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1. Inleiding  
 
1.1 Aanleiding 
 
In zowel de kernen als het buitengebied van de 
gemeente zijn bomen, door hun nadrukkelijke 
aanwezigheid, van groot belang. Bomen hebben 
een positieve werking op de gezondheid en het 
welzijn van mensen, ecologie en klimaat. 
Daarnaast geven ze de afzonderlijke dorpen een 
eigen identiteit en karakter. Dit zijn belangrijke 
aspecten voor een goede woon- en 
werkomgeving. Het behouden en waar mogelijk  
versterken van    deze    aspecten vormt de 
aanleiding en het uitgangspunt van dit beleidsplan. 
    
Bomen horen daarbij niet alleen bij de 
groenbeheerder op de  agenda te  staan,  maar bij      Solitaire zomereik aan de Postelsedijk in Reusel 
iedere  bestuurder  en ambtenaar  die bezig is met  
de openbare ruimte. Met het opstellen van dit beleidsplan wordt hiervoor draagvlak gecreëerd en 
worden randvoorwaarden geschapen. Dit plan zet het beleid en een aantal afspraken ten aanzien van 
bomen helder neer. Door de richtlijnen voor ontwerp en inrichting te volgen vindt goede afstemming 
plaats met de andere disciplines binnen de gemeente. 
 
Het coalitieprogramma van de gemeente geeft de context aan waarin de coalitie deze periode de 
gemeente wil besturen. Het huidige coalitieprogramma (2010-2014) van de gemeente, dat een 
versmelting is van de verkiezingsprogramma’s van het CDA en de VVD, heeft de kwaliteit van groen 
en natuur hoog in het vaandel staan. Zo dient ruimte voor groen binnen de komgrenzen verankerd te 
worden in (nieuwe) bestemmingsplannen, wordt er – behoudens de financiële positie van de 
gemeente – geïnvesteerd in een aantrekkelijke, gevarieerde groenvoorziening op een hoger 
onderhoudsniveau, wordt er meer geïnvesteerd in behoud, kwaliteit en onderhoud van gemeentelijk 
groen en dient het ruimtebeslag op natuur en openbaar groen beperkt te blijven. 
 
1.2 Positie en status van het bomenbeleidsplan 
 
Het bomenbeleidsplan is een document waarvan de status bindend is zodra vaststelling heeft 
plaatsgevonden door de gemeenteraad. Dit bomenbeleidsplan geldt voor een periode van twintig jaar. 
Om de vijf jaar wordt het plan geëvalueerd en, indien van toepassing de werkwijze bijgesteld. 
 
1.3 Huidig beleid ten aanzien van bomen 
 
Op 1 januari 1997 ontstond de gemeente Reusel-De Mierden door samenvoeging van de gemeenten 
Hooge en Lage Mierde en Reusel. Er ontstond een nieuwe gemeente met vier kernen: Reusel, Hooge 
Mierde, Lage Mierde en Hulsel. Voor deze nieuwe samenstelling is de afgelopen jaren de behoefte 
aan een integrale ruimtelijke visie gegroeid. Het landschapsplan en de StructuurvisiePlus zijn hiervan 
voorbeelden. 
 
§1.3.1 Landschapsplan 
 
Het landschapsplan van de gemeente, onderdeel van de nota “Gronden voor beleid”, dateert van 
1998. Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap heeft in opdracht van de 
gemeente dit plan opgesteld. Er is gekeken naar de elementen die in het landschap aanwezig zijn met 
als doel deze bestaande structuur te versterken, zowel ecologisch als landschappelijk. Daarnaast is 
gekeken of het recreatieve medegebruik van het cultuurlandschap een rol zou kunnen vervullen bij de 
situering van nieuwe landschapselementen. 
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§1.3.2 StructuurvisiePlus 
 
Op 19 juli 2004 is door de gemeenteraad de StructuurvisiePlus vastgesteld waarin het gemeentelijk 
ruimtelijk beleid is vastgelegd. In deze beleidsnota zijn de duurzame waarden van de gemeente 
benoemd en is bepaald in welke mate deze bescherming en ontwikkeling behoeven. Het geeft 
daarmee een beeld van de toekomstige woningbouwlocaties en bedrijventerreinen, de 
groeimogelijkheden in het buitengebied voor landbouw, recreatie en toerisme en het beschrijft welke 
(natuur)gebieden we graag duurzaam willen beschermen. Naar verwachting wordt in 2014 een nieuwe 
versie van de StructuurvisiePlus vastgesteld. 
 
Als onderdeel van de StructuurvisiePlus is het noodzakelijk een groenstructuurplan op te stellen. Dit 
plan geeft een richtinggevend kader voor een consistent meerjarenbeleid ten aanzien van 
(her)inrichting, beheer en financiering van het openbaar groen. In het groenstructuurplan wordt 
aandacht besteed aan de veelheid aan aspecten in het stedelijk groen, zoals natuurwaarden, 
gebruiksmogelijkheden, esthetische waarden, samenhang en veiligheid. Een belangrijk aspect van dit 
groenstructuurplan is een kaart waarop het structuur- en/of beeldbepalend groen staat. 
 
1.4 Probleemstelling 
 
Het beleid rond bomen is vastgelegd in verschillende losstaande beleidsnota’s, waaronder 
bovengenoemd landschapsplan en de StructuurvisiePlus. Het overzicht in het beleid ten aanzien van 
bomen ontbreekt echter en er is geen recent en integraal bomenbeleidsplan voorhanden. Daarbij zijn 
in de afgelopen jaren inzichten en omstandigheden veranderd. Zo wordt er een steeds groter belang 
gehecht aan de belevingswaarden van het groen en moet er meer aandacht komen voor natuur- en 
milieuwaarden (zie hiervoor bijvoorbeeld Countdown 2010 en de Toekomstvisie ‘Gezamenlijk, 
Grenzeloos en Groen’). Ook wordt van de inwoners een actievere betrokkenheid met de openbare 
ruimte (waaronder het groen) verwacht en is de zorgplicht ten aanzien van het groen groter geworden. 
Daarnaast is er op het gebied van het groenbeheer veel veranderd door onder andere de inkrimping 
van de onderhoudsbudgetten, een grotere mate van efficiëntie, de invoering van beeldbestekken en 
de rol van de sociale werkvoorziening. Als gevolg hiervan doen onder andere de volgende knelpunten 
zich voor: 
 
• het oude beleid is onvolledig: het groen(element) bij nieuwe (bestemmings)plannen en 
ontwikkelingen is vaak onderbelicht; 
• er zijn onvoldoende duidelijke afspraken over randvoorwaarden bij werkzaamheden en eisen ten 
aanzien van ontwerp en inrichting; 
• de huidige werkwijze ten aanzien van bomen is door het ontbreken van een vastgesteld beleid en 
een integrale visie onvoldoende geborgd voor de toekomst; 
• er is onvoldoende eenduidige communicatie naar bewoners over bomen en het gemeentelijk 
bomenbeleid; 
• er zijn onder andere onduidelijkheden over kap en overlast van bomen en hoe daarmee om te gaan. 
 
1.5 Doelstelling van het bomenbeleidsplan 
 
Het doel van dit beleidsplan is het beleid ten aanzien van voornamelijk gemeentelijke bomen, met 
uitzondering van de gemeentelijke bossen, in één overzichtelijk document vast te leggen, met als 
resultaat een goede bescherming en duurzame instandhouding van het bomenbestand. In dit 
beleidsplan zijn duidelijke richtlijnen voor de inrichting, het onderhoud en het beheer van de 
boombeplantingen opgenomen. Deze dragen bij aan een veilig, duurzaam en kwalitatief goed 
bomenbestand. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is vaststelling en een goede verankering 
van deze regelgeving noodzakelijk. 
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2. Belang van bomen  
 
2.1 Ruimtelijke kwaliteit 
 
De kwaliteit van de leefomgeving wordt in belangrijke mate bepaald door de aanwezigheid van groen. 
Bomen zijn hierbij vaak het meest beeldbepalend en beslissend voor het karakter van de openbare 
ruimte. Om diverse sociale, ecologische en economische redenen zijn bomen van belang voor de 
mens en zijn woon- en werkomgeving: 
 
• esthetische waarde; 
• economische waarde; 
• structuur en identiteit; 
• landschappelijke en cultuurhistorische waarde; 
• klimaatmatigende functie en tegengaan van luchtverontreiniging; 
• ecologie en biodiversiteit. 
 
Het is bewezen dat bomen de 
leefkwaliteit aanzienlijk verhogen. 
Bomen geven de openbare ruimte 
een groen aanzicht. Een groene 
omgeving biedt een aantrekkelijke 
en kalmerende omgeving voor 
wonen, werk en recreatie. Daarbij 
vormen bomen het raamwerk van 
het openbaar groen. Ze zijn 
sfeerbepalend en dragen in sterke 
mate bij aan de herkenbaarheid 
en het karakter van plekken, 
routes en landschappen. Verder 
zorgen bomen ervoor dat grote 
ruimtes door hun aanwezigheid 
een menselijke maat krijgen. 
Bomen hebben ook een dempend 
effect op geluid. Het ontbreken 
van lawaai wordt als een belangrijk Tamme kastanjebomen aan de Burgemeester Willekenslaan in Reusel 

kwaliteitsaspect bij wonen gezien. 
 
2.2 Invloeden 
 
§2.2.1 Economische aspecten      

 
Bomen (en openbaar groen in het algemeen) worden vaak gezien als een kostenpost door de aanleg, 
het onderhoud en het grondgebruik. Maar bomen leveren indirect ook geld op; een groene omgeving 
heeft bijvoorbeeld een positief effect op onder andere de huizenwaarde en de beleving van bewoners. 
Veel recreanten en toeristen komen naar onze gemeente vanwege de mooie dorpen en de groene 
omgeving. Zij fietsen en wandelen hier, brengen een bezoek aan de horeca en/of verblijven op een 
van de vele campings, hotels of vakantieparken in de omgeving. Veel lokale ondernemers zijn 
afhankelijk van deze bezoekers. De bomen (in combinatie met de verdere inrichting van het dorp en 
het landschap) vertegenwoordigen dan ook een economische waarde voor deze ondernemers en voor 
de gemeente. 
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§2.2.2 Gezondheid 
 
Wetenschappelijk onderzoek toont steeds concreter aan dat de aanwezigheid van groen in een 
woonomgeving een gunstige invloed heeft op diverse aspecten van de gezondheid en het welzijn van 
mensen. Bomen hebben bijvoorbeeld een positief effect op het voorkomen van astma, huidkanker en 
stressgerelateerde ziekten door het filteren van lucht en licht en het reduceren van geluid. 
 
§2.2.3 Milieu 
 
Bomen hebben een grote invloed op het milieu. Bomen zuiveren de lucht, waarbij bijvoorbeeld 
loofbomen gassen zoals stikstofdioxide opnemen en omzetten in zuurstof en naaldbomen veel fijnstof 
afvangen. Bomen helpen bij het bufferen van water doordat ze water opnemen en doordat water bij 
bomen gemakkelijk in de bodem kan infiltreren. Vermeldenswaardig is ook het feit dat op warme 
dagen de temperatuur in een straat met veel grote bomen enkele graden lager is dan in een straat 
zonder bomen. Bomen hebben dan ook een grote invloed op het microklimaat.  
 
§2.2.4 Verkeersveiligheid 
 
Bomen hebben ook een positief 
effect op de verkeersveiligheid. Zo 
zorgen laanbeplantingen er 
bijvoorbeeld voor dat het 
wegennet in de ruimte beter 
zichtbaar wordt. Hierdoor kan de 
weggebruiker zich aan de hand 
van de bomenrij oriënteren. Door 
de beslotenheid van de 
laanbeplanting is een automobilist 
geneigd zijn snelheid te minderen: 
een groep bomen aan het eind 
van een rechte weg zorgt er op 
deze manier bijvoorbeeld voor dat 
de weggebruiker afremt en de 
kruising/bocht met een lagere 
snelheid nadert.  
    
       Laanbeplanting aan het Buspad in Reusel 
2.3 De rol van de gemeente 
 
De gemeente vervult twee belangrijke rollen wat betreft bomen: 
 
• de rol van eigenaar en beheerder; 
• de rol van beleidsmaker en regelgever. 
 
De gemeente heeft als hoofdtaak het vertegenwoordigen, het behartigen en het nastreven van het 
algemeen belang. Als eigenaar heeft de gemeente de verplichting haar bomen zorgvuldig te beheren, 
zodat de kwaliteit en de veiligheid van het bomenbestand gehandhaafd blijft en daarmee bijdraagt aan 
de hierboven genoemde doelen, functies en waarden. Daarnaast zijn ook particuliere bomen van 
grote waarde voor de gemeenschap en de kwaliteit van de (openbare) ruimte. Sommige van deze 
bomen en boomstructuren zijn zeer karakteristiek voor de gemeente. 
 
De bomen waar we nu van genieten zijn vele jaren hiervoor geplant en beheerd door vorige 
generaties. De bomen die nu geplant worden zullen vele jaren nodig hebben om tot volle wasdom te 
komen en om hun functies optimaal te kunnen vervullen. Een langetermijnvisie en een regisserende 
rol van de gemeente is daarom noodzakelijk. De gemeente dient als geen ander de ontwikkelingen op 
lange termijn te bewaken. 
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3. Boomstructuren en stedenbouwkundige opzet 
 
3.1 Openbaar groen 
 
Reusel-De Mierden wordt gekenmerkt 
door haar groene karakter. Langs veel 
wegen bevinden zich bomenrijen, vaak 
samen met lage begroeiing. Binnen de 
woongebieden liggen plantsoenen en 
parken, zoals bijvoorbeeld het Deken van 
der Weepark in het centrum van Reusel. 
Verder zijn her en der nog fragmenten van 
oude boomstructuren aanwezig; de 
paardenkastanjes aan de Lensheuvel zijn 
hier een voorbeeld van. Ook het 
buitengebied heeft een groene uitstraling 
door onder andere de aanwezigheid van 
bossen, laanbomen, singels, ecologische 
verbindingszones en andere 
landschapselementen. De grote 
groengebieden fungeren vaak als verblijf- 
en/of speelplek.      De bomengroep aan de Lensheuvel in Reusel 
 
Het streven is de groenstructuren in de dorpen verder te versterken en, waar mogelijk, met elkaar te  
verbinden. Op sommige plekken is reeds sprake van een waardevolle verbinding, zoals bijvoorbeeld 
langs de Groeneweg en de Randweg-Oost. Naast de grotere groenplekken zijn er nog diverse 
kleinere waardevolle groenplekken binnen de woonbuurten en in de centra te vinden, zoals 
bijvoorbeeld het speelgroen en het parkje in Hulsel. Ook voor deze groenelementen geldt dat ze een 
belangrijke bijdrage leveren aan de beeldkwaliteit en/of groenstructuur. Zij dienen dan ook 
gehandhaafd en, indien mogelijk, versterkt en verbonden te worden.   
 
3.2 Typeringen 
 
Een goed afgestemde boomstructuur ondersteunt de stedenbouwkundige opzet van de dorpen 
(inclusief uitbreidingen) en de landschappelijke omgeving, en daarmee ook hun onderlinge 
samenhang. De bomen die onderdeel uitmaken van een boomstructuur spelen een cruciale rol in de 
begeleiding en versterking van de infrastructuur, de oriëntatie en de beeldkwaliteit. 
 
Om te bepalen welke boomstructuur bij een bepaalde stedenbouwkundige inrichting hoort, is voor de 
verschillende gebieden in de gemeente hieronder een typering gegeven. Met typering wordt het 
kenmerkende verschil in sfeer en beleving van de openbare ruimte bedoeld. De typering wordt 
bepaald door de ontstaansgeschiedenis, het geheel van bebouwing, het aanwezige openbaar groen, 
winkels, routes, et cetera. Deze elementen samen maken de openbare ruimte. 
 
Er is een onderscheid gemaakt in drie typeringen: historisch, modern en landschappelijk. In de 
typeringenkaart (Bijlage 1) zijn deze drie typeringen gekoppeld aan de stedenbouwkundige structuur. 
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§3.2.1 Historisch 
 
In de historische typering wordt 
verwezen naar de oude delen in de 
dorpen en de oude buurtschappen in 
het buitengebied. Deze typering is 
grotendeels gekoppeld aan 
bebouwing van vóór 1940. 
Kenmerkend voor deze bebouwing is 
dat het individuele geschakelde 
gebouwen zijn met op markante 
plaatsen een bijzonder gebouw. In de 
dorpscentra zijn dat bijvoorbeeld 
kerken, herenhuizen, pastorieën, 
boerderijen, et cetera. Globaal voor 
de boomstructuur binnen de 
historische typering geldt dat wegen 
zijn voorzien van een laanbeplanting 
(minimaal één rij aan één zijde van de    De Sint-Stephanuskerk in Lage Mierde 
weg,  maar  bij  voorkeur  één rij   aan     
beide zijden). Op markante plekken, zoals brinken, staat een opvallende solitair of boomgroep die de 
potentie heeft om uit te groeien tot een monumentale boom(groep). De boomsoort hoort in principe 
inheems en van de 1ste grootte (>15 m) te zijn. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een beuk, 
eik, linde, iep of kastanje. Op sommige locaties komen deze bomen voor als lei- of gekandelaberde 
bomen. Tussen 1940 en 1950 is vanwege de Tweede Wereldoorlog nagenoeg niets gebouwd of 
aangelegd. 
 
§3.2.2 Modern 
 
De typering van het moderne 
karakter is globaal de 
bebouwingszone van 1950 tot 
heden. Stedenbouwkundig kennen 
de gebieden een sterk planmatige 
opzet waarbij de functionaliteit 
centraal staat. De gebruiksintensiteit 
is gemiddeld. Het moderne karakter 
omvat doorgaans het grootste 
oppervlak van de dorpskernen, 
waaronder ook de bedrijventerreinen 
vallen. In de moderne typering is het 
belangrijk dat de groenstructuur de 
woonomgeving leefbaar houdt. Er is 
veel ruimte gereserveerd voor 
wegen, voet− en fietspaden en 
parkeergelegenheden. Een groot 
deel  van  het  groen bevindt  zich   in     Industrieterrein “Lange Voren” in Reusel 
privétuinen;   deze  zijn   echter  vaak      
afgeschermd van de openbare ruimte. Met name groene pleintjes, speelvelden en routes zorgen in 
deze dorpsgebieden voor een groen beeld. Bij de soortkeuze en inrichting van het groen is rekening 
gehouden met het karakter van de wijk (en het daarmee samenhangende tijdsbeeld) en met het 
karakter van het omliggende landschap. Het betreft hier zowel inheemse als uitheemse boomsoorten 
van de 1ste (>15 m) tot en met de 3de grootte (6 tot 10 m) die vooral bestand zijn tegen de stedelijke 
groeiomstandigheden en die een hoge en/of afwisselende sierwaarde hebben. De bomen staan in een 
laanbeplanting, in groepen en als solitair. 
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§3.2.3 Landschappelijk   
 
Buiten de bebouwde kom ligt het 
gebied dat grotendeels een 
landschappelijke typering krijgt 
toebedeeld. De gebruiksintensiteit in 
het buitengebied is vooral gericht op 
landbouw, natuur en recreatie. 
Bebouwing in dit gebied bestaat 
voornamelijk uit verspreide 
agrarische bebouwing. De 
infrastructuur met de bijbehorende 
laanbeplanting of singels tussen de 
verschillende dorpen, evenals de 
verschillende landschappelijke 

elementen, vallen onder deze 
typering. Zij geven het landschap 
hun      maat      en      schaal.      Het    Landschappelijke typering in Hooge Mierde 
landschappelijke gebied is met name  
gericht op gebruiksfuncties en ecologie. De keuze voor de boomsoort behoort inheems en van de 1ste 
grootte (>15 m) te zijn. De landschappelijke typering binnen de gemeente zorgt voor een afwisselend 
landschap en draagt sterk bij aan de woonbeleving in de aanliggende dorpskernen. 
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4. Monumentale/beschermwaardige bomen 
 
Oude bomen zijn de groene parels in 
stedelijk en landelijk gebied. Niet alleen 
vanwege hun indrukwekkende 
verschijning; ze hebben al decennia lang 
een plek in onze geschiedenis. Ze vormen 
de verbinding tussen het verleden en het 
heden. Het zijn meer dan gewoon grote, 
oude bomen, het zijn levende 
monumenten. Vaak hebben mensen een 
emotionele binding met deze bomen. 
 
Monumentale en andere 
beschermwaardige bomen en 
boomstructuren nemen een bijzondere 
plaats in onze samenleving in. Ze hebben 
de hoogste prioriteit bij de instandhouding, 
het beheer en het onderhoud van het 
gemeentelijk groen. Het is dan ook van 
groot belang deze bomen zo goed mogelijk 
te beschermen. 
 
Om een goed overzicht van de 
monumentale en beschermwaardige 
bomen en boomstructuren binnen de 
gemeente te krijgen wordt daarom in 2014 
een lijst en (punten-lijnen)kaart van deze 
bomen en boomstructuren opgesteld en ter 
vaststelling voorgelegd. Hierdoor wordt de 
exacte locatie van deze bomen (punten) 
en boomstructuren (lijnen) in één 
oogopslag bekend. Deze inventarisatie wordt  Monumentale rode beuk in het Deken van der Weepark in Reusel 
daarna regelmatig geactualiseerd. 
 
4.1 Selectiecriteria 
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen landelijk en gemeentelijk monumentale bomen: 
 
• landelijk monumentale bomen: bomen die voldoen aan de criteria van de Bomenstichting en die zijn 
opgenomen in het landelijk register van monumentale bomen; 
• gemeentelijk monumentale bomen: bomen die voldoen aan de criteria van de gemeente. 
 
§4.1.1 Landelijke criteria 
 
Voor opname in het landelijk register van monumentale bomen zijn criteria opgesteld door de 
Bomenstichting. Bij de Bomenstichting kunnen bomen aangemeld worden voor registratie. 
Deskundigen van de Werkgroep Bomenschouw beoordelen of de boom, laan of boomgroep werkelijk 
voor registratie in aanmerking komt. Voor plaatsing op de lijst worden de particuliere boomeigenaren 
op de hoogte gesteld, waarbij de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken.  
 
Om in aanmerking te komen dient een boom of boomstructuur tenminste 80 jaar oud te zijn en daarbij 
nog tenminste één specifiek kenmerk te hebben. Zo dient de boom een grote cultuurhistorische, 
dendrologische of ecologische waarde te hebben, óf beeldbepalend óf zeer zeldzaam te zijn. Voor de 
exacte criteria zie Bijlage 2. 
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§4.1.2 Gemeentelijke criteria 
 
De gemeentelijke criteria komen in grote lijnen overeen met de 
landelijke criteria, zij het dat de specifieke kenmerken lokaal van 
hoge waarde dienen te zijn en het leeftijdscriterium niet tenminste 
80 maar 50 jaar is. De gemeentelijke criteria beogen daarnaast 
ook bomen aan te merken die in potentie uit kunnen groeien naar 
landelijk monumentale bomen door deze in een vroeger stadium al 
extra te beschermen. Voor de exacte criteria zie Bijlage 3.  
 
4.2 Extra bescherming 
 
De opname in het landelijk register en op de gemeentelijke lijst 
biedt monumentale bomen extra bescherming. Voor bomen die op 
deze lijst staan wordt in beginsel geen omgevingsvergunning voor 
vellen verleend. Alleen in uitzonderingssituaties, bijvoorbeeld 
wanneer een boom een acuut gevaar oplevert of wanneer andere 
zwaarwegende maatschappelijke belangen spelen, kan een 
omgevingsvergunning afgegeven worden. De eigenaar van een 
monumentale boom moet via een onafhankelijk onderzoek naar de   
conditie en de levensverwachting van de boom aantonen dat de 
boom een acuut gevaar vormt voor de omgeving in het geval hij 
vermoedens in  die  richting heeft. Indien dit  onderzoek  inderdaad  Herdenkingsboom voor het 375-jarig 
aangeeft  dat de  boom  niet  meer in  een  redelijke  conditie  is  te  bestaan van ‘de Reuselse Guld’ aan 
brengen of de verwachting is  dat de boom binnen tien jaar volledig   de Korenbocht in Reusel 
vervalt,  zal  een  omgevingsvergunning  voor  het  vellen  van  een  
houtopstand verleend worden met een mogelijke herplantplicht. Bij zwaarwegende maatschappelijke 
belangen dienen alle alternatieven uitputtend onderzocht te worden om te proberen de monumentale 
boom alsnog te behouden. Uiteindelijk zal het college in deze gevallen beslissen in hoeverre er sprake 
is van een zwaarwegend maatschappelijk belang. 
 
In de APV is de juridische bescherming van bomen in het algemeen en die van monumentale/ 
beschermwaardige bomen in het bijzonder vastgelegd. Om de monumentale/beschermwaardige 
bomen extra te beschermen worden deze in de toekomst opgenomen in nieuw vast te stellen 
bestemmingsplannen. 
 
4.3 Beheer en onderhoud 
 
Monumentale en beschermwaardige bomen krijgen extra aandacht bij inspectie en onderhoud. Om 
een goed beeld te krijgen van de beheer- en onderhoudsmaatregelen die nodig zijn om deze bomen 
zo lang mogelijk te behouden wordt de toestand waarin de bomen zich verkeren waar nodig 
onderzocht. Idealiter wordt van elke boom eerst vastgesteld welke incidentele verbeteringen in 
groeiplaats en/of boom zelf gewenst zijn. Vervolgens wordt bepaald welke structurele, onderhouds- en 
beheermaatregelen nodig zijn om deze bomen in een zo goed mogelijke conditie te houden. 
 
De volgende punten zijn daarbij van belang: 
 
• onderzoek naar de staat van deze belangrijke bomen. Hierbij wordt duidelijk: 

• welke incidentele beheermaatregelen nodig zijn om de groeiomstandigheden en de 
gezondheidstoestand te optimaliseren (inhaalslag); 

• welke structurele beheermaatregelen gewenst zijn, inclusief richtlijnen voor beheerders; 
• welke kosten verbonden zijn aan de incidentele maatregelen en een schatting van de 

eventuele extra kosten voor het structurele beheer en onderhoud. 
• alle beheer- en onderhoudsmaatregelen van deze bomen duidelijk vastleggen in het beheersysteem; 
• deze bomen regelmatig schouwen volgens de wettelijke zorgplicht. 
 
In het bovenstaande onderzoek worden in eerste instantie alleen de monumentale bomen op 
openbaar terrein meegenomen. 
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5. Bomen, regelgeving en handhaving  
 
De juridische onderbouwing van het bomenbeleid is een belangrijk onderdeel van het totale 
beleidsplan, want zonder regels en een duidelijke handhaving is de bescherming van bomen een 
onmogelijke zaak. De gemeente streeft naar een eenvoudig vergunningenbeleid dat de belangrijkste 
bomen goed beschermt, de burgers voldoende vrijheid biedt en de administratieve lasten zo laag 
mogelijk houdt. Naast het gemeentelijk beleid heeft een boomeigenaar of -beheerder ook te maken 
met landelijke en provinciale regelgeving. Denk hierbij aan de Zorgplicht, de Flora- en Faunawet en de 
Boswet. 
 
5.1 Zorgplicht 
 
Het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:162) beschrijft de 
zorgplicht voor eigenaren van bomen. De zorgplicht 
houdt in dat de eigenaar regelmatig onderhoud moet 
plegen en de veiligheid van de bomen regelmatig moet 
controleren. De eigenaar moet maatregelen nemen als 
er een veiligheidsrisico is (onderzoeksplicht). 
Maatregelen zijn bijvoorbeeld extra onderzoek, 
technische onderhoudsmaatregelen of verwijdering 
van de boom. De zorgplicht heeft alles te maken met 
vakmatig beheer en onderhoud, maar is tevens 
gebaseerd op morele, juridische en  
verzekeringstechnische principes die beogen burgers 
te beschermen. De zorgplicht heeft tot doel 
ongelukken te voorkomen en, in het geval er toch iets 
gebeurt, te kunnen bepalen wie aansprakelijk is. 
Iedere boomeigenaar heeft een zorgplicht. 
 
De boomeigenaar heeft op grond van artikel 6:174 van 
het Burgerlijk Wetboek risicoaansprakelijkheid voor 
schade die een boom toebrengt aan personen en 
goederen. Dit houdt in dat degene die schade lijdt niet 
hoeft aan te tonen dat de beheerder nalatig is 
geweest. Wanneer de eigenaar kan aantonen de 
boom goed te hebben onderhouden, voldoende en 
tijdig onderzoek naar de veiligheid te hebben gedaan 
en eventueel  benodigde maatregelen om de veiligheid 
te   garanderen   heeft  uitgevoerd,   dan  kan   hij   niet   Karakteristieke, solitaire eik op het meest 

aansprakelijk  gehouden worden  voor de schade. Er is   zuidwestelijke puntje van Reusel, bij paal 201 

dan  sprake  van overmacht.  De  wetgever  eist van de 
boomeigenaar dat de zorgplicht wordt uitgevoerd en vastgelegd via een reproduceerbare, 
controleerbare en vaste systematiek. Registratie van de verzamelde gegevens is daarom van groot 
belang. De eis is niet dat iedere boom veilig is, maar dat het risico voor gevaarzetting onderzocht 
wordt en dat vervolgens maatregelen worden genomen als er gevaarzetting is. De standplaats, leeftijd 
en conditie van de boom zijn hierin bepalend. Oude bomen langs drukke wegen dienen daarom 
bijvoorbeeld intensiever te worden gecontroleerd. 
 
Om aan de wettelijke zorgplicht te voldoen moet aan de volgende eisen voldaan worden: 
 
•  regelmatig onderhoud; 
•  het bijhouden van onderhoudsrapportages; 
•  het regelmatig houden van boomveiligheidscontroles, visual tree assessments (VTA), met een  
   vastgestelde frequentie. 
 
Hierdoor wordt bereikt: 
 
• een acceptabel veiligheidsniveau; 
• vermindering van de kans op letsel en schade; 
• vermindering van de kans op aansprakelijkheidsstelling.  
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Op basis van landelijke richtlijnen worden de onderstaande frequenties voor de boomveiligheids- 
controles (VTA-frequenties) gehanteerd: 
 
• Monumentale bomen, attentie- en risicobomen jaarlijks controleren (verhoogde zorgplicht); 
• Bomen hoger dan 18 meter langs drukke wegen en in centra jaarlijks controleren (verhoogde  
  zorgplicht); 
• Overige bomen (hoger dan 6 meter) langs wegen en/of paden (in woongebieden, bij  
  bedrijventerreinen en in het buitengebied) om de drie jaar controleren (algemene zorgplicht); 
 
Bomen tot en met 6 meter hoogte, solitaire bomen in het landschap en bomen die in singels of  
houtwallen die niet in de nabijheid van wegen en/of paden staan en bomen in bos-/natuurgebieden  
worden niet gecontroleerd. In het geval dat deze bomen door ouderdom, blikseminslag, storm of 
andere oorzaken omvallen, is de kans op schade aan mensen en/of goederen nihil. 
 
Onderstaande tabel 5.1 geeft een beknopt overzicht van bovenstaande VTA-frequenties per 
categorie. Op basis van deze tabel wordt een VTA-kaart gerealiseerd zodat duidelijk is waar de 
genoemde bomen zich in de gemeente bevinden. Deze kaart wordt regelmatig geactualiseerd. 
 
Soort/locatie boom (binnen en buiten de bebouwde ko m) Frequentie 

VTA 
Monumentale bomen Jaarlijks 
Attentie- en risicobomen Jaarlijks 
Bomen hoger dan 18 meter langs drukke wegen en/of paden en in de dorpscentra  Jaarlijks 
Overige bomen hoger dan 6 meter (in de centra, woongebieden, bedrijventerreinen 
en het buitengebied) 

Om de 3 jaar 

Tabel 5.1 VTA-frequenties Reusel-De Mierden 
 
Onder regelmatig onderhoud worden met name 
snoeiwerkzaamheden verstaan. De gemeente is in 2013 met 
betrekking tot de snoeicyclus met een nieuwe 
gebiedsindeling gestart. Zie hiervoor Bijlage 4: “Kaart 
snoeicyclus: Bomen in deelgebieden”. Elk jaar zullen de 
snoeiwerkzaamheden in één van de drie deelgebieden 
worden geconcentreerd. Eens in de drie jaar wordt dan dus 
beoordeeld of de bomen in de straten binnen het betreffende 
gebied dat jaar dienen te worden gesnoeid of dat deze nog 
drie jaar kunnen wachten. De richtlijn hierbij is dat jonge 
bomen eens in de drie jaar (begeleidingssnoeifase), 
volwassen bomen eens in de zes jaar en oude bomen eens 
in de drie jaar (aftakelingsfase) worden gesnoeid. Enkel in 
uitzonderingsgevallen wordt in een bepaald jaar buiten een 
bepaald deelgebied gesnoeid. Met deze nieuwe werkwijze 
kan er efficiënter en doelmatiger worden gewerkt. Voorheen 
werden jaarlijks, over de gehele gemeente verspreid, 
snoeiwerkzaamheden verricht. 
 
5.2 Omgevingsvergunning 

Het snoeien van een boom met behulp van een  
Met de  invoering van  de Wabo  (Wet algemene  bepalingen  hoogwerker 

omgevingsrecht)  in   2010  is   de  afstemming   met  andere  
vergunningen verbeterd en is de procedure en de communicatie naar burgers eenduidiger geworden. 
De Wabo integreert een groot aantal (circa 25) vergunningen, ontheffingen en meldingen tot één 
omgevingsvergunning. De samenvoeging van deze toestemmingen leidt tot een omvangrijke 
vermindering van het aantal toestemmingen en een daarmee overeenkomende vermindering van 
administratieve lasten. Het doel van de Wabo is een eenvoudigere en snellere vergunningverlening en 
een betere dienstverlening door de overheid op het gebied van bouwen, ruimte en milieu. 
 
Bij een vooroverleg voor een omgevingsvergunning of bij een aanvraag van een 
omgevingsvergunning voor een nieuwe woning/bedrijf of voor de verbouw van een bestaande 
woning/bedrijf gaat de vergunningverlener na of er bestaande gemeentelijke bomen in de “weg” staan. 
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Is dit het geval, dan wordt samen met de gemeentelijke stedenbouwkundige of de ontwerper 
openbare ruimte en de beleidsmedewerker cultuurtechniek nagegaan of de plannen zodanig gewijzigd 
kunnen worden dat de bomen behouden kunnen blijven. Mocht blijken dat dit niet mogelijk is, dan 
wordt onderzocht of de bewuste bomen naar elders in de directe omgeving verplant kunnen worden. 
Als blijkt dat dit eveneens niet mogelijk is (of wanneer de kosten onacceptabel hoog zijn), wordt een 
(financiële) herplantplicht opgelegd. De kosten voor de procedure komen voor rekening van de 
initiatiefnemer. 
 
5.3 Kapbeleid 
 
De regeling voor het kappen (vellen) van bomen en 
houtopstanden is opgenomen in de APV 2014 (zie 
Bijlage 5). Hierin staat dat het is verboden zonder 
vergunning houtopstand te (doen) vellen: 
 
• met een stamomtrek van meer dan 150 centimeter 
(gemeten op een hoogte van 130 centimeter); 
• welke in het kader van een herplant- of 
instandhoudingsplicht is geplant; 
• welke staat vermeld op de bomenlijst. 
 
In het kader van deregulering wordt de huidige regeling 
verder vereenvoudigd. Het streven is met minder regels 
de bescherming te beperken tot enkel de monumentale 
en beschermwaardige bomen en boomstructuren. De 
regeldruk zal in het nieuwe kapbeleid worden 
verminderd doordat in minder gevallen een vergunning 
zal moeten worden aangevraagd. Een 
omgevingsvergunning voor het vellen van 
houtopstanden dient in de toekomst alleen nog te 
worden aangevraagd wanneer de boom of boomstructuur Oude beuk geveld vanwege zwamaantasting 

op in 2014 vast te stellen punten-lijnenkaart staat, onder  
de boswet valt of als hiervoor vanuit het bestemmingsplan een  
aanlegvergunning is vereist. Zie hiervoor  ook   4.2  ‘Extra  bescherming’    
in  hoofdstuk  4 (‘Monumentale/beschermwaardige bomen’). Voor de 
boomstructuren (de ‘lijnen’) geldt daarbij dat alleen houtopstanden 
met een stamomtrek van meer dan 150 centimeter 
vergunningsplichtig zullen blijven. 
 
§5.3.1 Toetsingskader beoordeling omgevingsvergunningen  
 
In de APV worden verschillende toetsingscriteria voor verlening en 
weigering van een omgevingsvergunning voor het vellen van een 
houtopstand vermeld. Deze criteria en de toepassing daarvan zijn 
helder en transparant. Bovendien dient de procedure voldoende bij 
burgers bekend te zijn. Op basis van de criteria wordt het belang 
voor het behoud van de boom afgewogen tegen het belang de boom 
te vellen. Met behulp van het toetsingskader (op basis van reeds 
eerder vastgestelde motieven) kan de verlening dan wel weigering 
van een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand 
consequent onderbouwd worden. In de APV wordt een aantal  Schade   door    aanrijding    aan   de 
weigeringsgronden toegelicht. Zie hiervoor Bijlage 6.   Molendijk in Hulsel 
          
§5.3.2 (Financiële) herplantplicht 
 
De herplantplicht is geregeld in de APV. Hierbij is compensatie voor het verlies van de waarde en de 
kwaliteit van de gekapte boom het uitgangspunt. Een herplantplicht kan worden opgelegd als  
bijzonder voorschrift bij een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand. Als er ter 
plaatse geen mogelijkheden voor herplant bestaan, bijvoorbeeld doordat de ruimte te beperkt is, kan 
er een financiële herplantplicht worden opgelegd. Met de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging 
van Taxateurs van Bomen (NVTB) als uitgangspunt wordt de hoogte van de financiële compensatie 
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vastgesteld. Deze financiële compensatie wordt gestort in het groenkrediet van de gemeente en mag 
slechts worden gebruikt ten behoeve van de uitbreiding en handhaving van de in de gemeente 
bestaande houtopstanden (inclusief groeiplaatsverbetering). Als een boom of houtopstand illegaal 
wordt gekapt of te rigoureus gesnoeid, ernstig beschadigd of ontsierd is, kan eveneens een financiële 
herplantplicht worden opgelegd. Bovendien zal, wanneer zich zoiets voordoet bij de gemeentelijke 
houtopstand, de gemeente in bepaalde gevallen aangifte doen bij de politie en zo mogelijk de schade 
op de dader verhalen. 
 
5.4 Boswet 
 
De Boswet is van toepassing op houtopstanden gelegen buiten de begrenzing van de ‘Bebouwde kom 
Boswet’. De gemeenteraad stelt deze begrenzing vast en op grond van artikel 1 lid 5 van de Boswet 
moet deze vervolgens goedgekeurd worden door Gedeputeerde Staten. De begrenzing hoeft niet 
samen te vallen met de bebouwde kom in het kader van de Wegenverkeerswet. Binnen de 
vastgestelde grenzen van de bebouwde kom gelden dus niet de bepalingen van de Boswet, maar de 
artikelen van de gemeentelijke APV. Buiten de bebouwde kom gelden de artikelen van zowel de 
Boswet als de APV. De gemeentelijke herplantplicht mag niet strijdig zijn met de bepalingen uit de 
Boswet.  
 
De Boswet heeft als doel “de instandhouding van een bosareaal van een redelijke omvang en 
hoedanigheid te verzekeren”. De Boswet is niet bedoeld om concrete bosgebieden te beschermen, 
maar om de totale oppervlakte bos in ons land op peil te houden. Artikel 1 van de Boswet bepaalt dat 
de Boswet niet van toepassing is in een aantal gevallen. Zie hiervoor Bijlage 7. 
 
Iemand die het voornemen heeft om een houtopstand die onder de Boswet valt te vellen, is verplicht 
dit minstens een maand van tevoren, maar niet langer dan een jaar, te melden bij Dienst Regelingen 
van het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag. Bovendien geldt de herplantplicht, wat 
betekent dat het perceel, of een ander perceel van minimaal vergelijkbare grootte, binnen drie jaar 
ingeplant of natuurlijk verjongd dient te zijn.  
 
5.5 Flora- en Faunawet 
 
De Flora- en Faunawet voorziet in de bescherming van plant- en diersoorten, zowel binnen als buiten 
de beschermde natuurgebieden. De wet gaat uit van het “nee, tenzij” beginsel. Dit houdt in dat alle 
handelingen ten nadele van beschermde soorten verboden zijn. Voor algemene soorten (zogenaamde 
tabel 1 soorten) geldt een vrijstelling bij het kappen van een boom. Voor de minder algemene soorten 
(zogenaamde tabel 2 en 3 en vogelsoorten) is een ontheffing van het Ministerie van Economische 
Zaken nodig. Indien de uitvoerder van de werkzaamheden, degene die de boom daadwerkelijk kapt, 
beschikt over een door het Ministerie goedgekeurde gedragscode “Ruimtelijke ontwikkeling” kan in 
sommige situaties ook op plaatsen gewerkt worden waar mogelijk de strenger beschermde soorten 
(de tabel 2 en 3 en vogelsoorten) voorkomen. 
 
Op het moment dat beschermde inheemse broedvogels bezig zijn met hun broedproces, mogen er 
geen verstorende werkzaamheden of activiteiten plaatsvinden in of in de buurt van deze nesten. Deze 
broedperiode verschilt per soort. In de Flora- en Faunawet wordt dan ook geen specifieke datum voor 
het broedseizoen genoemd. Veel vogelsoorten broeden ongeveer tussen 15 maart en 15 juli. 
Geadviseerd wordt om verstorende werkzaamheden zoveel mogelijk tussen half augustus en half 
februari te plannen, omdat dit de minst kwetsbare periode is voor de meeste broedvogels. 
 
Verder is op bepaalde plaatsen meer attentie geboden. Dit geldt met name bij werkzaamheden in de 
bijzondere groengebieden, bij monumentale en beschermwaardige bomen en bij andere bomen met 
holtes waar mogelijk vleermuizen of vogels in verblijven. Zo zijn vaste rust- en verblijfsplaatsen van 
spechten, uilen en roofvogels jaarrond beschermd; bij velling is dus een ontheffing vereist. Het kappen 
of vellen van (een deel van) een bomenlaan, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, kan van 
invloed zijn op de trekroutes van vleermuizen; hiervoor is eveneens een ontheffing nodig. Bij 
twijfelgevallen is het wenselijk het advies van een deskundig ecoloog in te winnen. Bij de aanvraag 
van een ontheffing is dit noodzakelijk. In sommige gevallen zijn compenserende maatregelen 
mogelijk. 
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6. Bomen en ontwerp  
 
6.1 Vroegtijdige afstemming in het ontwerp 
 
Veel knelpunten met betrekking tot bomen zijn terug te voeren naar de ontwerpfase en de gebrekkige 
afstemming in de voorbereidingsfase van (her)inrichtingsprojecten. Een structurele oplossing van 
deze problemen vraagt om een integrale aanpak en een goede planning. Het groen kan niet langer los 
gezien worden van de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur. Het is hierbij van belang bomen 
in alle fases van het proces mee te nemen, waaronder de bestemmingsplannen. 
 
Met de invoering van de Wabo wordt een integrale benadering van initiatieven, plannen en projecten 
bevorderd. De initiatiefnemer van een project kan nu naar één loket gaan waar alle aspecten van een 
omgevingsvergunning onderzocht worden. Vóór de invoering van de Wabo moest de initiatiefnemer 
veelal meerdere vergunningen, zoals een sloop-, bouw-, kap- of aanlegvergunning bij verschillende 
loketten aanvragen. Een goede afstemming vraagt om een algehele benadering van de betrokken 
disciplines in een vroeg stadium van het planproces. Het uiteindelijke doel is het op haalbare wijze 
handhaven van waardevolle bomen en waarborgen van boomstructuren in nieuwe plannen en 
reconstructies, alsmede het op een duurzame wijze aanplanten of verplanten van bomen. 
 
6.2 Voorbereidingsfase 
 
In de voorbereidingsfase worden de globale randvoorwaarden geformuleerd die essentieel zijn bij de 
initiatie van een project. Daarnaast wordt onderzocht welke relevante beleidsuitgangspunten ten 
aanzien van groen (en eventuele andere betrokken disciplines) belangrijk zijn. Ook worden de in het 
plangebied aanwezige bomen en groenstructuren in kaart gebracht. Op deze manier is vooraf duidelijk 
hoeveel en welke bomen er aanwezig zijn en kan snel en adequaat worden beoordeeld of bepaalde 
bomen behouden moeten en kunnen blijven en wat voor maatregelen er getroffen moeten worden om 
dat te bereiken. 
 
6.3 Ontwerpfase 
 
Tijdens het ontwerpproces is het 
noodzakelijk dat naast de 
groeivoorwaarden van nieuwe en 
bestaande bomen ook de 
randvoorwaarden van andere 
disciplines meegenomen worden, 
om ook op de lange termijn een 
goede inpassing van bomen 
mogelijk te maken. Welke 
groeiomstandigheden zijn er 
nodig, nu en in de toekomst, zodat 
de bomen hun functie kunnen 
blijven vervullen? Hoe ziet deze 
boom er over enkele decennia uit, 
wat zijn de eisen die deze boom 
stelt en hoeveel ruimte is daarvoor 
nodig? Door deze vragen te 
stellen, kan men ervoor kiezen 
bepaalde    soorten   niet    toe   te    Platanen aan de Zeegstraat in Reusel 

passen     of      onder     bepaalde  
omstandigheden juist wel te gebruiken. In het ontwerpproces worden deze voorwaarden gesteld zodat 
onnodige kostbare ontwerpaanpassingen, vertragingen en vroegtijdige boomvellingen voorkomen 
kunnen worden. 
 
6.4 Bomen Effect Analyse bij ruimtelijke ontwikkelingen voor bestaande bomen 
 
Voor een boominclusieve beoordeling van het ontwerp is het noodzakelijk dat monumentale bomen en 
bomen die onderdeel uitmaken van een waardevolle gemeentelijke groenstructuur bij herbestemming 
eerder in het planproces in beeld komen. De ontwerpfase is dan ook het uitgelezen moment om de 
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gevolgen van de voorgenomen bouw of aanleg voor de bomen te beoordelen. Beoordelingen die 
uitgevoerd worden vóór deze fase leveren slechts een globale indicatie van mogelijke effecten op, 
aangezien concrete uitwerkingen van de plannen nog ontbreken. Na de ontwerpfase is er vaak te 
weinig ruimte voor aanpassingen in het ontwerp, waardoor de kansen op een duurzaam behoud van 
bomen kleiner zijn. 
 
De Bomen Effect Analyse (BEA) is een gestandaardiseerde beoordeling die ten doel heeft de 
boomtechnische kwaliteit te waarborgen en ervoor te zorgen dat alle essentiële aspecten van de 
ruimtelijke ontwikkeling voldoende worden belicht. De BEA geeft een onafhankelijke beoordeling van 
mogelijke effecten voorafgaand aan bouw of aanleg. Een BEA beoordeelt of een boom, in het 
perspectief van de voorgenomen bouw of aanleg, in zijn huidige verschijningsvorm en standplaats, 
duurzaam behouden kan blijven. Een BEA dient te worden uitgevoerd door een deskundig 
boomverzorger of boomtechnisch adviseur. De resultaten van deze beoordeling kunnen vervolgens 
worden meegenomen in de besluitvorming rond bouw of aanleg. De volgende aspecten maken deel 
uit van de beoordeling: 
 
• conditie en kwaliteit van de boom/bomen; 
• toekomstverwachting van de boom/bomen in bestaande en toekomstige situatie; 
• verwachte problemen bij bouwplannen in relatie tot de boom/bomen. 
 
De BEA is toe te passen op allerlei werken, zoals bouwwerken, reconstructies van wegen en 
rioleringen of de aanleg van kabels en leidingen. Toepassing is echter niet altijd zinvol, bijvoorbeeld 
wanneer de boom in slechte conditie verkeert of geprojecteerd staat in de toekomstige bouwput. De 
BEA is met name inzetbaar in de randzone van het te realiseren werk of om alternatieven te 
formuleren voor bouwactiviteiten die door de ontwikkelaar ontplooid worden. Op grond van de 
uitkomsten van een BEA is het voor alle partijen duidelijk welke bomen mogen verdwijnen voor de 
bouw of aanleg en welke bomen – en onder welke voorwaarden – worden gespaard. 
 
Gezien de stringente regels en voorschriften in de ruimtelijke ordening is het van belang dat de 
beoordeling geen vrijblijvende toepassing is, maar een in de regelgeving vastgelegd instrument. 
Daarom is de BEA verankerd in de APV. 
 
Zie ook Bijlage 8: “Bomen Effect Analyse (BEA)-Standaard” en Bijlage 9: “Checklist van de BEA- 
Standaard”. 
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7. Voorzorgsmaatregelen bij bestaande bomen  
 
7.1 Bescherming van bomen bij werkzaamheden 
 
In de openbare ruimte moeten met grote regelmaat werkzaamheden verricht worden. Voorbeelden 
hiervan zijn herbestratingen, vervangingen van riolering, aanleg van kabels en leidingen, aanleg van 
parkeer- en speelvoorzieningen, et cetera. Deze werkzaamheden zijn belangrijk voor het functioneren 
van de samenleving, maar kunnen in het geding komen met de aanwezige ruimtelijke en 
ondergrondse belangen van bomen. 
 
Diegenen die bouw- of graafwerkzaamheden uitvoeren zijn vaak onvoldoende op de hoogte of zich 
onvoldoende bewust van het effect van hun handelen op bomen. Ook opdrachtgevers, zoals de 
relevante gemeentelijke afdelingen, nutsbedrijven, aannemers, projectontwikkelaars en particulieren 
dienen zich hier meer en beter van bewust te zijn. Bedrijven die dit soort werkzaamheden uitvoeren 
moeten daarom proactief worden geïnformeerd over boombescherming bij de uitvoer van 
werkzaamheden en het gemeentelijke beleid ten aanzien van schade. De gemeente zal 
standaardrichtlijnen, de zogenaamde “Tien geboden voor bouw of aanleg bij bomen” (Bijlage 10), 
uitgegeven door de Bomenstichting, voor aanvang van de uitvoer van werkzaamheden in de nabijheid 
van bomen meegeven. Bij werkzaamheden in opdracht van de gemeente dienen standaard de 
benodigde boombeschermingsmaatregelen uit Bijlage 10 te worden opgenomen in het bestek. Deze 
standaardrichtlijnen en boombeschermingsmaatregelen zullen ook verankerd moeten worden in een 
Handboek Openbare Ruimte, dat als uitgangspunt dient voor nieuwe ontwikkelingen. 
 
Degene die verantwoordelijk is voor de noodzakelijke werkzaamheden zal in overleg met de 
ontwerper openbare ruimte en de beheerder en/of beleidsmedewerker groen moeten bekijken hoe de 
werkzaamheden verricht kunnen worden met zoveel mogelijk behoud van de bomen. De beheerder 
zal vervolgens aan moeten geven welke beschermingsmaatregelen getroffen dienen te worden. Indien 
behoud van bomen niet mogelijk is, wordt via (financiële) herplant van nieuwe bomen minimaal 
gestreefd naar behoud van de “hoeveelheid boom”. De kosten voor de benodigde 
beschermingsmaatregelen en eventuele herplant zijn voor rekening van de initiatiefnemer.  
 
Daarnaast is het aan te bevelen om bij alle werkzaamheden in de openbare ruimte die van invloed zijn 
op bomen standaard te controleren op de aanwezigheid van monumentale en beschermwaardige 
bomen. Op deze wijze kunnen tijdig beschermende maatregelen worden getroffen. Voor 
vergunningsplichtige bouw- en aanlegactiviteiten in de omgeving van bepaalde bomen is een BEA, 
voorafgaand aan de werkzaamheden, verplicht. De uitvoer van de werkzaamheden is afhankelijk van 
de uitkomsten van dit onderzoek. 
 
7.2 Kabels en leidingen 
 
Kabels en leidingen verdienen extra aandacht. Ze liggen 
vaak op plaatsen waar bomen staan en ze moeten 
regelmatig gerepareerd of vervangen worden. Uit kabels en 
leidingen kunnen schadelijke stoffen lekken; dit kan nadelig 
zijn voor de aanwezige bomen. Bij het graven van sleuven 
voor de aanleg van kabels en leidingen worden boomwortels 
vaak beschadigd of soms zelfs doorgezaagd. Hierdoor 
ontstaan wonden die een ingang vormen voor schadelijke 
bacteriën of het wortelpakket wordt te klein voor de boom. 
Als gevolg hiervan kan de boom een grote groeiachterstand 
oplopen of zelfs afsterven. Door het doorzagen van wortels 
kan de boom instabiel worden en zo een gevaar gaan 
vormen voor de omgeving. Aan de andere kant kunnen 
bomen die op rioleringen, kabels en leidingen staan schade 
veroorzaken aan deze voorzieningen. Boomwortels zoeken 
de gemakkelijkste manier om aan vocht te komen. Indien de 
riolering niet goed gesloten is, kan een haarwortel daar de 
riolering binnendringen. Vervolgens worden deze 
haarwortels  dikker   en   kunnen   zo  scheuren   en  breuken  Sleufwerkzaamheden aan de Meirweg in Lage 

veroorzaken.        Mierde 
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Om bovenstaande problemen zoveel mogelijk te voorkomen is het van belang dat m.n. nutsbedrijven 
bij werkzaamheden aan kabels en leidingen in de omgeving van bomen voldoen aan de volgende 
voorschriften. Deze voorschriften worden verplichtend opgelegd: 
 
• de uitvoerder informeert de gemeente vóór aanvang over de voorgenomen werkzaamheden nabij 
bomen; 
• bij de aanleg van nieuwe kabels en leidingen in de omgeving van aanwezige bomen dient zoveel 
mogelijk gebruik te worden gemaakt van sleufloze technieken; 
• met de gemeentelijke opzichter wordt de minimale graafafstand tot de stam van de boom bepaald, 
afhankelijk van de grootte van de boom (ook ter voorkoming van instabiliteit); 
• de reductie van de doorwortelbare ruimte dient minimaal te zijn; 
• bij werkzaamheden dienen de wortels zo veel mogelijk behouden te blijven en zo kort mogelijk bloot 
te liggen. Blootliggende wortels moeten worden beschermd; 
• bij verlegging en nieuwe aanleg van kabels en leidingen dient met de gemeente overleg plaats te 
vinden over de gewenste locatie. 
 
De gemeente is daarnaast voornemens vaker gebruik te maken van haar recht de schade aan 
gemeentelijke bomen te verhalen. Om aan te kunnen tonen dat schade is toegebracht, is een 
beoordeling van bomen zowel vóór als na de uitvoer van werkzaamheden noodzakelijk, evenals goed 
toezicht op de werkwijze bij de uitvoer ervan. 
 
In nieuwe projecten moeten kabels en leidingen zoveel mogelijk in één tracé komen te liggen. De 
breedte van dit tracé en de onderlinge afstand tussen de kabels en leidingen ligt vast. Het tracé moet 
ver genoeg van bestaande en nieuwe bomen af liggen. De minimale afstand tussen het tracé en de 
bomen wordt in overleg met de technisch medewerker cultuurtechniek bepaald. 
 
7.3 Maatregelen uit de Bomen Effect Analyse 
 
Indien in de ontwerpfase een Bomen Effect Analyse (BEA) is uitgevoerd, geven de uitkomsten van dit 
onderzoek de randvoorwaarden en richtlijnen aan voor de inrichting van de openbare ruimte bij 
aanwezigheid van te behouden bomen en te treffen beschermingsmaatregelen voor deze bomen bij 
uitvoeringswerkzaamheden. 
 
7.4 Verplanten van bomen 
 
In sommige gevallen, indien een boom niet in 
het bouwproject in te passen is, kan ervoor 
gekozen worden de boom te verplanten. 
Daarbij moet allereerst bekeken worden of de 
boom wel verplant kan worden. Niet alle 
boomsoorten zijn geschikt om te verplanten. 
Zie voor een lijst van welke boomsoorten 
goed, matig of slecht verplantbaar zijn Bijlage 
11. Daarnaast is de gezondheidstoestand, de 
ontwikkeling van het wortelstelsel en de 
vitaliteit van de boom bepalend of een boom 
succesvol verplant kan worden. De leeftijd en 
grootte van de boom zijn hierbij van 
ondergeschikt belang, aangezien het 
technisch mogelijk is bomen van elke grootte 
te verplanten. Voor het slagen van de 
verplanting   is   ook   de   nieuwe   standplaats    Een lindeboom wordt verplant 
belangrijk; deze dient  zoveel mogelijk overeen  
te komen met de  groeiomstandigheden van de  oude standplaats. Bij een eventuele verplanting zal 
altijd een afweging gemaakt moeten worden tussen de kosten van een eventuele verplanting en het 
gewenste effect ervan. 
 
Een goede voorbereiding is essentieel voor het succes van de verplanting. Bij oudere bomen kan 
deze voorbereiding enkele jaren in beslag nemen. Ook na het verplanten zijn enige jaren van extra 
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zorg noodzakelijk. De hersteltijd van de boom na het verplanten is afhankelijk van de boomsoort en de 
situatie.  
 
Het verplanten van een boom staat gelijk aan het kappen van een boom. Er verdwijnt immers een 
boom op een bepaalde locatie; een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand kan 
daarom noodzakelijk zijn. 
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8. Bomen en inrichting  
 
Voor het behoud van bestaande bomen en een duurzame toepassing van nieuwe aanplant dient 
tijdens de (her)inrichting rekening te worden gehouden met de voorwaarden die bomen aan hun 
leefomgeving stellen. Niet alleen nu, maar ook op termijn, wanneer de boom de beoogde grootte heeft 
bereikt. De inrichtingsvoorwaarden dienen integraal te worden afgestemd met andere disciplines en 
het vigerend beleid.  
 
8.1 Eisen aan ruimte 
 
§8.1.1 Bovengrondse ruimte 
 
De bovengrondse ruimte die een boom nodig 
heeft, wordt vooral bepaald door de ruimte die 
zijn uitgegroeide kroon nodig heeft. Deze 
ruimte is afhankelijk van de kroonvorm, 
boomgrootte en opkroonhoogte. De kwaliteit 
van de bovengrondse ruimte voor bomen 
wordt door de volgende factoren bepaald: 
 
• de afstand tussen bomen en gebouwen, 
straatlantaarns, andere bomen en dergelijke. 
De afstand tussen bomen en de gevel is 
afhankelijk van de kroondoorsnede van de 
boom na ± 25 jaar. De gevel mag in ieder 
geval niet geraakt worden door de boom. In dit 
verband moet ook rekening worden gehouden 
met de schaduwwerking van bomen en de 
gevolgen daarvan; 
• de afstand tussen  bomen en rijdend verkeer.    Bomen in Het Leen in Hooge Mierde 

Door parkeren of  langsrijdend verkeer kunnen  
bomen beschadigd raken en als gevolg daarvan verzwakken, wat ze vatbaarder maakt voor ziekten. 
Dit kan leiden tot instabiliteit waardoor een velling noodzakelijk wordt. Ook in het kader van de 
veiligheid voor verkeersdeelnemers is een zekere afstand wenselijk. 
 
§8.1.2 Ondergrondse ruimte 
 
De volgende factoren zijn van belang voor de kwaliteit van de groeiplaats: 
 
• de afstand tussen bomen en kabels, leidingen en rioleringen; 
• de mogelijkheid van opspattend pekelwater. Dit levert bij bepaalde boomsoorten schade op aan het 
stamweefsel met als gevolg een verminderde conditie, wat op den duur tot afsterven kan leiden; 
• verharding dicht bij de stamvoet levert een verhoogd risico voor beschadigingen en heeft een 
negatieve invloed op het zuurstof- en vochtgehalte in de bodem waardoor de vitaliteit negatief 
beïnvloed wordt. In een bestaande omgeving dient het planten van bomen in verharding daarom 
zoveel mogelijk voorkomen te worden. In een nieuwe situatie dient reeds in de ontwerpfase het profiel 
zodanig te worden vormgegeven dat voor bomen ﴾bij voorkeur in beplantingsvlakken﴿ voldoende 
ruimte wordt gereserveerd. 
 
De uiteindelijke kwaliteit van de groeiplaats wordt bepaald door de meest beperkende factor 
(luchthuishouding, vochthuishouding, bodemleven, beschikbaarheid van voedselelementen, 
zuurgraad en zoutgehalte). De kwaliteitsnormen die bij bovenstaande factoren gehanteerd moeten 
worden zijn boomsoortafhankelijk. Een goede groeiplaats bevat in ieder geval water, zuurstof en 
voeding in de vorm van mineralen. Indien één van deze basisvoorwaarden ontbreekt, is er geen leven 
en wortelontwikkeling mogelijk in de bodem. Er bestaan verschillende methoden om de groeiplaats te 
verbeteren en zodoende de kwaliteit van de groeiplaats te verhogen. Bij elke noodzakelijke 
groeiplaatsverbetering wordt met een boomdeskundige per boomsoort onderzocht welke vorm het 
meest geschikt is. 
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8.2 Boomsoortkeuze 
 
Voor een optimale toepassing van bomen is een goede soortkeuze van essentieel belang. Dit 
betekent dat de boomsoort afgestemd moet worden op de standplaats of dat de standplaats zodanig 
moet worden ingericht dat de gekozen boomsoort daar goed kan functioneren. Indien hier geen 
rekening mee wordt gehouden kan dit leiden tot (groei)problemen of overlastsituaties. Het is 
bijvoorbeeld niet verstandig op parkeerplaatsen bomen aan te planten die gevoelig zijn voor bladluis. 
 
In verband met ziekten en plagen, die vaak één bepaalde boomsoort treffen en veelal zeer 
besmettelijk zijn, is het belangrijk dat het bomenbestand niet uit slechts enkele soorten (monocultuur) 
bestaat, om zo het risico te vermijden dat bij ziekte of plaag in één keer een groot gedeelte van het 
gemeentelijke bomenbestand aangetast wordt. Een gevarieerde aanplant is om deze reden wenselijk. 
 
Bij vervanging van bomen en bij aanplant van nieuwe bomen is het belangrijk dat het bomenbestand 
uit redelijk evenwichtige leeftijdsklassen is opgebouwd. Wanneer er voldoende bomen uit elke 
leeftijdsklasse aanwezig zijn, kan een grootschalige vervanging van boomstructuren binnen een kort 
tijdsbestek vermeden worden. De keuze voor een streekeigen soort of een exoot is voornamelijk 
afhankelijk van de groeiplaats en de goede inpassing in stedenbouwkundig/landschappelijk opzicht. 
Zie hiervoor ook de verschillende typeringen in hoofdstuk 3 (‘Boomstructuren en stedenbouwkundige 
opzet’). 
 
Boommateriaal dat aangeplant wordt moet natuurlijk van goede kwaliteit zijn en in goede conditie 
verkeren. Dat wil onder andere zeggen: niet uitgedroogd, onbeschadigd en met voldoende 
haarwortels. Om dit te garanderen wordt in principe het plantmateriaal, indien mogelijk, door de 
gemeente onder bepaalde voorwaarden en/of kwaliteitseisen ingekocht. In het enkele geval dat een 
aannemer zelf het plantmateriaal inkoopt, heeft hij een onderhoudsverplichting van één tot twee 
groeiseizoenen en dient dit materiaal aan de voorgeschreven voorwaarden en/of kwaliteitseisen te 
voldoen. Na deze onderhoudsperiode wordt het de aanplant door de technisch medewerker 
cultuurtechniek beoordeeld ten behoeve van de overdracht aan de gemeente. 
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9. Bomen, beheer en onderhoud  
 
9.1 Doelen van het boombeheer 
 
Het boombeheer moet ervoor zorgen dat het bomenbestand veilig, gezond en mooi is. Een veilig 
bomenbestand is een bomenbestand met stabiele bomen die geen risico vormen voor de openbare 
veiligheid. Een gezond bomenbestand heeft voldoende biodiversiteit en bevat geen ziektes die 
dodelijk zijn voor bomen of die hun stabiliteit aantasten. Een mooi bomenbestand is een 
bomenbestand dat regelmatig wordt gesnoeid zodat de bomen goede kronen kunnen ontwikkelen en 
dat ervoor zorgt dat de openbare ruimte meer sfeer en karakter krijgt. De oorspronkelijke kroonvorm 
(vrije uitgroei) wordt hierbij zo veel mogelijk nagestreefd binnen onze gemeente.  
 
9.2 Taken van het boombeheer 
 
Het beheer houdt zich voornamelijk bezig met inspectie, snoei, groeiplaatsverbetering en het 
voorkomen en verhelpen van bepaalde overlastsituaties. Bij de afdeling Ontwikkeling en 
Dienstverlening, Team Ruimtelijk Beheer is veel kennis van bomen en groenstructuren aanwezig. 
Andere afdelingen en bewoners kunnen van deze deskundigheid gebruikmaken. In sommige gevallen 
echter is specialistische kennis vereist, zoals bij het verplanten van grote bomen. In dit soort gevallen 
wordt gebruikgemaakt van externe deskundigen. Ook bij arbeidsintensieve werkzaamheden zoals 
grootschalige boominspecties wordt gebruikgemaakt van externen. 
 
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor haar bomen. Ze moet deze bomen zodanig verzorgen dat 
letsel en schade en verspreiding van ziektes en plagen, zoals bloedingsziekte bij kastanjes en de 
eikenprocessierups, zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het Burgerlijk Wetboek, de Plantenziektewet 
en de relevante jurisprudentie geven aan dat de gemeente hiertoe verplicht is. In de praktijk komt dit 
neer op het regelmatig inspecteren van het gemeentelijk bomenbestand en het zorgvuldig uitvoeren 
van onderhoud. Het is van belang dat dit wordt vastgelegd. Hierdoor wordt het mogelijk om achteraf, 
in het geval van schadezaken, de zorg aan te tonen. Bovendien komt een zorgvuldige administratie de 
werkplanning, en daardoor de bomen, ten goede. 
 
Het gehele bomenbestand moet regelmatig geïnspecteerd worden op uiterlijke gebreken. Zie hiervoor 
ook 5.1 ‘Zorgplicht’ in hoofdstuk 5 (‘Bomen, regelgeving en handhaving’). De zogenaamde attentie- en 
risicobomen, waarvan een lijst moet worden bijgehouden, worden eenmaal per jaar bekeken. Bij twijfel 
worden de bomen nader onderzocht met specialistische apparatuur. Soms zijn maatregelen, zoals het 
snoeien of het verwijderen van de boom, nodig om de veiligheid te kunnen blijven waarborgen. 
 
9.3 Beheersysteem en -planning 
 
De beheerplanning wordt mede bepaald door de uitkomsten van de visuele inspecties. De resultaten 
van de VTA’s, zoals de vitaliteit van de bomen en de te nemen onderhoudsmaatregelen worden 
samen met de gegevens van de bomen, zoals de algemene boomkenmerken, vastgelegd. Bij 
eventuele aansprakelijkheidstelling kan de gemeente als boombeheerder aantonen dat aan de 
zorgplicht is voldaan door de boominspecties en de onderhoudswerkzaamheden te overleggen. De 
administratieve bestanden worden actueel gehouden door de regelmatige inspecties en door het 
documenteren van uitgevoerde werkzaamheden. Door een planmatig beheer wordt achterstallig 
onderhoud voorkomen. 
 
9.4 Vervanging en aanvulling bomenbestand 
 
Het uitgangspunt is bomen zo lang mogelijk duurzaam te handhaven. Daarbij dient aangetekend te 
worden dat veel bomen niet hun maximale leeftijd bereiken omdat ze vroegtijdig worden gekapt 
(omdat ze bijvoorbeeld ernstig beschadigd zijn, een gevaar vormen of te veel overlast veroorzaken). 
Daarnaast worden bomen gerooid omdat ze ziek of niet vitaal zijn of omdat ze hun functie niet langer 
vervullen, al dan niet ingegeven door het ontbreken van de juiste groeiomstandigheden. De 
gemiddelde levensduur van bomen binnen de bebouwde omgeving is in Nederland momenteel 25 
jaar.  
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Een boom die gekapt of gerooid moet worden, wordt niet automatisch vervangen door een nieuwe 
boom. Dit wordt per geval bekeken. Hierbij wordt rekening gehouden met de resterende levensduur 
van de omringende bomen en de beschikbare ruimte. De boomsoort en de groeiplaats worden zo 
goed mogelijk op elkaar afgestemd. Meer randvoorwaarden voor het planten van bomen zijn in 
hoofdstuk 8 (‘Bomen en inrichting’) al aan de orde gekomen. Deze zijn ook hier van toepassing. 
 
9.5 Bomenbeheerplan  
 
In een bomenbeleidsplan wordt de vraag beantwoord wat de gemeente wil met haar bomen. In een 
bomenbeheerplan wordt invulling gegeven aan verdere doelstellingen betreffende het beheer. Met 
andere woorden: hoe het beheer van de bomen gerealiseerd dient te worden. Een beheerplan moet 
praktisch van aard zijn en rekening houden met de opbouw, de toestand, het gewenste 
onderhoudsniveau, de financiële mogelijkheden en de geografie van de gemeente. Een beheerplan 
wordt gebaseerd op de aanwezige inventarisatie van alle straat-, laan- en individuele gemeentelijke 
bomen. Deze gegevens geven inzicht in de opbouw van het bomenbestand en de 
onderhoudstoestand van de bomen. Een beheerplan beschrijft de wijze waarop de bomen gedurende 
een periode van minimaal 6 jaar onderhouden moeten worden. Omdat er een meerjarige 
maatregelenplanning in opgenomen dient te worden, kan ook de begroting hieraan gekoppeld worden. 
Het opstellen van een bomenbeheerplan is onderdeel van het actieplan (zie Bijlage 13). 
 
9.6 Werkwijze bij overlast, ziekten en plagen 
 
§9.6.1 Overlast 
 
Tegenover het algemeen belang van bomen 
staat de overlast die mensen van bomen 
kunnen ervaren. Vooral dicht bij huis kunnen 
bomen vaak als lastig worden ervaren en 
neemt de tolerantie snel af. Ondanks goede 
toepassing van ontwerprichtlijnen en een 
deugdelijk beheer en onderhoud zal overlast 
niet altijd te vermijden zijn. Veel van deze 
klachten hebben te maken met: 
 
• wortelopdruk bij verharding en andere   
  vormen van schade door boomwortels; 
• honingdauw en roetdauw; 
• schaduwwerking en belemmering uitzicht; 
• bladval; 
• angst voor omwaaiende bomen of vallende  
  takken;       Bomen geven schaduw 

• allergie voor stuifmeel/pollen; 
• vallende zaden en vruchten; 
• eikenprocessierups; 
• derving van inkomsten; 
• overige klachten. 
 
In Bijlage 12: “Overlast door bomen – probleem, relativering, preventie en oplossingen” worden de 
bovenstaande overlasttypen beschreven, problemen waar mogelijk gerelativeerd en preventieve en 
oplossingsgerichte maatregelen voorgesteld. Deze beschrijvingen en maatregelen vormen een 
leidraad bij het zoeken naar een oplossing samen met de betreffende bewoners. In sommige gevallen 
zal de overlastsituatie verholpen kunnen worden of zal na uitleg de overlast als minder ernstig worden 
ervaren. In uitzonderlijke gevallen is velling van de boom de enige oplossing. Onder welke condities 
een velling wordt overwogen, is tevens opgenomen in Bijlage 12. In hoofdstuk 11 (‘Communicatie en 
voorlichting’) wordt verder ingegaan op de communicatie richting bewoners met betrekking tot 
overlastsituaties. 
 
Gezien het belang van bomen is een bepaalde mate van overlast geen reden om in te grijpen. 
Conform jurisprudentie inzake overlast en hinder door bomen dient iedereen een zekere mate van 
naburig hinder te dulden en te dragen. Enkel in het geval van disproportionele hinder van bomen op 
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openbaar gebied neemt de gemeente maatregelen. In elk geval wordt er niet ingegrepen indien de 
overlast bestaat uit: 
• bladval, inclusief val van bloesems; 
• vruchtval, inclusief zaad- en pluisval; 
• aanwezigheid van vogelnesten of rustplaatsen van bepaalde vogels; 
• aanwezigheid van vleermuizen/ andere beschermde soorten; 
• schaduwhinder van beperkte duur;  
• schaduwhinder in delen van tuinen, erven en op niet-bewoonbare bouwwerken; 
• groene- of algenaanslag op bestrating, muren, daken, et cetera;  
• tijdelijke overlast door insecten in bomen, inclusief honing- en roetdauw.   
 
Bij andere, ernstigere vormen van overlast en hinder zullen de eventuele ingrepen afhangen van de 
ernst van de overlast, de mogelijke oplossingen en de aanwezigheid of de mogelijkheid van 
compenserend groen. Uiteraard spelen kosten (budgetten en prioriteiten) ook een rol. Uitgangspunten 
hierbij zijn: 
 
• het snoeien van bomen geniet de voorkeur boven bomen verwijderen; 
• “snoeien” in de vorm van toppen of halveren is nooit een optie; 
• het kandelaberen en het snoeien van een vrij uitgroeiende boom tot vormboom is in principe geen 
optie; 
• het streven is altijd gericht op een minimaal behoud van de “hoeveelheid boom”. Dit kan ook leiden 
tot een oplossing waarbij een aantal kleinere bomen, slecht groeiend of overlast gevend, worden 
vervangen door één of enkele exemplaren van een grotere boomsoort op een gunstigere plek. De 
impact (beeld, milieu, waardering) van een grote boom is vaak groter dan die van een aantal kleinere 
bomen samen. 
 
In overleg met degene die overlast ondervindt zal de gemeente in deze gevallen zoeken naar een 
passende oplossing. 
 
Een duidelijk overlastbeleid is juridisch gezien ook wenselijk. Alleen gemeentelijke regelgeving kan 
bomen voldoende juridische bescherming geven. Als een burger op grond van burenrecht, 
schaderecht of publiekrecht een juridische procedure tegen de gemeente begint, geldt altijd het 
uitgangspunt dat het algemeen belang boven het individueel belang gesteld dient te worden, mits de 
gemeente dit consequent in haar beleid heeft vastgelegd. Uit de rechtspraak blijkt dat slechts bij hoge 
uitzondering het individueel belang kans van slagen heeft. Pas als het gaat om zwaarwegende 
overlast, die redelijkerwijs niet ten laste van een individu kan blijven bestaan, is dit anders. Wanneer 
iemand bijvoorbeeld een duidelijk economisch nadeel heeft, kan dat leiden tot toewijzing of 
gedeeltelijke toewijzing van een overlastclaim. Maar zelfs dan krijgt de klager vaak geen feitelijke 
oplossing als kap of snoei, maar bijvoorbeeld een (symbolische) financiële genoegdoening. Kortom, 
procederen over overlast leidt zelden tot het door de klagers gewenste resultaat. Door het hanteren 
van duidelijk overlastbeleid kunnen claims meestal vrij gemakkelijk worden afgewikkeld. 
 
§9.6.2 Ziekten 
 
Ziekte bij bomen wordt zoveel mogelijk passief 
bestreden. Wanneer geconstateerd wordt dat 
bomen met een ziekte zijn aangetast, wordt 
eerst nagegaan hoe groot de aantasting is. 
Sommige ziekten, zoals de bladvlekkenziekte, 
hebben slechts een geringe invloed op de 
conditie van de boom. In dat geval worden 
dan ook geen maatregelen getroffen. Andere 
ziekten, zoals de iepenziekte en bacterievuur, 
kunnen zeer besmettelijk zijn en vereisen dat 
er snel actie wordt ondernomen. In sommige 
gevallen kan door een rigoureuze snoei van 
de aangetaste delen de ziekte bestreden 
worden. Als dit niet mogelijk is, zal de boom 
verwijderd en vernietigd moeten worden.  Een door zwammen aangetaste beuk in de Willibrordlaan in Hulsel 
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Klimaatveranderingen brengen nieuwe ziekten en plagen naar 
Nederland. De gevolgen van deze nieuwe ziekten, zoals de 
bloedingsziekte en de bastwoekerziekte, zijn op de lange termijn nog 
onbekend. Daarom is het van belang als boombeheerder bij te 
blijven door de actuele stand van zaken te volgen en de publicaties 
hierover scherp in de gaten te houden. Dit betekent uiteraard ook dat 
de buitenploeg goed op de hoogte moet zijn van (nieuwe) ziekten en 
manieren om deze te herkennen en te bestrijden, aangezien zij 
meestal de eersten zijn die een zieke boom kunnen signaleren. 

 
§9.6.3 Plagen 
 
Plagen worden binnen de gemeente nauwelijks bestreden. Een 
uitzondering hierop is de bestrijding van de eikenprocessierups. Dit 
vindt plaats vanuit het oogpunt van de volksgezondheid. De overige 
plagen worden niet bestreden omdat deze doorgaans geen gevaar 
opleveren  voor  de volksgezondheid  en/of de kosten  van bestrijding   De eikenprocessierups 

niet opwegen tegen de schade en ervaren overlast.  
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10. Organisatie  
 
10.1 Boomexpertise 
 
Om een duurzaam, veilig en mooi bomenbestand te krijgen en te behouden is veel boomkennis nodig. 
Deze kennis bestaat op verschillende niveaus (beleid, beheer en uitvoering en toezicht) en kan zowel 
intern als extern aanwezig zijn. Het is echter van belang dat de gemeente als regisseur voldoende 
kennis in huis heeft. Daarnaast is voor een efficiënt en effectief bomenbeheer en bomenbeleid een 
goede communicatie en afstemming binnen de gemeentelijke afdelingen noodzakelijk. Zonder 
deugdelijke afstemming gaan veel initiatieven en kostbare tijd verloren.   
 
§10.1.1 Intern 
 
Om een goed bomenbeheer te kunnen voeren is 
het een vereiste dat de gemeente voldoende 
eigen boomexpertise in de organisatie heeft. De 
gemeente is het eerste aanspreekpunt voor 
interne en externe vragen op het gebied van met 
name gemeentelijke bomen. Voldoende 
boomkennis is eveneens nodig om een bestek 
te beoordelen en een aanbesteding in goede 
banen te leiden. Het is daarnaast belangrijk om 
over een aantal goed opgeleide en uitgeruste 
medewerkers in de buitendienst te beschikken, 
die vele ad hoc werkzaamheden aan bomen, die 
niet tot de reguliere onderhoudsmaatregelen 
behoren, binnen de gemeente kunnen uitvoeren. 
Deskundigheid in het veld betekent ook dat 
bijvoorbeeld boomziekten snel gesignaleerd 
kunnen   worden.   Een   adequaat   optreden   is  Preventieve bestrijding eikenprocessierups 

beslissend   voor    behoud   dan    wel   kap;   de  
deskundigheid van het eigen personeel moet dan ook op peil gehouden worden. Er dient voldoende 
aandacht te zijn voor arboregels en veiligheidseisen bij velling, boomverzorging en werken in 
boomkronen. Daarnaast moet regelmatig gecontroleerd worden of er onder de medewerkers behoefte 
is aan scholing. Hierbij kan gedacht worden aan cursussen op het gebied van ziekten en 
plaagbestrijding en communicatie. Extra aandacht moet worden geschonken aan de wettelijke 
zorgplicht. Het is belangrijk dat er intern voldoende kennis aanwezig is om de conditie en de vitaliteit 
van bomen te kunnen beoordelen en om na te kunnen gaan of nader aanvullend onderzoek 
noodzakelijk is. 
 
§10.1.2 Extern 
 
Veel boomwerkzaamheden worden uitbesteed aan derden. De regie over deze werkzaamheden moet 
echter in handen blijven van de gemeente. Belangrijk is dat boomverzorging, ook de ogenschijnlijk 
eenvoudige klussen, wordt uitgevoerd door deskundige boomverzorgers. Dit kunnen gecertificeerde 
European Tree Workers zijn, maar ook boomverzorgers die gecertificeerd zijn als gediplomeerd 
boomverzorger door één van de agrarische opleidingscentra. Zij beschikken over de benodigde 
specialistische kennis en apparatuur. Zo worden boominspecties, zoals de VTA’s en de reguliere 
bomensnoei in hoofdzaak door hen uitgevoerd. 
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11. Communicatie en voorlichting  
 
Een goede communicatie tussen de verschillende vakdisciplines (intern) en de inwoners van de 
gemeente (extern) blijft nodig. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en plannen vereisen een goede en 
vroegtijdige afstemming tussen de verschillende gemeentelijke disciplines. Daarnaast zal regelmatige 
en betrouwbare informatie aan de inwoners over het gemeentelijk bomenbeleid een positieve invloed 
hebben op de houding van bewoners ten opzichte van bomen en groen. 
 
11.1 Interne communicatie 
 
In dit bomenbeleidsplan zijn de kaders en randvoorwaarden verwoord die nodig zijn voor een goede 
bomenstructuur en een duurzaam bomenbestand. 
 
In hoofdstuk 6 (‘Bomen en ontwerp’) en hoofdstuk 8 (‘Bomen en inrichting’) staan handreikingen hoe 
om te gaan met bomen in de openbare ruimte: randvoorwaarden, ontwerp- en inrichtingseisen, 
boombeschermingsmaatregelen bij uitvoer van werkzaamheden, et cetera. Deze informatie dient naar 
derden, zoals ontwerpers, groenbeheerders, aannemers en projectontwikkelaars te worden gestuurd 
als voorwaarde bij de uitvoering van werkzaamheden of bij het ontwerpen en inrichten van de 
openbare ruimte. Hierbij moet gekeken worden naar zaken als minimaal te hanteren plantafstanden 
ten opzichte van leidingen, maar ook naar de eisen die een bepaalde boomsoort stelt aan zijn 
leefomgeving en in hoeverre die op de bewuste locatie aanwezig zijn. Binnen de ambtelijke afdelingen 
worden de monumentale bomen en hun bijzondere status onder de aandacht gebracht. 
 
11.2 Externe communicatie en voorlichting 
 
Het gemeentelijk bomenbeleid zal, mits voldoende gecommuniceerd, een positieve invloed hebben op 
de houding van de bewoners in de gemeente. Het bomenbeleidsplan geeft aan dat er over belangrijke 
zaken is nagedacht en dat er een afweging heeft plaatsgevonden tussen verschillende belangen. 
Naast dit bomenbeleidsplan is het wenselijk dat er een publieksvriendelijke notitie voor bewoners in de 
vorm van een folder wordt uitgegeven waarin het beleid in het kort en in begrijpelijke taal uiteen wordt 
gezet. Deze folder zal inzicht verschaffen in het gemeentelijk beleid en kan onduidelijkheden en 
vragen van bewoners voorkomen. De informatie zal ook op de website van de gemeente worden 
geplaatst. Een andere manier om het draagvlak voor bomen en groen onder bewoners te vergroten, is 
door middel van natuureducatie. Door bomen bijvoorbeeld als onderdeel van het leefgebied van 
vogels en andere dieren voor te stellen, zal het belang van bomen beter onderkend worden. 
 
Regelmatige voorlichting over snoeiwerkzaamheden en andere onderhoudswerkzaamheden, uitleg 
over boomziekten en plagen (zoals de eikenprocessierups) en veiligheidscontroles (VTA’s) in D’n 
Uitkijk en op de gemeentelijke website zorgt ervoor dat bewoners weten wat er speelt in hun 
gemeente en dat ze het gevoel krijgen serieus genomen te worden omdat ze op de hoogte worden 
gehouden. Dit gevoel wordt verder versterkt door adequaat te reageren op klachten en meldingen. 
Extra of seizoensgebonden werkzaamheden, zoals de plaatsing van bladcontainers in de herfst, 
kunnen op deze manier ook goed aangekondigd worden. 
 
Een oude, mooie monumentale boom vinden de meeste inwoners waardevol en het behouden waard. 
Essentieel hierbij is de bewustwording dat monumentale bomen bijzondere elementen zijn in onze 
leefomgeving. Het streven is dan ook om deze bomen zichtbaar te maken in het straatbeeld: 
onbekend maakt immers onbemind. Door middel van bijvoorbeeld boombordjes op lage houten 
paaltjes in de boomspiegel kan aandacht voor deze bomen worden verkregen. Daarnaast kan meer 
draagvlak worden gecreëerd door bijvoorbeeld een folder uit te brengen met een bomenroute, een link 
naar een lijst van gemeentelijk monumentale bomen op de website (bij voorkeur met foto’s) en andere 
boomgerelateerde promotie.  
 
Bewoners vinden groen en bomen in hun leefomgeving over het algemeen belangrijk en hebben dan 
ook waardering voor het groen- en boombeheer. Er zijn echter ook bewoners die minder waardering 
voor bomen en het bijbehorende boombeheer hebben. Dit heeft vooral te maken met de overlast die 
zij van bomen ervaren, zoals wortelopdruk, schaduwwerking en honingdauw. In bijlage 12 is daarom 
helder vastgelegd hoe op een eenduidige wijze met de meest voorkomende vormen van ervaren 
overlast om te gaan.  
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Daarnaast is het belangrijk bomen positief te belichten en als essentieel onderdeel van de stedelijke 
omgeving onder de aandacht te brengen. De gemeente Reusel-De Mierden profileert zich niet voor 
niets als groene gemeente! 
 
In Bijlage 13 is, tot slot, een actieplan opgenomen. De actiepunten die hierin staan vormen een 
vervolg op dit bomenbeleidsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zicht op populieren aan ’t Holland in Reusel 
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12. Financiën  
 
Implementatie van dit bomenbeleidsplan brengt geen extra kosten met zich mee. Verbeteringen 
binnen het bomenbestand worden op basis van beschikbare budgetten geleidelijk gerealiseerd naar 
aanleiding van bijvoorbeeld gegronde meldingen en in het kader van nieuwe werken.  
 
Uitgangspunt is dat de betere regelgeving, duidelijkere richtlijnen en bijvoorbeeld de deregulering van 
het kapbeleid (via de APV) uiteindelijk tijdwinst opleveren, waardoor binnen de beschikbare formatie 
op termijn verdere invulling kan worden gegeven aan de uitwerking van de onderdelen uit het 
actieplan (bijlage 13).   
 
De financiën voor een zorgvuldig beheer van ons bomenbestand worden nader uitgewerkt in een 
Boombeheerplan. Hiervoor worden ook de mogelijkheden in het samenwerkingsverband met de 
andere Kempengemeenten bekeken. Bijgaand bomenbeleidsplan en het huidige onderhoudsbudget 
dienen hierbij als uitgangspunt.  
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BIJLAGE 1: TYPERINGENKAART 
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BIJLAGE 2: CRITERIA VOOR OPNAME IN HET LANDELIJK RE GISTER MONUMENTALE BOMEN 
 
Een boom moet aan de volgende voorwaarden voldoen om opgenomen te kunnen worden in het landelijk 
register: 
 
Basiscriteria 
• De leeftijd van de boom bedraagt tenminste 80 jaar en de boom is door zijn leeftijd en verschijning 
beeldbepalend en onvervangbaar voor het karakter van de omgeving; 
• Een uitzondering kan gemaakt worden voor bijvoorbeeld een herdenkingsboom of een boom met een grote 
dendrologische waarde; 
• De bomen mogen niet in een onherstelbare slechte conditie verkeren (dat wil zeggen: de bomen moeten in 
beginsel weer in een redelijke conditie zijn te brengen), volledig verval van de boom mag niet binnen tien jaar te 
verwachten zijn. 
 
Specifieke kenmerken (tenminste één voorwaarde vere ist) 
Beeldbepalend - De boom is door zijn leeftijd en verschijning onvervangbaar voor het karakter van de omgeving 
en van landelijk belang. 
 
Cultuurhistorische waarde 
• Herdenkingsboom: geplant ter gelegenheid van een belangrijke gebeurtenis (bijvoorbeeld geboorte, huwelijk 
van een prins of prinses); 
• Markeringsboom: geplant ter markering, zoals grensbomen in het agrarisch gebied, of bakenbomen langs de 
rivieren; 
• Kruis/kapelboom: geplant naast een kapel of kruisbeeld om de locatie te benadrukken; 
• Bijzondere snoeivorm: bijvoorbeeld kunstsnoeivorm tweestammig. 
 
Dendrologische waarde - De boom is van een zeldzame soort of variëteit. Of een bijzondere groeivorm als gevolg 
van natuurlijke oorzaken, bijvoorbeeld tweestammig, meerstammig. 
 
Ecologie/Natuurwaarde - De boom heeft betekenis doordat er zeldzame planten of dieren in leven. 
 
Zeldzaamheid - De boom is de dikste, oudste of hoogste in de gemeente, regio of provincie. 
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BIJLAGE 3: CRITERIA VOOR OPNAME IN DE GEMEENTELIJKE  LIJST VAN MONUMENTALE BOMEN 
 
Een boom moet aan de volgende voorwaarden voldoen om opgenomen te kunnen worden in het gemeentelijk 
register: 
 
Basiscriteria 
• de leeftijd van de boom bedraagt tenminste 50 jaar. De boom is door zijn grootte, verschijning en groeilocatie 
beeldbepalend; 
• een uitzondering kan gemaakt worden voor bijvoorbeeld een herdenkingsboom of een boom met een grote 
dendrologische waarde; 
• de bomen mogen niet in een onherstelbare slechte conditie verkeren, volledig verval van de boom mag niet 
binnen tien jaar te verwachten zijn. 
 
Specifieke kenmerken (tenminste één voorwaarde vere ist) 
Esthetische belevingswaarde 
• de boom is door leeftijd en verschijning (omvang en grootte) beeldbepalend en onvervangbaar voor het karakter 
van de omgeving; 
• de boom is van grote landschappelijke waarde; 
• de boom is van zeer speciale betekenis voor het dorp of de buurt waarin deze staat en wordt algemeen als 
bijzonder, zeldzaam en mooi ervaren. 
 
Cultuurhistorische waarde 
• de boom is verweven met de geschiedenis van de omgeving; 
• de boom is een herdenkingsboom: geplant naar aanleiding van een belangrijke, gedenkwaardige gebeurtenis; 
• de boom is een markeringsboom: geplant ter markering, zoals grensbomen in het agrarisch gebied; 
• de boom is een kruis- of kapelboom: geplant naast een kapel of kruisbeeld om de locatie te benadrukken; 
• de boom is een mythologische boom en speelt een belangrijke rol in mythen en legenden in de streek; 
• de boom is geadopteerd; 
• de boom heeft een bijzondere snoeivorm of (natuurlijke) groeivorm. 
 
Dendrologische waarde 
• de boom is van een zeldzaam voorkomend geslacht, soort, variëteit of ras; 
• de boom heeft een bijzondere groeivorm als gevolg van natuurlijke oorzaken, bijvoorbeeld tweestammig of 
meerstammig. 
 
Natuurwetenschappelijke en ecologische waarde 
• de boom biedt plaats aan bijzondere planten of dieren; 
• de boom maakt deel uit van een belangrijke (ecologische) route. 
 
Zeldzaamheid 
• de boom is de dikste, hoogste of oudste in de gemeente. 
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BIJLAGE 4: KAART SNOEICYCLUS: BOMEN IN DEELGEBIEDEN  
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BIJLAGE 5: ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING, AFDEL ING 3: HET BEWAREN VAN 
HOUTOPSTANDEN EN OVERIG GEMEENTELIJK GROEN 
 
Artikel 4:10 Begripsbepalingen 
1.    In deze afdeling wordt verstaan onder: 

a. houtopstand: hakhout, een houtwal of één of meer bomen; 
b. hakhout: een of meer bomen die na te zijn geveld, opnieuw op de stronk uitlopen; 
c. dunning: velling, welke uitsluitend als voorzorgsmaatregel ter bevordering van de groei van de  
overblijvende houtopstand moet worden beschouwd; 
d. monetaire boomwaarde: de financiële waarde van een boom zoals getaxeerd volgens de meest recente 
richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB); 
e. bomen effect analyse: een gestandaardiseerde methode om de (negatieve) invloed van een 
(bouw)project in de nabijheid van bomen te beoordelen. 

    2.     In deze afdeling wordt onder vellen mede verstaan: kappen, rooien, met inbegrip van verplanten of het            
snoeien van meer dan 20 procent van het kroonvolume of het wortelgestel, alsmede het verrichten van 
handelingen die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen 
hebben. 

 
Artikel 4:10a Bomenlijst 
1. De gemeenteraad stelt een bomenlijst met beschermwaardige houtopstand en hoofdlaanstructuren vast. 
2. De eigenaar van een houtopstand die vermeld staat op de bomenlijst is verplicht aan het college 

schriftelijk mededeling te doen van: 
 - eigendomsoverdracht van de houtopstand; 
  - de dreiging dat de houtopstand geheel of gedeeltelijk teniet kan gaan. 
3. De gemeenteraad kan aan de standplaats van een beschermwaardige houtopstand in een 

bestemmingsplan de bestemming ‘te beschermen houtopstand’ toekennen. 
 
Artikel 4:11 Omgevingsvergunning voor het vellen va n houtopstanden 
1.  Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag houtopstand, anders dan bij wijze van 

dunning, te vellen of te doen vellen: 
 a. met een stamomtrek van meer dan 150 centimeter; 

  b. met een stamomtrek van minder dan 150 centimeter welke in het kader van een herplant- of  
instandhoudingsplicht als bedoeld in artikel 4:11a is geplant;  

 c. welke staan vermeld op de bomenlijst.  
2. De in het eerste lid genoemde stamomtrek van 150 centimeter moet worden gemeten op een hoogte van 

1,3 meter boven het direct aangrenzende maaiveld. 
3. Het verbod uit het eerste lid geldt niet voor houtopstand: 
 a. die aantoonbaar op bosbouwkundige of bedrijfseconomische wijze wordt geëxploiteerd als bedoeld in 

de Boswet; 
  b. met een stamomtrek van minder dan 150 centimeter welke onderdeel uitmaakt van een  
hoofdlanenstructuur zoals opgenomen in de onder artikel 4:10a genoemde bomenlijst. 

4.  In afwijking van artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd op grond van: 
 a. de natuurwaarde van de houtopstand; 
 b. de landschappelijke waarde van de houtopstand; 
 c. de waarde van de houtopstand voor dorpsschoon; 
 d. de beeldbepalende waarde van de houtopstand; 
 e. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand; of 
 f. de waarde van de houtopstand voor recreatie en leefbaarheid. 
5. Het bevoegd gezag kan een herplantplicht opleggen onder nader te stellen voorschriften en daarbij tevens 

aangeven op welke wijze niet-geslaagde herbeplanting moet worden vervangen. 
6. Tot aan de vergunning te verbinden voorschriften kan het voorschrift behoren tot het opstellen van een 

bomen effect analyse in geval van bouw of aanleg van werken nabij te behouden bomen. 
7. Tot aan de vergunning te verbinden voorschriften kan het voorschrift behoren dat ten behoeve van 

herplant een bijdrage wordt gestort in het geoormerkt groenkrediet van de gemeente.  
8. De vergunning wordt verleend onder de standaardvoorwaarde van feitelijk niet-gebruik tot het moment van 

onherroepelijk worden van de vergunning, oftewel tot het moment dat: 
 a. de bezwaar- of beroepstermijn is verstreken zonder dat bezwaar/beroep is ingediend; 
 b. beslist is op een evt. verzoek om voorlopige voorziening of ingesteld bezwaar/beroep. 
 
Artikel 4:11a Herplant-/instandhoudingplicht  
1. Indien houtopstand waarvoor een kapverbod geldt, zonder vergunning van het bevoegd gezag is geveld, 

dan wel op andere wijze teniet is gegaan of ernstig in het voortbestaan wordt bedreigd, kan het bevoegd 
gezag aan de veroorzaker daarvan de verplichting opleggen binnen een bepaalde termijn een geldelijke 
vergoeding voor de schade te storten in het geoormerkt groenkrediet van de gemeente. 

2. Bij het bepalen van de hoogte van de geldelijke vergoeding wordt de monetaire boomwaarde als 
uitgangspunt gehanteerd.  
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3. Het geoormerkt groenkrediet wordt gebruikt voor herplant dan wel nieuwe aanplant binnen de gemeente 
overeenkomstig de door het bevoegd gezag te geven aanwijzingen.  

 
Artikel 4:11b Noodkap 

 De burgemeester kan toestemming geven tot direct vellen, indien de urgentie tot noodkap zich voordoet. Het 
besluit treedt indien nodig onmiddellijk in werking en wordt in dat geval binnen tien werkdagen schriftelijk bekend 
gemaakt. Van noodkap is in ieder geval sprake indien: 
a. de houtopstand wegens ziekte besmettingsgevaar oplevert of; 
b. de houtopstand dood of onstabiel is en hierdoor direct gevaar oplevert voor de omgeving. 
 
Artikel 4:11c Bescherming publieke houtopstand 
Het is verboden om houtopstanden, die publiek eigendom zijn en overig gemeentelijk groen, zoals bijvoorbeeld 
hagen en plantsoenen: 
a.        te beschadigen, bekladden, beplakken of anderszins voorwerpen daaraan te bevestigen; 
b.    te snoeien (in de zin van verwijderen van delen), behoudens door het bevoegd gezag opgedragen      
groenverzorgende taken. 
 
Artikel 4:11d Afstand van de erfgrenslijn 
De afstand grenzend aan iemand anders zijn erf als bedoeld in artikel 5:42 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt 
vastgesteld op 0,5 meter voor bomen en op nihil voor heggen en heesters. 
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BIJLAGE 6: WEIGERINGSGRONDEN (APV)  
 
• de natuurwaarde van de houtopstand.  Hiervan is in ieder geval sprake als: 
o de houtopstand een schuil- of broedplaats biedt aan fauna; 
o de houtopstand foerageergelegenheid (voedsel) biedt aan fauna;  
o de houtopstand een belangrijke zaadbron is voor een autochtoon ras (genetische waarde); 
o de houtopstand huisvesting biedt aan beschermde flora;  
o de houtopstand op zichzelf natuurwaarde heeft (onderdeel van een bos of gemeentelijke en/of landelijke 
verbindingszone) en aan die natuurwaarde afbreuk wordt gedaan wanneer de houtopstand wordt geveld.   
 
• de landschappelijke waarde van de houtopstand.  Hiervan is in ieder geval sprake als: 
o de houtopstand typerend is voor de lokale omstandigheden, bepaald door bodemgesteldheid, waterhuishouding 
of cultuurhistorisch (lanen, restant bosje, houtwal, solitaire boom) of 
o de houtopstand onderdeel is van een belangrijke verbinding (verkeersgroen). 
 
• de waarde van de houtopstand voor dorpsschoon.  Hiervan is in ieder geval sprake als: 
o de houtopstand een onderdeel is van een beschermd dorpsgezicht; 
o de houtopstand een onderdeel is van een rijksmonument of een gemeentelijk monument; 
o de houtopstand bijzonder en/of zeldzaam is (hoogte, dikte, vorm, leeftijd, soort);  
o de houtopstand karakteristiek is voor een straat/wijk;   
o de houtopstand onderdeel is van het straat-/laanbeeld;  
o de houtopstand karakteristiek is voor de plek (ensemblewaarde);  
o de houtopstand een onderdeel is van een groenbeleidsplan, beeldkwaliteitsplan, groenbeheerplan, 
structuurplan of een andere planologische maatregel. 
 
• de beeldbepalende waarde van de houtopstand. Hiervan is sprake als: 
o de houtopstand het woongenot op buurt- of straatniveau vergroot. 
 
• de cultuurhistorische waarde van de houtopstand.  Hiervan is in ieder geval sprake als: 
o de houtopstand aangegeven is op de lijst van monumentale bomen;  
o de houtopstand een rol speelt in de geschiedenis van de omgeving;  
o de houtopstand een herdenkingsboom is (geplant ter gelegenheid van een belangrijke gebeurtenis 
(bijvoorbeeld geboorte prins/prinses, huwelijk of jubileum).  
 
• de waarde van de houtopstand voor recreatie en leef baarheid.  Hierbij wordt gekeken naar: 
o de conditie van de houtopstand;  
o de stabiliteit/breukvastheid (wortelstelsel/stam/kroon) van de houtopstand;  
o of de houtopstand een onlosmakelijk onderdeel van het geheel vormt;  
o of de houtopstand een waarde heeft voor de recreatie.  
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BIJLAGE 7: ARTIKEL 1 VAN DE BOSWET  
 
Artikel 1 van de Boswet bepaalt dat de Boswet niet van toepassing is op: 
 
• houtopstanden op erven en in tuinen; 
• andere houtopstanden dan op erven en in tuinen binnen een bebouwde kom als bedoeld in lid 5 (vastgestelde 
bebouwde kom); 
• wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, voor zover bestaande uit populieren 
of wilgen. Indien de populieren of wilgen geknot zijn geldt dit niet, dit om knotbomen beter te kunnen beschermen;  
• Italiaanse populier, linde, paardenkastanje en treurwilg; 
• vruchtbomen en windschermen om boomgaarden; 
• fijnsparren, niet ouder dan 12 jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het 
bijzonder bestemde terreinen; 
• kweekgoed; 
• houtopstanden kleiner dan 10 are (1000 m²) die een zelfstandige eenheid vormen of rijbeplantingen van 20 
bomen of minder. 
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BIJLAGE 8: BOMEN EFFECT ANALYSE (BEA)-STANDAARD 
 

Verplichte inhoudseisen: 
 

Inleiding 
• Aanleiding opstellen BEA 
• Vraagstelling of probleemstelling opdrachtgever 
• Standaardvraag BEA: kan de boom duurzaam behouden blijven? 
• Situatie en uit te voeren werk 

 
Beoordeling 
• Kwaliteit van de houtopstand 
o beleidsstatus 
o visuele boomcontrole 
o toekomstverwachting in onveranderde of verbeterde omstandigheden 
• Fase waarin project zich bevindt 
o onomkeerbare besluiten 
• Gevolgen werk voor boom 
o per bouwonderdeel of –fase 
o bovengronds en ondergronds 
• Alternatieven voor de uitvoering van het werk 
o meest boomvriendelijke alternatief 

 
Conclusie 
• Duurzaam behoud boom op standplaats is mogelijk/onmogelijk 
o mogelijk: randvoorwaarden uitvoering en aanbevolen/noodzakelijke beschermende maatregelen (per bouwfase) 
o onmogelijk: eventueel alternatieve boommaatregelen 
• Eindoordeel vraag/probleem opdrachtgever 

 
Aanbevelingen 
• Nader onderzoek 
• Controle 
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BIJLAGE 9: CHECKLIST VAN DE BEA-STANDAARD 
 
Deze checklist is een hulpmiddel bij het invullen van de BEA-Standaard. Dat wil zeggen dat sommige 
controlepunten in een concrete situatie niet relevant zijn, terwijl andere niet genoemd worden. Het uitgangspunt is 
een zorgvuldige en ter zake kundige beoordeling. 
 
Inleiding 
� Aanleiding opstellen BEA 

� De reden waarom besloten is tot het (laten) uitvoeren van een Bomen Effect Analyse. Bijvoorbeeld: op 
grond van een bestemmingsplanvoorschrift, een vergunningsvoorschrift of instandhoudingsplicht op 
basis van APV of de politieke of publieke wens de mogelijkheid van inpassen van de waardevolle boom 
te onderzoeken.  

� Vraagstelling of probleemstelling opdrachtgever 
� Naam opdrachtgever. 
� Specificatie vraag of probleem van opdrachtgever. Bijvoorbeeld: zijn bouw- of aanlegvoorwaarden ten 

behoeve van boom kostenneutraal te realiseren? Is het verplanten van deze boom een optie? Wat is 
maximaal mogelijk aan snoei van kroon of wortels? Wat is de monetaire waarde van de boom? 

� Standaardvraag BEA 
� Vermelding standaardvraag: kan de boom, in het perspectief van de voorgenomen bouw of aanleg, in 

zijn huidige verschijningsvorm en op deze standplaats, duurzaam behouden blijven? 
� Situatie en uit te voeren werk 

� Beschrijving van het voorgenomen werk in detail. De exacte locatie, omschrijving van de bouw of aanleg 
en de wijze van uitvoering. 

� Beschrijving van de locatie van de boom of bomen in relatie tot het voorgenomen werk. 
� Plattegrond / situatieschets. 

 
Beoordeling  
� Kwaliteit van de houtopstand 

� beleidsstatus  
� Bijvoorbeeld: Opgenomen in het bestemmingsplan, het landelijk Register van monumentale bomen 

of een gemeentelijke lijst van waardevolle bomen; onderdeel uitmakend van (hoofd) groenstructuur, 
beeldbepalende boom, bijzondere soort. Zoveel mogelijk refereren aan bestemmingsplannen, 
groenstructuur- of bomenbeleidsplannen, dan wel het kapvergunningenbeleid of andere plaatselijke 
beleidsuitgangspunten. 

� visuele boomcontrole 
� Beoordeling conditie. Bij het beoordelen hiervan dient onder meer gekeken te worden naar de 

bladbezetting, -kleur en -grootte, de scheutlengte, het vertakkingspatroon, de hoeveelheid dood 
hout of schimmels en aantastingen. Bij het vaststellen van een verminderde conditie moet ook de 
mogelijke oorzaak achterhaald worden, zodat maatregelen geadviseerd kunnen worden 
(bijvoorbeeld in de groeiplaats) om de conditie van de boom te verbeteren. Zie voor 
onderzoeksmethodieken: Stadsbomen Vademecum 3A: Boomcontrole en onderzoek, IPC Groene 
Ruimte, Arnhem 2002. 

� Beoordeling mechanische structuur. Hierbij dient beoordeeld te worden of er aanwijzingen zijn dat 
de structuur van de boom is aangetast, hetgeen kan leiden tot breuk van takken of stam of het 
omwaaien van de boom. Mechanische verzwakkingssymptomen als verdikkingen, holten, scheuren, 
plakoksels, afwijkende bastpatronen of verdikkingsgroei moeten onderzocht worden. Zie voor 
inspectiepunten van de visuele structuurbeoordeling: KBB© versie 2001, NOCB, Westervoort en/of: 
Stadsbomen Vademecum 3A: Boomcontrole en onderzoek, IPC Groene Ruimte, Arnhem 2002. 
Naast de bovengrondse situatie is het van belang te weten op welke wijze het wortelstelsel is 
opgebouwd. De belangrijkste stabiliteitswortels moeten in kaart worden gebracht. 

� toekomstverwachting in onveranderde of verbeterde omstandigheden 
� Beoordeling van de toekomstverwachting van de houtopstand wanneer de voorgenomen bouw of 

aanleg niet plaatsvindt. Indien een verminderde conditie is geconstateerd, moet worden ingeschat 
wat de toekomstverwachting is wanneer de omstandigheden worden geoptimaliseerd, uiteraard 
binnen realistische mogelijkheden.  

� Fase waarin project zich bevindt  
� Een nauwkeurige beschrijving van de fase waarin het project verkeert, geeft aan hoe concreet de 

plannen zijn. Indien het project reeds verschillende fasen doorlopen heeft, is het van belang na te 
gaan wat de mogelijke uitgangspunten ten aanzien van de houtopstand in deze fasen waren. 
Mogelijk dat in een startnotitie een intentieverklaring is opgenomen over het inpassen van de 
houtopstand. Of dat de politiek hierover een uitspraak heeft gedaan.  

� onomkeerbare besluiten 
� Nagaan welke beslissingen ten aanzien van de bouw of aanleg reeds zijn genomen en in hoeverre 

deze onomkeerbaar zijn. Door dit inzichtelijk te hebben, is duidelijk wat de bewegingsruimte is voor 
het stellen van randvoorwaarden ten aanzien van de bouw of aanleg.   

� Gevolgen werk voor boom 
� per bouwonderdeel of -fase 
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� De effecten voor de houtopstand dienen in kaart gebracht te worden op grond van de plannen die er 
liggen en op grond van voorzienbare problemen bij de uitvoering. Hoe concreter het project, des te 
beter zijn de effecten voor de houtopstand te beoordelen. Daar staat tegenover dat, hoe concreter 
het project, des te meer beslissingen ten aanzien van de uitvoering reeds genomen zijn, waardoor 
er minder gelegenheid en/of mogelijkheid is tot aanpassingen. Het is raadzaam onderscheid te 
maken in onderdelen of fasen van het bouw- of aanlegproces. De wijze waarop eventuele sloop 
wordt uitgevoerd kan andere gevolgen hebben voor de boom of bomen dan de manier waarop de 
bouw wordt gerealiseerd. Soms is sprake van afgeleide consequenties. Voor de aanleg van een 
fundering zal een funderingssleuf gegraven moeten worden. Of: bij de bouw van een garage is te 
voorzien dat er later ook een uitrit moet komen.  

� bovengronds  
� De noodzakelijke snoei is (on)verantwoord. De boom kan bijvoorbeeld ten behoeve van de bouw 

deskundig gesnoeid worden, zodat sprake is van een duurzame instandhouding. Omgekeerd kan de 
snoei dermate rigoureus zijn dat de kans op het inrotten van de wonden of andere problemen groot 
is. Bijvoorbeeld bij het voor de wegaanleg noodzakelijk opkronen van oude bomen. De beoordeling 
van de effecten hangt mede af van de boomsoort. Sommige soorten hebben een beter 
reactievermogen dan andere.  

� De windbelasting gaat veranderen. Bijvoorbeeld doordat de boom meer vrijgesteld wordt of juist 
tegen de nieuwbouw aangeplakt komt te staan.  

� Het uitgroeien van de kroon is (on)mogelijk. Bij het handhaven van bijvoorbeeld een halfwas beuk 
op een halve meter afstand van het balkon zijn klachten van toekomstige bewoners voorspelbaar. 
Bij deze beoordeling speelt de boomsoort ook een rol. Een paardenkastanje of beuk houdt meer 
licht tegen dan een berk of een iep. 

� Het nieuwe gebouw zorgt voor reflectie en/of opwarming. De kans op zonnebrand is groot bij een 
beuk aan de zuidkant van een nieuw spiegelgebouw. Ook hier speelt de soortgevoeligheid een rol.  

� ondergronds 
� De verdichting van de bodem is (on)verantwoord. Door de bouwwerkzaamheden onder de kroon 

raakt de bodem te zeer verdicht, waardoor een te groot deel van het wortelstelsel afsterft, zeker 
wanneer deze activiteiten in natte omstandigheden worden uitgevoerd.   

� De realisatie gaat gepaard met een (on)acceptabel verlies van wortels. De boom raakt bijvoorbeeld 
belangrijke stabiliteitswortels kwijt door plaatsing van de fundering (verticale afgraving). Of een 
boom die afhankelijk is van het hangwater verliest een te groot deel van zijn wateropnamecapaciteit 
door het verwijderen van de toplaag (horizontale afgraving). 

� De toekomstige doorwortelbare ruimte is (on)voldoende. Een betonbak van 4 m³ voor een 
volwassen eik of kastanje is bijvoorbeeld onvoldoende.    

� De voorgestelde ophoging of verharding (afdichting) onder de kroon is gezien de dikte van het 
pakket, het materiaalgebruik, het verhardingstype, het deel van de kroonprojectie en/of de 
boomsoort (on)verantwoord. 

� Er vindt bronbemaling plaats hetgeen leidt tot grondwateronttrekking. Bomen in de wijde omgeving 
lopen in het groeiseizoen het gevaar te verdrogen. 

� Alternatieven in uitvoering 
� Een deel van het bouwvolume kan elders gerealiseerd worden, waardoor drastische snoei van de 

kroon achterwege kan blijven. Of: de geplande verbreding van de weg is niet nodig omdat dit 
(verkeers)knelpunt ergens anders kan worden opgelost. De praktijk wijst uit dat conflicterende 
belangen vaak niet ter plaatse kunnen worden opgelost, maar wel elders. De smalle tweebaansweg 
hoeft bijvoorbeeld niet meer verbreed te worden ten koste van de monumentale bomenrij, omdat de 
desbetreffende weg door een andere verkeerscirculatie eenrichtingsverkeer wordt. 

� Het plaatsen van windschermen of een verankering kan de effecten van veranderde windbelasting 
beperken. 

� De stam omwikkelen met jute of het gebruik van een andere materiaalsoort kan de effecten van 
reflectie verminderen.  

� Ver- of afdichting van de ondergrond is te voorkomen door een deel van het gebouw of de weg 
zwevend te funderen. Op de belangrijke punten van de te bouwen woning of de aan te leggen weg 
worden palen of putten op een grote diepte in de grond geschroefd, geheid of geboord, waarbij 
rekening gehouden wordt met het patroon van de belangrijke stabiliteitswortels. 

� De wortels onder het nieuwe fietspad worden overkluisd, waardoor ze onder het fietspad door 
kunnen blijven groeien, in plaats van dat ze afgehakt worden of afsterven ten gevolge van 
afdichting. 

� Prefab-bouw draagt ertoe bij dat ter plaatse minder ruimte nodig is voor de uitvoering.  
� Het gebruik van kleinere machines kan schade aan bomen voorkomen. 
� Voor de aanleg van kabels en leidingen of bijvoorbeeld het vervangen van het riool kan 

gebruikgemaakt worden van zogeheten sleufloze technieken. Hierbij hoeft geen sleuf gegraven te 
worden, waardoor geen wortels worden doorsneden, maar wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van 
de techniek van gestuurd boren onder de wortels door. Een ander alternatief is het handmatig 
graven ter hoogte van de kroonprojectie, waarbij alle wortels dikker dan 5 centimeter gespaard 
dienen te worden. 
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� Afgraven van de toplaag vanwege bodemvervuiling is rond bomen niet altijd noodzakelijk. Er zijn 
alternatieve methoden, waaronder die van gedeeltelijke gronduitwisseling tussen de wortels 
gecombineerd met een gedeeltelijke ophoging, waardoor een nieuwe leeflaag wordt gerealiseerd. 

� Noodzakelijke ophoging binnen de kroonprojectie kan uitgevoerd worden met behulp van 
bijvoorbeeld lavakorrels en beluchtingsbuizen, waardoor verstikking van onderliggende wortels 
wordt voorkomen. Of alleen ophogen met grof zand en dit niet te zwaar verdichten, dat wil zeggen 
tot een indringingsweerstand van maximaal 1,5 mpa. 

� Het plaatsen van een damwand buiten de kroonprojectie van de boom of bomen kan uitdroging 
tegengaan. Bronnering dient zoveel mogelijk buiten het groeiseizoen te gebeuren (half oktober t/m 
februari). 

� meest boomvriendelijk alternatief 
� De voorwaarden waaraan de bouw of aanleg moet voldoen, zodat een zo goed mogelijke inpassing 

van de houtopstand in bouw of aanleg wordt gewaarborgd. Dat kan één alternatief of een 
combinatie van alternatieven voor de bouw of aanleg zijn. 

 
Conclusie  
� Antwoord op de vraag: kan de boom, in het perspectief van de voorgenomen bouw of aanleg, in zijn huidige 

verschijningsvorm en op deze standplaats, duurzaam behouden blijven? 
� Ja: eventueel onder randvoorwaarden voor de uitvoering en met hulp van aanbevolen/noodzakelijke 

boombeschermende maatregelen (per bouwfase). 
� Bijvoorbeeld: de effecten van de realisatie van bouw of aanleg staan een duurzame instandhouding 

van de houtopstand niet in de weg.  
� Of: een eenvoudige randvoorwaarde voor de uitvoering of een kleine aanpassing van de bouw of 

aanleg kan leiden tot een duurzame instandhouding. 
� Of: het meest boomvriendelijke alternatief biedt het beste perspectief voor een duurzame relatie 

tussen boom en gebouw. Gezien de relatief kleine aanpassing en investering biedt dit alternatief 
een hoge meerwaarde en is derhalve aan te raden. 

� Nee: niet met alternatieve boommaatregelen.  
� Bijvoorbeeld: bij een boom met een matige tot slechte toekomstverwachting in de huidige 

omstandigheden is inpassing in de herinrichtingsplannen in de meeste gevallen niet zinvol. 
� Of: de realisatie van het bouwvolume is niet te combineren met het duurzaam in stand houden van 

het kroonvolume. Er zal een keuze gemaakt moeten worden tussen het gebouw en de boom. Beide 
gaan niet samen. De boom is overigens gezien het bewortelingspatroon niet op korte termijn te 
verplanten. 

� Eindoordeel vraag/probleem opdrachtgever 
� Bijvoorbeeld: De getaxeerde waarde van de boom is € 27.550,-- 

 
Aanbevelingen  
� Nader onderzoek  

� De uitvoering van bepaalde onderdelen van de bouw of aanleg waren ten tijde van het opstellen van 
de Bomen Effect Analyse niet bekend. Wanneer deze bekend worden, is nader onderzoek gewenst. 

� Bij iedere wijziging in het plan of de uitvoering dient een terugkoppeling plaats te vinden met de 
uitvoerder van de BEA, zodat deze kan beoordelen of conclusies en aanbevelingen nader dienen te 
worden aangescherpt. 

� Boombeschermende maatregelen voorafgaand aan en tijdens de uitvoering, bijvoorbeeld door het 
plaatsen van een vast, twee meter hoog bouwhek rond de kroonprojectie. 

� Controle 
� Het aanstellen van een bomentoezichthouder is sterk aan te bevelen in bouw- en aanlegsituaties die 

meerdere fasen moeten doorlopen en/of voor onderdelen gebruikmaken van verschillende 
aannemers. Deze toezichthouder (een vakkundig boomverzorger) behartigt de belangen van de 
bomen tijdens de voorbereiding, het bouwoverleg en de uitvoering. Hij heeft de bevoegdheid 
handelend op te treden, indien niet conform de afspraken gewerkt wordt en dit schadelijk is voor de 
bomen.  

� Na het afronden van de bouw- of aanlegactiviteiten dient te worden beoordeeld of deskundig 
kroononderhoud en/of bodemverbeterende maatregelen zijn aan te bevelen. 

� In het bestek staat welke boombeschermingsmaatregelen door de uitvoerende aannemer(s) in acht 
genomen moeten worden. Indien toch schade aan de houtopstand wordt toegebracht, dient deze 
schade door een taxateur van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) 
beoordeeld te worden. 
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BIJLAGE 10: TIEN GEBODEN VOOR BOUW OF AANLEG BIJ BO MEN 
 

 
1. Bescherm de stam en de wortels 
Plaats voor de aanvang van de werkzaamheden vaste 
bouwhekken rond de boom, tenminste ter grootte van de 
kroonprojectie.  
 
Bescherm bij beperkte werkruimte in ieder geval de 
boomspiegel. Doe dit altijd in overleg met de 
boombeheerder en/of een vakkundig boomverzorger. 

 

 

 

 
2. Plaats geen bouwmaterialen en geen bouwkeet onde r de boom  
Voertuigen of bouwketen mogen nooit (tijdelijk) op het wortelpakket geplaatst 
worden. De opslag van bouwmaterialen is in deze zone eveneens verboden. Dit 
leidt namelijk tot beschadiging van de wortels en het verdicht de bodem, wat het 
afsterven van wortels tot gevolg heeft. 

 

 

 

 
3. Houd bouwverkeer buiten de kroonprojectie  
Blijf met bouwmachines uit de buurt van de bomen om bodemverdichting te 
voorkomen. Wanneer het onvermijdelijk is dat over de boomwortels gereden moet 
worden: plaats rijplaten. 
 
 
 
 
 
 
4. Verstoor de bovengrond niet 
Handhaaf de bestaande maaiveldhoogte. Binnen de kroonprojectie niets 
ontgraven. Ophoging alleen onder de strikte voorwaarde van voldoende 
beluchting van de wortels. 

 

 

 

 

5. Voorkom beschadiging van de wortels 
Graaf nooit machinaal binnen de kroonprojectie, maar werk zoveel mogelijk 
handmatig. Hak nooit wortels door van meer dan vijf centimeter dik. 
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6. Leg kabels en leidingen zorgvuldig aan 
Leg kabels en leidingen niet dichter dan twee meter langs bomen. Pas zo mogelijk 
sleufloze technieken toe, dat wil zeggen: gestuurd boren onder het wortelpakket 
door in plaats van een sleuf graven. Maak gebruik van kabelgoten en mantelbuizen. 

 

 

 

 
7. Houd de grondwaterstand bij de boom gelijk 
Verhoging van de grondwaterstand leidt tot wortelsterfte vanwege een 
zuurstoftekort. Zorg bij stijging van het grondwaterniveau voor een damwand buiten 
de kroonprojectie of pomp het water weg. Let bij grondwaterverlaging op uitdroging. 
Bij noodzakelijke bronbemaling altijd damwanden plaatsen. 

 

 

 

 

 
8. Houd schadelijke stoffen uit de buurt van bomen 
Gooi nooit olie, cementwater, chemische stoffen, zout, zuren of kalk bij bomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Laat noodzakelijk snoeiwerk door vakkundige boom verzorgers uitvoeren 
Zaag nooit zelf zomaar takken of wortels af. Alleen een deskundige kan 
beoordelen op welke wijze snoei verantwoord is. 

 

 

 

 

 

 

 
10. Plaats geen dichte verharding over de wortels 
Onder beton en asfalt ontstaat een tekort aan water en zuurstof, waardoor wortels 
afsterven. 
 
 
 
 
 
 
Overleg altijd met de boombeheerder en/of de vakkundig 

boomverzorger indien er knelpunten zijn bij het uitvoeren van deze tien 
geboden! 
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BIJLAGE 11: LIJST VERPLANTBARE BOOMSOORTEN 
 
Goed verplantbaar: 
• Els 
• Linde 
• Paardenkastanje 
• Plataan 
• Populier 
• Taxus 
• Vleugelnoot 
• Wilg 
 
Matig verplantbaar: 
• Amberboom 
• Beuk 
• Catalpa 
• Es 
• Esdoorn 
• Ginkgo 
• Gleditsia 
• Haagbeuk 
• Iep 
• Inlandse eik 
• Lijsterbes 
• Meidoorn 
• Naaldbomen (de meeste) 
• Noot 
• Peer 
• Robinia 
• Sierappel 
 
Slecht verplantbaar: 
• Berk 
• Hazelaar 
• Hemelboom 
• Jeneverbes 
• Magnolia 
• Pinus nigra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  51 

BIJLAGE 12: ERVAREN OVERLAST DOOR BOMEN – PROBLEEM,  RELATIVERING, PREVENTIE EN 
OPLOSSINGEN 
 
Wortelopdruk bij verharding en andere vormen van schade door 
boomwortels 
 
Probleem 
Boomwortels kunnen de bestrating, zoals trottoirs en fietspaden 
opdrukken, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Daarnaast kunnen 
boomwortels de riolering binnendringen en verstoppen of leidingen, 
kabels en bouwwerken ontwrichten. Sommige boomsoorten, zoals de 
populier, valse acacia, wilg en berk wortelen ondiep. Wortelopdruk 
wordt veelal veroorzaakt bij kleine of slechte groeiomstandigheden en/of 
bij een hoge grondwaterstand. 
 
Relativering 
• in de buurt van bomen letten mensen meer op scheefliggende tegels, net zoals je in een bos of park op 
oneffenheden let; 
• niet alle risico’s kunnen vermeden worden. Zo wordt bij ijzel bijvoorbeeld ook niet overal gestrooid, wat 
vervolgens leidt tot een grotere oplettendheid onder verkeersdeelnemers. 
 
Preventie 
• bomen die bij het aanplanten voldoende doorwortelbare grond ter beschikking hebben, zullen minder snel 
wortelopdruk veroorzaken; 
• door het nazakken van de bestrating wordt de wortelopdruk versterkt, door extra op te hogen tijdens een 
herbestrating kan dit verholpen worden; 
• rioleringstelsels zonder scheuren of openingen zijn niet gevoelig voor indringing; 
• in het ontwerp dienen bomen en kabels/leidingen van elkaar gescheiden te worden. Er moet in ieder geval 
voldoende afstand worden ingecalculeerd; 
• boomsoortkeuze afstemmen op groeiplaatsomstandigheden. 
 
Praktische oplossingen 
• ter hoogte van bejaardenwoningen/zorgcomplexen vaker maatregelen treffen om wortelopdruk tegen te gaan; 
• ophogen van de verharding door extra laag zand op te brengen. Dit is echter geen structurele maatregel; 
• het gebruik van puin in plaats van zand als wegfundering kan de worteldruk sterk tegengaan; 
• soms kan het afzagen van boomwortels een tijdelijke oplossing bieden. Schakel hierbij wel een 
boomdeskundige in in verband met de verankering en de stabiliteit van de boom; 
• bovenstaande maatregelen dienen altijd plaats te vinden in combinatie met groeiplaatsverbetering om niet 
slechts tijdelijk van aard te zijn; 
• het verwijderen van de bomen en het vervangen door een passende boomsoort is de laatste optie; 
• de rioleringsbuizen afdichten; lekkende riolen zullen anders telkens weer opnieuw worden binnengedrongen. 
 
Kap(vergunning)? 
In uitzonderingsgevallen mogelijk, maar nooit ad hoc en altijd gebaseerd op een breed gedragen (beleids)plan. 

 
Honingdauw en roetdauw 
 
Probleem 
Veel straatbomen, zoals linde- en esdoornsoorten bieden onderdak 
aan luizen. Deze luizen scheiden een plakkerige substantie uit: 
honingdauw. Wanneer honingdauw even blijft zitten, vestigt zich de 
zwarte roetdauwschimmel erop. Vooral autobezitters, maar ook 
uitbaters van terrassen en winkels en bewoners ervaren hier 
overlast van. 
 
Relativering 
• honingdauw en roetdauw bestaan uit een suikerachtige 
substantie die afwasbaar is. Schade aan autolak is niet 
aangetoond; 
• de periode duurt van half juni tot half september. In het voorjaar en 
de late nazomer wordt er weinig of geen overlast ervaren; 
• elke regenbui vermindert het aantal luizen in de bomen. Zo zijn er in koele, natte zomers minder meldingen. 
 
Preventie 
• de juiste boomsoort op de juiste plek. Indien toch lindes aangeplant worden kan het beste worden gekozen voor 
de zilverlinde, Amerikaanse linde, kleinbladige of winterlinde, krimlinde; 
• communicatie naar bewoners toe over het standpunt van de gemeente betreffende de ervaren overlast; 
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• in extreme luizenjaren hebben ook de krimlinde, de meeste esdoornsoorten en de berk, beuk, eik en iep last van 
luizen. Daarom luisgevoelige soorten vermijden op parkeerplaatsen, centra en smalle straten waar de huizen 
direct aan het trottoir grenzen. 
 
Praktische oplossingen 
• géén chemische middelen: deze zijn schadelijk voor mens, dier en leefomgeving en ook nuttige bestrijders van 
luizen worden hierdoor gedood. Bovendien is deze oplossing slechts tijdelijk van aard; 
• indien regen uitblijft zou verlichting kunnen worden gebracht door de bomen af te spuiten, zodat de dauw 
wegspoelt en de luizen minder actief zijn; 
• experimenten met lieveheerbeestjes en knoflookextract zijn kostbaar en geven slechts beperkt resultaat; 
• bewoners stimuleren elders een parkeerplek te zoeken of een autohoes te gebruiken gedurende deze periode 
van het jaar. 
 
Kap(vergunning)? 
Zelden of nooit. 

 
Schaduwwerking en belemmering uitzicht 
 
Probleem 
Bomen kunnen het uitzicht beperken en het zonlicht afschermen. 
Hoe dichter een boom bij een huis staat en hoe groter een boom is, 
hoe meer licht deze wegneemt. Objectieve beoordeling is lastig; 
persoonlijke beleving speelt een grote rol. Lichtmetingen, 
overeenkomstig de criteria van het bouwbesluit, kunnen houvast 
bieden. 
 
Relativering 
• bomen zijn een ideaal zelfregulerend zonnescherm; 
• de lichtinval en de schaduw verandert met het seizoen en 
daarmee dus ook de mate van ervaren overlast; 
• in de bebouwing kan de temperatuur door bomen maar liefst met 
5 °C  verlaagd worden.  Bomen kunnen op warme  dagen gewenste  
schaduw en koelte geven; 
• Als mensen ervoor kiezen op een plek te gaan wonen waar bomen het uitzicht beperken of het zonlicht 
afschermen, wordt van hen verwacht dat ze weten waaraan ze beginnen. Wie in het groen wil wonen, weet dat hij 
bomen, met hun lusten en hun lasten, kan verwachten. 
 
Preventie 
• de planontwerper moet rekening houden met de standplaats en de bovengrondse ruimte en daar zijn 
boomsoortkeuze op afstemmen; 
• streefregel: plant op een afstand korter dan 10 m van een huis geen bomen van de 1ste grootte of bomen met 
een dichte kroon, zoals de beuk of de paardenkastanje. 
• een overleg met bewoners door boom- en communicatiedeskundigen over de soortkeuze voor nieuw aan te 
planten bomen kan veel problemen voorkomen. 
 
Praktische oplossingen 
• het snoeien van takken zal een herkenbaar effect hebben en ook daadwerkelijk meer licht opleveren. Wel dient 
het snoeiwerk door vakmensen uitgevoerd te worden; 
• kandelaberen is in uitzonderlijke gevallen bij een beperkt aantal boomsoorten een laatste redmiddel; de eerste 
jaren bestaat een gerede kans dat de boom het niet overleeft. Daarnaast levert het de boombeheerder veel extra 
en structureel terugkomend werk op. Dit brengt hoge kosten met zich mee; 
• in stedelijk gebied kunnen bomen geleidelijk opgekroond worden, zodat de lichtinval vergroot wordt; 
• indien meldingen zo serieus zijn dat voor kap gekozen moet worden, betekent dat niet automatisch dat alle 
bomen in de straat gekapt moeten worden. Om en om bomen weghalen zal dan een eerste te overwegen optie 
zijn. 
 
Kap(vergunning)? 
Zelden, hooguit bij ernstige overlast en unanieme aanvraag door bewoners en altijd op basis van een breed 
gedragen plan. 
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Bladval 
 
Probleem 
Het merendeel van het blad valt tussen eind oktober en eind 
november. Het blad in tuinen, goten en trottoirs levert een behoorlijk 
aantal meldingen op, met name van soorten als de eik, beuk en 
plataan vanwege hun slecht verteerbare bladeren. 
 
Relativering 
• de bladval duurt bij de meeste boomsoorten maar (ongeveer) vier 
weken; 
• blad is een natuurlijke bodembedekker en verbetert de bodem; 
houtige planten zijn ermee gediend wanneer het blad op sommige 
plaatsen blijft liggen, zoals in tuinen, groenstroken en parken; 
• er zijn mensen die het bladruimen en winterklaar maken van hun 
tuin als prettig ervaren. 
 
Preventie 
Bladval op zich is niet te voorkomen, tenzij alle bomen worden weggehaald. Meldingen kunnen echter wel 
verminderd worden door: 
• voorlichting aan te bieden over het nut van een bladerdek in de winter. Dit kan mensen bewegen minder 
fanatiek te ruimen; 
• het promoten van compostvaten in combinatie met het plaatsen van artikelen in D’n Uitkijk of een folder over zelf 
compost maken; 
• voorlichting geven over het plaatsen van speciale roosters om bladophoping in dakgoten tegen te gaan; 
• op het juiste tijdstip aan te kondigen hoe de gemeente helpt om het bladruimen vlot en gemakkelijker te laten 
verlopen, bijvoorbeeld door het plaatsen van bladkorven om gemeentelijk blad te verzamelen. 
 
Praktische oplossingen 
• door als gemeente het probleem te erkennen en praktische hulp aan te bieden kan aan de bewoners tegemoet 
gekomen worden; 
• het plaatsen van grote bladkorven of bladcontainers; bijkomend voordeel is dat de huisvuilophalers niet het vele 
blad hoeven op te halen; 
• een gecoördineerde en goed aangekondigde actie samen met de bewoners om het blad te ruimen en bewoners 
toestaan het blad op de openbare verharding op te vegen. 
 
Kap(vergunning)? 
Zelden of nooit. 
 
Angst voor omwaaiende bomen of vallende takken 
 
Probleem 
Tijdens vrijwel elke forse storm ontstaat er wel ergens schade door 
omgewaaide bomen of afgebroken takken. Dit kan mensen angst 
inboezemen voor bomen. 
 
Relativering 
• de gemiddelde boom waait niet zomaar om, zeker niet bij een 
regulier beheerd bomenbestand; 
• oude en/of beschadigde bomen kunnen eerder problemen 
veroorzaken. Risico’s zijn nooit uit te sluiten, echter wel te 
beperken door regelmatige controles, inspecties en goed 
onderhoud; 
• totale uitsluiting van stormschade door bomen is alleen te voorkomen door geen bomen meer te planten. 
 
Preventie 
• door regelmatige controle (VTA) is veel schade te voorkomen; naleving van de zorgplicht voorkomt de meeste 
problemen; 
• regelmatige voorlichting over de maatregelen in het kader van de zorgplicht kan een deel van de angst van 
bewoners wegnemen; 
• indien de onderzoeksresultaten daartoe aanleiding geven, zou men in bepaalde situaties stormankers kunnen 
plaatsen om onder andere de schade door uitwaaiende takken te voorkomen. 
 
Praktische oplossingen 
Indien onverhoopt toch schade of letsel optreedt, dient de beheerder naast het correct afhandelen van de schade 
ook de volgende maatregelen te treffen: 
• extra controle van vergelijkbare bomen en het nemen van passende maatregelen; 
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• extra voorlichting over de ondernomen maatregelen om eventuele onrust bij bewoners te verminderen. 
 
Kap(vergunning)? 
Alleen als de bomen bij controle gevaarlijk blijken en er geen alternatieven zijn om deze bomen veilig en 
duurzaam te behouden. 

 
Allergie voor stuifmeel/pollen 
 
Probleem 
Een groeiend aantal mensen heeft last van allergieën, zoals 
hooikoorts. Dit is een overgevoeligheid voor stuifmeel/pollen, 
bomen en andere planten. Hooikoorts wordt het meest met 
grassen geassocieerd, maar mensen kunnen ook overgevoelig 
zijn voor bomen met katjes; zogenaamde windbestuivers die veel 
stuifmeel verspreiden. De voornaamste soorten zijn de berk, els 
en hazelaar, maar ook soorten als de populier, wilg, eik, tamme 
kastanje, haagbeuk en veel naaldbomen kunnen allergische 
reacties veroorzaken. Mensen zijn vaak in de veronderstelling 
dat het weghalen van de dichtstbijzijnde boom/bomen hun 
klachten zal verhelpen. 
 
Relativering 
• iedere boomsoort heeft zijn eigen specifieke bloeitijd; de meeste mensen zijn niet allergisch voor alle soorten. 
Daardoor is de allergie beperkt tot enkele weken; 
• de verspreiding van pollen komt zowel van bomen dichtbij als ver weg. De verspreiding kan kilometers 
bedragen; het omzagen van die ene boom is daarom slechts van zeer beperkte invloed; 
• de overlast kan van jaar tot jaar verschillen en is zeer weersafhankelijk; 
• allergiepatiënten hebben ook voordeel van de gunstige invloed van bomen, met name het stofopvangende en 
luchtzuiverende vermogen van bomen heeft een positief effect op de allergie. 
 
Preventie 
• allergische reacties op bomenstuifmeel zijn niet uit te sluiten, alleen het toepassen van een boomsoortkeuze 
doorgevoerd op provinciale of landelijke schaal zou hiervoor soelaas bieden; 
• er wordt onderzoek gedaan of bomen door gentechniek zo gemodificeerd kunnen worden dat ze geen allergeen 
stuifmeel meer maken. 
 
Praktische oplossingen 
• ondanks dat een allergie een serieus probleem is, is er 
nauwelijks iets dat een beheerder kan doen; 
• erkenning van het probleem door de gemeente en vervolgens 
voorlichting geven over allergieën en pollen door een 
pollenkalender uit te brengen, waarschuwingen te plaatsen in D’n 
Uitkijk of op de lokale zender; 
• mensen met allergische reacties dienen zelf maatregelen te 
treffen waar mogelijk, zoals het dichthouden van ramen, 
medicatie nemen en informatie inwinnen bij bijvoorbeeld het 
pollenweerbericht. 
 
Kap(vergunning)? 
Zelden of nooit, het stuifmeel komt ook van ver. 

 
Vallende zaden en vruchten 
 
Probleem 
Zware zaden en vruchten, zoals eikels, kastanjes en noten kunnen 
hard neerkomen op mensen, auto’s of andere bezittingen. Ook het 
rijdend verkeer kan hier hinder van ondervinden. Sommige 
boomsoorten produceren enorme hoeveelheden zaad, vaak lichte 
zaden die zich met de wind over grote afstanden verplaatsen. 
Reacties lopen uiteen van schade aan auto’s tot allergische 
reacties. 
 
Relativering 
• de hinder is maar van korte tijd, maximaal enkele weken; 
• de vruchten zijn niet zo zwaar dat ze substantiële schade veroorzaken; 
• pluizen verdwijnen snel door wind, regen, veegacties en vertering; 
• er zijn tot nu toe geen serieuze medische aanwijzingen voor allergische reacties door pluis. 
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Preventie 
• door een juiste boomsoortkeuze kunnen toekomstige problemen met zware zaden/vruchten voorkomen worden. 
Zo worden er vrijwel geen notenbomen of vruchtdragende paardenkastanjes direct langs openbare wegen 
aangeplant. Geselecteerde boomsoorten om hinder door lichte zaden/vruchten te voorkomen lijkt niet erg zinvol 
gezien de geringe ervaren overlast die dit veroorzaakt. 
 
Praktische oplossingen 
• melders het advies geven hun auto tijdelijk ergens anders te parkeren; 
• eventueel een extra veegactie op het hoogtepunt van de overlast; 
• voorlichting door advies te geven ramen en deuren dicht te houden. 
 
Kap(vergunning)? 
Zelden of nooit. 
 
Eikenprocessierups 
 
Probleem 
De eikenprocessierups rukt steeds verder op in Nederland. De 
rupsen zitten voornamelijk op zomereiken en hun hardnekkige 
brandharen kunnen bij mensen flinke jeuk, uitslag en 
allergieklachten veroorzaken. 
 
Relativering 
• In bewoond gebied is preventieve bestrijding van de rupsen 
noodzakelijk, maar voor het buitengebied, met uitzondering 
van recreatieve routes en terreinen, geldt dat intensieve 
bestrijding het natuurlijke populatieverloop verstoort waardoor 
een aantastinggolf langer kan duren. In het algemeen geldt dat 
plagen  zonder  menselijk  ingrijpen  ten  onder  gaan  aan  hun  
eigen succes; 
• iedereen die ooit in aanraking is geweest met de brandharen zal zijn klachten niet willen relativeren en eisen dat 
de rupsen met alle middelen worden bestreden. Toch dringt de vergelijking met de brandnetel zich op: iedereen 
weet en accepteert dat je voor brandnetels moet uitkijken en niemand eist dat de plant wordt uitgeroeid. 
 
Preventie 
• in bewoonde gebieden waar zich in het voorafgaande jaar ook al problemen voordeden, kunnen de eiken in het 
voorjaar preventief worden bestreden. De rupsen kunnen dan bestreden worden door bespuiting van het jonge 
blad. Later kunnen de rupsen worden verwijderd met speciale zuig- en brandapparatuur. Ondanks dat de jonge 
rupsen nog geen brandharen hebben, kunnen er wel brandharen van vorig jaar aanwezig zijn: beschermende 
kleding is dus vereist; 
• het preventief toepassen van (biologische) bestrijdingsmiddelen helpt, maar is ook nadelig voor andere 
bladetende insecten en daarmee mogelijk ook voor andere diersoorten, zoals bepaalde vogels; 
• tijdige en regelmatige voorlichting aan bewoners en recreanten kan overlast en klachten voorkomen. Bij ernstige 
aantasting kan het bijvoorbeeld verstandig zijn tijdelijk de was niet buiten op te hangen en ramen aan de 
boomzijde van het huis gesloten te houden. 
 
Praktische oplossingen 
• wanneer de rupsen in bepaalde gebieden met een hoge gebruiksintensiteit voorkomen, is bespuiten met 
(biologische) bestrijdingsmiddelen of verwijdering van de rupsen met speciale apparatuur in het kader van de 
volksgezondheid noodzakelijk; 
• waar geen/onafdoende bestrijding plaatsvindt, zijn waarschuwingen, bijvoorbeeld in de vorm van borden aan 
fietsers, wandelaars en anderen op hun plaats. 
 
Kap(vergunning)? 
Zelden of nooit. 

 
Derving van inkomsten 
 
Probleem 
Langs agrarische percelen kunnen bomenrijen zo veel schaduw 
geven op tuinderijen, akkers, weilanden en kassen dat de productie 
vermindert en inkomstenderving voor de agrariër optreedt. 
Uitbaters van horecagelegenheden klagen in sommige gevallen 
ook over opbrengstderving door overschaduwen van het terras, 
blad- en zaadval en honingdauw. 
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Relativering 
• bij agrariërs zal het probleem niet gemakkelijk gerelativeerd kunnen worden omdat het om bedrijfseconomische 
schade gaat; 
• wanneer de bomen er eerder stonden dan bijvoorbeeld de kassen, is het de vraag of de agrariër recht van 
spreken heeft. 
 
Preventie 
• bij bomenaanplant grenzend aan agrarische gronden is het gewenst de soortkeuze en de plantafstand af te  
stemmen op het aangrenzende grondgebruik. 
 
Praktische oplossingen 
• zodra er zich klachten voordoen, zal de beheerder het algemeen belang van de bomenrij mee laten wegen bij 
het zoeken naar een oplossing en beoordelen of en welke maatregelen er mogelijk zijn; 
• vervolgens overlegt de beheerder met de melder om tot een oplossing te komen. Snoei of dunning is de meest 
toegepaste maatregel; 
• indien het behoud van de bomen in hun huidige vorm zwaarder weegt, kan een eventuele schadevergoeding 
aan de agrariër worden overwogen en een mogelijke oplossing bieden. 
 
Kap(vergunning)? 
Soms, maar wel planmatig. 
 
Overige klachten 
 
Probleem 
Soms zijn mensen zo van de natuur vervreemd geraakt dat ze vrijwel niets meer van bomen kunnen verdragen. 
Zo is er een bonte verzameling meldingen waar de gemeente geacht wordt serieus op te reageren, zonder veel 
aan de melding te kunnen of willen doen. 
 
Probleem en relativering 
• Poepende vogels maken alles vies, bijvoorbeeld groepen spreeuwen, kraaien, nestelende duiven, roeken en 
reigers – het weghalen van bomen is geen oplossing; vogels zoeken dan gebouwen of andere bomen op, met 
alle gevolgen van dien. Bovendien is de Flora- en Faunawet van kracht; 
• Beestjes, zoals torretjes en spinnen worden vaak als eng en vies ervaren – insecten horen echter bij bomen en 
vormen geen risico voor mensen. Hier ligt een educatieve taak voor de gemeente en/of eventueel andere 
milieuorganisaties. Uitzondering hierop zijn teken, deze zijn echter minder aan bomen gebonden en komen met 
name in andere groenelementen voor. Voorlichting over gezondheidsrisico’s van tekenbeten is van belang; 
• Appels, kersen, bessen en andere vruchten komen onder de schoenen van bewoners – extra veegbeurten in 
het seizoen kan meldingen verminderen; 
• Sommige vruchten kunnen wespen aanlokken – een tijdige verwijdering van rottend en gevallen fruit, vooral in 
de buurt van parkjes en plekken waar kinderen spelen, kan de overlast beperken; 
• Bomen kunnen lawaai maken, bijvoorbeeld het ruisen van de bladeren van sommige populieren of het zingen 
van vogels – aan dit soort meldingen wordt niets gedaan. Deze kenmerken horen bij een groene gemeente; 
• Sociale veiligheid – dit kan soms een terechte aanleiding zijn voor het weghalen van begroeiing, bijvoorbeeld 
een groenstrook tussen weg en fietspad. Het opsnoeien of verwijderen van lage beplanting is meestal voldoende. 
Op sommige plaatsen zoals parken kan men zich afvragen of zoiets wenselijk is; 
• Bomen geven het hele jaar door viezigheid, variërend van knopschubben, katjes, afgevallen bloemen en takken 
tot honingdauw en roetdauw, mos en algen – hier valt behalve een extra veegbeurt weinig aan te doen; 
• Angst door bomen vergiftigd te worden – grotendeels onterecht; wel een echt giftige soort is de taxus. Een 
goede voorlichting en milieueducatie is wenselijk; 
• Bomen die in de weg staan – wanneer mensen plannen hebben, zoals bijvoorbeeld de bouw van een garage of 
het plaatsen van zonnepanelen op het dak, blijkt een gemeentelijke boom ineens in de weg te staan voor de uitrit 
van de garage of te veel schaduw te werpen waardoor het rendement van de zonnepanelen verminderd kan 
worden. De omgang met dit soort problemen wordt onder andere in de APV behandeld. Wanneer het 
maatschappelijk belang voor het behoud van een boom hoger wordt ingeschat dan de individueel ervaren 
overlast wordt niet tot kap overgegaan of wordt er geen kapvergunning verleend. 
 
Kap(vergunning)? 
Zelden of nooit. 
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BIJLAGE 13: ACTIEPLAN 
 

Naar aanleiding van dit bomenbeleidsplan moet een aantal acties uitgevoerd worden om dit beleid te 
implementeren en om er, zowel intern als extern, bekendheid aan te geven. Verder is het van belang dat dit 
beleidsstuk actueel blijft. De acties om dit te realiseren zijn hieronder samengevat en onderverdeeld in wens en 
noodzaak met globale planning: 
 
Noodzaak: 
 
• Opstellen en vaststellen bomenlijst en punten-lijnenkaart monumentale/beschermwaardige bomen/boom- 
  structuren (2014); 
• Maken en vaststellen VTA-kaart (2014); 
• Plaatsen informatie bomenbeleidsplan op intranet en gemeentelijke website (2014); 
• Opname monumentale bomen in toekomstige bestemmingsplannen/ herzieningen (doorlopend); 
• Herzien en vaststellen grenzen bebouwde kom Gedupeerde Staten in het kader van de Boswet (n.t.b.); 
• Opstellen groenstructuurplan (n.t.b.); 
• Opstellen bomenbeheerplan (in Kempen samenwerkingsverband n.t.b.); 
• Evaluatie bomenbeleidsplan (2019, 2024 en 2029). 
 
Wens: 
 
• Actualiseren Handboek Openbare Ruimte met betrekking tot de randvoorwaarden groen; 
• Promotie monumentale bomen; 
• Uitgeven publieksvriendelijke folder bomenbeleidsplan voor inwoners; 
• Voorlichting aan inwoners over nieuw kapbeleid; 
• Voorlichting aan bewoners over overlastbeleid rondom bomen. 


