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De Steeg Diepesteeg 2c taxus verwijderen particulier aan het afsterven ja

De Steeg Godard van Reedelaan 9 ginkgo toevoegen particulier staat al op de lijst

De Steeg Hoofdstraat 19 5 leilinden toevoegen particulier
alle leilinden worden toegevoegd (10 stuks) ter 

ondersteuning van het raamwerk
ja beeldbepalend

De Steeg Hoofdstraat 2/4 tamme kastanje toevoegen particulier staat al op de lijst

De Steeg Hoofdstraat 33 1 zomereik toevoegen particulier vrij uitgroeiende eik ja leefbaarheid

De Steeg
Hoofdstraat 46                                  

Tussen De Vondst en het tankstation
rode beuk toevoegen particulier staat al op de lijst

De Steeg Stationsweg 6 platanus x hispanica toevoegen particulier staat al op de lijst

Dieren Admiraal Helfrichlaan 89a 2 eiken toevoegen particulier

bosachtig karakter versterkend. Stonden nog als 

gemeentelijke bijzondere bomen. Nu overgezet 

naar particuliere bijzondere bomen.

ja beelbepalend

Dieren Ambachtstraat 33 noot toevoegen particulier boom is nog te jong nee

Dieren Ambachtstraat 40 3 leilinden toevoegen particulier jonge leilinden geen toegevoegde waarde nee

Dieren Bergelinkweg 14 rode esdoorn toevoegen particulier zeer grote boom in de achtertuin ja beeldbepalend

Dieren Beverodelaan 1 3 Amerikaanse eiken toevoegen particulier bosachtig karakter versterkend ja beeldbepalend

Dieren
Beverodelaan 12 hoek met Adm. 

Helfrichlaan
esdoorn toevoegen particulier grote vrijstaande boom ja beeldbepalend

Dieren Beverodelaan 15 rode beuk toevoegen particulier staat al op de lijst

Dieren Beverodelaan 17 eik toevoegen particulier bosachtig karakter versterkend ja beelbepalend

Dieren Beverodelaan 199 paardekastanje toevoegen particulier vrijstaande grote boom ja beelbepalend

Dieren Beverodelaan 6, 8, 10 eiken toevoegen particulier staan al op de lijst

Dieren Burgemeester de Bruinstraat 82 eik toevoegen particulier achterzijde ja beeldbepalend

Dieren Callunaplein diverse bomen toevoegen gemeente te jonge bomen nee

Dieren Cornelis Dopperlaan 50 1 den, 1 watercypers toevoegen particulier bomen zijn in een slechte conditie nee

Dieren Dr. De Visserstraat 64 paardenkastanje toevoegen particulier vrijstaande boom in voortuin ja leefbaarheid

Dieren Dr. Kuyperstraat divers toevoegen gemeente geen bijzondere bomen aan te wijzen nee
Dieren Dr. Schaepmanstraat 5 haagbeuken toevoegen gemeente geen bijzondere bomen aan te wijzen nee
Dieren Dr. Schaepmanstraat 21-51 2 amberbomen toevoegen particulier fraaie vrij uitgroeiende bomen ja beeldbepalend
Dieren Dr. Wibautstraat divers toevoegen gemeente geen bijzondere bomen aan te wijzen nee

Dieren Enkweg 16 leilinde toevoegen particulier jonge leilinden geen toegevoegde waarde nee

Dieren Enkweg 24-30 leilinde toevoegen particulier jonge leilinden geen toegevoegde waarde nee

Dieren Enkweg 6-8 leilinde toevoegen particulier jonge leilinden geen toegevoegde waarde nee

Dieren Enkweg 7 esdoorn toevoegen particulier niet bijzonder genoeg nee
Dieren Ericaplein diverse bomen toevoegen gemeente 2 linden staan al op de lijst nee
Dieren Fagelstraat divers toevoegen gemeente geen bijzondere bomen aan te wijzen nee

Dieren
Goeman borgesiusstraat                    

speeltuin
3 linden toevoegen gemeente staan al op de lijst

Dieren

Harderwijkerweg                        ca 

100m van de nieuwe rotonde in de 

Harderwijkerweg in NW richting

eik toevoegen gemeente
we nemen geen bomen op de lijst die in een 

buurtbos staan (buurtbos staat vol met bomen)
nee

Dieren
Harderwijkerweg Dieren, voor het 

Leihuis, tussen rijweg en fietspad
zomereik toevoegen gemeente

we nemen geen bomen op de lijst die in een 

buurtbos staan (buurtbos staat vol met bomen)
nee
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Dieren Het Bastion metasequoia laan toevoegen particulier geen raamwerk nee

Dieren Het Bastion 1 noot toevoegen particulier niet aanwezig nee
Dieren Hoflaan 38 beuk toevoegen particulier fraai uitgroeiende beuk ja leefbaarheid
Dieren Hogestraat 10 rode beuk toevoegen particulier 3 keer aangemeld ja leefbaarheid
Dieren Hogestraat 13 12 gekandelaberde lindes. toevoegen gemeente staan al op de lijst
Dieren Hogestraat 16 2 rode beuken toevoegen particulier bomen in de achtertuin ja leefbaarheid
Dieren Hogestraat 2 rode kastanje toevoegen particulier de boom is ziek nee

Dieren Hogestraat 4 kastanje verwijderd particulier
stond op de lijst, vanwege ziekte gekapt (met 

omgevingsvergunning)
ja

Dieren Hogestraat 4 cypres toevoegen particulier fraai uitgroeiende boom ja leefbaarheid
Dieren Hogestraat 48 enorme naaldboom toevoegen particulier staat bij Kerkstraat 35-37, atlasceder. ja leefbaarheid
Dieren Hogestraat 54 1 rode beuk, 1 esdoorn toevoegen particulier toevoegen aan de lijst ja beeldbepalend

Dieren Hogestraat, hoek Doesburgseweg 3 linden toevoegen gemeente staan al 2 linden op de lijst, 1 aan toevoegen ja beeldbepalend

Dieren
Imboslaan                          

bospatrouille
eik toevoegen particulier geen bomen midden in een bos nee

Dieren Johanneshof 3 tulpenbomen toevoegen particulier 1 tulpenboom toevoegen, 2 staan al op de lijst ja leefbaarheid

Dieren Kerkstraat / Kruisstraat 7 platanen toevoegen gemeente geen raamwerk nee
Dieren Kerkstraat 39 walnoot, tamme kastanje toevoegen particulier 2 grote bomen ja leefbaarheid

Dieren

Kolonieweg Dieren, nabij de 

scouting, betreft grond van 

Natuurmonumenten of Twickel.

zilverspar toevoegen particulier geen bomen midden in een bos nee

Dieren Kruisstraat 14 zwarte populieren toevoegen particulier niet aanwezig nee
Dieren Kruisstraat 15 9 leilinden toevoegen gemeente het zijn (sier)leiperen, geen raamwerk nee
Dieren Kruisstraat 8 3 coniferen toevoegen particulier 3 enorme coniferen op een rij ja beeldbepalend
Dieren Labriehof 15 eik toevoegen particulier bosachtig karakter versterkend.  ja leefbaarheid
Dieren Labriehof 2 berk toevoegen particulier boom is slecht onderhouden, getopt nee
Dieren Labriehof 9 eik toevoegen particulier te dicht op de woning nee
Dieren Lagestraat 13 noot toevoegen particulier Is Hogestraat 14. In de achtertuin ja leefbaarheid
Dieren Lagestraat 35 populier toevoegen particulier opvallende verschijning in de achtertuin ja beeldbepalend
Dieren Lagestraat 5 gekandelaberde linde toevoegen particulier niet bijzonder genoeg nee
Dieren Lagestraat 50 fruitboom toevoegen particulier niet zichtbaar nee
Dieren Lindelaan divers toevoegen gemeente is raamwerk, alle bomen staan op de lijst nee
Dieren Mezenlaan 48 apenbroodboom toevoegen gemeente te dicht op de woning nee

Dieren
Mgr. Dr. Nolenstraat                                         

langs de spoorlijn
2 eiken toevoegen particulier en 1 acacia ja beeldbepalend

Dieren Mgr. Dr. Nolenstraat 26 5 acacia's toevoegen gemeente
is naast Mr. Aalbersestraat 26. 2 voorste acacia's 

staan op de lijst
nee

Dieren Middelhovenstraat 11 , voor de kerk kers toevoegen particulier de boom heeft een slechte conditie nee

Dieren Mr. Aalbersestraat 2 paardenkastanje toevoegen particulier
is Mgr. Dr. Nolenstraat 1. Fraaie boom op een 

goede plek. 
ja leefbaarheid

Dieren Mr. Cort van der Lindenstraat divers toevoegen gemeente geen bijzondere bomen aan te wijzen nee

Dieren
Mr. Troelstrastraat 35                                            

bij PGEM gebouw
1 haagbeuk toevoegen particulier

staat te dicht op een andere (gemeentelijke) 

boom die wel op de lijst staat (raamwerk)
nee

Dieren
Noorderstraat 10-14                  

achtertuin richting Villa 14
2 zwarte populieren toevoegen particulier landschappelijke uitstraling ja landschappelijk

Dieren Noorderstraat 22 2 elzen, linde, toevoegen gemeente geen raamwerk, bomen met beperkte toekomst nee

Dieren Noorderstraat 26 rode esdoorn toevoegen particulier rode esdoorn ja leefbaarheid

Dieren Noorderstraat 62 6 elzen, 2 linde toevoegen gemeente geen raamwerk, bomen met beperkte toekomst nee

Dieren Pasteurstraat 2 2 meelbessen en 1 iep toevoegen particulier geen meerwaarde voor de straat nee

Dieren Prinsenstraat 72 > Stationsplein beuk toevoegen gemeente fraai uitgroeiende beuk ja beeldbepalend

Dieren R.J. Schimmelpennickstraat divers toevoegen particulier naast nr. 17 3 haagbeuken ja leefbaarheid
Dieren Rijnenberghof 19 eik toevoegen particulier 1 eik ja beelbepalend
Dieren Schoolpad 3, schoolplein plataan toevoegen particulier 1 tulpenboom, 1 plataan ja beeldbepalend
Dieren Semmelweisstraat diverse bomen toevoegen gemeente geen bijzondere bomen nee

Dieren Spankerenseweg 24 eik toevoegen particulier

Dieren
Spankerenseweg 79                                                      

terrein Hupkes
1 esdoorn toevoegen particulier fraaie vrij uitgroeiende boom ja leefbaarheid

Dieren Sparrenhof ter hoogte van nr 15 eik toevoegen gemeente
we nemen geen bomen op de lijst die in een 

buurtbos staan (buurtbos staat vol met bomen)
nee

Dieren Stationsplein 18 noot verwijderd particulier
de boom staat er nog steeds, handhaven op de 

lijst
nee
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Dieren Surinkhof 18 2 eiken toevoegen particulier bosachtig karakter versterkend ja leefbaarheid
Dieren Surinkhof 20 eik toevoegen particulier bosachtig karakter versterkend ja leefbaarheid

Dieren
Sweekincklaan                            

Joodse begraafplaats in Dieren West 
beuk toevoegen particulier

rode beuk staat al op de lijst, gewone beuk 

ernaast toevoegen
ja beelbepalend

Dieren Tellegenlaan 2 ceder toevoegen particulier
vrijstaande grote ceder aan de kant van de 

Wilhelminaweg
ja beeldbepalend

Dieren Tellegenlaan 74 3 meelbessen toevoegen particulier huisnummer bestaat niet nee
Dieren Tellegenlaan 93 am. Eik toevoegen particulier geen boom aangetroffen nee
Dieren Thorbeckestraat 30 sierkers toevoegen particulier geen toekomst nee

Dieren van der Duyn van Maasdamstraat 15 laanbomen toevoegen gemeente geen bijzondere bomen aan te wijzen nee

Dieren
van der Duyn van Maasdamstraat 

20
2 gekandelaberde linden toevoegen gemeente staan al op de lijst

Dieren
van der Duyn van Maasdamstraat 

21
sierkers toevoegen particulier niet aangetroffen nee

Dieren
van der Duyn van Maasdamstraat 

47
esdoorn toevoegen particulier boom is beschadigd nee

Dieren
van der Duyn van Maasdamstraat 

63
2 haagbeuken toevoegen gemeente geen bijzondere bomen nee

Dieren van Hallstraat divers toevoegen particulier geen bijzondere bomen aan te wijzen nee

Dieren van Hogendorpstraat 15-23 6 leilinden toevoegen particulier jonge leilinden geen toegevoegde waarde nee

Dieren van Limburg Stirumstraat divers toevoegen gemeente geen bijzondere bomen aan te wijzen nee

Dieren
van Limburg Stirumstraat 29                                  

op schoolplein
2 esdoorns toevoegen particulier vrijstaande bomen ja beeldbepalend

Dieren Veerstraat 31 alle bomen in deze tuin toevoegen particulier
huisnummer bestaat niet. Bij nr. 13 staat al 2 

knotlinden op de lijst
nee

Dieren Wilhelminaweg 106 jonge boom toevoegen particulier
gele gleditsia, zicht vanuit 2 straten op deze 

boom
ja leefbaarheid

Dieren Zimmermanhof 8 eik toevoegen particulier
grote boom in de achtertuin, bosachtig karakter 

versterkend
ja beelbepalend

Dieren Zuider Parallelweg 13 beuk toevoegen particulier staat al op de lijst
Dieren Zupthensestraatweg 9 2 beuken toevoegen particulier fraai uitgroeiende bomen ja leefbaarheid
Dieren Zutphensestraatweg 10a tulpenboom toevoegen particulier niet voldoende zichtbaar nee
Dieren Zutphensestraatweg 10b toevoegen particulier niet voldoende zichtbaar nee

Dieren Zutphensestraatweg 17 3 acacia's 1 esdoorn toevoegen particulier

esdoorn is weg, 3 acacia's zijn van gemeente. 

Grote acacia in de tuin van huisnummer 17 staat 

op de lijst

nee

Dieren Zutphensestraatweg 19 spar achtig toevoegen particulier taxus ja leefbaarheid

Dieren Zutphensestraatweg 21 rode beuk toevoegen particulier staat in tuin Vingerhoed 85, staat al op de lijst

Dieren
Zutphensestraatweg 40               

zie ook melding Johanneshof
tulpenboom toevoegen particulier

2 tulpenbomen langs de Zutphensestraatweg 

staan al op de lijst. 1 jonge tulpenboom voor het 

achterste complex toevoegen

ja leefbaarheid

Dieren Zutphensestraatweg 48 beuk toevoegen particulier voortuin ja leefbaarheid
Dieren Zutphensestraatweg 48c walnoot toevoegen particulier de boom is nog te klein nee

Dieren Zutphensestraatweg 5
Esdoorn, 3 Tulpenbomen en 3 kersen, de 

oude plataan 
toevoegen particulier

staan verschillende bomen al op de lijst. Ceder 

aan toevoegen.
ja leefbaarheid

Dieren Zutphensestraatweg 51 Himalayaceder toevoegen particulier zeer grote boom in de achtertuin ja leefbaarheid
Dieren Zutphensestraatweg 55 gekandelaberde linde toevoegen particulier oude leilinde voor het huis ja leefbaarheid
Dieren Zutphensestraatweg 70 boom in bak toevoegen gemeente staat al op de lijst
Dieren Zutphensestraatweg 76 rode beuk toevoegen particulier nog jong maar nu al fraai ja leefbaarheid

Dieren

Zutphensestraatweg 78-110               

Uiterwaard bij de sluis, voor 

appartementengebouw

watercypres toevoegen particulier boom in de uiterwaard ja landschappelijk

Dieren
Zutphensestraatweg 78-110 

Uiterwaard bij de sluis, zuidzijde
wilg toevoegen particulier wilg en es in de uiterwaard toevoegen ja landschappelijk

Ellecom Binnenweg 29 levensboom toevoegen particulier
grote conifeer in achtertuin, goed zichtbaar 

vanaf de weg
ja leefbaarheid

Ellecom Binnenweg 33 3-stammige conifeer verwijderen particulier
gezonde conifeer die waardevol is voor het 

straatbeeld
nee

Ellecom Binnenweg 46 magnolia toevoegen particulier boomvormende Magnolia ja bijzondere waarde
Ellecom Binnenweg 59a bruine beuk toevoegen particulier staat al op de lijst
Ellecom Kastanjelaan 9 dakvormig, grillige takken toevoegen particulier te klein en onopvallend nee
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Ellecom Regina van Geunshof 1 12 eiken en 1 beuk toevoegen particulier

vanwege een eerdere intentieverklaring tot de 

ontwikkeling van een woning, worden 6 eiken 

voorgedragen voor plaatsing op de Lijst die 

buiten het bouwvlak staan.

ja cultuurhistorisch

Ellecom Zutphensestraatweg 49 beuk toevoegen particulier staat al op de lijst
Ellecom Zutphensestraatweg 70 esdoorn toevoegen partiulier de hoogste esdoorn van Nederland ja bijzondere waarde

Laag Soeren Eeerbeekseweg 29 witte paardenkastanje toevoegen particulier
niet bijzonder genoeg in een omgeving met veel 

bomen
nee

Laag Soeren Harderwijkerweg spar verwijderen particulier de boom is zo goed als dood ja

Rheden Apollostraat 5 wintereik toevoegen particulier
een van de weinige bomen in dit gedeelte van 

de straat
ja leefbaarheid

Rheden Arnhemsestraatweg 101 Annapaulowna of keizersboom toevoegen particulier
de boom is pas geplant en nog veel te klein om 

bijzonder te zijn
nee

Rheden Arnhemsestraatweg 215 spar verwijderen particulier
betreft een nog gezonde boom die waardevol is 

voor het straatbeeld
nee

Rheden Arnhemsestraatweg 54-58 diverse bomen toevoegen particulier
groep van 3 eiken en een solitaire eik langs de 

Arnhemsestraatweg
ja beeldbepalend

Rheden
Arnhemsestraatweg 67                        

erfgrens van Iris en De Mol
plataan toevoegen particulier staat al op de lijst

Rheden
Arnhemseweg 30                          

Schoolplein Holtbanck 
linde toevoegen particulier staat al op de lijst

Rheden Arnhemseweg 32 esdoorn toevoegen particulier staat al op de lijst

Rheden Brinkweg 10 zomereiken   toevoegen particulier
in het verlengde van de gemeentelijke oude 

eiken, tussen de Munnikenhof en het spoor.
ja

landschappelijke 

waarde

Rheden Corn. Houtmanstraat 18 cypres toevoegen particulier grote conifeer in de voortuin ja bijzondere waarde

Rheden Hele Parallelweg

Kastanje, berk en andere bomen hoek 

Winterinkstraat en verderop aan de 

Parallelweg een heel oude Den

toevoegen particulier
Er staat 1 den op de lijst, de rest is niet 

bijzonder genoeg om op de lijst te plaatsen.
nee

Rheden
Heuvenseweg nabij 5a, ingang 

voormalig landhuis Heuven
beuk toevoegen particulier geen boom midden in een bos op de lijst nee

Rheden
Laakweg 15-17,                                                              

Paardenwei
kersenbomen toevoegen particulier

de kersenbomen hebben een slechte vitaliteit. 

Wel 1 gele acacia
ja beeldbepalend

Rheden Mauritiusstraat 47 (kerk) plataan en beuk toevoegen particulier Er staat geen beuk, plataan staat al op de lijst

Rheden
Mr. B. van Leeuwplein 1                    

Dorpshuis Rheden
linde toevoegen particulier staat al op de lijst

Rheden
Olivier van Noortstraat                 + 

hoek Wethouder Winterinkstraat
linde, eiken toevoegen gemeente de zuileiken niet, linde wel ja beeldbepalend

Rheden Pinkelseweg, begraafplaats beukenrij (oude beukenhaag)                           toevoegen particulier
beukenhaag niet, wel 1 eik en 1 meerstammige 

linde op de begraafplaats
ja bijzondere waarde

Rheden Rozenbos 3 magnolia toevoegen particulier
vrij uitgroeiende grote struik, mooie gevormd als 

achtergrond van parkje Rozenbos
ja bijzondere waarde

Rheden

Schaarweg                                      

tussen de Schaarweg en de Steegse 

Haven

acacia toevoegen particulier
onderaan het talud, meerstammig en een 

Italiaanse populier
ja beeldbepalend

Rheden Steenbakkersweg 21 eik toevoegen particulier staat bij de buren ja beeldbepalend

Rheden Steenbakkersweg 21 coniferen toevoegen particulier
staat bij de buren in de achtertuin niet zichtbaar 

vanaf de weg
nee

Rheden Valkenberg, oprijlaan landgoed tamme kastanje toevoegen particulier oprijlaan, beide zijden kastanjes en beuken ja
landschappelijke 

waarde
Rheden Valkenbergerweg Amerikaanse eik bomenrij toevoegen particulier staat al op de lijst
Rheden Valkenbergerweg 13 bruine beuk toevoegen particulier staat al op de lijst

Rheden Valkenbergerweg 17 Japanse esdoorn toevoegen particulier
niet bijzonder genoeg t.o.v. de omgeving waarin 

hij staat 
nee

Rheden Veerweg 32 bruine beuk toevoegen particulier staat al op de lijst

Rheden Zwarteweg 4 moerascypres verwijderen particulier door 9 omwonenden gevraagd, te veel schade ja

Velp Arnhemsestraatweg  7 bruine beuk toevoegen particulier staat al op de lijst

Velp Arnhemsestraatweg 10 
3x Amerikaanse eik, 1x mammoetboom, 1x 

bruine beuk
toevoegen particulier staat al op de lijst

Velp Arnhemsestraatweg 18 beuk toevoegen particulier staat al op de lijst
Velp Arnhemsestraatweg 29a plataan toevoegen gemeente staat al op de lijst

Velp Broekstraat, bij Velperbroekvijver eik toevoegen particulier
grote laagvertakte eik achter de voormalige 

zusterflat
ja landschappelijk

Velp Colijnstraat 13-23 4 esdoorns toevoegen gemeente boomgroep in boomarme omgeving ja leefbaarheid
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Velp Da Costalaan beuken toevoegen gemeente staan al op de lijst
Velp De Beemd 1 moerascypres toevoegen gemeente mooie vrijstaande boom ja leefbaarheid
Velp De Beemd t.h.v. Gildestraat 7 abeel toevoegen gemeente boom met verminderde vitaliteit nee
Velp Dr. Schaepmanstraat 17 3 x valse christusdoorn toevoegen gemeente boomgroep in boomarme omgeving ja leefbaarheid
Velp Dr. Schaepmanstraat 25 eik toevoegen gemeente prachtige boom midden in de straat ja beeldbepalend

Velp Dr. van der Feltzlaan diverse soorten toevoegen gemeente

Een mooie straat met bomen, verschillende 

soorten maar geen boom die hier het verschil 

maakt

nee

Velp Dr. van der Feltzlaan, speelplein Amerikaanse eik toevoegen gemeente
De vier amerikaanse eiken staan op de lijst. 

Nummer 5 op dit plein er aan toevoegen
ja beeldbepalend

Velp Elzenstraat 39 acacia particulier staat al op de lijst

Velp Emmastraat 18 magnolia toevoegen particulier

Een fraaie grote struik. Maar niet bijzonder 

genoeg voor plaatsing op de Lijst bijzondere 

bomen  

nee

Velp Florijnweg 12 abeel toevoegen gemeente
Matige boom qua vorm/structuur. Enigszins in de 

verdrukking, kan niet vrij uitgroeien. 
nee

Velp Florijnweg 16 abeel toevoegen gemeente
jonge boom langs het fietspad. Mogelijk in de 

toekomst een bijzondere boom
nee

Velp
Graaf Ottostraat, hoek 

Bronckhorsterstraat
elzen toevoegen gemeente

boomgroep in boomarme omgeving, 6 bomen 

toevoegen
ja leefbaarheid

Velp
Groen van Prinsterenstraat                

46-54
3 linden toevoegen gemeente boomgroep in boomarme omgeving ja leefbaarheid

Velp Gravin Adalaan alle gemeentebomen toevoegen gemeente geen raamwerk nee
Velp Heeckerenstraat 3 haagbeuken toevoegen gemeente boomgroep in boomarme omgeving ja leefbaarheid
Velp Hoofdstraat 240 levensboom toevoegen particulier staat aan de achterzijde ja leefbaarheid
Velp IJsselstraat 1 bruine beuk toevoegen particulier staat al op de lijst

Velp Kastanjehof 16 beuk toevoegen particulier afnemende vitaliteit, al enkele dode toppen. nee

Velp Louisestraat 8 berk verwijderen particulier (Vivare)
Boom op de lijst houden. Van alle kanten is deze 

boom zichtbaar. Een van de weinige bomen
nee

Velp Nordlaan 9 bruine beuk toevoegen particulier staat al op de lijst

Velp
President Kennedylaan, entree naar 

ziekenhuisterrein
robinia (links) zwarte els (3 ex. rechts) toevoegen particulier gewone acacia en 3 zwarte elzen ja beeldbepalend

Velp
President Kennedylaan, langs de 

vijvers
meerdere soorten toevoegen gemeente 3 els, 1 moerascipres, 7 watercipres ja leefbaarheid

Velp Reinaldstraat 17 blazenboom toevoegen particulier Niet opvallend genoeg voor plaatsing op de lijst nee

Velp Rijnstraat 1 Lorentzhuis meerdere soorten toevoegen particulier
6 boomhazelaar, 1 plataan, 1 bruine beuk, 2 

valse christusdoorn
ja leefbaarheid

Velp Ringallee 39 zomereik toevoegen particulier fraaie grote boom in achtertuin ja leefbaarheid

Velp Schoolstraat 12 diversen toevoegen gemeente
3 linden staan al op de lijst. Toevoegen van 3 

elzen 
ja leefbaarheid

Velp van Kolplein kastanjes toevoegen gemeente staan al op de lijst
Velp Van Spaenallee laan met Amerikaanse eik  toevoegen particulier staan al op de lijst

Velp Waterstraat, achterzijde Lorentzhuis linde toevoegen particulier
geen linde aangetroffen. De 9 essen staan wel 

op de lijst

Velp Willem Honigweg 1-45 els toevoegen particulier
er staat geen els. Wel een linde en esdoorn. 

Beiden plaatsen
ja beeldbepalend

Velp Willemstraat 42-44 fijnspar toevoegen particulier spar ja leefbaarheid


