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Inleiding 
De Oude Weerseloseweg in Borne is een fietspad, dat het Blauwgras (zuiden) en de Weerselosestraat (noorden) 

met elkaar verbindt. Het is genoemd in het Groenbeleidsplan 2008-2020 als  een recreatieve route, een 

belangrijke groenstructuur door de bebouwde kom naar het buitengebied. Ook wordt het groen in het 

Groenbeleidsplan langs het fietspad genoemd als een om te vormen situatie. De heestersbegroeiing is te hoog en 

belemmert het zicht op de verschillende kruisingen. 

De randvoorwaarden voor de omvorming zijn: 

 Bomen van de eerste en tweede grootte 

 Eenvoud en rust in het straatbeeld. 

 

Aan de weerszijden van de Oude Weerseloseweg ligt een groenstrook van 2,5 tot 3 meter breed. In deze strook 

zijn bomen van de eerste grootte (eik, esdoorn en es)  geplant, die inmiddels een behoorlijke omvang hebben 

bereikt. De conditie van de bomen is voldoende (opname januari 2018).  

De onderbegroeiing bestaat uit uiteenlopende heesters (o.a. Cotoneaster, Kolkwitzia, Symphoricarpos en 

prunus). Door de hoogte van de heester zijn met name de kruisingen onoverzichtelijk. 

 

Omwonenden melden met regelmaat overlast van bomen (schaduwwerking, worteldruk en blad- en vruchtval).  

De bomen staan op ongeveer een meter afstand van de erfgrens en zorgen door de worteldruk voor ontwrichte 

schuttingen en schade aan verharding in de tuin. Deze schade is niet weg te nemen, door gebruik te maken van 

het recht van wortelkap (burgerlijk wetboek). De boom zou te veel worden aangetast, met als gevolg instabiliteit 

en (sterk) verminderde conditie, waardoor handhaving uiteindelijk niet meer mogelijk is. 

 

Voor aanvang van deze omvorming heeft er in mei 2018 een bewonersavond plaatsgevonden over het groen (en 

dan met name de bomen) langs het fietspad ter hoogte van het Raaigras. De meeste aanwezigen willen af van de 

hoge bomen, waarbij ook aandacht is gevraagd voor de onderbegroeiing. Een kleiner aantal wil de bomen graag 

behouden. Afgesproken is om de op- en aanmerkingen te verwerken in een voorstel, dat begin oktober zou 

worden gepresenteerd. 

 

Omvorming 
De Oude Weerseloseweg wordt genoemd in het Groenbeleidsplan als een om te vormen situatie. Nog los van het 

beeld, dat wordt nagestreefd met de aanduiding recreatieve route, hebben bomen van de eerste grootte een 

beperkte toekomst in strook met een breedte van 2,5 tot 3 meter. Door de aanwezigheid van rioolbuizen is de 

effectieve breedte bovendien beduidend minder. De overlast, die wordt gemeld door aanwonenden, is een direct 

gevolg van een te beperkte afstand tot de erfgrenzen en de beperkte groeiruimte.  

 

Om tegemoet te komen aan de opdracht van omvorming, zoals genoemd in het Groenbeleidsplan, zal het groen 

als geheel beoordeeld moeten worden. Door de beperkte groeiruimte zal gekozen moeten worden voor bomen 

met een beperktere omvang (maximaal de tweede grootte). In dit voorstel is niet uitgegaan van één soort, maar 

van variatie.  

 

 

De Acer campestre ‘Fastigiatum’ bereikt een maximale hoogte van 8 meter en 
groeit smal op. Deze esdoorn is daarmee prima geschikt voor een smallere weg 
(fietspad). Deze Acer heeft een smalle eivormige kroon en is een drachtboom voor 
bijen en een waardboom voor vlinders. 



 

 

 

De Acer rubrum 'Brandywine' wordt maximaal 10 meter hoog. Deze esdoorn 
verkleurt in de herfst van rood naar diep purperrood. Ook deze boom is goed toe te 
passen in de smallere groenvakken. 

 

 

 

De Amelanchier arborea ‘Robin Hill’ of krentenboom is een kleine boom, die met 
witte bloemen in het voorjaar bloeit. In de herfst vormen zich bessen en verkleuren 
de bladeren roodbruin.  
De krentenboom wordt zo’n 10 meter hoog en heeft een vrij open kroon. 

 

 

De basis van de laanbeplanting wordt gevorm door de Acer campestre ‘Fastigiatum’, voor de kleuraccenten 

zorgen de Amelanchier (bloei en herfstkleur) en de Acer rubrum ‘Brandywine’ (herfstkleur). 

 

Voor de onderbeplanting is gekozen voor de bestaande heesters. Deze los uitgegroeide heesters hebben  

sierwaarde (bloei en bessen) en door de hoogte valt de variatie aan erfafscheidingen minder op. Voor de 

veiligheid wordt de rand langs het fietspad vrijgehouden door de heesters periodiek terug te snoeien. Ook worden 

de heesters rond de kruisingen op maximaal 80 centimeter gehouden. 
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Oude Weerseloseweg: de nieuwe situatie 


