
Bijlage 1 Criteria en lijst van beeldbepalende bomen behorende bij nota Beeldbepalende bomen maart 2013 

Lijst Beeldbepalende bomen behorende bij nota Beeldbepalende bomen maart 2013 

Beeldbepalende boom Locatie Kern Eigendom

Eik Appelternhof 13 Malden particulier

Zomereik Bagijnstraat 2 voortuin Heumen particulier

Eiken Baron van Brakelstraat weiland Overasselt particulier

Eiken Baron van Brakelstraat weiland Overasselt particulier

Haagbeuken 2x Beatrixstraat 6 achter Huisartspraktijk tot Hage Overasselt gemeente

Sequiadendron Bongerd plantsoen thv 74 Malden gemeente

Beuk 1x Boterbosstraat 20 Overasselt particulier

Kastanje, Rode Beuk, groep Beuken Boterdijk 24 (voortuin) Malden particulier

Inlandse eik 2x Broekstraat 24 Nederasselt particulier

Haagbeuk 2x, Metasequoia, Eik Crayenberg vijver Overasselt gemeente

Veldesdoorns De Bonkelaar in straat Malden gemeente

Metasequioia De Hoge Brug 14 Malden bedrijf

Groenstrook met eikenbomen De Hoge Brug 30 bomenrij gezien vanaf Ambachtsweg Malden bedrijf

2x haagbeuk De Kruiskamp 1, groenstrook ernaast Overasselt gemeente

Catalpa, iepen 5x en Acacia 2x De Schup to nr 3 in verharding en plein Zaaikorf Malden gemeente

Zomereik 2x De Vang 11 Groenstrook thv Malden gemeente

Wintereiken 2x De Vang 42, ter hoogte van, in bestrating Malden gemeente

Wintereik De Vang Windvleugel groenstrook op de hoek Malden gemeente

Inlandse eik en treurwilg De Waaij 3 Heumen particulier

Wintereik De Wieken 61, ter hoogte van, in bestrating Malden gemeente

paardekastanje De Wieken 61, ter hoogte van, in plantsoen Malden gemeente

Moeraseik De wieken 83, ter hoogte van, in bestrating Malden gemeente

Criteria: 

De bomen die op deze lijst zijn gezet, zijn daar opgekomen aan de hand van een aantal 

criteria. Elke boom op de lijst voldoet ten minste aan twee van die criteria. De criteria zijn:  
 De boom is door zijn verschijning beeldbepalend. Dit is het geval wanneer de 

betreffende boom voor een groot deel zichtbaar is vanuit de openbare ruimte. 

 Leeftijd is minimaal 50 jaar, met uitzondering van bijvoorbeeld een herdenkingsboom 

of groenstructuur. 
 De conditie is niet onherstelbaar slecht en volledig verval wordt niet binnen tien jaar 

verwacht. 

 De boom- of beplantingsstructuur is onderdeel van een weg- en laanbeplanting zoals 

vastgelegd in de het Groenstructuurplan 2007 of het Landschapsbeleidsplan 1992. 

Indien de beeldbepalende boom tevens aan één of meerdere van de volgende specifieke kenmerken 

voldoet, heeft de boom een monumentale waarde en wordt deze in het bestemmingsplan 

opgenomen: 

 Dendrologisch  

De boomsoort komt gemeentelijk of landelijk weinig voor. 
 Ecologisch  

De boom heeft een directe relatie met bijzondere organismen, bijvoorbeeld vleermuizen of 

uilen. 

 Wetenschappelijk  

De boom is een bijzonder zuivere vertegenwoordiger van een soort (genenreservoir). 
 Cultuurhistorisch (erfgoed groen) 

a) Is een relict uit het verleden, bijvoorbeeld grensboom, bakenboom. 

b) Is geplant als herdenkingsteken, bijvoorbeeld Amaliaboom. 
c) Is een kruis/kapelboom. 

d) Heeft een tuin- en landschapsarchitectonische of stedenbouwkundige waarde. 

e) Is een bijzondere groeivorm, bijvoorbeeld meerstammig. 
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Sequoiadendron De Zoom 3 (achtertuin) Malden particulier

Eik 3x Donderbergweg 1 Overasselt particulier

Walnoot Donderbergweg 2 Overasselt particulier

div bomen Donderbergweg 3 Overasselt SBB

Eiken ea bomen op perceel Donderbergweg 4 Overasselt particulier

Haagbeuk rij 11x en eik 2x Donderbergweg hoek Parksesteeg 7 Overasselt particulier

Laan van lindes Dorpsstraat Heumen gemeente

Diverse bomen en fruit Dorpsstraat 39 Heumen particulier

Leilindes 3x Dorpstraat 21, Buurthuis achterzijde Heumen gemeente

Rode Beuk en Essenstoel Dorpstraat 41 Heumen particulier

Amerikaanse eik Dorpstraat 44 Heumen particulier

Leilindes, Treures, Beuk Dorpstraat terrein van de kerk Heumen gemeente

Kastanje Dorpstraat/ Bronbekerplein Heumen gemeente

Noot Dravik, speelveld tegenover  Malden gemeente

diverse bomen Droogsestraat 12 perceel Malden particulier

Rode Esdoorn Droogsestraat 3A Malden particulier

diverse Lei-Linden Droogsestraat 7 (voortuin) Malden particulier

Treurwilg Duisterstraatje 1 achterzijde erf Overasselt particulier

Groenstrook met bomen Eendenpoelseweg Groenstrook Malden gemeente

Walnoot Eindsestraat 10 Nederasselt particulier

Knotlinden Eindsestraat 13 Nederasselt particulier

Wilgen Eindsestraat 6 Hondsburgh Nederasselt particulier

walnotenboomgaard Eindsestraat 9 akv Sluisweg Nederasselt particulier

Berk Ewijkseweg 2a Overasselt particulier

Eik Ewijkseweg 6 Overasselt particulier

Plataan Ewijkseweg 9A sportpark Overasselt particulier

Eik Gaasseltsedam 2 (erf De Gaasselt) Overasselt particulier

Eiken en linden Garstkampsestraat (erf De Poel) Overasselt particulier

Eik 1x Garstkampsestraat 11 (tegenover) Overasselt particulier

Eik 2x Garstkampsestraat 11 (tegenover) Overasselt particulier

Treurwilg Garstkampsestraat 15 A Overasselt particulier

Eik Garstkampsestraat 17 Overasselt particulier

Eik Garstkampsestraat thv 15 in slootkant Overasselt gemeente

Eik Garstkampsestraat/Duisterstraatje 3-sprong Overasselt gemeente

Linde Garstkampsestraat/Hoogstraat 3-sprong Overasselt gemeente

Eiken en elsen ca. 8x op perceelsgrens Gartskampsestraat 15 Overasselt particulier

Eik 2x en Els Gartskampsestraat tussen 15 en 17 wegberm Overasselt gemeente

Zomereik Gladiolenstraat 3 Malden particulier

Es Graaf Lodewijkstraat begraafplaats Heumen gemeente

Zomereiken Groenstrook De Vang Malden gemeente

Laanstructuuur Hamelbergsestraat met laanstructuur en wetering Overasselt gemeente

Eiken in rij Hamelbergstraat 3 Overasselt particulier

Eiken op perceel Hamelbergstraat 4 Overasselt particulier 

Kastanje en Walnoot Hamelbergstraat 6 Overasselt particulier

Inlandse eik 3x in weiland Hamelbergstraat, omgeving, in weiland Overasselt particulier

Leilindes vervallen Hatertseweg 22 Malden particulier

Lindes 5x Hatertseweg 25 langs de weg Malden particulier

Criteria: 

De bomen die op deze lijst zijn gezet, zijn daar opgekomen aan de hand van een aantal 

criteria. Elke boom op de lijst voldoet ten minste aan twee van die criteria. De criteria zijn:  
 De boom is door zijn verschijning beeldbepalend. Dit is het geval wanneer de 

betreffende boom voor een groot deel zichtbaar is vanuit de openbare ruimte. 

 Leeftijd is minimaal 50 jaar, met uitzondering van bijvoorbeeld een herdenkingsboom 

of groenstructuur. 
 De conditie is niet onherstelbaar slecht en volledig verval wordt niet binnen tien jaar 

verwacht. 

 De boom- of beplantingsstructuur is onderdeel van een weg- en laanbeplanting zoals 

vastgelegd in de het Groenstructuurplan 2007 of het Landschapsbeleidsplan 1992. 

Indien de beeldbepalende boom tevens aan één of meerdere van de volgende specifieke kenmerken 

voldoet, heeft de boom een monumentale waarde en wordt deze in het bestemmingsplan 

opgenomen: 

 Dendrologisch  

De boomsoort komt gemeentelijk of landelijk weinig voor. 
 Ecologisch  

De boom heeft een directe relatie met bijzondere organismen, bijvoorbeeld vleermuizen of 

uilen. 

 Wetenschappelijk  

De boom is een bijzonder zuivere vertegenwoordiger van een soort (genenreservoir). 
 Cultuurhistorisch (erfgoed groen) 

a) Is een relict uit het verleden, bijvoorbeeld grensboom, bakenboom. 

b) Is geplant als herdenkingsteken, bijvoorbeeld Amaliaboom. 
c) Is een kruis/kapelboom. 

d) Heeft een tuin- en landschapsarchitectonische of stedenbouwkundige waarde. 

e) Is een bijzondere groeivorm, bijvoorbeeld meerstammig. 
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Leilindes 4x Hatertseweg 26 Malden particulier

bomenrij rondom perceel Hatertseweg 27 Malden particulier

Leilindes Hatertseweg 28 Malden particulier

Twee inlandse eiken Hatertseweg 3 Malden particulier

Leilindes Hatertseweg 36 Malden partiulier

Linde (2x) Hatertseweg 4a (voortuin) Malden particulier

perceel eiken ed Hatertseweg grens Nijmegen Malden particulier

Eik solitair Hatertseweg grens Nijmegen Malden gemeente Nijmegen

Landgoed met bomen Hatertseweg landgoed Elshof Malden particulier

Lindes 5x Heegseveldweg 1 Overasselt particulier

Eiken 6x Heegseveldweg in weiland achter Vosseneindseweg 18 Overasselt particulier

bomenrij eiken en berken Heegseveldweg in weiland to nr 2A Overasselt particulier

Berk Heiweg 3 (voortuin) Malden particulier

Amerikaanse eik meerstammig Heiweg 4 Malden particulier

bomen divers groenstrook Heiweg Heiweg groenstrook Malden gemeente

Eik Hofsteeg (tegenover 3) Overasselt SBB/ gemeente 

3 haagbeuken Hollestraat 22 vanaf de dijk gezien Nederasselt particulier

Beuk Hollestraat 26 Nederasselt particulier

3 berken Hollestraat 8 Nederasselt particulier

Beuk Hollestraat cq pad tegen dijk oude beuk Nederasselt gemeente

Kastanje Hoogstraat 10 (Bakelaar) Overasselt particulier

Acacia 2x Hoogstraat 45 (Molenhuis) Overasselt particulier

Beuk rood Hoogstraat 7 (voorm. Gemeentehuis) Overasselt particulier

Sequoia 3x, linde 1x, esdoorn 2x3, plataan 1x,beuk 1x Hoogstraat Dorpsplein Overasselt gemeente

Eik (De Hut) Hutsestraatje Overasselt particulier

Laan Essen Hutsestraatje Overasselt gemeente

Linde Munnikhof Ijkelaarstaat 1 Overasselt particulier

Kastanjes 2x Ijkelaarstraat 2 Overasselt particulier

Leilindes 3x Ijkelaarstraat 4 Overasselt particulier

Leilindes Jufferstraat 1 Malden particulier

Eik Kasteelsestraat (brandweerkazerne) Overasselt gemeente 

Sequoiadendron Kasteelsestraat 11A Overasselt particulier

Eik Kasteelsestraat 12A Overasselt particulier

Es en 3 x Eik Kasteelsestraat 8 Overasselt particulier

Eiken Kasteelsestraat 8 A Overasselt particulier

treures Kerkje Klokstraatje 2 Nederasselt gemeente

4 lindes Kerkje Klokstraatje 2 Nederasselt gemeente

5 Platanen Kerklaantje 10 Nederasselt Stichting

conifeer en moerascipres Kerklaantje 6 Pastorie conifeer en moerascipres Nederasselt pastorie

Notenboom en boomgaard Kerklaantje hoek Hollestraat achter huis notenboom en boomgaardNederasselt particulier

Kastanjerij Kerklaantje kastanjerij Nederasselt gemeente

Beuk Kerklaantje to Hollestraat 4 Nederasselt gemeente

Esdoorn 2x Kerklaantje17 Nederasselt gemeente

Linden 4x Kerkplein 10 (de Muse) Malden gemeente

Linde Kerkplein 6 (nieuwe gemeentehuis) Malden gemeente

Kastanje, Beuk2x en Linde Kerkplein voor gemeentehuis en op begraafplaats Malden particulier

Italiaanse Populier Kerkplein14 op grens van gemeenteplantsoen Malden particulier/gemeente
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Linde Kerkweg/ Raadhuisstraat hoek Malden gemeente

Am. Eik Kloosterhof (plantsoen) Malden gemeente

Acacia 2x Kloosterstraat/Gladiolenstraat hoek Malden gemeente

Zomereik Koningin Julianastraat naast 24 Heumen gemeente

Rode beuk Koningin Julianastraat thv 18 Heumen gemeente

Zomereik Koningin Julianastraat to 17 Heumen gemeente

Linde Koningin Julianastraat/Zilverbergweg Overasselt gemeente

Beschermd landschap vennen Koortsboom St. Walrickweg Overasselt SBB

2-stammige Pinus Kroonsingel 3 (achtertuin) Malden particulier

3 stammige Esdoorn Kroonsingel 7 Malden particulier

Esdoorn Kroonsingel 86 (achtertuin) Malden Stichting

Zomereik Kroonsingel/ Groesbeekseweg hoek Malden gemeente

Iep Kroonsingel/ Groesbeekseweg hoek Malden gemeente

Pterocaria fr, Esdoorns Kroonwijkplantsoen, voormalige schoolterrein Malden gemeente

Iep Kruisbergsestraat 13 (aan Willem Alexanderstraat) Overasselt particulier

Walnoot Kruisbergsestraat 20 Overasselt particulier

Walnoot Kruisbergsestraat 22 Overasselt particulier

11 lindes, groep Acacia's en 4 eiken Kuilseweg 3 tuin Molenhoek particulier

Kuppenveld Piet van, Plataan+haagbeuken Kuppeveldstraat Piet van Overasselt gemeente

Eiken 8x Laagstraat ri Kasteelsestraat Overasselt gemeente

Lindes 2x Laagstraat thv Kievitstraat 26 Overasselt gemeente

Berken Laagstraat thv Vinkenstraat (kinderboerderij) Overasselt gemeente

Treurwilg, eiken Lokheuvelseweg 2 (De Huufkar) Overasselt particulier

Eik Loksheuvelseweg 3A Egelsmortel Overasselt particulier

Populier Loksheuvelseweg 7 erf Overasselt particulier

Eiken plek Malderburcht omgeving Looistraat Looistraat Heumen gemeente

Cedrus Libani en diverse Looistraat 36 Heumen particulier

Lindes 3x en eiken 3x Looistraat 37 voor en achterzijde boerderij Heumen gemeente

Walnoot 2x Looistraat 45 achterzijde Heumen particulier

Zomereik, eik 4x  en els in weiland Looistraat 46 Heumen particulier

walnoot/kastanje Looistraat 47a Heumen particulier

groensingel Looistraat 49 Heumen particulier

kastanje Looistraat 4a Heumen particulier

Eiken 2x Looistraat 55 Heumen particulier

tuin Jac Maris Looistraat 57 Heumen particulier

linde 7x Looistraat 6 Heumen gemeente

Bomen op perceel Maasdijk 11 Nederasselt particulier

Acacia en paardekastanje Maasdijk 13 Nederasselt particulier

5 leilindes en treurwilg Maasdijk 7 Nederasselt particulier

Treurwilg Maasdijk in berm thv 17 Nederasselt gemeente

Treurwilg Maasdijk thv 7a Nederasselt Waterschap Rivierenland

Knotlinden Maasdijk1 Nederasselt particulier

Walnoot 2x Maasstraat 7 Heumen particulier

Linde, eik Malderburchtstraat ingang Malden Stichting

Eikenlaan Meerestraat Overasselt gemeente

Leilindes Meerestraat 3 Overasselt gemeente

Noot en eik Meerestraat 4 Overasselt particulier
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vastgelegd in de het Groenstructuurplan 2007 of het Landschapsbeleidsplan 1992. 
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 Dendrologisch  

De boomsoort komt gemeentelijk of landelijk weinig voor. 
 Ecologisch  

De boom heeft een directe relatie met bijzondere organismen, bijvoorbeeld vleermuizen of 
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De boomsoort komt gemeentelijk of landelijk weinig voor. 
 Ecologisch  

De boom heeft een directe relatie met bijzondere organismen, bijvoorbeeld vleermuizen of 

uilen. 

 Wetenschappelijk  

De boom is een bijzonder zuivere vertegenwoordiger van een soort (genenreservoir). 
 Cultuurhistorisch (erfgoed groen) 

a) Is een relict uit het verleden, bijvoorbeeld grensboom, bakenboom. 

b) Is geplant als herdenkingsteken, bijvoorbeeld Amaliaboom. 
c) Is een kruis/kapelboom. 

d) Heeft een tuin- en landschapsarchitectonische of stedenbouwkundige waarde. 

e) Is een bijzondere groeivorm, bijvoorbeeld meerstammig. 

Noot Meerestraat 7 Overasselt particulier

Essen 4x Meerestraat/ Oude Kleefsebaan Overasselt gemeente

Suikeresdoorn 2x Merellaan 12 voortuin Malden particulier

Linde 2x Merellaan 22, achterzijde in grasveld Malden gemeente

Platanen, Moeras-Eiken Merellaan groenstrook Malden gemeente

2x Vederesdoorn en 1x Haagbeuk Mgr. V.D. Burgtstraat Overasselt gemeente

Esdoorn Molenkuil 9 Overasselt particulier

Amerikaanse eiken Molensingel Malden gemeente

Els Molenstraat 10 Molenhoek particulier

Gleditsia en Metasequoia Molenstraat 20 A Heumen particulier

Walnoot Molenstraat 23 Heumen particulier

inlandse eik Molenstraat 25 Heumen particulier

Eiken Monumentenweg 6 Heumen particulier

Eiken Monumentenweg 8 Heumen particulier

kastanje 2x naast Hosterd 16 Heumen gemeente

Linde naast Kuilstraat 9 Nederasselt gemeente

1 beuk en 1 eik Naast Zesakkerlaan 34 Overasselt gemeente

Linden (laan) Oosterkanaaldijk Malden gemeente

Beuken Oosterkanaaldijk Malden RWS

Laanstructuuur Oude Boterdijk Heumen gemeente

Rode beuk Oude Boterdijk 10 Heumen particulier

Hazelaar Oude Boterdijk 40 Heumen particulier

rode beuk Oude Boterdijk 9 Heumen particulier

Esdoorn rood Oude Kleefse Baan 28 Overasselt particulier

Kastanje tamme Oude kleefse Baan 31 Overasselt particulier

Gleditsia Oude Kleefse Baan 33 Overasselt particulier

Ensemble Mozes en Aaron eik 3x, linde 3x, rode esdoorn Oude Kleefse Baan 53 Overasselt particulier

Eik Oude Kleefsebaan 69 Overasselt particulier

4 leilindes Oude Kleefsebaan 74 Overasselt particulier

Populier Oude Kleefsebaan 76 Overasselt particulier

Noot Oude Kleefsebaan 80 Overasselt particulier

treurwilg Oude Kleefsebaan ri dijk Overasselt gemeente

Iepen 2x Oude Kleefsebaan thv nr 8 Overasselt gemeente

Kastanje en eik 2x Parksesteeg 14 Overasselt particulier

Eiken 5x en 3x en 4 leilindes Parksesteeg 6 Overasselt particulier

Beuk 4x Parksesteeg 8 (entree) Overasselt particulier

Noot Parksesteeg 9 (entree) Overasselt particulier

plantsoen Plantsoen Koninging julianastraat Heumen gemeente

Zomereik Plantsoen Molensingel hoek Rijksweg Malden gemeente

plantsoen Plantsoen naast Looistraat 4a Heumen gemeente

Acacia Plantsoen tegenover Looistraat 4 Heumen gemeente

Zomereik 2x Plantsoenstraat in plantsoen Malden gemeente

Beuk 2x en linde Plantsoenstraat speelveld De Punt Malden gemeente

Sequoiadendron Prinses Irenestraat 2 Overasselt particulier

Haagbeuk clump Prinses Irenestraat 34 Overasselt particulier

Suikeresdoorns en lindes 4x Raadhuisstraat 1 (voormalig st.Jozefschool) Malden gemeente

Kastanjes 2x en beuk Raadhuisstraat 3 Malden bedrijf

Criteria: 

De bomen die op deze lijst zijn gezet, zijn daar opgekomen aan de hand van een aantal 

criteria. Elke boom op de lijst voldoet ten minste aan twee van die criteria. De criteria zijn:  
 De boom is door zijn verschijning beeldbepalend. Dit is het geval wanneer de 

betreffende boom voor een groot deel zichtbaar is vanuit de openbare ruimte. 

 Leeftijd is minimaal 50 jaar, met uitzondering van bijvoorbeeld een herdenkingsboom 

of groenstructuur. 
 De conditie is niet onherstelbaar slecht en volledig verval wordt niet binnen tien jaar 

verwacht. 

 De boom- of beplantingsstructuur is onderdeel van een weg- en laanbeplanting zoals 

vastgelegd in de het Groenstructuurplan 2007 of het Landschapsbeleidsplan 1992. 

Indien de beeldbepalende boom tevens aan één of meerdere van de volgende specifieke kenmerken 

voldoet, heeft de boom een monumentale waarde en wordt deze in het bestemmingsplan 

opgenomen: 

 Dendrologisch  

De boomsoort komt gemeentelijk of landelijk weinig voor. 
 Ecologisch  

De boom heeft een directe relatie met bijzondere organismen, bijvoorbeeld vleermuizen of 

uilen. 

 Wetenschappelijk  

De boom is een bijzonder zuivere vertegenwoordiger van een soort (genenreservoir). 
 Cultuurhistorisch (erfgoed groen) 

a) Is een relict uit het verleden, bijvoorbeeld grensboom, bakenboom. 

b) Is geplant als herdenkingsteken, bijvoorbeeld Amaliaboom. 
c) Is een kruis/kapelboom. 

d) Heeft een tuin- en landschapsarchitectonische of stedenbouwkundige waarde. 

e) Is een bijzondere groeivorm, bijvoorbeeld meerstammig. 
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Eik Raadhuisstraat parkeerterrein Malden gemeente

Lindes en Zomereiken Randwijksingel 137 grasveld Malden gemeente

Metasequioia Randwijksingel 46 Malden particulier

Groenstructuur van bomen Rijksweg Malden provincie

Amerikaanse eik Rijksweg 1 Malden particulier

Kastanje, Linden, Amerikaanse Eik Rijksweg 10 (voortuin) Malden particulier

Esdoorn (meerstammig) Rijksweg 110 (oude Gemeentehuis) Malden bedrijf

Rode Beuk Rijksweg 11A Malden particulier

Notenboom Rijksweg 181 Achtertuin) Malden particulier

Esdoorns, Eiken, Taxus Rijksweg 205 Malden particulier

Rode Esdoorn 2x Rijksweg 214 Malden particulier

Zomer Eik Rijksweg 215 (entree) Malden particulier

Noot en hazelnoot Rijksweg 217 achtertuin Heumen particulier

perceel Immenhof Rijksweg 224 Heumen particulier

Acacias en rode beuk Rijksweg 230 Heumen particulier

Acacia Rijksweg 248 Heumen particulier

Kastanje Rijksweg 25 Malden particulier

1 haagbeuk Rijksweg 253 Heumen particulier

Rode Beuk Rijksweg 258 Molenhuis Heumen particulier

Moeraseik, Linden, Pinus Rijksweg 55 Malden particulier

Suikeresdoorn Rijksweg 62 Malden particulier

Esdoorn Rijksweg 63 terrein Intratuin Malden bedrijf

diverse bomen Rijksweg 8 Malden particulier

Kastanje en meerstammige esdoorn Rijksweg 84 Malden particulier

Amerikaanse eik, Esdoorn, Rode beuk Rijksweg 9 Malden particulier

Esdoorn, 2 inlandse eiken, Acacia voorzijde Rijksweg/ Molenstraat hotel vd Valk Heumen particulier

ca 10 grote bomen in de groenstrook en 1 linde aan de andere zijde, in het weiland Ringbaan/ Rijksweg groenstrook hoek Heumen gemeente Mook en Middelaar

Treurwilg ea bomen Rotsestraat 2B Overasselt particulier

Eik 2x Rotsestraat 4 achterzijde weiland Overasselt particulier

Treurwilg en eiken Rotsestraat in bocht Overasselt gemeente

Populier Rotsestraat thv nr 5 Overasselt gemeente

Hazelaar Schappeveld naast1 en DeHage 2 Overasselt gemeente

Acacia Schoolstraat Malden gemeente

Zuileik Schoolstraat/ Molensingel hoek Malden gemeente

Suikeresdoorn 2x Schoolstraat/Kloosterstraat hoek Malden gemeente

Eik Schoonenburgseweg (bevrijdingsmonument) Overasselt particulier

Veldweg met rij eiken Schoonenburgseweg 12 (Gijsbers) Overasselt particulier

Essen 2 rijen op perceelsgrenzen Schoonenburgseweg 22 Overasselt particulier

Rode beuk, Walnoot en drie treurwilgen rondom schuur Schoonenburgseweg 24 Overasselt particulier

Acacia 2x Schoonenburgseweg 3 Overasselt particulier

Diverse bomen op perceel Schoonenburgseweg 33 Overasselt particulier

Berken 2x en treurwilg Schoonenburgseweg 35 Overasselt particulier

Twee essen Schoonenburgseweg 37 Overasselt particulier

Bomenrij langs de weg Schoonenburgseweg 37 A Overasselt particulier

Bomengroep eiken Schoonenburgseweg/ Rotsestraat Overasselt provincie

Erf met eik, populier, elzenwal ea Sleeburgsestraat 2a Overasselt particulier

Kastanje 5x, linde Sleeburgsestraat 5a (Sleeburg) Overasselt particulier

Criteria: 

De bomen die op deze lijst zijn gezet, zijn daar opgekomen aan de hand van een aantal 

criteria. Elke boom op de lijst voldoet ten minste aan twee van die criteria. De criteria zijn:  
 De boom is door zijn verschijning beeldbepalend. Dit is het geval wanneer de 

betreffende boom voor een groot deel zichtbaar is vanuit de openbare ruimte. 

 Leeftijd is minimaal 50 jaar, met uitzondering van bijvoorbeeld een herdenkingsboom 

of groenstructuur. 
 De conditie is niet onherstelbaar slecht en volledig verval wordt niet binnen tien jaar 

verwacht. 

 De boom- of beplantingsstructuur is onderdeel van een weg- en laanbeplanting zoals 

vastgelegd in de het Groenstructuurplan 2007 of het Landschapsbeleidsplan 1992. 

Indien de beeldbepalende boom tevens aan één of meerdere van de volgende specifieke kenmerken 

voldoet, heeft de boom een monumentale waarde en wordt deze in het bestemmingsplan 

opgenomen: 

 Dendrologisch  

De boomsoort komt gemeentelijk of landelijk weinig voor. 
 Ecologisch  

De boom heeft een directe relatie met bijzondere organismen, bijvoorbeeld vleermuizen of 

uilen. 

 Wetenschappelijk  

De boom is een bijzonder zuivere vertegenwoordiger van een soort (genenreservoir). 
 Cultuurhistorisch (erfgoed groen) 

a) Is een relict uit het verleden, bijvoorbeeld grensboom, bakenboom. 

b) Is geplant als herdenkingsteken, bijvoorbeeld Amaliaboom. 
c) Is een kruis/kapelboom. 

d) Heeft een tuin- en landschapsarchitectonische of stedenbouwkundige waarde. 

e) Is een bijzondere groeivorm, bijvoorbeeld meerstammig. 
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Eik Sleeburgsestraat 7 Overasselt particulier

laan van lindes Sluisweg Malden gemeente

Kastanje op talud Sluisweg 3 tm 11 Nederasselt Waterschap Rivierenland/RWS/gem

linden rij Sluisweg 3 tm 11 Nederasselt Waterschap Rivierenland/RWS/gem

Kastanjes St. Jacobsweg 11 rondom erf Malden particulier

Diverse bomen op perceel St. Jacobsweg 13 Malden particulier

Zomereiken Tarwe/ achterzijde Vlas Malden gemeente

Ensemble Den Tempel met 3 leilinden Tempelstraat 14 Overasselt particulier

Treures Tempelstraat 14/Maasdijk Overasselt RWS

Linden rij ca. 5 Tempelstraat 4 Overasselt particulier

Kastanje wild Tempelstraat 5 Overasselt particulier

drie leilindes ter hoogte vanSchoonenburgseweg 33A Overasselt gemeente

Paardekastanje Tulpstraat 45, ter hoogte van, in plantsoen Malden gemeente

Eiken Tulpstraat/ Molensingel, parkeerplein erachter Malden gemeente

Ensemble NK kerk met Eiken en Beuken Valkstraat Overasselt gemeente

Eik 2x, es 2x Valkstraat (tegenover 13) Overasselt provincie

Eik Valkstraat (tuinreservaat) Overasselt provincie

Linden langs Valkstraat Valkstraat 12 e.v. Overasselt gemeente

Kastanje Valkstraat 19 (naast) Overasselt gemeente

Walnoot en populier Valkstraat 38 Overasselt particulier

Walnoot Valkstraat 40 Overasselt particulier

haagbeuk 6x Valkstraat 8, 8a Overasselt gemeente

Eiken 2x Veldsingel 29 terrein Veldschuur Malden bedrijf

Notenboom Verbindingsweg 3 Heumen particulier

Walnoot Verbindingsweg 4 Heumen particulier

Paardekastanje Vieracker 16 Malden particulier

Linde Vieracker 55 Malden particulier

Acacia 2x Vinkenlaan 1 Malden particulier

Metasequoia Glyptostroboides Vinkenlaan 48 Malden particulier

Metasequoia Glyptostroboides Vinkenlaan 5 Malden particulier

Zomer Eiken Vinkenlaan en Merellaan groenstrook tussen Malden gemeente

Eiken Vinkenlaan en Mezenlaan groenstrook tussen Malden gemeente 

Es Vogelzang 8 Overasselt partiulier

Plataan Vosseneindseweg 18 Heumen particulier

Eik en Beuk Vosseneindseweg 26 Heumen particulier

Noot 2x Vosseneindseweg 5 Heumen particulier

Walnoot 3x Vosseneindseweg 9 Heumen particulier

Inlandse eik 2x Vosseneindseweg slootkant thv nr 11 Heumen Waterschap Rivierenland

bomenrij inlandse eiken Vosseneindseweg thv 19 Heumen SBB

Linde Vosseneindseweg thv 26/28/30 Heumen gemeente

Populier in wei Weide Donderbergweg 6 Overasselt particulier

Metasequoia Glyptostroboides Westerkanaaldijk 1 Malden particulier

Eiken Westerkanaaldijk 3 weiland Malden particulier

Acacia en eiken Westerkanaaldijk 5 (achtertuin en weiland) Malden particulier

Beuk rood Wilhelminastraat 22 (Rooijakkers) Overasselt particulier

Eik Amer. 1x Willem Alexanderstraat 3 Overasselt particulier

Zomereik 3x Windvleugel 11 Groenstrook thv Malden gemeente

Criteria: 

De bomen die op deze lijst zijn gezet, zijn daar opgekomen aan de hand van een aantal 

criteria. Elke boom op de lijst voldoet ten minste aan twee van die criteria. De criteria zijn:  
 De boom is door zijn verschijning beeldbepalend. Dit is het geval wanneer de 

betreffende boom voor een groot deel zichtbaar is vanuit de openbare ruimte. 

 Leeftijd is minimaal 50 jaar, met uitzondering van bijvoorbeeld een herdenkingsboom 

of groenstructuur. 
 De conditie is niet onherstelbaar slecht en volledig verval wordt niet binnen tien jaar 

verwacht. 

 De boom- of beplantingsstructuur is onderdeel van een weg- en laanbeplanting zoals 

vastgelegd in de het Groenstructuurplan 2007 of het Landschapsbeleidsplan 1992. 

Indien de beeldbepalende boom tevens aan één of meerdere van de volgende specifieke kenmerken 

voldoet, heeft de boom een monumentale waarde en wordt deze in het bestemmingsplan 

opgenomen: 

 Dendrologisch  

De boomsoort komt gemeentelijk of landelijk weinig voor. 
 Ecologisch  

De boom heeft een directe relatie met bijzondere organismen, bijvoorbeeld vleermuizen of 

uilen. 

 Wetenschappelijk  

De boom is een bijzonder zuivere vertegenwoordiger van een soort (genenreservoir). 
 Cultuurhistorisch (erfgoed groen) 

a) Is een relict uit het verleden, bijvoorbeeld grensboom, bakenboom. 

b) Is geplant als herdenkingsteken, bijvoorbeeld Amaliaboom. 
c) Is een kruis/kapelboom. 

d) Heeft een tuin- en landschapsarchitectonische of stedenbouwkundige waarde. 

e) Is een bijzondere groeivorm, bijvoorbeeld meerstammig. 
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Acacia Windvleugel 37 Malden particulier

Zomereik Windvleugel naast 22 Malden gemeente

Wintereiken 2x windvleugel thv 25-27 gemeenteplantsoen Malden gemeente

Linde Winkelcentrum (entree) Malden gemeente

Walnoot en berk Worsumseweg 1 Overasselt particulier

Walnoot, meerstammige boom en inlandse eik Worsumseweg 2 Overasselt particulier

Keutelperkesboom Worsumseweg 3 Overasselt particulier

Linden 6x Worsumseweg thv 2 Overasselt gemeente

Walnoot Worsumseweg to 10 in moestuin Overasselt particulier

Brink met populieren Worsumseweg-Heegtseveldweg Overasselt gemeente

Eik Worsumseweg-Sleeburgsestraat Overasselt particulier

Kastanje wild Zilverbergweg 21 Overasselt particulier

Metasequioia Glyptostroboides Zilverbergweg 55 Overasselt particulier

Walnoot Zilverbergweg 79 in weide Overasselt particulier

Bomen in de groenstructuur volgens Groenstructuurplan 2007 en landschapsstructuur volgens Landschapsbeleidsplan 1992 gemeente
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 Leeftijd is minimaal 50 jaar, met uitzondering van bijvoorbeeld een herdenkingsboom 

of groenstructuur. 
 De conditie is niet onherstelbaar slecht en volledig verval wordt niet binnen tien jaar 

verwacht. 

 De boom- of beplantingsstructuur is onderdeel van een weg- en laanbeplanting zoals 

vastgelegd in de het Groenstructuurplan 2007 of het Landschapsbeleidsplan 1992. 

Indien de beeldbepalende boom tevens aan één of meerdere van de volgende specifieke kenmerken 

voldoet, heeft de boom een monumentale waarde en wordt deze in het bestemmingsplan 

opgenomen: 

 Dendrologisch  

De boomsoort komt gemeentelijk of landelijk weinig voor. 
 Ecologisch  

De boom heeft een directe relatie met bijzondere organismen, bijvoorbeeld vleermuizen of 

uilen. 

 Wetenschappelijk  

De boom is een bijzonder zuivere vertegenwoordiger van een soort (genenreservoir). 
 Cultuurhistorisch (erfgoed groen) 

a) Is een relict uit het verleden, bijvoorbeeld grensboom, bakenboom. 

b) Is geplant als herdenkingsteken, bijvoorbeeld Amaliaboom. 
c) Is een kruis/kapelboom. 

d) Heeft een tuin- en landschapsarchitectonische of stedenbouwkundige waarde. 

e) Is een bijzondere groeivorm, bijvoorbeeld meerstammig. 


