
 

 

 

Gemeente Alphen aan den Rijn 
T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 13 
2400 AA  Alphen aan den Rijn 

 

Alphen aan den Rijn, 24 mei 2019 

 

 

Geacht college,  

 

Sinds de vaststelling van de Nota Bomenbeleid in januari 2018 is een groep Alphense 

inwoners actief om het Bomenpanel Alphen aan den Rijn gestalte te geven. Wij hebben 

sindsdien diverse activiteiten ondernomen en zijn inmiddels op stoom/sterkte. 

Voor u ligt ons eerste advies. Directe aanleiding hiervoor is de essentaksterfte die om zich 

heen grijpt. Daarvoor heersten onder meer de kastanjebloedingsziekte en de iepziekte. Wat 

wij waarnemen is dat dergelijke ziekten grote gevolgen voor het bomenbestand hebben. 

Vaak moeten de bomen in straten volledig gekapt worden.  

Eén van de oorzaken is dat lanen vaak beplant worden met één boomsoort. Dat maakt het 

bomenbestand kwetsbaar voor ziekten en plagen. Daarnaast draagt eenzijdige beplanting 

niet bij aan ecologische diversiteit van soorten, noch aan voldoende schuilplaatsen en 

voedingsbronnen voor dieren zoals vogels en insecten. 

 

Ons advies 

Wij adviseren uw college om, in lijn met het Alphense Bomenbeleid, gerooide bomen in 

lanen en straten voortaan te vervangen met een grotere diversiteit aan boomsoorten. 

Daarnaast pleiten wij dit principe eveneens toe te passen bij nieuwe aanplant bij vervanging 

na einde levensduur of in nieuw ontwikkelde gebieden. 

Wij bieden u bij dit advies een alfabetisch laanbomenlijst aan met alternatieven voor 

vervanging van essen en andere boomsoorten. De lijst bestaat uit middelgrote boomsoorten 

met een veelal compacte of slank opgaande kroon. 

Elke soort of variëteit heeft een specifieke schoonheid in blad, bloem en een attractieve 
voorjaar- en/of najaarverkleuring. Deze soorten zijn veelal resistent tegen of weinig vatbaar 
voor allerlei ziekten of plagen. Dit is uiteraard afhankelijk ook van de grondsoort, PH-waarde 
en een te natte of droge standplaats. Uit bijgaand sortiment kan altijd een passende keuze 
worden gemaakt. Deze bomen zullen de diversiteit in de gemeentelijke aanplant gaan 
verrijken. De bomen met herfstkleuren passen goed binnen het concept ‘Indian Summer’. 

 



 

Vanuit onze werkgroep Boomdeskundigheid zijn wij uiteraard bereid om dit advies in overleg 
met uw college of ambtelijke organisatie nader toe te lichten. Daarnaast zijn we bereid om te 
adviseren over een passende keuze en combinatie van laanbomen in beplantingsplannen. 
Eveneens kunnen wij adviseren over beheer en onderhoud van laanbomen.  

Graag vernemen wij van u een reactie op ons advies. 

Met vriendelijke groet,  
 
 

 
 
Hennie Tuithof,  
Voorzitter Bomenpanel Alphen aan den Rijn 
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Bijlage: lijst met geschikte laanbomen 
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