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Aan het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Arnhem. 

Geacht College en Raadsleden, 

De  bomen van de Beukenlaan aan de rand van Monikenhuizen en Geitenkamp hebben zwaar te 

lijden door de droge en hete zomers. Beuken zijn zeer gevoelig voor droogte, waardoor bij het 

uitblijven van maatregelen veel bomen de volgende zomer hier zullen verdrogen. De huidige – nu 

nog bijna volledige –  beuken rijen zijn een fraaie markering van de wijk en vormen een goede 

groenzone tussen de wijken en het bijna geheel vernieuwde sportcentrum Valkenhuizen. In de 

zijstraten groeien maar zeer weinig bomen.  

Het verlies van de beuken zou een enorme verarming aan grote bomen betekenen voor 

Monnikenhuizen en de Geitenkamp en voor het aanzicht van het sportcentrum Valkenhuizen. 

Vorige week is een kort gesprek geweest met afdeling beheer van de gemeente Arnhem. Door de 

grond rondom de bomen te bewerken en de grond te verrijken met voedingstoffen, kunnen de groei 

condities en de overlevingskansen van de  fraaie beuken aanmerkelijk vergroot worden. Ook kan via 

de weg meer regenwater naar de bomen toe geleid worden. 

Wij willen daarom het volgende bij u bepleiten: 

1. Voldoende beheergeld vrij te maken om met spoed de groei omstandigheden voor de bomen van 

de Beukenlaan aanmerkelijk te verbeteren, zodat deze de droge zomers beter kunnen doorstaan. En 

tevens andere maatregelen te nemen die overlevingskansen van de beuken groter  maken, zoals 

bijvoorbeeld regenwater geleiding naar de bomen toe. 

 2. Meer beheer en onderhoudsgelden te reserveren voor 2021 om de schade aan bomen in Arnhem 

door de droge en hete zomers te beperken. Het huidige beheerbudget is veel te klein. 

 

 

Laat de bomen van de Beukenlaan in de 

Geitenkamp, Monnikenhuizen en langs  

het Sportcentrum Valkenhuizen NIET 

verdrogen!   

         

14 september 2020, Arnhem 

Arnhmese Bomenbond 
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Arnhem wil vooral meer geld uitgeven om meer bomen te planten en meer fraaie bomen te laten 

groeien. Deze doelstellingen kunnen echter niet gehaald worden als niet ook structureel meer geld  

gereserveerd wordt voor beheer en onderhoud. Op tal van plekken zijn nieuwe bomen geplant, 

terwijl er geen geld beschikbaar is voor voldoende onderhoud en beheer. Met als gevolg dat veel 

nieuwe aanplant in de stad verloren gaat. 

We vragen u met klem om de bomen aan de Beukenlaan te redden door de komende maanden  de 

groeicondities en de watertoevoer te verbeteren. 

Overigens willen wij ook op de hoogte gesteld wanneer eindelijk het (concept) Uitvoeringsplan voor 

het nieuwe Bomenplan bekend wordt gemaakt en verzoeken u dit concept plan naar ons per mail te 

sturen. Wellicht weet u nog dat in de maanden januari en februari wij meerdere malen met u hebben 

gesproken in de gemeenteraad en dat toen nadrukkelijk de komst van het Uitvoeringsplan aan de 

Raad is toegezegd. Sindsdien hebben wij noch van u, noch van het stadhuis iets vernomen over dit 

Uitvoeringsplan. 

In afwachting van uw hopelijk spoedige antwoord. 

Met vriendelijke groet 

namens de Arnhemse Bomenbond  

Anne Ferwerda, Marloes Spaander, Joost Blasweiler, Ellen Karis 

 
De  Arnhemse Bomenbond is een samenwerkingsverband van: 
Bloei! In Arnhem, Actievoerders voor de bomen in Arnhem, Stichting EDSP ECO, Natuur en Milieu 
Schuytgraaf, Werkgroep Behoud Bomen in Arnhem, Elderveld Groen, Redactie Bomen en Bos, 
Werkgroep  Klingelbeek, Arnhems Peil. 
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Enkele zijstraten van de Beukenlaan. 

 
 
Beukenlaan  8 september 2020 . 


