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De tuin van het Dordrechts Museum
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Dat bomen belangrijk zijn voor de stad en haar bewoners 
is inmiddels wel bekend. Maar kénnen we ook de bomen 
in onze stad? Vaak lopen we aan bomen voorbij zonder ze 
echt op te merken. 

In Dordrecht staan meer dan 50 duizend oude en nieuwe 
bomen. Een paar echte parels wil ik hier noemen, zoals de 
vijvercipres in Park Weizigt. Al van verre zie je deze 100-jarige 
boom staan. Voor onze begrippen is hij behoorlijk oud, maar 
in het land van oorsprong (Noord-Amerika) kunnen deze 
bomen 1.600 jaar worden. Ook indrukwekkend is de 300 jaar 
oude acacia in Park Merwestein, waarvan de stam uit 
verschillende delen bestaat. 
Natuurlijk gedijt een boom het beste als hij met rust wordt 
gelaten. Als er niet met grote machines in de grond om hem 
heen wordt gegraven en als er geen verharding op zijn 
wortels wordt aangelegd. In de stad is het dan ook een 
grote uitdaging voor bestuurders en inwoners om bomen 
rust en ruimte te bieden. 
In deze bomenroute loopt u langs een aantal van die 
straatbomen. Bijvoorbeeld de Hollandse linde midden op de 
stoep aan de Spuiboulevard. Bij de nieuwbouw is er alles 
aan gedaan om deze te behouden. Ook voor de beuk voor 
Cinemacenter The Movies, die tussen auto’s en een terras 
staat, zijn maatregelen genomen om zijn wortelpakket te 
beschermen.

De gemeente Dordrecht is trots op haar bomen. Ze zet zich 
op verschillende manieren in om de bomen in de stad te 
beschermen en te behouden voor de toekomst. Dat 
Dordrecht de zorg voor haar bomen serieus neemt is ook 
internationaal opgemerkt: sinds februari 2020 mag 
Dordrecht zich als eerste Nederlandse stad ‘Wereldbomen-
stad’ noemen. Een erkenning van het internationale 
programma Tree Cities of the World. Een mooi cadeau in het 
jaar dat Dordrecht 800 jaar bestaat! 

Dit boekje is samengesteld ter gelegenheid van het 
vijftigjarig bestaan van de Bomenstichting. Het leidt u langs 
oude en minder oude bomen in het historische hart van de 
stad, even daarbuiten en in enkele nieuwbouwwijken en 
vertelt u ‘het verhaal’ achter de bomen. U kunt lezen, en  
bij negen bomen horen, waarom nu juist deze boom 
bijzonder is. 

Ik wens u een fijne en leerzame wandeling!

Marco Stam
wethouder Sport, Wonen en Openbare Ruimte

In het midden van dit boekje vindt u een overzicht 
van de 29 geselecteerde monumentale bomen. 
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Alle bezoekers van het museum lopen door deze fraaie kastanje-
laan naar de ingang. In de zomer heerlijk in de schaduw. Maar 
ook in de winter zijn de bomen fraai met hun silhouet. De bomen 
hebben honderdduizenden bezoekers langs zien lopen, maar 
hebben de bezoekers ook de bomen gezien? Eén exemplaar is in 
1980 vervangen. De paardenkastanjes staan er goed bij. Bijzonder 
in een tijd waarin veel kastanjes te lijden hebben van allerlei 
aantastingen en hittegolven.

Aesculus hippocastanum 

PLANTJAAR: 1950

TUIN VAN HET DORDRECHTS MUSEUM, MUSEUMSTRAAT 40

Witte paardenkastanje 2

Het Dordrechts Museum is één van de oudste musea in 
Nederland: opgericht in 1842 in de oude Boterbeurs op initiatief 
van enkele invloedrijke burgers van de stad. In 1904 is het 
museum verhuisd naar deze locatie. In de tuin staan echt oude 
bomen. Zo stammen de drie dikke platanen uit de beginperiode 
van het museum: zij hebben dus de gehele ontwikkeling van 
het museum meegemaakt. Het is goed toeven in de schaduw 
van de platanen. 

Gewone plataan 
Platanus x hispanica 

BOOMNR. OP WEBSITE: 1680495PLANTJAAR: 1800

TUIN VAN HET DORDRECHTS MUSEUM, MUSEUMSTRAAT 40
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Als je door de renaissancepoort van het Arend Maartenshof 
loopt, ga je terug in de tijd en sta je ineens midden in een oase 
van rust. Het hofje, een rijksmonument, werd in 1625 opgericht 
door Arend Maartenszoon: 38 woningen voor arme vrouwen. De 
tuin wordt gedomineerd door vijf indrukwekkende platanen. 
Rondom de waterput staan er vier. De oudste en dikste boom 
staat iets verderop. Het hofje is overdag toegankelijk.

Platanus x hispanica 

PLANTJAAR: 1850-1860

PLANTJAAR: 1810-1820

AREND MAARTENSHOF, MUSEUMSTRAAT 56

Gewone plataan 4

In de tuin staan ook nog drie indrukwekkende beuken.  
De oudste beuk staat langs het hek. Zijn mooie, volle kroon valt 
vooral in de zomer op als je de Museumstraat inloopt vanaf het 
centrum. De andere twee beuken zijn jonger, maar hebben toch 
ook al een flinke omvang bereikt. Beuken hebben een 
kwetsbaar, oppervlakkig wortelgestel, ze hebben rust en ruimte 
nodig. De beste plek zijn stille binnentuinen, zoals de tuin van 
het museum. Beuken kunnen dan 200-300 jaar oud worden. 

Bruine en groene beuk 
Fagus sylvatica ‘Atropunicea’

BOOMNR. OP WEBSITE: 1695549PLANTJAAR: 1880 EN 1925

TUIN VAN HET DORDRECHTS MUSEUM, MUSEUMSTRAAT 40
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Theater Kunstmin is een rijksmonument gebouwd in 1889.  
Rond het theater is een tuin aangelegd waar deze kastanje in 
alle rust kan uitgroeien. Het plantjaar van de boom wordt 
geschat op 1900, maar het is goed mogelijk dat hij al kort na de 
bouw van het theater in de tuin is aangeplant. De kastanje 
staat er goed bij en lijkt geen last te hebben van kastanjebloe-
dingsziekte of mineermot. In het voorjaar bloeit hij overdadig, 
een lustoord voor insecten.

Aesculus hippocastanum

BOOMNR. OP WEBSITE: 1680501PLANTJAAR: 1900

WILLEM KES-PLANTSOEN

Witte paardenkastanje 6

Deze beuk staat voor Cinema The Movies. Oorspronkelijk was 
hier de tuin van de Latijnse school. Een indrukwekkende beuk 
die vroeger alle ruimte en rust had om uit te groeien. De tuin is 
nu een bestraat terras en parkeerterrein. Beuken kunnen 
dergelijke verdichting slecht verdragen, omdat ze oppervlakkig 
wortelen. Om de wortels van deze boom te beschermen en 
verdichting te voorkomen is een ‘boomvlonder’ om de 
stamvoet geplaatst. 

Bruine beuk 
Fagus sylvatica ‘Atropunicea’

BOOMNR. OP WEBSITE: 1695550PLANTJAAR: 1920

CINEMA THE MOVIES DORDRECHT, NIEUWSTRAAT 60-62
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Park Merwestein staat propvol bomen: hemelboom, roodbladige 
kerspruim, Japanse notenboom, tulpenboom enzovoort, zie de 
bomenwijzer van het park. Deze acacia is 300-325 jaar oud, zo 
heeft onderzoek in de zomer van 2020 uitgewezen. Het is geen 
hoge boom meer, maar toch dwingt hij respect af met zijn oude 
stam die uit verschillende delen bestaat. De soort komt 
oorspronkelijk uit Noord-Amerika en is in 1601 door vader en 
zoon Robin (vandaar: Robinia) in Europa ingevoerd. 

Robinia pseudoacacia

BOOMNR. OP WEBSITE: 1695552PLANTJAAR: 1700

PARK MERWESTEIN 

Valse acacia 8

Platanen kunnen veel verdragen en zijn uitstekende stads-
bomen. De grote bladeren vangen veel fijnstof af. Ze hebben wel 
veel licht nodig om goed te kunnen groeien. Daarom groeien ze 
soms scheef naar het licht toe. Elk jaar laten platanen een deel 
van hun bast vallen, waardoor een kenmerkend vlekkenpatroon 
ontstaat. Van nature komen platanen voor rond het Middel-
landse Zeegebied: ze kunnen daar meer dan 1000 jaar oud 
worden.

Gewone plataan 
Platanus x hispanica

BOOMNR. OP WEBSITE: 1680502PLANTJAAR: 1900

WILLEM KES-PLANTSOEN

7

Langs m
onum

entale bom
en in DordrechtLa

ng
s 

m
on

um
en

ta
le

 b
om

en
 in

 D
or

dr
ec

ht

scan de QR code 
voor de audiotour



Vlak naast het beeld van oud-burgemeester H.J. Wichers staat 
deze pluim-es, geënt op een gewone es. De entplaats is goed 
zichtbaar. Vlak daarboven is ooit een enorme tak uitgebroken, 
de boom is niet meer in topconditie. De es is een inheemse 
soort en behoort tot de familie van de olijven. Het is een 
snelgroeiende boomsoort. Essenhout is elastisch, het wordt 
gebruikt voor liggers van gymnastiektoestellen, stelen van 
bijlen en spades. De oudste es van Nederland staat in Sint Kruis 
in Zeeland (plantjaar 1750-1800). 

Fraxinus ornus geënt op gewone es - Fraxinus excelsior

PLANTJAAR: 1900

PARK MERWESTEIN
Langs m

onum
entale bom

en in Dordrecht

Pluim-es 10

Langs het pad om de dierenweide staat deze prachtige 
haagbeuk. Hij trekt zelfs internationale aandacht vanwege zijn 
ouderdom en dendrologische waarde: het is een eikbladige 
haagbeuk. Deze bijzondere boomsoort heeft twee verschillende 
bladvormen: sommige bladeren lijken op eikenbladeren, andere 
op iepenbladeren. De bladeren zijn een voedselbron voor de 
rupsen van 23 soorten vlinders. Vogels en muizen zijn dol op de 
zaden. Deze boom is een prima klimboom voor de jeugdige 
bezoekers van het park.  

Eikbladige haagbeuk 
Carpinus betulus ‘Quercifolia’

BOOMNR. OP WEBSITE: 1695553PLANTJAAR: 1850

PARK MERWESTEIN 
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Op een begraafplaats kunnen bomen ongestoord oud worden. 
Op de Essenhof zijn dan ook verschillende prachtige oude 
bomen te bewonderen. Het is wel even zoeken naar de 
eenbladige es, hij staat in een hoekje in hetzelfde laantje als de 
bruine beuk en de paardenkastanje op de volgende pagina’s. 
Het is een indrukwekkende oude boom. Opvallend is dat hij met 
een stalen kabel een treurbeuk helpt overeind te houden. Dit is 
goed te zien. 

Fraxinus excelsior ‘Diversifolia’

BOOMNR. OP WEBSITE: 1688215PLANTJAAR: 1900

BEGRAAFPLAATS ESSENHOF

Eenbladige es 12

De zilveresdoorn of witte esdoorn komt oorspronkelijk uit 
Noord-Amerika en dankt zijn Nederlandse naam aan de 
witgrijze onderkant van het blad. Een mooi gezicht als het 
waait. Zilveresdoorns staan vaak langs brede lanen en in 
parken. Ze hebben namelijk veel ruimte nodig en kunnen ruim 
30 meter hoog worden. Ze vormen een brede, waaiervormige 
kroon. Het hout wordt gebruikt voor onder andere muziek-
instrumenten.

Zilveresdoorn 
Acer saccharinum

PLANTJAAR: 1900

PARK MERWESTEIN
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Nog een geweldige boom aan hetzelfde laantje: de paardenkas-
tanje bij de oude ingang aan de Dubbeldamseweg. Opvallend is 
zijn fraai gedraaide stam. De paardenkastanje werd in de 17e 
eeuw vanuit de Balkan in Nederland ingevoerd. Tegenwoordig 
wordt de paardenkastanje vaak belaagd door de larve van de 
mineermot, die zich voedt met de bladeren. Hierdoor ontstaat 
een gangenpatroon en worden de bladeren bruin, alsof de 
herfst al vroeg is begonnen. Deze kastanje staat er gelukkig 
goed bij!  

Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’

BOOMNR. OP WEBSITE: 1680294PLANTJAAR: 1900

BEGRAAFPLAATS ESSENHOF

Witte paardenkastanje 14

Deze beuk is echt indrukwekkend met zijn brede kroon. Hij is al 
van verre zichtbaar en biedt schaduw aan de bezoekers van de 
graven. Helaas is de boom niet meer in topconditie: aan de 
stamvoet groeien dikrandtonderzwammen. Dit is een houtrot-
schimmel, die rot in de boomwortels en stamvoet veroorzaakt. 
De aantasting verspreidt zich vaak traag waardoor bomen soms 
nog lang kunnen blijven staan. Hopelijk is dat met deze 
topboom ook het geval. 

Bruine beuk 
Fagus sylvatica ‘Atropunicea’

BOOMNR. OP WEBSITE: 1680295PLANTJAAR: 1880

BEGRAAFPLAATS ESSENHOF

13

Langs m
onum

entale bom
en in DordrechtLa

ng
s 

m
on

um
en

ta
le

 b
om

en
 in

 D
or

dr
ec

ht



Het Weizigtpark is ontstaan uit het gelijknamige landgoed. Het 
deel waarin deze boom staat was oorspronkelijk weidegebied 
en is aangelegd rond 1947. Deze zilveresdoorn stond er dus al ver 
voor de aanleg van het park in de jaren veertig. Hij staat 
helemaal vrij en heeft kunnen uitgroeien tot een indrukkende 
boom. Een zilveresdoorn vormt vaak waterloten: veel kleine 
takken op de stam. Dit is later te zien in het hout (knoesten), 
bijvoorbeeld in muziekinstrumenten. 

Acer saccharinum Pyramidale

BOOMNR. OP WEBSITE: 1695554PLANTJAAR: 1894

WEIZIGTPARK 

Zilveresdoorn 16

De tulpenboom komt uit Noord-Amerika en kan in korte tijd  
30 meter hoog worden. Hij is familie van de beverboom 
(Magnolia). Een tulpenboom heeft veel ruimte nodig en bloeit 
pas als hij een jaar of twintig is. De bloemen zijn geel en op 
ieder bloemblad zit een oranje vlek: net tulpen. Een prachtig 
gezicht in het voorjaar! De schrijver W.C. Hoogewey heeft deze 
tulpenboom een plekje gegeven in zijn boekje Boeiende bomen 
van Dordt. 

Tulpenboom 
Liriodendron tulipifera

PLANTJAAR: 1950

WEIZIGTPARK
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Deze boom is echt het pronkstuk van het park! Wat een 
geweldig mooie boom, zo direct bij de ingang. De vijvercipres is 
een ondersoort van de meer bekende moerascipres. Het zijn 
naaldbomen die in de winter hun naalden verliezen, net als de 
lariks. In het land van oorsprong, de moerasgebieden van 
Noord-Amerika, kunnen moerascipressen wel 1600 jaar oud 
worden. Door een sterk wortelgestel waaien ze niet om. Deze 
vijvercipres is ongeveer net zo oud als het voormalige koetshuis. 

Taxodium distichum imbricatum

BOOMNR. OP WEBSITE: 1680275PLANTJAAR: 1900

WEIZIGTPARK BIJ DUURZAAMHEIDSCENTRUM WEIZIGT

Vijvercipres18

In het bosgedeelte van het park staan enkele eiken. De 
inheemse zomereik is de meest voorkomende eik in Nederland. 
Je zou hem de koning van het woud kunnen noemen, want hij 
kan uitgroeien tot een hoogte van 40 meter. Bij voldoende 
ruimte kan de kroon ook 40 meter breed worden. Inheemse 
eiken zijn van essentieel belang voor de biodiversiteit: er leven 
vierhonderd soorten insecten op de eik. Over de leeftijd van 
deze eik lopen de schattingen uiteen.

Zomereik 
Quercus robur

BOOMNR. OP WEBSITE: 1695555PLANTJAAR: 1825

WEIZIGTPARK
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Een verrassing! Middenin de nieuwbouw, tussen parkeergarage, 
kantoren en flats staat deze mooie treurbeuk. Een treurbeuk 
kan uitgroeien tot een enorm brede boom, doordat hij steeds 
nieuwe boogvormige takken vormt. Treurbomen kom je veel 
tegen op begraafplaatsen en in parken waar ze ruimte en rust 
hebben. Deze boom zou in de jaren zeventig verplant zijn 
geweest, maar daar zijn geen gegevens meer van bekend. In elk 
geval staat hij er goed bij, evenals de buurboom: een mooie 
paardenkastanje. 

Fagus sylvatica ‘Pendula’

PLANTJAAR: 1930

VAN GODEWIJCKSTRAAT

Treurbeuk 20

Het voormalig landgoed Rozenhof werd in 1891 gesticht door 
graaf Van Rechteren Limpurg. Nu rest alleen nog een kapitale 
villa en een klein parkje met vier Italiaanse populieren. Ze zijn al 
van verre te zien. In de 19e eeuw is deze karakteristieke, strak 
opgaande populiersoort vanuit Lombardije (Italië) over heel 
Europa verspreid. Ze worden ook wel de ‘cipressen van de Lage 
Landen’ genoemd. Kenmerkend zijn de plankwortels aan de 
stamvoet waardoor de boom stabiel is.

Italiaanse populier 
Populus nigra ‘Italica’

BOOMNR. OP WEBSITE: 1695556PLANTJAAR: 1930

ROZENHOF
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Dit is waarschijnlijk de oudste hemelboom van Dordrecht. 
Destijds was deze boomsoort populair als stadsboom. Hij groeit 
snel, bloeit prachtig en heeft weinig onderhoud nodig. Veel 
ruimte heeft de boom hier niet, toch weet hij zich te handha-
ven. Een groot nadeel van deze boomsoort is dat hij zich enorm 
breed verspreidt, hij overwoekert zijn hele omgeving, van tuinen 
tot aan natuurgebieden toe. Vandaar dat de soort niet meer 
aangeplant mag worden. 

Ailanthus altissima 

BOOMNR. OP WEBSITE: 1695558PLANTJAAR: 1900

ACHTERKANT BOTGENSSTRAAT 27

Hemelboom 22

Linden zijn inheemse bomen en komen met name voor in 
beekdalen. Maar vanwege de zoete geur van de bloemen 
worden linden ook vaak in steden geplant.
Deze linde is tijdens de aanleg van de appartementencom-
plexen in 2004 behouden. Om de boom voldoende ruimte te 
geven is de groeiplaats beschermd. Zijn conditie is goed en in 
het voorjaar bloeit hij overdadig. De bloemen hangen dan in 
trossen bij elkaar. Insecten zijn dol op de nectar.

Hollandse linde 
Tilia x europaea 

BOOMNR. OP WEBSITE: 1695557PLANTJAAR: 1935

SPUIBOULEVARD TEGENOVER NR. 250
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In het gebied de Boogjes is behoorlijk gesaneerd. Goed dat een 
aantal oude bomen gespaard zijn gebleven, zoals een peren-
boom, een fijnbladige es en deze venijnboom. De wetenschap-
pelijke naam Taxus is bekender dan de Nederlandse naam 
venijnboom. In Nederland kennen we de venijnboom vooral als 
haag, hij is namelijk goed te snoeien. Als boom kan hij heel oud 
worden, 1500-2000 jaar. De oudste venijnboom in Nederland 
staat bij kasteel Warmond en is zo’n 375 jaar.

Taxus baccata

BOOMNR. OP WEBSITE: 1695559PLANTJAAR: 1900

ACHTERKANT BOOGJES, TUSSEN RUITENSTRAAT EN PELSERSTRAAT

Venijnboom 24

Een klein straatje in het hart van de stad met enkele flinke 
bomen rondom een speelveldje. Een paardenkastanje heeft 
grote bladeren en kleverige knoppen. Hij bloeit met schitteren-
de pluimen en in de herfst vormt hij stekelige vruchten 
(bolsters) met daarin de glimmend bruine kastanjes. Zijn 
oorsprong ligt op de Balkan. De naam paardenkastanje heeft te 
maken met een oud gebruik om kastanjes aan paarden te geven 
als hoestmiddel. Voor mensen zijn de kastanjes giftig.

Witte paardenkastanje 

PLANTJAAR: 1900

BOTGENSSTRAAT TUSSEN 25A EN 81
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Dit plantsoen was oorspronkelijk de tuin van de Grote Kerk of 
Onze-Lieve-Vrouwekerk. Nu is het een openbaar plantsoen. Een 
heerlijke omgeving van rust en schaduw aan de haven, in het 
historische centrum. Al in de 14e eeuw werd begonnen met de 
bouw van deze imposante kerk. Hij wordt omringd door linden. 
Oude en minder oude bomen. Langs het pad naar de zijingang 
van de kerk staan leilinden. In het voorjaar verspreiden de 
bloemen een overdadige, zoete geur. 

Tilia x europaea 

PLANTJAAR: 1900

GROTEKERKSPLEIN, LANGE GELDERSEKADE 2

Hollandse linde 26

Tegenover de venijnboom staat een mooie Italiaanse populier. 
Populieren (ook wel espen genoemd) danken hun naam aan het 
trillen van de bladeren in de wind: het Griekse paipalein = 
trillen. De stam van deze boom wordt begroeid door klimop. 
Voor vogels een goede schuil- en nestplaats en voor insecten 
een bron van voeding. Zeker in het late najaar. Klimop bloeit 
laat en is soms nog de enige plek waar bijen voedsel kunnen 
vinden. 

Italiaanse populier 
Populus nigra ‘Italica’

PLANTJAAR: 1900

ACHTERKANT BOOGJES, TUSSEN RUITENSTRAAT EN PELSERSTRAAT
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Zo moet een beuk staan: helemaal vrij! Deze beuk staat midden 
in een woonwijk, maar heeft alle ruimte. Met zijn volle kroon is 
de beuk indrukwekkend en zeker beeldbepalend. Over zijn 
leeftijd is binnen de gemeente nogal wat discussie. Is hij 
geplant rond 1900 of een halve eeuw eerder? In elk geval is hij 
niet de oudste boom van Dordrecht. Dan kom je toch uit bij de 
platanen in de Museumstraat of de valse acacia in park 
Merwestein. 

Fagus sylvatica ‘Atropunicea’

BOOMNR. OP WEBSITE: 1680486

AAN DE TOLBRUGKAMP
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Bruine beuk 28

Het meest opvallende aan een plataan is de mooie schors.  
Die bestaat vaak uit grijsgroene puzzelvormige platen die na 
verloop van tijd afbladderen. Daardoor wordt plaatselijk de 
geelwitte onderschors zichtbaar. Deze plataan maakt onderdeel 
uit van het historische havenbeeld van Dordrecht. De havens 
liggen buitendijks waardoor bij extreem hoog water de kades 
onder water kunnen komen. Dit is blijkbaar geen probleem.  
De boom zal al heel wat keren natte voeten hebben gehad.

Gewone plataan 
Platanus x hispanica

PLANTJAAR: 1925

HOUTTUINEN TEGENOVER NR. 32
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PLANTJAAR: 
1850-1860 OF 1900

scan de QR code 
voor de audiotour



Wat verder weg, maar zeker ook een bezoekje waard is de 
populier in de Maasstraat. Populieren en wilgen behoren tot 
dezelfde familie. Ze houden van een vochtige bodem en zon. 
Voor een populier heeft deze boom langs het Wantij een 
respectabele leeftijd bereikt. Het is de enig overgebleven boom 
van een rij populieren in het weidegebied, dat bebouwd is voor 
de eerste uitbreidingen van Dordrecht. Iets verderop is in 2020 
een kastanje-arboretum aangelegd met bekende en minder 
bekende soorten.

Canadapopulier 
Populus x canadensis ‘Robusta’

BOOMNR. OP WEBSITE: 1695271PLANTJAAR: 1915

MAASSTRAAT, IN HET VERLENGDE VAN DE RIJNSTRAAT AAN HET WANTIJ
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Dordrecht Wereldbomenstad
De Voedsel- en Landbouworgani-
satie van de Verenigde Naties (FAO) en de Amerikaanse 
Arbor Day Foundation hebben begin 2020 Dordrecht als 
eerste Nederlandse stad erkend als Wereldbomenstad. Het 
internationaal programma Tree Cities of the World huldigt 
steden over de hele wereld die voldoen aan de eisen op 
het gebied van zorg voor bomen in de stad. Andere steden 
die zich Wereld bomenstad mogen noemen zijn onder 
meer Milaan, Glasgow, Toronto, New York, Lima en Nairobi. 

Podcasts: De Bomen van Dordt
Bij negen bomen uit de wandeling, zijn 
verhalen te beluisteren. Dordtenaren 
vertellen over de relatie met ‘hun’ boom en 
een boomverzorger geeft deskundig 
commentaar. De verhalen dagen uit om op 
een andere manier naar de bomen te 
kijken. In dit boekje zijn de audiotourbo-
men te herkennen aan toegevoegde 
QR-code. Diezelfde QR-code staat op een 
paaltje bij de betreffende boom. Door de 
QR-code met een mobiele telefoon te scannen wordt u 
verwezen naar een link. 
www.bastdebomenpodcast.nl/de-bomen-van-dordt 
Via deze link kunt u de verhalen beluisteren. 
De Bomen van Dordt is een productie van Bast  
De Bomenpodcast in samenwerking met de  
gemeente Dordrecht en de Bomenstichting. 



50 jaar Bomenstichting
De Bomenstichting is een landelijke 
non-profit stichting, opgericht in 1970. We vieren ons 
vijftigjarig bestaan o.a. met de uitgave van deze bomen-
route. Onze missie is het bevorderen van de zorg en 
aandacht voor bomen in de stad en op het platteland. De 
Bomenstichting adviseert particulieren en overheden en 
beheert het Landelijk Register van Monumentale Bomen. 
Genieten van bomen en het beschermen van bomen gaan 
hand in hand. Daarom verwelkomen we graag nieuwe 
donateurs om onze vele taken ook financieel mogelijk te 
maken. Meld u aan als donateur en ontvang ons tijdschrift 
Bomennieuws.

800 jaar Dordrecht
Dordrecht is een van de oudste steden 
van ons land. De nederzetting Durdreth 
langs het riviertje de Thuredrecht in 
het toenmalige graafschap Holland 
kreeg als eerste stadsrechten. 
Dordrecht had in 1220 al enige tijd de 
kenmerken van een echte handelsstad, 
maar door het verkrijgen van de 
stadsrechten brak er een nieuwe fase 
aan. De stad ontwikkelde zich tot een van de rijkste 
Hollandse steden. Dit zien we nog steeds in de historische 
binnenstad. De festiviteiten rondom het achthonderdjarig 
bestaan van Dordrecht zijn gericht op het verleden, het 
heden en de toekomst.
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 Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht
 Telefoon: 14 078
 www.dordrecht.nl
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Dordrecht telt volgens het Landelijk Register van 
Monumentale Bomen 77 monumentale bomen. 
In dit gidsje staat een selectie van bijzondere 
bomen in het centrum en iets daarbuiten. 

Er staan landelijk zo’n 15.000 bomen in het regis-
ter en er komen er nog steeds bij. Bomen worden 
niet zo maar opgenomen, ze moeten voldoen aan 
verschillende criteria: allereerst moeten ze min-
stens 80 jaar oud zijn en een goede levensver-
wachting hebben. Daarnaast moet de boom een 
bijzonder kenmerk hebben. Hij moet bijvoorbeeld 
beeldbepalend zijn, bijzonder dik, oud of hoog, 
onderdeel van een ontwerp of aangeplant bij een 
bijzondere gebeurtenis.

Op www.monumentalebomen.nl kunt u zien 
welke bomen in het register staan. 

Hou er rekening mee dat enkele bomen alleen tij-
dens openingstijden te bezoeken zijn. Bijvoorbeeld 
de bomen in de tuin van het Dordrechts Museum 
en op begraafplaats Essenhof.

!


