
 

 

februari ’20 

Vervanging bomen De Dobbe 
 

 

De 3 lindes op het veldje aan de Dobbe hebben een matige kwaliteit en we 

verwachten dat ze nog verder achteruit gaan. Het herinrichtingsplan Mildam Noord 

biedt de mogelijkheid om ook de inrichting van het veldje te verbeteren. Daarom 

willen we de 3 bestaande bomen vervangen door 5 nieuwe, bloeiende bomen van 

verschillende soorten.  

 

 

 

Bomen Dobbe 

De lindes aan de Dobbe zijn geïnspecteerd 

en blijken van een matige kwaliteit te zijn. 

Ze zijn wel veilig. Door de herinrichtings-

werkzaamheden en de slechte 

bodemkwaliteit kunnen ze echter nog 

sneller achteruitgaan en onveilig worden.  

 

Wensen De Dobbe/Verzetslaan 

Eind vorig jaar is namens Plaatselijk 

Belang geïnventariseerd wat de wensen 

van omwonenden van het veldje zijn.  

Daaruit bleek dat de meningen wat 

verdeeld zijn maar dat het merendeel wel 

een voorkeur voor vervanging van de 

huidige bomen heeft. Als aandachtspunt is 

de ligging van de riolering aangegeven. 

 

Afweging 

Het heeft onze voorkeur om niet te 

wachten tot de lindes onveilig worden, 

maar om de bomen dit jaar te vervangen. 

Bovendien kunnen we bij nieuwe bomen 

voor betere groeiomstandigheden en meer 

variatie in soorten zorgen.  

 

Vervanging 

Het voorstel is om de 3 lindebomen te 

vervangen door 1 nieuwe lindeboom en 4 

kleinere bomen. Een zomerlinde (Tilia), 

twee Honingbomen (Sophora) en twee 

Lampionbomen (Koelreuteria). Zie kaartje 

voor locatie en soorten (T, S, K)    

Deze soorten hebben een mooie bloei en 

zijn goed voor de biodiversiteit.  

 

 

 

 

 

 

Uitvoering kap en vervanging 

De aanwezige 3 bomen worden eind 

februari gekapt, gelijk met de bomen aan 

de Van Aylvalaan.  

 

Bodemverbetering van het veldje en het 

aanplanten van de nieuwe bomen wordt in 

het volgende winterseizoen uitgevoerd. De 

werkzaamheden daarvoor worden 

meegenomen in het herinrichtingsplan 

Mildam Noord. Over de planning van het 

herinrichtingsplan wordt u nog 

geïnformeerd. 

 

Informatie 

Heeft u vragen over de werkzaamheden? 

Dan kunt u contact opnemen met de 

wijkteamleider in uw wijk, Hendrik 

Kromkamp, tel.nr. 0513 – 617788.

 




