
 

 

 

 

 

 

Inventarisatie groen westzijde zwembad “De Banakker” 
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Inleiding 

In december 2011 heeft de gemeenteraad van Etten-Leur besloten om tot de aanleg van een nieuw 
zwembad over te gaan. Deze wordt gerealiseerd ter hoogte van de ligweide bij het bestaande 
zwembad “De Banakker”. Ook de locatie van het huidige zwembad zal ontwikkeld worden.  Ten 
behoeve van de ontwikkeling op de locatie van het huidige zwembad heeft er een inventarisatie van 
het aanwezige groen plaatsgevonden.  Tijdens de inventarisatie is gekeken naar de boomsoort, 
standplaats, stamdiameter, conditie en eventuele waarde. De resultaten zijn verwerkt in deze 
rapportage.  
 
Beschermde bomenlijst 
Voorheen was het gehele terrein van het bestaande zwembad “De Banakker” als ontwikkelgebied 
opgenomen op de beschermde bomenlijst. Met vaststelling van de aanpassingen aan de beschermde 
bomenlijst in september 2014 is deze term te komen vervallen.  
 
Vanuit de beschermde bomenlijst zijn alleen de bomen ter hoogte van de ingang van het bestaande 
zwembad van belang. Deze zijn dermate beeldbepalend, bijzonder in omvang en verschijning en 
dendrologisch van waarde, dat ze zeker op de beschermde bomenlijst thuis horen. Streven is om 
deze bomen bij de ontwikkeling van dit gebied te behouden. 





Robinia pseudoacacia (valse acacia) 
 
Aantal:    groep (entree fietsenstalling) 
Stamdiameter:   30 - 50 
Standplaats:  groepsvorm in beplantingstrook  
Algemene conditie: Alle bomen hebben een redelijk tot goede conditie. Er zijn geen grote 

problemen als zwammen, rottingsplekken of vergroeiingen in de bomen 
aangetroffen. De bomen zijn wel dermate in elkaar gegroeid dat bij 
verwijdering van één of meerdere bomen de overige bomen instabiel kunnen 
worden. 

Waarde: De bomen hebben geen uitzonderlijke waarde. Bij ontwikkeling van dit 
gebied kunnen deze bomen verwijderd worden. 

 
 
Acer platanoides ‘Faassen’s Black’ (donkerbladige esdoorn) 
 
Aantal:    groep van vier bomen achter de fietsenstalling 
Stamdiameter:   30 - 50 
Standplaats:  groepsvorm op grasveld  
Algemene conditie: Alle bomen zijn gezond en hebben een goede conditie. Er zijn geen grote 

problemen als zwammen, rottingsplekken of vergroeiingen in de bomen 
aangetroffen. De bomen hebben nog een langere levensduur. 

Waarde: De bomen hebben individueel  geen uitzonderlijke waarde, maar vormen als 
groep wel een mooi object. Indien mogelijk zouden bij ontwikkeling van dit 
gebied deze bomen ingepast moeten worden.  

 
 
Pinus nigra (zwarte den) 
 
Aantal:    één  
Stamdiameter:   ca. 40 cm 
Standplaats:  In de rand van het schermgroen  
Algemene conditie: De boom is gezond en heeft een goede conditie. Er zijn geen grote 

problemen als zwammen, rottingsplekken of vergroeiingen in de boom 
aangetroffen. De boom heeft nog een langere levensduur.  

Waarde: In Etten-Leur staan niet veel groot uitgegroeide zwarte dennen. Het is 
daarom gewenst om deze boom (indien mogelijk) te behouden en in te 
passen in de plannen voor de ontwikkeling van dit gebied.  

 
 
Schermgroen west- en noordzijde zwembadcomplex 
 
Assortiment:  diverse plant- en boomsoorten 
Algemene conditie: De houtopstanden zijn in een redelijke conditie. De groenstrook is 

dichtgegroeid en vormt in de huidige situatie een dichte, groene afscherming 
van het zwembadcomplex. Indien ervoor gekozen wordt deze groenstrook te 
behouden, is grootschalig onderhoud noodzakelijk (snoei en dunning). 
Vanwege de bloedingsziekte dienen de paardenkastanjes verwijderd te 
worden. Daarnaast staan er een aantal doorgeschoten wilgen in die 
verwijderd moeten worden om de groenstrook voor een langere periode te 
kunnen behouden.  



Waarde: De groenstrook heeft een grote beeldbepalende waarde. Het is mooi 
dichtgegroeid waardoor deze voor een goede, stevige afscherming zorgt. 
Echter gezien het noodzakelijke grootschalige onderhoud is het niet 
noodzakelijk om de groenstrook te behouden. Het is mooi dichtgegroeid 
maar de vraag is of dit na het grootschalig onderhoud nog steeds zo zal zijn.  

 
 
 
Conclusie / advies 
 
- Bij toekomstige ontwikkelingen dienen de waardevolle bomen bij de entree van het bestaande 

zwembad gerespecteerd te worden. 
  

- In het te ontwikkelen gebied is een aantal bomen aanwezig die niet op de beschermde bomenlijst 
staan maar wel de moeite waard zijn om te behouden. Het verdient de voorkeur om deze, indien 
mogelijk, in te passen in de plannen. 

 
- Het schermgroen aan de west- en noordzijde van het zwembadcomplex heeft een grote 

beeldbepalende waarde. Om de groenstrook te behouden is echter grootschalig onderhoud 
noodzakelijk. Het is momenteel goed dichtgegroeid maar de vraag is of dit na het grootschalig 
onderhoud nog steeds zo zal zijn. Gelet op het noodzakelijke grootschalig onderhoud wordt 
geadviseerd om deze groenstrook te verwijderen.  

 

- Zowel de sloop van het huidige zwembadgebouw als de nieuwe inrichting van de omgeving heeft 
grote impact op de te behouden bomen. Geadviseerd wordt om voor beide ingrepen een Boom 
Effect Analyse van de bomen te laten maken.  

 

 


