
1 2 3 4 5 6 7Bomen horen thuis in elke straat. Bomen zijn 
beeldbepalend voor de dorpen. Ze bepalen de 

identiteit van de straat en zijn belangrijk omdat 
ze waarde toevoegen; verkoelen, voor schone 

lucht zorgen, CO2 opslaan, water bufferen, 
wind breken en  voedsel en beschutting leveren 

aan insecten, vogels en andere dieren. Dieren 
gebruiken boom-structuren om naar andere 

gebieden te gaan. Mensen voelen zich gezonder 
in een groene omgeving. Bomen hebben ook een 

economische waarde; de waarde van woningen 
in een boom-rijke omgeving stijgt en ze dragen 

bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Bomen kunnen overlast veroor-
zaken zoals schaduw, bladeren 
of allergische reacties. Hoewel 

overlast heel vervelend is, gaat 
het algemeen belang voor het 

individuele belang. Bomen 
mogen dus een bepaalde mate 

van overlast veroorzaken. Als 
ingrijpen toch noodzakelijk is, 

wordt bekeken of de overlast 
beperkt kan worden zonder dat 

de boom verwijderd hoeft te 
worden. 

Bomen krijgen in 
Dronten de ruimte die 

nodig is om groot en 
oud te worden, want 

hoe ouder en hoe 
groter de boom wordt, 
hoe waardevoller zijn 

bijdrage is aan het 
groene dorp. We willen 

dus voldoende grote, 
oude bomen in de 

dorpen.

Bomen in de 
groenstructuren en 

waardevolle bomen 
zijn beeldbepalend 

voor de dorpen 
en worden extra 
beschermd. Het 

behoud van deze 
beeldbepalende 

structuren en 
waardevolle bomen 

gaat vóór individuele 
belangen.

Hoe dichter een boom 
in de woonomgeving 
van mensen (hofjes, 
woonstraten) staat, 

hoe meer invloed 
bewoners hebben 
op het behoud of 

verwijderen van een 
boom. 

Variatie in soort, 
vorm en bloeiperiode 
van bomen versterkt 

de beleving van het 
groen en verhoogt de 

biodiversiteit, zodat 
er plek is voor meer 

verschillende soorten 
planten en dieren.

De gemeente werkt 
aan de veiligheid en 

gezondheid van de 
bomen in de dorpen. 

Hiervoor is onderhoud 
noodzakelijk: we 

inspecteren, snoeien 
en onderhouden onze 

bomen.

De bomen van Dronten

In gemeente Dronten staan ongeveer 18.650 gemeentelijke 
bomen in ruim 400 verschillende soorten. De bomen in 
bossen zijn daarbij niet meegerekend. De gemeente plant, 
verzorgt en beschermt deze bomen.

Een grootschalige en groene opzet is de kracht van de 
gemeente Dronten. Al in 1959 werd de basis voor een 
stevige groenstructuur in Dronten gelegd. Alle dorpen zijn 
ontworpen met een dorpsbos en brede groenstructuren die 
de wegen begeleiden en woonwijken van elkaar scheiden. 

(Bio)diversiteit
Bomen zijn waardevol voor de natuur. Bij bomen in het 
bebouwde gebied ligt de natuurwaarde een stuk lager dan bij 
bomen in dorpsbossen of in het buitengebied. We richten ons 
daarom bij de boomsoortkeuze in het bebouwde gebied vooral 
op (natuur)beleving, leefbaarheid en diversiteit in soorten. 
Diversiteit is goed voor de belevingswaarde, flora en fauna 
en weerbaarheid tegen ziekten en plagen. Samenhang, 
structuur en eenheid zijn ook belangrijk voor de identiteit 
en leefbaarheid van de wijken. De gemeente kiest daarom 
afhankelijk van de locatie voor diversiteit of eenheid.
Wist u dat in een wilg wel 450 soorten insecten kunnen 
voorkomen? Bomen zijn van groot belang voor de 
biodiversiteit. Biodiversiteit is een verzamelnaam voor de 
hoeveelheid planten, dieren en leefgebieden die in een 
gebied voorkomen. Wereldwijd is de biodiversiteit snel 
achteruit gegaan als gevolg van menselijke ingrepen. 
Gemeente Dronten streeft daarom bij inrichting en beheer 

Bomenroute 
Rondom het centrum van Dronten is een bomenroute van 
ongeveer 5 kilometer uitgezet langs 27 verschillende bomensoorten. 
Ondanks de jonge leeftijd van de gemeente Dronten staan er mooie 
exemplaren in de openbare ruimte. Sinds het begin van de jaren 
‘60 is er een gevarieerd bomenbestand aangeplant. Het gaat 
hierbij om zowel loof- als naaldbomen, kleine (jonge) en grote 
(oude) bomen, vrijstaande bomen en bomen die in groeps- of 
rijverband zijn aangeplant. In het boekje ‘Bomenroute Dronten’ 
staat informatie met foto’s van de verschillende bomen langs deze 
route.’. Bij de bomen staan ook paaltjes met nummers en QR codes 
die verwijzen naar de website www.drontengeeftjederuimte.nl. 

Boekjes zijn verkrijgbaar bij de recepties van de gemeente Dronten, 
de gemeentewerf en bij De Meerpaal.

Kaarten 
Altijd al willen weten hoe die boom heet, 
die ieder voorjaar zo mooi in bloei staat? Of 
ben je met je (klein)kinderen op zoek naar de 
dichtstbijzijnde speeltuin? 
De gemeente heeft veel informatie over de 
openbare ruimte en deze informatie delen wij 
graag met u. Op de website van de gemeente is 
daarom een button toegevoegd met de naam 
Openbare Ruimte. Door hier op te klikken, kunt u 
zelf op zoek naar voor u relevante informatie. De 
kaarten zijn in ontwikkeling en in de toekomst 
zal via de website nog meer informatie worden 
verstrekt.

naar het vergroten van de biodiversiteit. Bij het ontstaan van 
plagen zoals de eikenprocessierups speelt biodiversiteit een 
belangrijkere rol. De komende jaren neemt de gemeente op 
een aantal kansrijke locaties maatregelen die een positief 
effect hebben op de biodiversiteit. Hiermee wordt gewerkt 
aan herstel van het natuurlijke evenwicht. Op deze manier 
worden plagen als de eikenprocessierups bestreden.

Overlast
Bomen leveren op meerdere gebieden toegevoegde 
waarde. Dit neemt echter niet weg dat inwoners ook 
overlast van gemeentelijke bomen kunnen ervaren. In 
het ‘Beoordelingskader overlast gemeentelijke bomen’ is 
inzichtelijk gemaakt welke typen overlast kunnen worden 
ervaren, wat gedaan kan worden om de overlast te beperken 
en wat het standpunt van de gemeente is ten aanzien van 
deze overlast. Het Beoordelingskader is te vinden onder 
www.dronten.nl/bomen.

Meer informatie 
Meer informatie over de bomen van Dronten is te vinden op 
www.dronten.nl/bomen.

Oude zielen – 
Ode aan de oudste bomen van Dronten

Het moment
waarop eerste wortels ruim baan vonden

in de grond van het Dronter bestaan
lijkt eeuwen geleden

Een knoestig uiterlijk
vertelt ons veel te hebben ondergaan

Ze zijn er nog
als oude zielen bewegen ze mee

met verandering van tijd
op veel plekken geamputeerd,

door mensenhand en storm
verloren ze menig strijd

Kracht van diep binnenuit
lijkt een oneindig proces
takken vol nieuw leven

die aan menig mens en dier
een schuilplaats hebben gegeven

hen voedend
met gedragen noot of bes

Ze zijn het waard om van te houden
het trouwe groen, fijn geritsel
veerkracht en standvastigheid

Ik wens dat ze nog uitgebreid
de Dronter groei mogen aanschouwen

Petra Buijs, stadsdichter 2014-2016

In de woonstraten en hofjes zorgen kleine plantsoenen en 
bomenrijen voor kwaliteit en een eigen karakter. De gemeente 
wil deze principes doorzetten in de nieuwbouwprojecten en zo 
het groene karakter behouden. 
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat groen een 

grotere waarde heeft voor inwoners dan alleen maar een 
aantrekkelijke straataankleding. Groen levert een belangrijke 
bijdrage aan de leefbaarheid in dorp en wijk. Gemeente 
Dronten is daarom zuinig op het bestaande groen, in het 
bijzonder de bomen, en hanteert de volgende uitgangspunten:


