
 

De Beuken 
De beuken (Fagus sylvatica) in deze straat zijn  geknot en worden als bolboom beheerd. Deze bomen 

zijn in slechte staat, zie foto’s. Echter laten ze dit nog niet in de conditie zien. De conditie van een 

boom wordt bepaald door de mate van knop en bladontwikkeling in de kroon. De beuken lieten hier 

nog niet tekenen van aftakeling zien. 

Beuken zijn schaduwsoorten en verdragen zon op de bast slecht. Een groot deel van de beuken in de 

straat heeft door de beheervorm last van zonnebrand op de bast. Bij deze bomen is een substantieel 

deel van de bast aangetast en hiermee ook het cambium al afgestorven. Deze zonnebrandschade in 

combinatie met de beheerwijze zorgt ervoor dat deze bomen een kleine kans hebben tot herstel.  



 

 
  



De Sparren 
Een viertal zomereiken (Quercus robur) aan de voorkant van De Sparren nr. 40 is een aantal jaar 

geleden gekandelaberd en staan er slecht bij. De zomereik heeft weinig regeneratief vermogen om te 

herstellen van dit soort ingrepen.  Eén boom heeft al een substantieel oppervlak aan afgestorven 

bast, zie foto’s. Deze bomen kunnen nog wel 10-15 jaar op deze manier voortkabbelen maar zullen 

hoogstwaarschijnlijk niet herstellen en zich niet meer kunnen ontwikkelen tot een mooie vitale 

boom. 

   

De Bosberg 
Langs deze weg staan nog een aantal wilde lijsterbessen. Wilde lijsterbessen beginnen na gemiddeld 

30 jaar met aftakelen. Dit is ook gezien tijdens het veldbezoek. Ook zijn er al een groot aantal 

verwijderd in het verleden. Al deze bomen kunnen beter vervangen worden. 

De Kastanjes 
Eén dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum Baumanii) in de straat lijdt aan 

kastanjebloedingsziekte. Deze boom heeft al een iets verminderde conditie. Uit dit visuele onderzoek 

is echter niet te zeggen of dat deze boom hieraan onderdoor zal gaan of dat hij zich kan herstellen 

van deze infectie.  

Verdere noties 
Afgezien van de bovengenoemde gevallen staan de meeste bomen in het plangebied er goed bij. De 

conditie van deze bomen is goed wat betekent dat ze vol in het blad of knop staan en er geen 

structurele gebreken aangetroffen zijn. Deze bomen kunnen waarschijnlijk nog meer dan 15 jaar mee 

gebaseerd op het huidige boombeeld.  


