November 2020

Perenboom planten
Weet u de mooiste plek om een perenboom te planten?

Eerder dit jaar (in augustus) was er in Nederland een overschot aan perenboom
vanwege stagnatie in de export. Door het hele land zijn deze bomen aangeboden
om een nieuwe bestemming te krijgen. De gemeente Heerenveen heeft in deze
actie een aantal perenbomen ontvangen voor aanplant in het openbaar groen,
zodat ze beschikbaar zijn voor al onze inwoners. In de winter van 2020/2021
krijgen de bomen hun definitieve plek.



Goed toegankelijk voor voetgangers en
fietsers,



Voldoende afstand van een (drukke)
weg,



Voldoende afstand van een waterkant.

Daarnaast moet de grond geschikt zijn, of
geschikt kunnen worden gemaakt om de
bomen te kunnen planten. Geschikte
grond heeft o.a. de juiste samenstelling
ten aanzien van waterdoorlatendheid en
De boom
De perenbomen zijn zogenaamde laagstam
fruitbomen van het ras ‘conference’.
Laagstam betekent dat ze laag vertakken
en ongeveer 3 tot 5 meter hoog zijn als de
boom volwassen is. Ze bloeien in het
voorjaar en dragen vruchten in september.
De bomen verliezen ’s winters hun blad.
Door hun groei en bloei dragen de
perenbomen bij aan de biodiversiteit in
onze gemeente. De peren zijn lekker om te
eten.
Geschikte locatie
Voor het planten van de bomen worden
locaties gezocht. Op de nieuwe plek moet
de boom de ruimte hebben om goed uit te
groeien. Om de vruchten te kunnen
plukken is het ook van belang dat de
locatie goed toegankelijk is en voldoende
veilig. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

voeding. Op plekken waar bijvoorbeeld
kabels en leidingen in de grond liggen is
het planten van bomen niet mogelijk.
Ook in uw buurt?
Weet u een geschikte plek bij u in de
buurt, in uw dorp of in uw wijk?
Dan horen wij die graag van u.
Deze vraag stellen we aan alle Wijkraden
en Plaatselijke Belangen. We ontvangen
graag uw reactie(s).
Vervolg
We verzamelen uw ideeën en suggesties
en stemmen deze af met de wijkteams
voor beheer en onderhoud.
Afhankelijk van het aantal reacties en de
geschiktheid van de locatie worden de
ideeën een suggesties gehonoreerd.
Hierover ontvangt u bericht.

Uw reactie

Uw suggestie(s) ontvangen wij graag vóór

Reageren kan tót 1 december. Wij

1 december. Dit kan via mail naar:

verzoeken u om namens uw organisatie te

e.cuijpers@heerenveen.nl

reageren (dus niet op individuele basis).

Met vermelding in het onderwerp

Om de locatie goed aan te duiden is het

‘suggestie aanplant perenboom’ en de

vermelden van straatnaam en

naam van de betreffende wijk of dorp.

huisnummer gewenst. Eventueel kan een
kaartje van de locatie (aan de hand van

Vragen

google maps) worden toegevoegd.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact
opnemen met uw wijkmanager

Samen met de al ontvangen suggesties

Annie Stelma, 0513-617490,

worden de meest geschikte locaties

Marc Jense, 0513-617710,

(verdeeld over de gemeente) gekozen.

Rixt Wind, 0513-617619, of
Ruurdtje Annema, 0513-617652.

