
kap- en herplantlijst 2021

plaats straatnaam locatie omschrijving boomsoort aantal reden herplant soort  /   reden geen herplant aantal

De Steeg Hoofdstraat gemeentehuis berk 1
De boom is aangetast door de honingzwam, dit is een
agressieve wortelaantaster waardoor de boom om kan
vallen.

nee Dit in verband met de aankomende sloop en nieuwbouw
van het gemeentehuis.

De Steeg Hoofdstraat tegenover nr. 28 beuk 1 De stamvoet en de wortels van de boom zijn deels
afgestorven waardoor de boom om kan vallen. ja Tulpenboom 1

De Steeg Hoofdstraat voor nr. 134 eik 1 De boom is aangetast door schimmels waardoor de
stabiliteit is aangetast en de boom om kan vallen. ja Rode beuk 1

De Steeg Moeckenkamp tegenover nr. 8 berk 1 De boom is dood. ja Gele valse Christusdoorn 1

Dieren Berkenhof voor nr. 26-28 sierkers 1 De boom is langzaam aan het afsterven, dit proces is
niet tegen te gaan. De boom heeft geen toekomst meer. nee

Momenteel staan er nog voldoende bomen in het hofje,
voor nu is dat voldoende om de groene beleving te
waarborgen.

Dieren Cederlaan naast Berkenhof 2 sierkers 1 De boom is langzaam aan het afsterven, dit proces is
niet tegen te gaan. De boom heeft geen toekomst meer. ja  Gewimperde linde 1

Dieren de Vlashegge achter nr. 20 peer 1 De boom is aan het afsterven waardoor hijj geen
toekomst meer heeft. ja Eenstijlige meidoorn

Sierkers
2
2

Dieren Ericaplein t.h.v. nt 1-7 bolkers 7 De bomen zijn dood of aan het afsterven waardoor ze
geen toekomst meer hebben.. nee

Omdat de bomen onderdeel uit maken van een dubbele
rij wordt met herplant gewacht tot er meer bomen
uitvallen. Dan wordt er een nieuw herplantplan voor
gemaakt.

Dieren Esdoornhof voor nr. 10 sering 1 De boom is aan het afsterven waardoor hijj geen
toekomst meer heeft. ja Esdoorn 1

Dieren Esdoornhof voor nrs. 26-28 lijsterbes 1 De boom is aan het afsterven waardoor hijj geen
toekomst meer heeft. ja Gewone lijsterbes

Esdoorn
2
1

Dieren Geitenbergweg nr. 3, op schoolterrein esdoorn 1 De boom is dood. nee
Momenteel staan er nog een voldoende bomen op het
schoolterrein, voor nu is dat voldoende om de groene
beleving te waarborgen.

Dieren Geitenbergweg voor nr. 116 eik 1 De boom is aangetast door schimmels waardoor de
stabiliteit is aangetast en de boom om kan vallen. ja winterlinde 1

Dieren Goudenregenlaan voor nr. 18 gouden regen 1 De boom is dood. ja Adams goudenregen 1

Dieren Harderwijkerweg voor Beverodelaan nr.  105 beuk 1 De boom is aan het afsterven waardoor hijj geen
toekomst meer heeft. nee

Het is niet mogelijk om in deze laan met zeer veel dicht
op elkaar staande bomen succesvol nieuwe bomen te
planten. Daarnaast is het vanuit de cultuurhistorie niet
wenselijk om jonge bomen in een bestaande, oude, laan
te planten.

Dieren Hogestraat naast voilerre Carolinapark beuk 1 De boom heeft een ernstige rotting en holte in de stam
waardoor hij op dat punt af kan breken. ja treurbeuk 1



Dieren Hogestraat hoek Koppelstraat sierkers 1 De boom is dood. ja Sierkers 1

Dieren Huygenslaan naast huisnummer 23 meerstamminge zomereik 2 Twee stammen van de boom zijn aan het afsterven en
staan te dicht op de bebouwing. nee Niet de hele boom wordt gekapt.

Dieren Lorentzlaan achter nr. 4 berk 1 De boom is aan het afsterven waardoor hijj geen
toekomst meer heeft. ja Europese Lariks 1

Dieren Meidoornlaan voor nrs. 40-42 paardenkastanje 1
De boom is aangetast door de kastanjebloedingsziekte
en aan het afsterven waardoor hij geen toekomst meer
heeft.

ja Paardenkastanje 1

Dieren Nobellaan naast nr. 3 berk 1 De boom is dood. ja Europese Lariks 1

Dieren Pasteurstraat speelterein gewone lijsterbes
(al gekapt) 5 De bomen waren dood en vormden door uitbrekende

takken een gevaar voor de omgeving, ja
Valse christusdoorn
Rode esdoorn
veldesdoorn
Goudberk

1
2
2
1

Dieren R.J.
Schimmelpennickstraat naast nr. 2 bolkers 1 De boom is aangetast door een schimmel waardoor hij

geen toekomst meer heeft ja Eenstijlige meidoorn 1

Dieren R.J.
Schimmelpennickstraat voor nrs. 44-46 haagbeuk 1 De boom is aan het afsterven waardoor hijj geen

toekomst meer heeft. ja Bijenboom 1

Dieren Treubstraat voor nr. 34 esdoorn 1 De boom is aangetast door schimmels waardoor de
stabiliteit is aangetast en de boom om kan vallen. ja Anna Paulownaboom 1

Dieren van Hogendorpstraat voor nr. 19-21 beuk 1 De boom is aan het afsterven waardoor hijj geen
toekomst meer heeft. ja Chinese netelboom 1

Dieren Van Limburg Stirumstraat tegen over nrs. 24-38 els 4 De bomen zijn aan het afsterven waardoor ze geen
toekomst meer hebben. ja Veldesdoorn

Gewone acacia
2
3

Dieren Van Limburg Stirumstraat tegen over nr. 27 sierkers 1 De boom is aan het afsterven waardoor hijj geen
toekomst meer heeft. ja Valse christusdoorn 1

Dieren Vogelplantsoen tegenover nrs. 2-12 amberboom 1 De boom heeft een oude stormschade en kan hierdoor
niet uitgroeien tot een veilige boom. ja Zilveresdoorn 1

Dieren Vogelplantsoen t.h.v. nr. 159 Amberboom 1 De stamvoet van de boom zijn deels ingerot waardoor
de boom om kan vallen. ja Fladderiep 1

Dieren Vogelplantsoen > Zwaluwlaan hazelaaar 1 De boom is aan het afsterven waardoor hijj geen
toekomst meer heeft. ja Tamme kastanje 1

Dieren Willem de Feschlaan voor nr. 13 berk 1 De boom is aan het afsterven waardoor hijj geen
toekomst meer heeft. ja Europese Lariks 1

Dieren Zeemanlaan voor nr. 2 berk 1 De boom is dood. ja Draaiden 1



Dieren Zilverakkerweg naast Admiraal Helfrichlaan 17 hazelaaar 1 De boom is aan het afsterven waardoor hijj geen
toekomst meer heeft. ja Hopbeuk 1

Laag  soeren Badhuislaan t.h.v. nr. 3 beuk 15 De bomen zijn dood of aan het afsterven waardoor ze
geen toekomst meer hebben.. ja beuk 25

Laag  soeren Harderwijkerweg t.h.v. nr. 4b beuk 1 De boom is aan het afsterven en aangestast door en
schimmel waardoor hij geen toekomst meer heeft. nee De bermstrook is te smal om een boom te planten en tot

een volwassen boom uit te laten groeien.

Laag  soeren Harderwijkerweg t.h.v. nr 8 1 De stam wordt verwijderd. ja Hollandse linde 2

Laag  soeren Harderwijkerweg thv nr. 9b berk 3 De bomen zijn aan het afsterven waardoor ze geen
toekomst meer hebben. nee Er staan voldoende bomen in het bosje.

Laag  soeren Harderwijkerweg tussen nrs. 9b en 9c els 1 De boom is aan het afsterven waardoor hijj geen
toekomst meer heeft. ja Hollandse linde 1

Laag  soeren Harderwijkerweg t.h.v. nr. 37 1 De stam wordt verwijderd. nee Er is onvoldoende ruimte om een boom te planten en tot
een volwassen boom uit te laten groeien.

Laag  soeren Harderwijkerweg > Badhuislaan eik 1 De boom is aan het afsterven waardoor hijj geen
toekomst meer heeft. nee

Het is niet mogelijk om in deze laan met zeer veel dicht
op elkaar staande bomen succesvol nieuwe bomen te
planten.

Laag  soeren Harderwijkerweg > Prof. Pellaan eik 1 De boom is aan het afsterven. ja Hollandse linde 1

Laag  soeren Prof. Pellaan > Harderwijkerweg beuk 9 De bomen zijn aan het afsterven waardoor ze geen
toekomst meer hebben. ja Noorse esdoorn 4

Laag  soeren Prof. Winternitzlaan t.h.v. nr. 1 beuk 1 De boom is aangetast door een schimmel waardoor hij
geen toekomst meer heeft nee Er is onvoldoende ruimte om een boom te planten en tot

een volwassen boom uit te laten groeien.

Laag  soeren Prof. Winternitzlaan nr. 2b berk 1 De boom is aangetast door schimmels waardoor de
stabiliteit is aangetast en de boom om kan vallen. ja Herplant vindt al plaats n.a.v. de kap in de winter van

2021

Laag  soeren van Zwietenlaan voor nr. 3 eik 3 De boom is aan het afsterven waardoor hijj geen
toekomst meer heeft. ja Zwarte eik 1

Rheden Arnhemsestraatweg tegenover nr. 41 eik 1 De boom is aangetast door schimmels waardoor de
stabiliteit is aangetast en de boom om kan vallen. ja Rode beuk 1

Rheden Arnhemseweg voor nr 127 eik 1 De boom is aan het afsterven waardoor hijj geen
toekomst meer heeft. ja Zuiliep 1

Rheden Ijsselsingel tegen over nr. 118 haagbeuk 1 De boom is aan het afsterven waardoor hijj geen
toekomst meer heeft. nee

Momenteel staan er nog voldoende bomen in de
groenstrook, voor nu is dat voldoende om de groene
beleving te waarborgen.

Rheden Ijsselsingel ligweide zwembad els 2 De boom is aan het afsterven waardoor hijj geen
toekomst meer heeft. ja Gewone beuk

Rode beuk
1
1



Rheden Ijsselsingel ligweide zwembad paardenkastanje 1
De kastanje is aangetast door de
kastanjebloedingsziekte en is  aan het afsterven
waardoor hij geen toekomst meer heeft.

ja Varenbeuk 1

Rheden Laakweg voor nr. 13 iep 1 De boom heeft een holle stamvoet en is aangetast door
een schimmel met kans op windworp. ja Fladderiep

Iep
2
1

Rheden Methorsterweg voor nr. 13 acacia 1 De stamvoer is rondom aangetast door schimmels
waardoor hij om kan vallen. nee Er is onvoldoende ruimte om een boom te planten en tot

een volwassen boom uit te laten groeien.

Rheden Olivier van Noortstraat < Haverweg linde 1
De boom heeft een onverenigbaarheid in de ent in
combinatie met een schimmelaantasting. Hierdoor kan
de boom omvallen.

ja Japanse schijniep 1

Rheden Speenkruidstraat voor nr. 11 acacia 1 In de stamvoet is een grote holte aanwezig waardoor
de  boom om kan vallen. ja Tamme kastanje 1

Spankeren Dorpsweg voor de kerk beuk 1 De boom is aan het afsterven waardoor hijj geen
toekomst meer heeft. ja Beuk 2

Spankeren Kappersweg naast inrit nr. 4 eik 1 De boom is aangetast door schimmels waardoor de
stabiliteit is aangetast en de boom om kan vallen. ja Esdoorn 1

Velp Alteveerselaan > Beekhuizenseweg eik 1 De boom is dood. ja Acacia 1

Velp Beekhuizenseweg nabij nr. 89 berk 1 De boom is aan het afsterven waardoor hijj geen
toekomst meer heeft. nee Er staan nog voldoende bomen in het bosje om de

groene beleving te waarborgen.

Velp Beekhuizenseweg nabij nr. 89a eik 1 Een grote holte in de stam met risico op stambreuk. nee
Het is niet mogelijk om in deze laan met zeer veel dicht
op elkaar staande bomen succesvol nieuwe bomen te
planten.

Velp Beethovenlaan naast nr. 10 berk 1 De boom is aan het afsterven waardoor hijj geen
toekomst meer heeft. ja Hemlockspar 1

Velp Beethovenlaan voor nr. 24 berk 1 De boom is aan het afsterven waardoor hijj geen
toekomst meer heeft. ja Hemlockspar 1

Velp de Pinkenberg nabij sportpark De Pinkenberg beuk 1 De boom is dood. nee
Het is niet mogelijk om in deze laan met zeer veel dicht
op elkaar staande bomen succesvol nieuwe bomen te
planten.

Velp Heemskerklaan > Zutphensestraatweg esdoorn 1 De boom is dood. ja Noorse esdoorn 1

Velp Hendrikus Avelinghstraat nabij nr. 152a esdoorn 1 De boom is dood. nee Er staan nog voldoende bomen in de groenstrook om de
groene beleving te waarborgen.

Velp Hoofdstraat Guus Dijkhuizenplantsoen berk 3 De bomen zijn dood. ja Sierkers
Meidoorn                                 

1
1

Velp Jan Luijkenlaan tegenover nr. 19 eik 1 De boom is dood. ja Oostenrijkse eik 1



Velp Kosterijland voor nr. 8 peer 1 De boom is dood. ja Sierpeer 1

Velp Laarweg tegenover nr. 1 paardenkastanje 1 De boom is aangetast door schimmels waardoor de
stabiliteit is aangetast en de boom om kan vallen. nee t.z.t. in oveleg met de bewoners van de Laarweg.

Velp Mozartlaan tegenover nr. 1 kers 2 De boom is dood. ja Sierkers 1

Velp Nieuwstraat voor nrs. 2b-2c esdoorn 1 De boom staat te dicht op de gevel en is niet te
handhaven. nee Er is onvoldoende ruimte om een boom te planten en tot

een volwassen boom uit te laten groeien.

Velp Rembrandtlaan voor nr. 28 beuk 1 De boom heeft een ernstige rotting en holte in de stam
waardoor hij op dat punt af kan breken. nee Herplant wordt volgend jaar bekeken gezien vanuit de

gehele laan.

Velp Rozenhagelaan voor nr. 6 paardenkastanje 1 De boom heeft een ingerotte stamwond waardoor de
boom op dit punt af kan breken. ja Honingboom 1

Velp Rozenhagelaan voor nr. 27 paardenkastanje 1 De boom is aangetast door de kastanjebloedingsziekte
en aan het afsterven. ja Honingboom 1
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