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HERSTELPLAN VALWIND LEERSUM
Galgenbosje (oude panelen 11 mei)

Sfeerbeelden voor het natuurbeeld in het herstelde Galgenbosje
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De randen van het bosje (donkergroen) worden aangevuld met heesters en bomen die samen uitgroeien
tot een dikke groene rand. In het hart en richting de
Lomboklaan blijft het bosje iets meer open zodat er
licht tussen de bomen doorvalt en kruiden en grassen
een kans krijgen in de nattere lage delen van het bosje (cirkels).
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De halfverharde paden op de ‘dijkjes’ worden waar
nodig hersteld en behouden hun natuurlijke karakter
als halfverhard bospad (witte lijnen).
schetsontwerp herstelplan Galgenbosje

HERSTELPLAN VALWIND LEERSUM
Kerkplein: het groene hart van het dorp

Sfeerbeeld Kerkplein na herplant van vijf nieuwe lindes in grote groenvakken

minder steen, meer groen....

terugdringen hittestress

bomen niet in, maar naast terras
duurzame standplaats bomen

water bergen en infiltreren
Van de schaduwrijke groene lindelaan op het Kerkplein is er na de valwind aan de oostzijde nog
maar één boom over. Bij de herplant van de bomen willen we ze niet in verharding, maar in
grote plantvakken met bloeiende vaste planten zetten. Hierdoor slaan we twee vliegen in één
klap. De bomen krijgen meer groeiruimte waardoor ze zich beter kunnen ontwikkelen en het
aanzien van het stenen plein wordt een stuk groener. Bovendien voorkomen we zo hittestress
en kunnen we extra regenwater opvangen dat in tijden van droogte weer water afgeeft aan de
beplanting.
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In de uitwerking zal goed gekeken worden hoe alle functies op het plein (markt, fietsenstallen,
autoverkeer etc.) in detail op elkaar afgestemd worden. In het schetsontwerp ziet u dat de
groene strook op meerdere plekken wordt onderbroken zodat panden en parkeerplekken goed
bereikbaar blijven. De terrassen komen op dezelfde plek terug. Ze krijgen meer zon doordat de
bomen niet op het terras worden teruggeplant maar in de plantvakken aan de zijkanten.
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Het kerkplein voor de valwind met de volwassen lindelaan op een verder
volledig verhard plein.
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schetsontwerp groenvakken en bomen Kerkplein
referentiebeeld verhoogde plantvakken met grassen en bloeiende planten

Het kerkplein nu met aan de oostzijde nog maar één linde over.

HERSTELPLAN VALWIND LEERSUM
Opties herstel Lomboklaan (oude panelen 11 mei)
Optie 1: Pleksgewijs bijplanten

sfeerbeeld enkele jaren na aanplant

Op de plekken waar dat kan worden tussen de nog aanwezige bomen nieuwe
bomen teruggeplant. Pas als de beuken aan het eind van hun
levensduur komen worden ze in de toekomst een voor een vervangen. Zo
transformeert de laan heel geleidelijk van beuk naar linde en van oud naar nieuw.
Voordelen:
• Alle bomen die nog aanwezig zijn blijven staan. Ze worden pas vervangen door
een nieuwe boom als ze aan het einde van hun levensduur komen.
Nadelen:
• Het laanbeeld is nog heel lang ‘rommelig’ met groot en klein, beuk en linde door
elkaar heen.
• Het aanslaan van nieuwe bomen onder kruinen van volwassen beuken is moeilijk.
• Er blijven open plekken over omdat niet overal bomen kunnen worden teruggeplant door de ligging van kabels en leidingen. Verleggen daarvan is lastig tussen
de bestaande bomen door. Vooral aan het begin van de Lomboklaan is dit een
probleem.
• Koppelkansen zoals waterberging en grootschalige bodemverbetering zijn moeilijk
in te passen.
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schematische weergave verdeling oude bomen (groen) en nieuwe bomen (oranje). De bomen die door de valwind zijn uitgevallen en vanwege kabels
en leidingen op korte termijn niet terug kunnen komen zijn aangegeven met een kruisje

Optie 2: Groepsgewijs vervangen
Op de stukken waar de meeste uitval is worden over grotere lengte aan weerszijden
van de weg nieuwe bomen aangeplant. De laan bestaat dan uit stukken die zijn
vernieuwd en stukken die nog ouder zijn. Pas later (bijvoorbeeld na 10 en 20 jaar)
worden de overige delen planmatig vervangen.
Voordelen:
• Er ontstaat een helder laanbeeld aan weerskanten van de weg met afwisselend
stukken met nieuwe jonge lindebomen en stukken met oude volwassen beuken.
• De meeste oude bomen blijven nog lang staan. Ze worden pas vervangen als de
nieuwe aanplant groter is en het volwassen groenbeeld over kan nemen.
• In de te vervangen delen kunnen waar nodig kabels en leidingen verlegd worden
zodat er geen gaten overblijven in de laan.
Nadelen:
• Om een helder laanbeeld te kunnen maken worden in de drie te vervangen delen
nog een aantal bomen verwijderd (circa 10 stuks).
• Het verleggen van kabels en leidingen kost tijd. Mogelijk dat delen van de herplant
van de eerste fase daarom niet in de winter van 22/23 maar pas in 23/24 kan
plaatsvinden.
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Optie 3: in één keer vervangen
De snelste manier om het beeld van de Lomboklaan weer te herstellen als laan van
bomen van gelijke grootte en gelijke soort is door de hele laan in één keer te vervangen.
Voordelen:
• Het laanbeeld van bomen van gelijke grootte en van gelijke soort wordt in één keer
hersteld.
• Bomen groeien allemaal gelijk op waardoor het laanbeeld het mooist wordt.
• Over de volledige lengte kan een nieuw profiel worden gerealiseerd waarbij koppelkansen zoals waterberging in bermen en meer kabelvrije ruimte voor de bomen
direct kunnen worden meegenomen.
Nadelen:
• Er worden 52 bomen verwijderd die nog niet aan het einde van hun levensduur zijn.
• Het beeld van een (deels) volwassen laan met grote bomen ben je voor langere tijd
kwijt.
• Het verleggen van kabels en leidingen kost tijd. Herplant van de laan kan daarom
niet in de winter van 22/23 maar pas in 23/24 kan plaatsvinden.
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Opties herstel Lomboklaan (oude panelen 11 mei)
sfeerbeeld na circa 10 jaar

sfeerbeeld na circa 30 jaar
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Welke bomen op welk moment vervangen worden hangt bij deze optie af van de levensverwachting van elke individuele boom.
Bovenstaand schema is dan ook indicatief en laat alleen zien dat het om een willekeurige menging gaat van oude en nieuwe bomen
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Welke bomen op welk moment vervangen worden hangt bij deze optie af van de levensverwachting van elke individuele boom.
Bovenstaand schema is dan ook indicatief en laat alleen zien dat het om een willekeurige menging gaat van oude en nieuwe bomen
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