
 

 

Optie B:  
Tekening (en referentiefoto) wordt nog 
toegevoegd 

CONCEPT - Enquête Vrijheidsdreef (april 2016) 
 
De gemeente Heemstede betrekt u graag bij de keuze voor de nieuwe bomen van de Vrijheidsdreef. 
De resultaten van deze enquête worden bij het opstellen van de definitieve keuze voor nieuwe bomen 
meegenomen.  
 
Tijdens een eerste bewonersraadpleging in het najaar van 2015 zijn enkele suggesties voor 
nieuwe bomen gedaan. Deze suggesties zijn in de eerste planvorming meegenomen.  
 
Vervangen laanbomen Vrijheidsdreef 
 
Vraag 1: ontwerp 
De Vrijheidsdreef is beplant met vier rijen bomen. Voor de nieuwe beplanting stelt de gemeente twee 
opties voor. 
Optie A)  Alle bomen van één soort.  (plaatje / tekening) 
Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het wenselijk om een monumentale bomenlaan van één enkele 
soort te herstellen. Dit geeft ook de beste laanbeleving.   
 
Optie B) De middelste rijen bestaande uit één boomsoort en diverse soorten aan de buitenzijde. 

(plaatje / tekening) 
Vanuit ecologisch oogpunt is het aan te raden meerdere soorten aan te planten. Diversiteit maakt de 
bomen vaak sterker en het beperkt bovendien de kwetsbaarheid als één van de boomsoorten 
aangetast wordt door een boomziekte. Vanaf de zijkant gezien is het beeld gevarieerd: verschil in 
grootte, vorm, kleur. 
 

 
 
1) Welke optie heeft uw voorkeur?  

o Optie A - Alle bomen van één soort.   
o Optie B - De middelste rijen bestaande uit één boomsoort en diverse soorten aan de buitenzijde.  
o Geen voorkeur / geen mening  

 
Ruimte voor toelichting 
[ … open tekstvak … ] 

 
Toelichting: De gemeente acht het wenselijk middelste twee rijen (de hoofdlaan) van één soort 
te beplanten in verband met het historische karakter van de laan. Als u het hier niet mee eens 
bent kunt u dit ‘geen voorkeur’ aanvinken en uw wens invullen bij de toelichting. 
 
[ als vraag 1 = optie A dan vraag 2; als vraag 1 = optie B dan vraag 3] 
 
Vraag 2: boomsoort 
2) U hebt gekozen voor een nieuwe laan bestaande uit één boomsoort. Wat is uw voorkeur voor die 

ene boomsoort. 
o Beuk (Fagus sylvatica) 
o Linde (Tilia x europaea) 
o Geen voorkeur 

 
Toelichting:  
Tijdens een eerste bewonersraadpleging in het najaar van 2015 zijn behalve deze twee soorten 
ook andere boomsoorten genoemd, zoals de rode esdoorn, eik, plataan, fruitbomen en 
walnoot. Deze soorten zijn in overweging genomen. De gemeente heeft de voorkeur voor een 
sterke inheemse boomsoort, vrij van ziektes en plagen, die aansluit bij het natuurlijke karakter 
van Groenendaal. Vandaar dat de keus beperkt is tot beuk en linde.  
 
Vraag 3: boomsoort 
3) U hebt gekozen voor een laan bestaande uit één boomsoort en diverse soorten aan de 

buitenzijde. Als boomsoort van de middelste rijen is gekozen voor de linde.  

Optie A:  
Tekening (en referentiefoto) wordt nog 
toegevoegd 



 

 

 
Wat is uw voorkeur voor de boomsoorten die aan de buitenzijde worden toegepast? Meerdere opties 
mogelijk 

o Eik (Quercus robur) 
o Beuk (Fagus sylvatica) 
o Walnoot (Juglans regia) 
o Rode esdoon (Acer rubrum)  
o Treurwilg (Salix x sepulcralis 'Chrysocoma’) 
o Tamme Kastanje (Castanea sativa) 
o Anders, namelijk ……. 
o Geen voorkeur 

 
Toelichting:  
Tijdens een eerste bewonersraadpleging in het najaar van 2015 zijn behalve deze soort ook 
andere boomsoorten genoemd, zoals de rode esdoorn, beuk, eik, plataan, fruitbomen en 
walnoot. Deze soorten zijn in overweging genomen. De gemeente heeft de voorkeur voor een 
sterke inheemse boomsoort, vrij van ziektes en plagen, die aansluit bij het natuurlijke karakter 
van Groenendaal.  
Indien u voor Optie A had gekozen kreeg u een keuze tussen linde of beuk. De beuk is niet 
geschikt om in combinatie met andere bomen te planten. De bomen aan de buitenzijde hebben 
te weinig kans naast een sterke beukenlaan. Vandaar dat de keus bij Optie B beperkt is tot de 
bomen aan de buitenzijde. 
 
Vraag 4: adopteren van een boom 
4) Het wordt mogelijk om een nog aan te planten boom aan de Vrijheidsdreef te adopteren. Hierbij 
kunt u denken aan een vriendenboom, een familieboom, een geboorteboom, een liefdesboom, een 
herinneringsboom, etc. Degene die van deze mogelijkheid gebruik maakt ontvangt een tastbare 
herinnering (certificaat) van de boom. De adoptie wordt digitaal geregistreerd. De kosten voor de 
adoptie van een nieuwe boom bedragen ongeveer € 500.  
 
Heeft u eventueel interesse in het adopteren van een nieuwe boom?  
- Dit verplicht u uiteraard tot niets- 

o Ja 
o Ja, maar voor een lager bedrag, namelijk …… 
o Nee 
o Geen mening 
 

Ruimte voor toelichting 
[ … open tekstvak … ] 

 
Toelichting: De gemeente heeft bewonersparticipatie hoog in het vaandel staan. Door de  
adoptie van een boom bestaat de mogelijkheid voor inwoners een blijvende herinnering aan 
een bijzonder of speciaal moment te creëren. Dit is mogelijk ook een mooie aanleiding een 
jaarlijks ‘evenement’ te organiseren.  
 
Vraag 5: vragen / opmerkingen 
5) Als u nog vragen of opmerkingen heeft over het ontwerp van de Vrijheidsdreef dan kunt u deze 
hieronder kwijt. 

[ … open tekstvak … ] 
 
 
Tot slot enkele ‘persoonlijke’ vragen 
 
Vraag 6 
6) Woont u in de gemeente Heemstede? 

o Ja  
o Nee 

 
Vraag 7 
7) Indien u persoonlijk op de hoogte gehouden wilt worden van de voortgang van het project 
herbeplanting Vrijheidsdreef kun u hieronder uw contactgegevens invullen. 

o E-mail:  [ … open tekstvak … ] 
 
 


