsdeel en de voordelen ervan, breng de waarde van 

bomen meer naar buiten

ADVIES 5
 Zorg voor voldoende budget

Plant de bomen die je ook kunt onderhouden
•  Bij budgettaire ‘krapte’ gaat onderhoud (incl. vervangen) vóór nieuwe aanplant

•  Reserveer wel een – geoormerkt – budget voor nieuwplant

•  Creëer een mogelijkheid voor burgers om in hun straat, buurt, wijk mee te beslissen en 

wellicht bij te dragen aan het besteden van budget voor nieuwplant en het beheren en 

onderhouden van bestaande bomen
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