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Oude Molenweg en zijpad – Reuver [G1]  
 

 
 
Adres  Oude Molenweg en zijpad - Reuver 
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02C2653, BSL02C2542, BSL02C2719 
Bomen staan in de berm langs de weg en langs de perceelsgrens 

Boomsoort:  48 eiken 
 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
4 Onderdeel van een belangrijke structuur: bomen die deel uitmaken van een rij, laan of architectonisch geheel 
dat beeldbepalend is (dit kan een reden zijn om bomen op te nemen in de lijst, ook al voldoen de bomen 
afzonderlijk soms niet aan de gestelde criteria); 
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Oude school den Roover – Beesel [G-2] 
 

 
 
Adres  Oude Baan  
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02B4387, in een parkachtige omgeving / openbaar groen 

Boomsoort:  2x paardenkastanje 
 

 
Ter plekke staan twee grote paardenkastanjes welke naar alle waarschijnlijkheid geplant zijn tegelijkertijd met 
de bouw van de voormalige school. Dit was omstreeks 1921. De voormalige H. Hartschool voor de Zusters 
Dominicanessen is een gemeentelijk monument en deze twee paardenkastanjes vormen hiermee een mooi 
ensemble. 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
3 Bomen van de 1e grootte met een stamdiameter van 100cm of meer 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
6 De boom heeft een cultuurhistorische waarde: gedenkbomen, markeringsbomen, geplant ter markering 
(bijvoorbeeld grensbomen in agrarisch gebied of bakenbomen langs rivieren en/of  Kruis-/kapelbomen (geplant 
langs kruisbeeld of kapel). 
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Pastoor Vrankenlaan / Rijksweg – Reuver [G3] 
 

 
 

Adres  Pastoor Vrankenlaan / Rijksweg – Reuver  
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02B3372, op het pleintje in boomspiegels 

Boomsoort:  1 x linde 
1x kastanje 
1x plataan 
 

Op de oude markt, tegenover het Heilig Hartklooster van de zusters Dominicatessen, staan voor het oude 
gemeentehuis deze linde, kastanje en plataan. De locatie  maakt deze bomen bijzonder, maar ook de 
samenstelling van drie aparte soorten bomen.  Het is aannemelijk dat de bomen in dezelfde periode zijn 
geplant als de bouw van het Heilig Hartklooster, omstreeks 1890. 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
3 Bomen van de 1e grootte met een stamdiameter van 100cm of meer 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
6 De boom heeft een cultuurhistorische waarde: gedenkbomen, markeringsbomen, geplant ter markering 
(bijvoorbeeld grensbomen in agrarisch gebied of bakenbomen langs rivieren en/of  Kruis-/kapelbomen (geplant 
langs kruisbeeld of kapel). 
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Pastoor Vrankenlaan Gemeentehuis – Reuver [G4] 
 

  
 

Adres  Pastoor Vrankenlaan Gemeentehuis – Reuver  
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02B3696, eentje in de verharding met boomspiegel, de ander in een 
plantsoen 

Boomsoort:  2 x Hollandse linde 
 

De linden op deze locatie werden, gelijktijdig met die voor de St. Jozefschool te Beesel, in 1890 aangeplant 
vóór de openbare School, om te beletten dat de zon te sterk in de vier schoollokalen doordrong. Zo kon 
worden bezuinigd op gordijnen terwijl toch een oplossing was gevonden tegen het felle zonlicht.  
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
3 Bomen van de 1e grootte met een stamdiameter van 100cm of meer 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
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Veerstoep – Reuver / Kessel [G5] 
 

 
 

Locatie  Veerstoep Reuver Kessel 
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02M54, in een gazon 

Boomsoort:  1 x hollandse linde 
 

 
Deze boom vormt een restant van de erfbeplanting van het vroegere veerhuis 'de Schans' op deze plek. In 
een akte van 3 februari 1740 werd al het huis op deze plek benoemd. Het veerhuis annex café en boerderij, 
werd in het najaar van 1944 onherstelbaar beschadigd en daarom gesloopt. Deze boom is gezien de leeftijd 
en de rol in de historie van cultuurhistorische waarde. 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
3 Bomen van de 1e grootte met een stamdiameter van 100cm of meer 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
6 De boom heeft een cultuurhistorische waarde: gedenkbomen, markeringsbomen, geplant ter markering 
(bijvoorbeeld grensbomen in agrarisch gebied of bakenbomen langs rivieren en/of  Kruis-/kapelbomen 
(geplant langs kruisbeeld of kapel). 
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Keulseweg oostzijde viaduct – Reuver [G6] 
 

 
 

Adres  Keulseweg oostzijde viaduct – Reuver 
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02K2430, in de berm langs de Keulseweg 

Boomsoort:  66 x eik 
De Keulseweg vormt langste weg van Reuver Hier staat een eikenrij als begeleiding van de weg welke nog in 
zeer goede staat is. Een landschapselement om te bewaren voor de toekomst 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
3 Bomen van de 1e grootte met een stamdiameter van 100cm of meer 
4 Onderdeel van een belangrijke structuur: bomen die deel uitmaken van een rij, laan of architectonisch 
geheel dat beeldbepalend is (dit kan een reden zijn om bomen op te nemen in de lijst, ook al voldoen de 
bomen afzonderlijk soms niet aan de gestelde criteria); 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
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Greswarenstraat – Reuver [G7] 
 

  
Locatie  Greswarenstraat – Reuver  
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02K2911, in plantsoen 

Boomsoort:  1x Hollandse linde 
 

Naar alle waarschijnlijkheid is dit de laatst overgebleven laanboom. Deze boom heeft nu een beeldbepalend 
karakter. 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
3 Bomen van de 1e grootte met een stamdiameter van 100cm of meer 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
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Wilhelminalaan centrum – Reuver [G8] 
 

 
Locatie  Wilhelminalaan centrum - Reuver 
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02B4509, één in het plantsoen, een in de verharding in een boomspiegel 

Boomsoort:  2 x Hollandse Linde 
 

Deze bomen zijn de laatste restanten die verwijzen naar de 'laan' van de Wilhelminalaan. Deze bomen 
hebben nu een beeldbepalend karakter. 
 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
3 Bomen van de 1e grootte met een stamdiameter van 100cm of meer 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
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Burgemeester Janssenstraat  oude school – Beesel [G9] 
 

 
 

Locatie  Burgemeester Janssenstraat  oude school – Beesel 
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02G2772, in plantsoen langs de weg 

Boomsoort:  3 x Hollandse Linde 
 

 
De linden op deze locatie werden (gelijktijdig met de linden bij de Openbare Lagere School in Reuver) in 
1890 aangeplant vóór de openbare School, om te beletten dat de zon te sterk in de schoollokalen doordrong. 
Zo kon worden bezuinigd op gordijnen terwijl toch een oplossing was gevonden tegen het felle zonlicht.  
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
3 Bomen van de 1e grootte met een stamdiameter van 100cm of meer 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
6 De boom heeft een cultuurhistorische waarde: gedenkbomen, markeringsbomen, geplant ter markering 
(bijvoorbeeld grensbomen in agrarisch gebied of bakenbomen langs rivieren en/of  Kruis-/kapelbomen 
(geplant langs kruisbeeld of kapel). 
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St Jorisstraat / mgr. Theelenstraat – Beesel [G10] 
 

 
  

Locatie  St Jorisstraat / mgr. Theelenstraat – Beesel 
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02F1567, in een plantsoen in de verharding 

Boomsoort:  1 x Hollandse Linde 
 

 
Deze lindeboom op het punt waar de Sint Jorisstraat en de Monseigneur Theelenstraat samenkomen, ligt als 
een ijkpunt in het centrum van Beesel. Op de Smaberskaart is op de plaats van de huidige linde een 
veldkruis aangegeven. Naar alle waarschijnlijkheid werd op deze plek vroeger eieren verhandeld. Deze oude 
lindeboom werd in oktober 1898 geplant ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina op 6 
september van dat jaar.  
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
3 Bomen van de 1e grootte met een stamdiameter van 100cm of meer 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
6 De boom heeft een cultuurhistorische waarde: gedenkbomen, markeringsbomen, geplant ter markering 
(bijvoorbeeld grensbomen in agrarisch gebied of bakenbomen langs rivieren en/of  Kruis-/kapelbomen 
(geplant langs kruisbeeld of kapel). 
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Scheiweg – Reuver [G11] 
 

  
 

Locatie  Scheiweg – Reuver  
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02B3314, langs een onverharde weg in de berm 

Boomsoort:  5 x tamme kastanjes 
 
Langs het oostelijke gedeelte van de Scheiweg staan enkele oude kastanjes die van oudsher behoorden tot 
Hoeve de Zang. Deze bomen markeren de toegangsweg nog goed en zijn daarom ook van cultuurhistorische 
waarde.  
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
3 Bomen van de 1e grootte met een stamdiameter van 100cm of meer 
4 Onderdeel van een belangrijke structuur: bomen die deel uitmaken van een rij, laan of architectonisch 
geheel dat beeldbepalend is (dit kan een reden zijn om bomen op te nemen in de lijst, ook al voldoen de 
bomen afzonderlijk soms niet aan de gestelde criteria); 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
6 De boom heeft een cultuurhistorische waarde: gedenkbomen, markeringsbomen, geplant ter markering 
(bijvoorbeeld grensbomen in agrarisch gebied of bakenbomen langs rivieren en/of  Kruis-/kapelbomen 
(geplant langs kruisbeeld of kapel). 
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Kerkstraat Ouddorp  – Beesel [G12] 
 

 
 

Locatie  Kerkstraat Ouddorp  – Beesel  
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02G3533, in de berm langs de straat, in plantsoen 

Boomsoort:  1 x tamme kastanje 
 

 
Oude tamme kastanje, gelegen bij de boerderij, genaamd de Spijker / 'Hamersteenshof', ligt in Ouddorp in 
Beesel. Dit gebied maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht en neemt een prominente plaats in in het 
straatbeeld. De boom heeft, gezien zijn ligging, een zonwerende functie.  
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
3 Bomen van de 1e grootte met een stamdiameter van 100cm of meer 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
6 De boom heeft een cultuurhistorische waarde: gedenkbomen, markeringsbomen, geplant ter markering 
(bijvoorbeeld grensbomen in agrarisch gebied of bakenbomen langs rivieren en/of  Kruis-/kapelbomen 
(geplant langs kruisbeeld of kapel). 
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Ouddorp vismarkt – Beesel [G13]  
 

 
 

Locatie  Ouddorp vismarkt – Beesel  
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02A2282, in de verharding in een boomspiegel 

Boomsoort:  1 x Hollandse linde 
 

 
Op de 'vismarkt' in Beesel staat deze lindeboom. Het is van lindebomen bekend dat deze vroeger vaak op 
belangrijke plaatsen bij gebouwen werden geplant. De vismarkt en het oude kerkhof herinneren nog aan het 
feit dat Ouddorp vroeger de kern van Beesel vormde. 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
3 Bomen van de 1e grootte met een stamdiameter van 100cm of meer 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
6 De boom heeft een cultuurhistorische waarde: gedenkbomen, markeringsbomen, geplant ter markering 
(bijvoorbeeld grensbomen in agrarisch gebied of bakenbomen langs rivieren en/of  Kruis-/kapelbomen 
(geplant langs kruisbeeld of kapel). 
 



32 
 

 
 
 
 
 
 

 

  



33 
 

Oude begraafplaats – Beesel [G14] 
 

 
 
Locatie  

Oude begraafplaats – Beesel  

Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02G975, in gazon 

Boomsoort:  1 x treurberk 
 

In Ouddorp liggen de oudste huizen van Beesel, samen met het hooggelegen oude kerkhof. Op dit oude 
kerkhof staat deze treurberk. Deze boom is minstens 80 jaar oud en deze kunnen vrij oud worden. Op veel 
oude kerkhoven treft men treurberken als treurbeuken aan als symbool voor het verdriet.  De boom huilt als 
het ware mee met de nabestaanden. En nog steeds hebben treurvormen waarde voor de begraafplaats. 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
6 De boom heeft een cultuurhistorische waarde: gedenkbomen, markeringsbomen, geplant ter markering 
(bijvoorbeeld grensbomen in agrarisch gebied of bakenbomen langs rivieren en/of  Kruis-/kapelbomen 
(geplant langs kruisbeeld of kapel). 
7 De boom heeft een dendrologische waarde (vanwege zijn soort en variëteit in combinatie met leeftijd, grootte 
en zeldzaamheid). Uitgangspunt voor zeldzaamheid zijn de sortimentsrichtlijnen van de NVTB; 
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Kerstenbergweg 1a - Gymzaal  – Beesel [G15] 
 

 
 
Locatie  

 
Kerstenbergweg 1a - Gymzaal  – Beesel 

 

Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02F1635, in een beplantingsstrook met kleinere taxussen. De 
beplantingsstrook ligt langs de weg. 

Boomsoort:  4 x eik 
 

 
De eiken staan in een groenstrook en vormen vermoedelijk een restant van een beplantingsstrook binnen het 
aanliggende landgoed Nieuwenbroeck. 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
3 Bomen van de 1e grootte met een stamdiameter van 100cm of meer 
4 Onderdeel van een belangrijke structuur: bomen die deel uitmaken van een rij, laan of architectonisch 
geheel dat beeldbepalend is (dit kan een reden zijn om bomen op te nemen in de lijst, ook al voldoen de 
bomen afzonderlijk soms niet aan de gestelde criteria); 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
6 De boom heeft een cultuurhistorische waarde: gedenkbomen, markeringsbomen, geplant ter markering 
(bijvoorbeeld grensbomen in agrarisch gebied of bakenbomen langs rivieren en/of  Kruis-/kapelbomen 
(geplant langs kruisbeeld of kapel). 
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Kerstenbergweg / Bakheide kapel – Beesel [G16]  
 

 
 

Locatie  Hoogstraat 52 – Beesel  
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02O202, in het gras achter de kapel 

Boomsoort:  1 x Hollandse Linde 
 

Hollandse linde, gelegen bij het Bakhei's kapelke. Het kapelletje heeft een schilderachtig ligging in een bocht 
van de weg en gewijd aan O.L.V. van het H. Hart, werd rond 1870 gebouwd. De linde is naar alle 
waarschijnlijkheid even zo oud. Bomen met bijbehorend kruis of kapelletje werden opgericht als dank voor 
een genezing, een verkregen gunst, herinnering aan een bijzonder feit of om de lokale gemeenschap te 
behoeden voor onheil. 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
3 Bomen van de 1e grootte met een stamdiameter van 100cm of meer 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
6 De boom heeft een cultuurhistorische waarde: gedenkbomen, markeringsbomen, geplant ter markering 
(bijvoorbeeld grensbomen in agrarisch gebied of bakenbomen langs rivieren en/of  Kruis-/kapelbomen 
(geplant langs kruisbeeld of kapel). 
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st. Anthoniusstraat kruis – Beesel [G17] 
 

 
 
Locatie  

st. Anthoniusstraat kruis – Beesel  

Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02N34, BSL02N35, in de berm van de weg  

Boomsoort:  1 x Hollandse Linde 
 

Bomen met bijbehorend kruis of kapelletje werden opgericht als dank voor een genezing, een verkregen 
gunst, herinnering aan een bijzonder feit of om de lokale gemeenschap te behoeden voor onheil.  De staat 
van deze linde is matig, maar dit soort bomen heeft een hoog regeneratievermogen, waardoor wij goede 
toekomstkansen zien voor deze boom. 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
3 Bomen van de 1e grootte met een stamdiameter van 100cm of meer 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
6 De boom heeft een cultuurhistorische waarde: gedenkbomen, markeringsbomen, geplant ter markering 
(bijvoorbeeld grensbomen in agrarisch gebied of bakenbomen langs rivieren en/of  Kruis-/kapelbomen 
(geplant langs kruisbeeld of kapel). 
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kapel st. Anthoniusstraat  – Beesel [G18] 
 

 
 
Locatie  

kapel st. Anthoniusstraat  – Beesel  

Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02N29, 

Boomsoort:  1 x Hollandse Linde 
 

De kapel dateert uit 1824, toegewijd aan de Heilige Antonius van Padua. Het is aannemelijk dat deze linde is 
geplant ten tijde van de bouw van de kapel en er bestaat dus een historische relatie tussen het monumentale 
kapelletje en de lindeboom. Bomen met bijbehorend kruis of kapelletje werden opgericht als dank voor een 
genezing, een verkregen gunst, herinnering aan een bijzonder feit of om de lokale gemeenschap te 
behoeden voor onheil. 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
3 Bomen van de 1e grootte met een stamdiameter van 100cm of meer 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
6 De boom heeft een cultuurhistorische waarde: gedenkbomen, markeringsbomen, geplant ter markering 
(bijvoorbeeld grensbomen in agrarisch gebied of bakenbomen langs rivieren en/of  Kruis-/kapelbomen 
(geplant langs kruisbeeld of kapel). 
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Berkenweg 1a – Reuver [R1] 
 

 
  

Locatie  Berkenweg 1a – Reuver [R1] 
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02B3404,  
Laantje in bosperceel 

Boomsoort:  50 x kastanje 
 
Dit laantje met kastanjebomen wordt al op de Tranchotkaart (1803-'20) aangegeven bij 'Hoeve de Weerth'. 
Het laantje is nu nog goed te herkennenn in het bosperceel. Het perceel was tot 1866 in eigendom van Baron 
Frederik van Keverberg. 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
4 Onderdeel van een belangrijke structuur: bomen die deel uitmaken van een rij, laan of architectonisch 
geheel dat beeldbepalend is (dit kan een reden zijn om bomen op te nemen in de lijst, ook al voldoen de 
bomen afzonderlijk soms niet aan de gestelde criteria); 
6 De boom heeft een cultuurhistorische waarde: gedenkbomen, markeringsbomen, geplant ter markering 
(bijvoorbeeld grensbomen in agrarisch gebied of bakenbomen langs rivieren en/of  Kruis-/kapelbomen 
(geplant langs kruisbeeld of kapel). 



44 
 

 
 

  



45 
 

Kloostertuin – Reuver [R2] 
 

 
  

Locatie  Kloostertuin – Reuver [r2] 
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02B2588, in de kloostertuin op verspreide plaatsen 

Boomsoort:  iverse boomsoorten: Prieelberk, Cedrus libani en Cedrus atlantica glauca, 
zilveresdoorn 

 
Achter het voormalige Heilig Hartklooster in het centrum van Reuver ligt de kloostertuin, welke nu wordt 
beleefd als een soort 'stadspark'. De Kloostertuin kent een aantal bijzondere bomen in zijn soort en heeft nog 
restanten van een oud laantje. 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
6 De boom heeft een cultuurhistorische waarde: gedenkbomen, markeringsbomen, geplant ter markering 
(bijvoorbeeld grensbomen in agrarisch gebied of bakenbomen langs rivieren en/of  Kruis-/kapelbomen 
(geplant langs kruisbeeld of kapel). 
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Tussen Klokweg  / Bergerhofweg – Reuver [R3] 
 

 
 

 
 

Locatie  Perceel K2415 Klokweg – Reuver [r3] 
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02K2415, langs de perceelgrens 

Boomsoort:  5 x eik 
 

 
Deze bomen zijn de laatste restanten van laanbeplanting van een oude weg tussen de Klokweg en de 
Bergerhofweg. Door hun solitaire ligging, vallens ze heden ten dage goed op in het omliggende, open 
landschap. 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
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Maasstraat 29 – Reuver [R4] 
 

 

  
Locatie  Maasstraat 29 – Reuver [r4] 
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02B1827, langs de rand van het perceel 

Boomsoort:  2 x linde, 1 x tamme kastanje 
 
Op het einde van de Maasstraat, aan de Maas, staan één tamme kastanje en twee lindebomen. Door het 
omvangrijke formaat zijn deze van bijzondere waarde. De bomen refereren nog naar de oude boerderij 
Maashof (1878). In januari 1945 werd de boerderij annex café aan de Reuverse loswal door de Duitsers 
opgeblazen. 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
3 Bomen van de 1e grootte met een stamdiameter van 100cm of meer 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
6 De boom heeft een cultuurhistorische waarde: gedenkbomen, markeringsbomen, geplant ter markering 
(bijvoorbeeld grensbomen in agrarisch gebied of bakenbomen langs rivieren en/of  Kruis-/kapelbomen 
(geplant langs kruisbeeld of kapel). 
 



52 
 

 

 
 

  



53 
 

Muizenhoekerweg ong – Reuver [R5] 
 

 

 
Locatie  Muizenhoekerweg ong – Reuver [r5] 
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02O259, boom langs perceelgrens 

Boomsoort:  2 x  eik 
 

 
Deze solitaire bomen zijn gelegen in het open gebied 't Haselt. Grote gedeelten van het Haselt waren 
vroeger bebost. Het Haselt (vroeger de Haselt) werd waarschijnlijk pas in de loop van de 16e of 17e eeuw 
ontgonnen. Deze oude, solitaire bomen, maken de liggen des te meer bijzonder. Waarschijnlijk hebben deze 
bomen gediend als aanduiding van een perceelsgrens. 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
6 De boom heeft een cultuurhistorische waarde: gedenkbomen, markeringsbomen, geplant ter markering 
(bijvoorbeeld grensbomen in agrarisch gebied of bakenbomen langs rivieren en/of  Kruis-/kapelbomen 
(geplant langs kruisbeeld of kapel). 
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Rijksweg 27 – Reuver [R7] 
 

 

  
 

Locatie  Rijksweg 27 – Reuver [r7] 
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02B3823, naast de parkeerplaats 

Boomsoort:  1 x berk, 1 x thuja 
 
Deze thuja is als soort niet enorm bijzonder, maar wel des te meer door zijn leeftijd. Er zijn nog maar weinig 
thuja's in deze regio welke deze leeftijd hebben bereikt. De berk is bijzonder door zijn ouderdom binnen de 
bebouwde kom. 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
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Hoogstraat 52 – Beesel [B1]  
 

 

 
Locatie  Hoogstraat 52 – Beesel 
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02O289, in de tuin naast het huis 

Boomsoort:  2 x linde 
 

Op de Hoogstraat staan twee forse lindebomen, welke waarschijnlijk geplant zijn tussen 1920 en 1940. Deze 
bomen zijn van cultuurhistorische- en beeldbepalende waarde door hun ligging aan de doorgaande weg 
(Hoogstraat) en hun prachtige ligging op de hoek met de Rayerveldweg. Vroeger was het een gewoonte om 
aan de voorzijde van een woning twee lindebomen te planten die ook groot werden. Zulke bomen zorgden 
voor beschutting en vormden een natuurlijke zonwering. 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan. 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving. 
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Hoogstraat ong – Beesel [B2] 
 

  
 

Locatie  Hoogstraat ong - Beesel 
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02O292, solitair langs de Hoogstraat 

Boomsoort:  1 x berk 
 

Deze berk aan de doorgaande weg in Beesel, de Hoogstraat, heeft zich door de jaren heen goed stand 
gehouden. De berk refereert nog aan de oude boerderij die op deze plek heeft gestaan, maar valt nu des te 
meer op door zijn solitaire ligging. Door zijn situering in de buitenbocht, is het een boom die als oriëntatie en 
zichtpunt blijft gelden. 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving. 
 



62 
 

 
  



63 
 

Bussereindseweg 11 – Beesel [B3] 
 

 
  

Locatie  Bussereindseweg 11 
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02E2269,  
boom staat voor het woonhuis 

Boomsoort:  1 x paardenkastanje (Aesculus) 
 
Op deze plek staat een oude paardekastanje, welke prominent aanwezig is voor de woning 
Bussereindseweg 11 in Beesel. De bijbehorende woning en schuur zijn nog in authentieke staat, waardoor 
deze boom in zijn oorspronkelijke omgeving staat. Een paardekastanje houdt met zijn grote gelobde bladeren 
veel zon tegen, is dan ook zeer waarschijnlijk dat deze boom is geplant als schaduwboom. 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
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Heidenheim – Beesel [B4] 
 

    
Locatie  Oude Bosweg 2 te Beesel 
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02D3422, de laan naar het landhuis 

Boomsoort:  beuken 
 

Heidenheim werd in 1869 en '70 gebouwd in opdracht van de barones Michiels van Kessenich, tevens 
eigenaresse van Oud Waterloo. Het huis, bedoeld als arbeiderswoning, wordt voorafgegaan door een 
prachtige beukenlaan van monumentale waarde voor het gehele ensemble. 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
4 Onderdeel van een belangrijke structuur: bomen die deel uitmaken van een rij, laan of architectonisch 
geheel dat beeldbepalend is (dit kan een reden zijn om bomen op te nemen in de lijst, ook al voldoen de 
bomen afzonderlijk soms niet aan de gestelde criteria); 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
6 De boom heeft een cultuurhistorische waarde: gedenkbomen, markeringsbomen, geplant ter markering 
(bijvoorbeeld grensbomen in agrarisch gebied of bakenbomen langs rivieren en/of  Kruis-/kapelbomen 
(geplant langs kruisbeeld of kapel). 
 



66 
 

 
 

  



67 
 

Bakheide ongenummerd (r42) – Beesel [B5] 
 

  
 

Locatie  Bakheide ong, tegenover Bakheide 6 te Beesel 
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02R42, op de hoek van een beplant perceel 

Boomsoort:  1 x eik 
 
Deze inlandse eik is beeldbepalend aanwezig op de Bakheide, gelegen tegenover de boerderij Bakhei 6. 
Historische kaarten geven aan dat tussen 1930 en 1940 ook aan deze zijde van de weg bebouwing heeft 
gestaan. Het is aannemelijk dat deze boom voor deze bebouwing een zonwerende functie heeft gehad. 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving. 
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Bakheide ongenummerd (r32)– Beesel [B6]  
 

 

 
 

Locatie  Bakheide ongenummerd (R32) te Beesel 
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02R32, als erfafscheiding / houtwal aan de oostzijde van het perceel 

Boomsoort:  inlandse eiken 
 

Deze singel omvat een rij  oude inlandse eiken. Het is opvallend dat dit perceel al zeer lang omsingeld is 
door eiken. Momenteel maakt de singel deel uit van landgoed 'de Berkenhut'.  
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan. 
4 Onderdeel van een belangrijke structuur: bomen die deel uitmaken van een rij, laan of architectonisch 
geheel dat beeldbepalend is (dit kan een reden zijn om bomen op te nemen in de lijst, ook al voldoen de 
bomen afzonderlijk soms niet aan de gestelde criteria). 
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Burgemeester Janssenstraat  52 – Beesel [B7]  
 

  
Locatie  Burgemeester Janssenstraat  52 - Beesel 

Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02N255, één voor het huis, één naast het huis, één in het weiland naast het 
huis 

Boomsoort:  3 tamme kastanjes 
 

Op deze locatie staat een aantal enorme tamme kastanjes. Gezien de grootte en situering zijn ze dermate 
beeldbepaldend bij dit ensemble, dat deze bomen grote monumentale  waarde hebben. 
 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
3 Bomen van de 1e grootte met een stamdiameter van 100cm of meer 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
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Burgemeester Janssenstraat  52/54 – Beesel  
 

 

 
 

Locatie  Burgemeester Janssenstraat  52/54 te Beesel 
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02N250 en BSL02N255, erfafscheiding tussen nrs 52 en 54 

Boomsoort:  2 tamme kastanjes 
 

Op deze locatie staat een aantal enorme tamme kastanjes. Gezien de grootte en situering zijn ze dermate 
beeldbepaldend bij dit ensemble, dat deze bomen grote monumentale  waarde hebben. 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
3 Bomen van de 1e grootte met een stamdiameter van 100cm of meer 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
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Burgemeester Janssenstraat  41a – Beesel [B8]  
 

  
 

Locatie  Burgemeester Janssenstraat  41a – Beesel 
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02R9, de lindes staan het huis, de eiken als erfafscheiding langs het perceel. 

Boomsoort:  16 inlandse eiken en 2 knotlindes 
 
Deze hoeve met vakwerk in de achtergevels werd na 1781 gebouwd. Naar verwachting zijn de linden ook in 
die tijd aangeplant. Samen met de boerderij, een rijksmonument, vormen de lindes een waardevol ensemble. 
Ook de eiken vormen een waardevol geheel langs de perceelsrand  
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan. 
3 Bomen van de 1e grootte met een stamdiameter van 100cm of meer. 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving. 
6 De boom heeft een cultuurhistorische waarde: gedenkbomen, markeringsbomen, geplant ter markering 
(bijvoorbeeld grensbomen in agrarisch gebied of bakenbomen langs rivieren en/of  Kruis-/kapelbomen 
(geplant langs kruisbeeld of kapel). 
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Burgemeester Janssenstraat 37 – Beesel [B9] 
 

 

 
 

Locatie  Burgemeester Janssenstraat 37 – Beesel 
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02N344, op het erf in de voor/zijtuin 

Boomsoort:  1 tamme kastanje en 1 linde 
 
De boerderij werd gebouwd door Henri Joseph Michiels en Cornelia Jacoba Bosch, in 1801 tevens 
aankopers van een boerderijtje te Rookhuizen (zie aldaar). Op de koopakte daarvan noteerde de aankoper 
namelijk : "Koopcedule van den Hof van Wylyk te Zwalmen genaam Rookhuijsen, is door mij afgebroken en 't 
land een gedeelte verkogt publiek aan mevr. Tackoen en anderen en 't overige gedeelte land gevoegt bij 
den Hof de Backheijde door mij geheel gebouwt'.  
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
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Beekstraat 18 – Beesel [B10] 
 

  
 

Locatie  Beekstraat 18 
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02A2690, in de voortuin 

Boomsoort:  1 x inlandse eik/ zomereik, Quercus robur 
 

 
Op de Tranchotkaart staat de hoeve ingetekend. Rond 1826 werd de nalatenschap van de weduwe Tackoen 
gedeeld door de families Van der Renne en Michiels van Kessenich (eigenaren van Einderhof, Oud Waterloo 
en Jagershuis). In het begin van de 20e eeuw was de boerderij eigendom van Van Nispen tot Sevenaer. 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
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Oude Bosweg 2 – Beesel [B13] 
 

  
 

Locatie  Oude Bosweg 2 te Beesel 
Perceelsnummer en standplaats BSL02O132, in de tuin naast het huis 
Boomsoort:  1 x eik 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving. 
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Bussereindseweg 47 – Beesel [B15]  
 

 

 
Locatie  Bussereindseweg 47 – Beesel 
Perceelsnummer en 
standplaats 

BSL02O80, in de tuin voor de woning 

Boomsoort:  1 x tamme kastanje 
 

Deze kastanje is gesitueerd vóór de woning op het adres Bussereindseweg 47. Het is aannemelijk dat deze 
boom een zonwerende en insectenwerende functie heeft gehad. 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
3 Bomen van de 1e grootte met een stamdiameter van 100cm of meer 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
6 De boom heeft een cultuurhistorische waarde: gedenkbomen, markeringsbomen, geplant ter markering 
(bijvoorbeeld grensbomen in agrarisch gebied of bakenbomen langs rivieren en/of  Kruis-/kapelbomen 
(geplant langs kruisbeeld of kapel). 
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Waardevolle houtopstanden 
 
Dit betreffen door het college aangewezen houtopstanden die voldoen aan een van de volgende punten: 
 

• De groeiruimte boven- en ondergronds is voldoende om de houtopstand tot volwassendom uit te 
laten groeien en het perspectief 80 jaar te kunnen worden. 

• De houtopstand heeft een sociale en/of symbolische functie. 

• De houtopstand draagt bij aan de klimaatadaptatie van de omgeving. 
 
 
Park Oppe Brik – Metasequoia glyptostroboides 
Nationale boombeestdag 2018, geplant op de Dag van het Park. 
Opschrift: Deze boom is geplant door oud medewerker greswarenfabriek Hay martens en 2 kinderen van BS 
de meander en OJBS De Triolier onder leiding van Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel. 
 
Secretaris Moonenlaan – Koningslinde Tilia x europaea “Pallida” 
Ter ere van de kroning van Koning Willem Alexander 
Opschrift: onbekend 
 
Barbarastraat / Oude baan – Linde Tilia euclora 
Ter ere van: de 50

ste
 verjaardag van Koninging beatrix 1988 

Opschrift: onbekend 
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Bijlage: leeg formulier [mapnr]  
 

 
Afbeelding kaartje  

 

Locatie   

Perceelsnummer en 
standplaats 

 

Boomsoort:   

Omschrijving 
 
Van toepassing zijnde selectiecriteria: 
 
1 Leeftijdsgrens: de leeftijdsgrens voor de op te nemen bomen is 80 jaar of ouder. 
2 Leeftijdverwachting: de boom moet nog minimaal 10 jaar mee kunnen gaan; 
3 Bomen van de 1e grootte met een stamdiameter van 100cm of meer 
4 Onderdeel van een belangrijke structuur: bomen die deel uitmaken van een rij, laan of architectonisch 
geheel dat beeldbepalend is (dit kan een reden zijn om bomen op te nemen in de lijst, ook al voldoen de 
bomen afzonderlijk soms niet aan de gestelde criteria); 
5 De boom moet beeldbepalend zijn en onvervangbaar voor de omgeving 
6 De boom heeft een cultuurhistorische waarde: gedenkbomen, markeringsbomen, geplant ter markering 
(bijvoorbeeld grensbomen in agrarisch gebied of bakenbomen langs rivieren en/of  Kruis-/kapelbomen 
(geplant langs kruisbeeld of kapel). 
7 De boom heeft een dendrologische waarde (vanwege zijn soort en variëteit in combinatie met leeftijd, 
grootte en zeldzaamheid). Uitgangspunt voor zeldzaamheid zijn de sortimentsrichtlijnen van de NVTB. 

Afbeelding foto 
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Bijlage: Gemeentelijke structuur (kaart) 
 
De gemeentelijke structuur is op de kaart “Bomenstructuur gemeente Beesel” weergegeven. In ieder geval is 
de bomenstructuur zoals die is opgenomen in het door het college vastgestelde Bomenbeleidsplan 2013 
daarin ook opgenomen. 
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