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

De Steeg Dalweg
tussen van Hasseltweg en 
Diepesteeg

beuk 1
Mechanische overbelasting; Afgebroken 
Plakoksel;Zonnebrand.

nee
niet wenselijk in een bestaande laan in verband met de grote 
concurentie.

De Steeg Oversteeg tegen over de camping eik 1 De boom is aan het dood gaan. ja
wintergroene eik                                                                               
Anna Paulownaboom                                                                  
honigboom                                                          

1                    
1              
1 

Dieren Admiraal Helfrichlaan nr. 60 berk 1 De boom is aan het dood gaan. ja hemlockspar 1

Dieren Bernhard Zweerslaan nr. 3 berken 2 De bomen zijn aan het dood gaan. nee
Er staan meer dan voldoende voor een groene uitstraling en 
beleving.

Dieren Buitensingel > Prins Hendriklaan paardenkastanje 1 De boom is aan het dood gaan. ja Chinese vernisboom 1

Dieren Doesburgsedijk nabij het Bastion moeraseik 1 De boom is uit veiligheidsoverweging al gekapt. nee
de te kappen boom maakt onderdeel uit van een groep bomen, 
de overige bomen zorgen voor een voldoende groen beeld.

Dieren Harderwijkerweg > Breukinklaan vogelkers 1 De boom is aan de stamvoet ingerot en staat scheef. nee
Er staan voldoende bomen op korte afstand om het groene 
beeld te waarborgen

Dieren Hazelaarhof nr. 21 berk 1 De boom is aan het dood gaan. ja boomhazelaar (zuilvorm) 1

Dieren Hogestraat Carolinapark
watercipres                                    
cipres

2 De bomen zijn uit veiligheidsoverweging al gekapt. ja rode treurbeuk 1

Dieren Imboslaan tegen over nr. 37 berk                                            1 De boom is uit veiligheidsoverweging al gekapt. nee
Er staan voldoende bomen op korte afstand om het groene 
beeld te waarborgen.

Dieren Koppelstraat nrs. 2-12 sierkers 1 De boom is dood. ja beverboom 1

Dieren Lorentzlaan nr. 2 berk 1 De boom is aan het dood gaan. nee Er staat nog een mooie den naast die beeldbepalend is.

Dieren Lorentzlaan nr. 8 berk 1 De boom is aan het dood gaan. nee
Er staan voldoende bomen op korte afstand om het groene 
beeld te waarborgen.

Dieren Meidoornlaan achter nrs. 90 - 104 haagbeuk 2 De bomen zijn aan het dood gaan. nee
Er staan nog 2 haagbeuken en er is te weinig ruimte voor 
herplant met een goede toekomst.

Dieren Nobellaan naast nr. 5 berk 3
De bomen sterven af door wortelschade, grondophoging en 
baststerfte

ja Europese lariks 1

Dieren Nobellaan voor nr. 6 berk 1 De boom is aan het dood gaan. ja Europese lariks 1



Dieren Nobellaan voor nr. 8 berk 1 De boom is aan het dood gaan. ja grove den 1

Dieren Pasteurstraat nr. 2 meelbes 1 De boom is aan het dood gaan. ? zuiliep 1

Dieren Pasteurstraat nrs. 14-16 iep 3 De bomen zijn aangetast door de besmettelijke iepenziekten. ja
beuk                                                                       bruine 
beuk                                                                      
smalbladige beuk

1              
1               
1

Dieren Sweelincklaan nr. 17 berk 1 De boom is uit veiligheidsoverweging al gekapt. ja zilverspar 1

Dieren Treubstraat nr. 11 valse acacia 1 bastnecrose (afgestorven bast);rotten. ja
bijenboom                                                                                       
Anna Paulownaboom

2            
1

Dieren Willem Landrélaan nr. 8 meidoorn 1 De boom is uit veiligheidsoverweging al gekapt. nee
Er staan voldoende bomen op korte afstand om het groene 
beeld te waarborgen.

Laag Soeren Badhuislaan tegen over nr. 7a beuk 1
Afstervingsverschijnselen;Bloedingen;Echte 
honingzwam;Korsthoutskoolzwam;Rotting.

ja beuk 2

Laag Soeren Harderwijkerweg t.h.v. nr. 9b beuk 1 De boom is uit veiligheidsoverweging al gekapt nee
Er staan voldoende bomen op korte afstand om het groene 
beeld te waarborgen.

0

Rheden Broekveldseweg nr. 48 beverboom 1 De boom is aan het afsterven. nee
In 2024 vindt er een reconstructie van de weg plaats, dan wordt 
er gekeken naar herplant.

Rheden Havelandseweg nr. 62 eik 1 De boom is dood. ja Zilverlinde, zuilvorm 1

Rheden Ijsselsingel voor nr. 46 wilg 1 De boom is uit veiligheidsoverweging al gekapt. ja treurwilg 1

Rheden Willem Barentzstraat voor nr. 1 esdoorn 1 De boom is uit veiligheidsoverweging al gekapt. ja meidoorn 1

Rheden Wurfbainlaan hoek van Delenstraat paardenkastanje 1 De boom is ziek en aan het dood gaan. ja rode kastanje 1

Rheden Zwarteweg voor de Dekamarkt es 1 De boom is aan het dood gaan. ja Anna Pauwlonaboom 1

Spankeren Kanaaldijk nr. 94 es 2 De bomen zijn uit veiligheidsoverweging al gekapt ja
valse christusdoorn                                                                       
zwarte berk

2                                                 
2

Velp Biljoen nr. 8
                                                          
berk

1 Zware gevaarlijke plakoksel. nee
de boom maakt onderdeel uit van een groep, deze zorgen voor 
een voldoende groen beeld

Velp Biljoen nr. 12 es                                                         4 De bomen zijn aan het dood gaan.                                          ja               
zwarte els                                                                                         
zwarte eik

1                 
1



Velp Da Costalaan > Enkweg beuk 1
De conditie van de boom loopt zeer sterk terug. De boom is 
ook aangetast door een schimmel waardoor er baststerfte 
optreed.

ja bruine zuilbeuk 3

Velp de Pinkenberg nr. 7 beuk 1 De boom is aan het dood gaan. nee De stam blijft staan.

Velp De Straatweiden nr. 63 sierkers 1 De boom is aan het dood gaan. ja krentenboom 1

Velp Gasthuislaan voor nr. 36 zuileik 1 De boom is uit veiligheidsoverweging al gekapt ja Noorse zuilesdoorn 1

Velp Heeckerenstraat nrs. 26-36 paardenkastanje 3
De boom is aan het dood gaan, oa door .de 
kastanjebloedingsziekte

ja
rode esdoorn                                                                             
rode paardenkastanje

1                    
2

Velp Heemskerklaan < Hogeweg meelbes 1 De boom is dood. ja boomhazelaar (zuilvorm) 1

Velp Kemphaanstraat < Eiberstraat esdoorn 2
Vanwege de standplaats te dicht op de woningen zijn de 
bomen niet toekomstbestendig

ja rode esdoorn 2

Velp Ijsselweg fietspad langs A348 es 1 De boom is dood. nee
Er zijn voloende bomen in verschillende groepjes om het groene 
beeld te waarborgen.

Velp Munsterhof voor nrs. 10-11 esdoorn 1
De boom is in de huidige standplaats qua grote en 
wortelopdruk niet te handhaven.

nee Er is geen ruimte om een nieuwe boom te planten.

Velp Nassaustraat < Willemstraat es 2
Vanwege de standplaats te dicht op de woningen zijn de 
bomen niet toekomstbestendig.

nee Er is geen ruimte om een nieuwe boom te planten.

Velp Piet Heinlaan voor nr. 2 meelbes 1
De boom heeft een grote holte in de stam. Onlangs is er al 
een grote tak uitgebroken.

ja boomhazelaar (zuilvorm) 1

Velp Piet Heinlaan voor nr. 17 meelbes 1  De boom is aan het dood gaan. ja boomhazelaar (zuilvorm) 1

Velp Rozendaalselaan nr. 34 beuk 1
De boom is aan het dood gaan en is aangetast door 
schimmels.

nee
De boom is de middelste van een groep van 3, de overige 2 
bomen zijn voldoende om het beeld van de laan in stand te 
houden.

Velp Sophiastraat nr. 68 zuileik 1 De boom is aan het dood gaan. nee
De boom is de middelste van een groep van 3, de overige 2 
bomen zijn voldoende om het groen beeld te houden.

Velp Theodorus Dobbeweg nr. 8 els 1 De boom is uit veiligheidsoverweging al gekapt. ja hulst 1

Velp Zwanensingel > Pres. Kennedylaan treurwilg 1 De boom is uit veiligheidsoverweging al gekapt. ja treurwilg 1












