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Samenvatting 

De groene kwaliteit in Enschede wordt mede bepaald door de aanwezige 

bomen. Momenteel heeft de gemeente het bomenbestand onder controle 

en het huidige kapvergunningenbeleid werkt goed. Om de bomen nog beter 

te beschermen is het nodig dat ook op andere vlakken (extra) 

beschermingsmaatregelen worden genomen. In deze notitie worden deze 

extra beschermingsmaatregelen nader uitgewerkt. 

 

Deze notitie gaat vooral in op de beschermingsmethoden ten behoeve van 

het bomenbehoud in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom op basis 

van de Boswet. Het huidige kapvergunningenbeleid is daarbij uitgangspunt. 

 
Bomenlijst 

Met handhaving van het  huidige kapvergunningenbeleid, waarbij het belang 

van de boom (waardering) tegen het belang van de aanvrager (overlast) 

wordt afgewogen, worden er bomen op de lijst geplaatst die extra 

beschermwaardig zijn. Dit zijn (1) monumentale bomen, waaraan in beginsel 

geen kapvergunning wordt verleend. (2) Structuur- en bijzondere bomen, 

waaraan alleen bij zwaarwegende redenen een kapvergunning worden 

verleend. (3) Functionele bomen en boomgebieden waaraan alleen bij 

gefundeerde redenen een kapvergunning wordt verleend. Slechts indien aan 

de beschreven voorwaarden wordt voldaan,  kan worden besloten tot het 

kappen van bomen op de bomenlijst. Men is dan wel verplicht tot herplant 

van bomen van een behoorlijk formaat. 

 
Extra boombeschermende maatregelen 

Naast de kapvergunning en de bomenlijst zijn er nog andere methoden om 

bomen te beschermen. Deze methoden zijn: 

• Omgevingsvergunning: door inwerking treden van de wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) komen bomen eerder in beeld bij 

projecten 

• Aanduiding 'Groeiplaats bomen': bomen met een monumentale status 

worden opgenomen in het bestemmingsplan als 'groeiplaats bomen'. 

• Boombescherming in bestek 

o Beschrijving van boombeschermingsmaatregelen in het bestek; 

o Checklist bomen in civiele projecten, hierin staan puntsgewijs de 

stappen die gedurende een project moeten worden doorlopen 

ten behoeve van de bescherming van de bomen. Deze lijst wordt 

voornamelijk gebruikt in de voorbereidende werkzaamheden; 

o Plan van aanpak bomenbehoud, de aannemer die inschrijft op 

een bestek beschrijft in een plan van aanpak hoe deze omgaat 

met bomen in het werk zowel boven- als ondergronds; 

o Toezicht houden op de naleving van het bestek. Er wordt 

zorgvuldig toezicht gehouden op de voorgeschreven 

beschermingsmaatregelen voor bomen; 

• Handhaven en sanctioneren, actieve controle op illegale kap en 

beschadiging aan bomen wordt op een gestructureerde wijze aangepakt. 
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In deze notitie wordt inzicht geboden in de extra beschermingsmaatregelen, 

de (kosten) consequenties en mogelijke alternatieven.  Het geheel van de 

huidige kapvergunning en de extra beschermingsmaatregelen zorgen er voor 

dat ook in de toekomst de groene kwaliteit van Enschede wordt 

gewaarborgd. 

1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Enschede heeft een gezond bomenbestand dat de stad een groen imago 

geeft. Om deze groene kwaliteit in de toekomst te blijven waarborgen en te 

voorkomen dat beeldbepalende, monumentale en bijzondere bomen uit het 

stadsbeeld verdwijnen, verdienen deze bomen extra bescherming. Gemeente 

Enschede heeft behoefte aan een concrete notitie waarin beschreven staat 

hoe bomen nog beter behouden kunnen worden. 

Deze notitie reikt handvatten aan om vanaf heden met gefundeerde 

argumenten en instrumenten de groene kwaliteit zo optimaal mogelijk te 

waarborgen. Deze notitie heeft betrekking op bomen binnen de grenzen van 

de bebouwde kom op basis van de Boswet. 

 

1.2 Doel 

Deze notitie heeft tot doel de bomen in de gemeente Enschede zo optimaal 

mogelijk te beschermen en zo bij te dragen aan de groene kwaliteit van de 

gemeente.  Het geeft duidelijk inzicht in welke afwegingen, maatregelen en 

instrumenten er voor handen zijn om de bomen in Enschede zo goed mogelijk 

te beschermen. 

 

1.3 Proces 

Het formuleren van een breed gedragen beleidsnotitie ten behoeve van 

bomenbehoud vergt intensieve samenwerking tussen verschillende afdelingen 

van de gemeente en andere (externe) betrokkenen. Daartoe is al in 2007 

begonnen met het onderzoek naar de mogelijkheden voor bomenbehoud, 

waar nodig zijn de inzichten met de huidige stand van kennis geactualiseerd. 

Uiteindelijk zijn diverse afdelingen nu en in de toekomst betrokken bij 

bomenbehoud. Voor het creëren van draagvlak en het helpen meedenken 

naar een zo optimaal mogelijk beleid voor de gemeente Enschede zijn er 

interviews gehouden binnen de DSOB, met de afdelingen:  

• Vergunningen (cluster B&M) 

• Bestemmingsplannen (cluster RO) 

• Handhaving(cluster B&M) 

• Voorbereiding en Beleid (cluster BOR) 

• Ingenieursbureau (cluster OB) 

Aanvullend is er een interview gehouden met de Stichting Natuur en 

Milieuraad Enschede. 
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1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie beschreven en worden de extra 

middelen beschreven, die mogelijk zijn om de bomen verdergaand te 

beschermen.  In hoofdstuk 3 wordt vervolgens beschreven hoe de mogelijke 

maatregelen kunnen worden geïmplementeerd binnen de gemeentelijke 

organisatie en welke consequenties dit heeft. Tenslotte wordt in hoofdstuk 4 

een doorkijk gemaakt naar de toekomst; waar zitten nog meer mogelijkheden 

voor verbetering van de groene kwaliteit in Enschede? 
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2 Bomenbehoud door extra bescherming bomen 

2.1 Algemeen 

Elke boom is waardevol! 

Bomen zijn een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving. Naast een mooi 

beeld vervullen bomen belangrijke functies als het begeleiden van structuren, 

het leveren van zuurstof, schaduw en vruchten, het bijdragen aan reductie 

van fijnstof, het zorgen voor beschutting en nestgelegenheid voor dieren (zie 

ook de gele kaders).  

2.2 Huidige situatie 

De gemeente Enschede maakt momenteel al gebruik van een aantal 

middelen om haar groene imago te kunnen waarborgen en versterken. 

Hieronder worden de huidige middelen in het kort beschreven. 

2.2.1 Groenstructuur Actieplan 

In 1997 heeft de gemeente Enschede het Groenstructuur Actieplan (GRAP) 

opgesteld. Dit plan geeft een samenhangend toekomstbeeld op het 

openbaar groen. Het GRAP geeft een beleidskader voor de inrichitng van de 

openbare ruimte en de kwaliteit van groenvoorzieningen. Vooral de ambitie 

om het groene karakter van Enschede te versterken is een aandachtspunt. 

Het groene karakter wordt mede bepaald door de bomen binnen de 

bebouwde kom. Het GRAP is gericht op hoofdlijnen en geeft geen concrete 

visie op het bomenbehoud. 

Deze notitie sluit aan op het GRAP en vult het ontbrekende beleid voor 

bomenbehoud aan. 

 

Groene stad ���� Leefbare stad 

Aansluitend op het GRAP die tot taak heeft de kwaliteit en identiteit van het 

groen te waarborgen en te verbeteren, is deze notitie gericht op het 

bomenbehoud. Waar het GRAP op hoofdlijnen blijft, gaat deze notitie in op 

concrete beschermingsmethoden voor bomen. Bomen in Enschede worden 

door bewoners en bezoekers erg gewaardeerd. Deze waardering van 

bewoners en bezoekers is één van de belangrijkste punten waarom deze 

notitie belangrijk is. Hoe zorgen we er samen voor dat de bomen in Enschede 

gewaardeerd blijven? Het GRAP ziet drie belangrijke aangrijpingspunten 

waarmee deze tastbaar en werkbaar zijn: 

1. Verschijningsvorm 

Het groen moet aansluiten bij het karakter van de stad en het omliggende 

landschap. Dit speelt met name bij ontwerp en de inrichting van de 

groenonderdelen op stedelijk niveau. 

2. Functioneel 

Het groen heeft een aantal duidelijke functies en moet daaraan kunnen 

voldoen. De groenonderdelen worden met name hierop beoordeeld 

(gebruiksmogelijkheden voor bewoners en bezoekers, ecologische 

waarde, ruimtelijke identiteit). 

Bomen geven de 

leefomgeving maat en 

structuur 

Bomen spelen een grote rol 

bij de vormgeving van de 

openbare ruimte. Bomen 

vormen 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. 

Groen ontspant, geeft rust en 

leidt tot meer bewegen 

De aanwezigheid van 

bomen is belangrijk voor het 

welzijn en de gezondheid. 

Wanneer 

mensen zich gestresst voelen 

zijn ze geneigd de natuur op 

te zoeken. Uit onderzoek blijkt 

dat het aantal 

gezondheidsklachten daalt 

door meer groen in de 

woonomgeving. Groen in de 

wijken nodigt kinderen meer 

uit om buiten te spelen en 

heeft een goede invloed op 

de motorische en sociale 

ontwikkeling van kinderen 
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3. Gebruik en beheer 

Om het groen in de dagelijkse praktijk te laten slagen is een goede 

balans tussen ontwerp, gebruik en beheer noodzakelijk. 

2.2.2 Huidig kapvergunningenbeleid 

Het doel van het huidige kapvergunningenbeleid is het behouden van bomen 

die voldoen aan bepaalde criteria. Deze criteria zijn op hoofdlijnen: bomen 

binnen de bebouwde kom, op percelen groter dan 350 m², met een 

stamomtrek groter dan 100 cm op 1.30 meter hoogte boven maaiveld zijn 

kapvergunningplichting. Alle andere bomen zijn kapvergunningvrij.  

 

Hoe doen we het nu? 

Kapaanvragen worden momenteel via een toetsingsrapport beoordeeld op 

het belang van boombehoud en het belang van de aanvrager. Door 

puntentoekenning aan de belangen wordt afgewogen of de aanvrager de 

boom wel/niet mag kappen. Zie voor nadere uitleg paragraaf 2.3 en bijlage 

01. Deze methode werkt goed. De kapvergunningbeoordelaar kan met de 

beoordelingscriteria een goede gedegen afweging maken. Deze methode 

kan echter niet garanderen dat elke boom optimaal beschermd is.  

 

Wat kan er beter? 

Alleen een kapvergunningbeleid is niet voldoende om de groene kwaliteit in 

de stad te blijven waarborgen. Hiervoor zijn meer instrumenten nodig. Een 

aantal van deze instrumenten (ten behoeve van boombescherming) worden 

momenteel al toegepast, zoals het beschrijven van boombeschermende 

maatregelen in een bestek. Vaak blijven deze instrumenten 'op de afdeling', 

waardoor bij andere afdelingen niet goed bekend is hoe men met 

bomenbehoud op eenduidige wijze om moet gaan.  

2.2.3 Wat gaan we doen? 

Door verschillende factoren kan de kwaliteit van de bomen achteruit gaan. 

Met het opmaken van een bomenlijst waarop beschermwaardige bomen 

staan kunnen naast de kapvergunning bomen extra beschermd worden. 

Daarnaast kan deze lijst worden aangevuld met instrumenten voor nog verder 

gaande bescherming van bomen, zoals de omgevingsvergunning, een plan 

van aanpak 'hoe om te gaan met bomen tijdens uitvoeringswerkzaamheden', 

etc. Een nadere toelichting van boombeschermende instrumenten volgt in 

paragraaf 2.5 van deze notitie. 

 

Het hebben van een duidelijke notitie op het bomenbehoud is de basis voor 

een uniforme aanpak ten behoeve van het bomenbehoud. 
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2.3 Behoud huidig kapvergunningenbeleid 

Het huidige kapvergunningenbeleid werkt goed. Daarom is het raadzaam 

deze systematiek als basis te handhaven. (De 'kapvergunning' wordt begin 

2010 een onderdeel van de omgevingsvergunning, zie hoofdstuk 2.5.1) 

Er is een algemeen kapverbod voor het vellen van alle bomen 

(houtopstanden) binnen de bebouwde kom op basis van de Boswet. Deze 

plicht geldt niet voor: 

• bomen met een omtrek van minder dan 100 cm, op een hoogte van 

1.30 meter boven maaiveld; 

• bomen op percelen kleiner dan 350m². 

 

De huidige beoordelingscriteria zijn vooral (boom)technisch van aard. Per 

aanvraag wordt allereerst beoordeeld of er sprake is van gezonde en veilige 

bomen. Vervolgens worden de belangen van boombehoud afgewogen 

tegen de belangen van de aanvrager aan de hand van een 

'toetsingsrapport' (zie bijlage 01). De belangen van boombehoud en de 

belangen van de aanvrager zijn onderverdeeld in deelcriteria met bijhorende 

waarderingssystematiek.  

Beide belangen kunnen bij invulling maximaal 100 punten opleveren. Als het 

invullen van het belang van boombehoud minder dan 30 punten oplevert, 

kan de kapvergunning in principe verleend worden. Als het belang van de 

aanvrager minder dan 50 punten oplevert bestaat er in principe geen 

noodzaak de kapvergunning te verlenen. Voor nadere informatie wordt 

verwezen naar bijlage 01. 

In de toelichting op het toetsingskader is aangegeven dat bijkomende 

argumenten er in bijzondere gevallen toe kunnen leiden dat bij nader inzien 

andere aspecten een rol kunnen spelen dien niet in het toetsingskader tot 

uitdrukking komen zoals de realisering van bouwplannen waarvoor bomen 

moeten wijken of de herinrichting van de omgeving van de boom. 

 

Uit de interviews is gebleken dat er behoefte is aan aanvullende gegevens bij 

de aanvraag van een kapvergunning, om de te kappen bomen beter aan te 

geven.  

Wenselijk is om onderstaande gegevens aan te vullen bij de toekomstige 

aanvragen: 

• goede situatietekening van de te kappen boom (waar staat de 

boom?) 

• beoordelaar van kapaanvraag merkt/blest de betreffende boom na 

verlening van de vergunning, indien er misverstand kan bestaan over 

de te kappen boom (bijvoorbeeld bij een enkele boom uit een rij, of 

een enkele boom uit een groep bomen). 

Bomen halen de natuur de 

stad in  

Ze leveren schuil- en 

nestelgelegenheid voor 

vogels, vleermuizen, vlinders 

en tal van andere 

organismen. Bovendien 

functioneren bomen als 

‘stapstenen’ tussen het 

buitengebied en het 

centrum. Dieren als vogels, 

vleermuizen en vlinders 

gebruiken lintvormige 

boombeplantingen ook als 

oriëntatiemiddel langs de 

routes van bijvoorbeeld 

slaapplaats naar 

foerageergebied. 

Bomen verhogen de 

verkeersveiligheid 

Laanbeplantingen zorgen 

ervoor dat het wegennet in 

de ruimte zichtbaar wordt. 

Hierdoor kan de 

weggebruiker zich aan de 

hand van de bomenrij 

oriënteren. De 

verkeerssnelheid neemt ook 

af door de beslotenheid van 

laanbeplanting, want het 

brengt een risicogevoel bij 

een automobilist te weeg. 

Een weggebruiker is namelijk 

geneigd tot 

risicoverminderend gedrag 

en zal zijn snelheid minderen. 

Een groep bomen aan het 

eind van een kale, rechte 

weg zorgt er voor dat de 

weggebruiker 

eerder afremt en de kruising 

of bocht met lagere snelheid 

nadert.  



 

 

 

 

  Notitie Bomenbehoud Enschede 

  'Groene kwaliteit' behouden door extra bescherming bomen 
   

 

 blad 8 van 37  

  

 

 

2.4 Beschermwaardige bomen op de lijst 

Op de bomenlijst is aangegeven welke bomen beschermwaardig zijn. Dit zijn 

bomen in eigendom van de gemeente, maar kunnen ook particuliere bomen 

zijn. Hieronder vallen dan ook bomen op terreinen die behoren bij instanties als 

ziekenhuizen en woningbouwverenigingen.  

 

Het algemene criterium voor de plaatsing van bomen op de bomenlijst luidt 

als volgt: Beschermwaardige bomen zijn bomen, die we duurzaam in stand 

willen houden, beeldbepalend zijn en optimaal hun functie (kunnen) vervullen. 

 

Dit algemene criterium bepaalt welke bomen wel en niet op de bomenlijst 

met beschermwaardige bomen komen. Momenteel bestaat de lijst alleen uit 

gemeentelijke bomen. Het is wenselijk om ook particuliere bomen op deze lijst 

te zetten.  Voor opname van particuliere bomen op de bomenlijst wordt 

verwezen naar paragraaf 2.4.3. 

 

Voor de praktische toepassing wordt dit algemene criterium onderverdeeld in 

de volgende subcategorieën naar boomtypen, beleid- en beheeraspecten: 

 

BESCHERMWAARDIGE BOMEN:  

• Monumentale bomen,   

• Structuur- en bijzondere/waardevolle bomen,  

• Functionele bomen en boomgebieden. 

 

Het opstellen van een lijst met beschermwaardige bomen (ook wel genaamd 

“bomenlijst”) sluit aan bij één van de doelstellingen van de landelijke 

'Bomenstichting' om per gemeente een lijst met beschermwaardige bomen 

op te stellen, mede rekening houdend met de waarde die zij voor de 

bewoners vervullen. De lokale lijst vormt zo samen met de landelijke lijst die de 

'Bomenstichting' bijhoudt een netwerk van monumentale en bijzondere 

bomen in Nederland. Het 'Register van monumentale bomen' van de 

'Bomenstichting' bevat in Enschede monumentale bomen met de kenmerken: 

monumentaal, bijzondere snoeivorm, dendrologisch, bijzonder fruitras en  

markeringsboom. 

 

De landelijke 'Bomenstichting' inventariseert en registreert autonoom en stelt 

hoge eisen voor vermelding op de lijst. Het ligt dan ook voor de hand dat deze 

nationaal geregistreerde bomen, conform het advies van deze stichting op de 

lijst worden gezet. Op de lijst staan bomen in gemeentelijk en particulier bezit, 

van lokaal maar ook nationaal belang. Ook zullen er in de loop van de tijd 

meer potentiële monumentale bomen aan worden toegevoegd. 

 

Beschermwaardige bomen op de lijst (zie bijlage 04) 

De subcategorieën (monumentale bomen, structuur- en 

bijzondere/waardevolle bomen en functionele bomen en boomgebieden) zijn 

uitgewerkt naar kenmerken (criteria), beleid- en beheer aspecten (beleid) en 

concrete voorbeelden (uitwerking). Per subcategorie is aangeven welke 

Bomen verhogen de waarde 

van woningen 

Groen in de directe nabijheid 

van de woning leidt tot een 

waardevermeerdering van 

7%. 

Woningen die uitkijken op 

groen scoren beter. En groen 

dat goed ontwikkeld is scoort 

beter dan pas aangeplant 

groen. 

Een goed onderhouden 

woonomgeving met veel 

groen gaat vandalisme 

tegen. In 

appartementen in een 

groene omgeving bestaat 

een groter 

saamhorigheidsgevoel en 

voelen de mensen zich 

veiliger dan in 

appartementen zonder 

groen. 

 

Bomen hebben een positieve 

invloed op het microklimaat 

in de stad 

Bomen geven schaduw en 

verlagen de temperatuur op 

warme dagen. De bladeren 

filteren veel stof uit de lucht 

en slaan zware metalen op. 

Bomen absorberen, 

weerkaatsen en 

verstrooien geluidsgolven 

enigszins en maskeren het 

verkeer als geluidsbron. Een 

locatie met bomen wordt 

hierdoor prettiger voor 

mensen dan een versteende 

omgeving. 
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beleidscriteria van toepassing zijn. De betekenis van deze begrippen wordt 

verder toegelicht in 2.4.1. en bijlage 04. 

Monumentale bomen   

Criterium:  Dit zijn bomen van unieke en zeer hoge waarde*, de groene 

parels van Enschede. Dit betreft zowel openbare als particuliere 

bomen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.  

Beleid:   Maximale investering voor instandhouding of realisatie.  

Optimale inpassing in het ontwerp. Bij nieuwe aanplant van een 

(toekomstige) monumentale boom minimale maat 40/60. 

Duurzame inrichting, afbakening en bescherming van de 

standplaats en opnemen in het bestemmingsplan, voor zover er 

sprake is van (solitaire) monumentale bomen die een 

beschermingszone hebben die van invloed is op mogelijke 

rechtstreekse bouwtitels van omliggende bestemmingen.In 

beginsel geen afgifte kapvergunning. Herplantverplichting van 

tenminste maat 60/80. 

Uitwerking: Alle nationale monumentale bomen. O.a. dikste 

mammoetboom van NL, Julianaboom, de gerechtslinde, 

driemarklinde, enz. 

 * Nader toelichting indeling bij monumentale of bijzondere bomen 

Voor de bepaling of een boom monumentaal of bijzonder/waardevol is, worden onderstaand een aantal criteria geformuleerd, die  

ook landelijk worden gebruikt. Afhankelijk van aan welke criteria een boom voldoet, wordt deze als monumentaal of 

bijzonder/waardevol beschouwd.  

Een boom is monumentaal wanneer hij voldoet aan alle onderstaande basiscriteria én aan specifiek criterium 1. én nog één specifiek 

criterium.  

Een boom is bijzonder/waardevol wanneer hij voldoet aan alle onderstaande basiscriteria én aan één van de specifieke criteria. 

 

Basiscriteria: 

1. de geschatte leeftijd van de boom is bij voorkeur hoger dan die van de bomen in de omgeving. (Deze regel geldt echter 

niet voor gedenkbomen en cultuurhistorisch waardevolle elementen), én 

2. de boom heeft een dusdanige habitus dat deze karakteristiek is voor de soort, of kan zich (gezien de plantomstandigheden) 

tot deze karakteristieke habitus ontwikkelen (dit geldt met name voor bomen met een ruimtelijke betekenis), én 

3. de boom moet niet in een onomkeerbare slechte conditie verkeren met andere woorden, volledig verval van de boom is 

niet binnen 10 jaar te verwachten. 

 
Specifieke criteria: 

1. met betrekking tot de monumentale waarde: 

a. de boom is van een in Enschede zeldzame soort, type of hoge leeftijdsklasse (minstens 80 jaar) of 

b. de boom maakt deel uit van een monumentale omgeving of van een cultuurhistorisch waardevol(le) object(en) of 

c. de boom is een gedenkboom ter gelegenheid van een belangrijke (maatschappelijke) gedenkwaardige 

gebeurtenis. 

2. met betrekking tot de ruimtelijke betekenis: 

a. de boom is (beeld)bepalend voor het karakter van de omgeving of  

b. de boom heeft een zeer speciale betekenis voor de wijk of buurt waarin deze staat, wordt algemeen als bijzonder, 

zeldzaam en mooi ervaren; 

c. de boom vormt een onderdeel van een geheel intact zijnde boomgroep of uniforme laanbeplanting die een 

karakteristieke structuur in de stad of landschap zichtbaar maakt of 

d. de boom is herkennings- /oriëntatiepunt. 

3.    met betrekking tot de meer dan normale natuurlijke betekenis: 

a. de boom is onderdeel van een biotoop van (in de omgeving van Enschede) schaars voorkomende planten- of 

diersoort; 

b. de boom is onderdeel van een ecologische verbindingsroute of kan in een totaal versteend gebied de functie van 

"stepping stone" vervullen. 

4.  overige voorwaarden: 

a. de boom heeft dendrologische waarde (het belang als genenreservoir van de betreffende soort, type, geslacht, 

variëteit, ras); 

b. de boom is bijzonder door zijn habitus bijvoorbeeld door uitzonderlijke hoogte of dikte, snoeiwijze en dergelijke. 

Monumentale bomen hebben de hoogste prioriteit bij het beheer en onderhoud. De bomen zijn nauwkeurig in beeld gebracht en zij 

worden jaarlijks intensief gecontroleerd op vitaliteit en eventuele aantasting door ziekten en plagen. De groeiomstandigheden wordt 

optimaal gemaakt voor een gezonde ontwikkeling van de boom. In principe kan een monumentale boom niet worden gekapt. 
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Structuur-, bijzondere en waardevolle bomen  

Criterium:  Dit zijn bomen die de openbare ruimte duidelijk ordenen, 

structuur en/of identiteit geven op stedelijke niveaus. Hiertoe 

behoren bomen, die belangrijke ruimtelijke functies vervullen 

als: verkeersgeleiding, windvang, afbakening, zichtonttrekking, 

verbindingszone, enz. of combinaties van deze functies. 

Beleid:   Hoge investering voor instandhouding of realisatie. 

Goede inpassing in het ontwerp. Bij nieuwe aanplant minimale 

maat 20/25. Duurzame inrichting standplaats.  

Kapvergunning alleen bij zwaarwegende redenen. 

Herplantverplichting minimaal maat 40/45. 

Uitwerking: Bomen die in het GRAP als belangrijk op stedelijk niveau zijn 

aangemerkt en deel uitmaken van de in het GRAP genoemde 

categorieën: 

a. 'wiggen' 

b. 'stadsranden' 

c. 'lijnvormige elementen', dat zijn: invalswegen, singels, 

Twentekanaal, beken, spoortracés, aangewezen 

ecologische verbindingszones 

d. 'bomen langs de wijkontsluitingswegen'. Deze bomen zijn 

niet in het GRAP genoemd, maar wel hier toegevoegd 

vanwege hun belangrijke structuurfunctie in de praktijk.  

 

Functionele bomen en boomgebieden  

Criterium: Bomen in parken (op stedelijk en buurtniveau), 

begraafplaatsen, landgoederen, aan te wijzen pleinen, 

houtsingels om industrieterreinen, bij sport- en 

speelgelegenheden en enkele bijzondere locaties. 

Beleid:  Reguliere investering voor instandhouding of realisatie. 

Voldoende inpassing in het ontwerp. Bij nieuwe aanplant 

gangbare maat 16/18 of minimaal 14/16.  

Kapvergunning bij gefundeerde onderbouwing. 

Herplantverplichting minimale maat 20/25. Goede standplaats. 

Uitwerking: Dit zijn de bomen of  boomgebieden die niet in het GRAP zijn 

aangegeven maar wel een grote impact hebben of 

aanvullingen op het GRAP van evident functionele openbare 

en particuliere bomen. 
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2.4.1 Status bomenlijst 

Voor alle bomen op de bomenlijst wordt in beginsel geen vergunning verleend 

voor velling. Slechts indien, na zorgvuldige integrale afweging van alle 

betrokken belangen en van alle alternatieve oplossingen, er wordt voldaan 

aan één van de volgende kapcriteria, kan een kapvergunning voor een 

beschermwaardige boom verleend worden. Hiertoe is het al eerder 

genoemde toetsingsrapport uit bijlage 04 ontworpen. Daarmee worden 

beschermingwaardige bomen aan strengere criteria onderworpen dan de 

overige bomen. 

 

I. Bomen zijn gevaarlijk voor de omgeving. 

Hierbij dient naar objectieve boomtechnische maatstaven sprake te zijn van 

bomen die een gevaar opleveren dat redelijkerwijze niet anders dan door 

vellen kan worden voorkomen. 

De invulling van deze 'objectieve boomtechnische maatstaven' en daarmee 

een oordeel over de mate van gevaarzetting en de mogelijkheden tot 

voorkoming of vermindering van gevaar, dient te worden gedaan door een 

ervaren boomdeskundige. Hinder valt in elk geval niet onder gevaar. 

 

2  Bomen leiden tot zwaarwegende omgevingshinder. 

Slechts in het uiterste geval, bij aantoonbaar ernstig economisch nadeel of 

zwaarwegende omgevingshinder zal rigoureuze vormsnoei of velling van een 

boom mogen plaats vinden. 

 

3. Boombehoud kan na afweging van alle betrokken belangen niet opwegen 

tegen een zwaarwegend maatschappelijk of algemeen belang. 

Als sprake is van zwaarwegende belangen van maatschappelijke, 

economische of milieukundige aard, waaronder in ieder geval worden 

begrepen grootschalige projecten van stedelijke vernieuwing, uitbreiding 

industrieterrein of verlegging spoortracé. Voorop staat bij deze projecten 

echter de plicht tot inpassing van een beschermwaardige boom. Waar nodig 

dient daartoe een Boomeffectanalyse te worden opgesteld. Mocht inpassing 

van een beschermwaardige boom niet mogelijk zijn, dan dient te worden 

onderbouwd in een aparte bomenparagraaf in het project. Met behulp van 

het ‘Toetsingsrapport beoordeling kapaanvragen voor bomen op de 

bomenlijst’, wordt vervolgens beoordeeld of deze boom gekapt kan worden. 

Mocht de kapaanvraag niet aan de toetsingscriteria voldoen, dan moet 

alsnog een Boomeffectanalyse worden opgesteld. Mocht de kapaanvraag 

worden gehonoreerd dan is een zo gelijkwaardig mogelijke herplant altijd 

verplicht, indien mogelijk ter plaatse, of in de nabijheid van de te vellen boom. 

Individuele of maatschappelijk beperkte belangen, zoals verbouw woning, 

nieuwbouw garage, verplaatsing inrit of aanleg parkeerplaatsen kunnen in 

beginsel geen reden zijn voor velling van een beschermwaardige boom. 

 

Voor een objectieve beoordeling van de voormelde drie kapcriteria is in 

bijlage 4 een “Toetsingsrapport beoordeling kapaanvragen voor bomen op 

de bomenlijst” opgenomen. Op basis van dit rapport worden in geval van 

De Bomen Effect Analyse (BEA) is 

een modelbeoordeling, 

voor iedereen die 

bebouwt Nederland 

groen en gezond wil 

houden. De BEA geeft 

landelijke richtlijnen voor 

het beoordelen van 

gevolgen voor 

waardevolle bomen in 

(voorgenomen) bouw- 

en aanlegsituaties. De 

resultaten van deze 

beoordeling kunnen 

worden meegenomen in 

de besluitvorming rond 

bouw of aanleg. 
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bomen op de bomenlijst, het belang van de aanvrager en het belang van 

boombehoud tegen elkaar afgewogen. Daarbij wordt nog onderscheid 

gemaakt naar het type boom (monumentaal, bijzonder/waardevol etc.).  

Alleen als een kapaanvraag aan de criteria van het bijbehorende type boom 

voldoet, kan alsnog een kapvergunning worden verleend. 

2.4.2 Herplantplicht: de juiste boom op de juiste plaats 

De herplantplicht dient in eerste instantie op dezelfde locatie plaats te vinden. 

Mocht dit door verandering van de openbare ruimte niet meer mogelijk zijn 

dan dient er gekozen te worden uit één van de onderstaande mogelijkheden. 

1. Bomen worden elders in de gemeente herplant. Dit zijn bomen met 

eenzelfde maat als hiervoor is voorgeschreven, of de waarde* van de 

boom wordt vertaald in meerdere bomen van een kleinere maat. Er 

wordt enkel herplant waar het kan en niet omdat het moet, zie punt 2. 

2. Is het niet mogelijk om bomen elders te herplanten dan wordt de 

waarde van de te herplanten boom als inkomsten ontvangen. Op een 

later tijdstip, indien wel een boom kan worden herplant, wordt dit geld 

aangewend om alsnog een boom te herplanten.  

 

2.4.3 Aanvullen bomenlijst met particuliere beschermwaardige bomen: 

Ook op particuliere terreinen komen zeer fraaie bomen voor, die de 

gemeente voor de toekomst wil behouden. Dit zijn de zogenaamde 

'beschermwaardige bomen'.  

Voor het in stand houden van beschermwaardige particuliere bomen is de 

medewerking van de bewoners van groot belang. Om draagkracht voor deze 

lijst onder de bewoners van Enschede te krijgen, zal dit deel van de lijst in 

samenwerking met hen worden opgesteld.  

  

Aandragen beschermwaardige boom 

Om veel draagvlak te verkrijgen mag iedere burger particuliere bomen 

aandragen voor de bomenlijst. Daarmee worden de bomen aangemeld die 

voor de burgers in hun woon- en leefomgeving erg belangrijk zijn, ook al zijn zij 

niet zelf eigenaar. Het idee is om diegene die een boom aandraagt, deze ook 

vast te laten leggen op een situatietekening. Vervolgens wordt door de 

gemeente gecontroleerd of de aangedragen bomen voldoen aan de criteria 

voor beschermwaardige bomen. Dit resulteert in een voorlopige lijst met 

particuliere beschermwaardige bomen. De boomeigenaren worden door 

middel van een brief op de hoogte gesteld dat zij op hun terrein een 

beschermwaardige boom hebben. Tevens wordt de bomenlijst gepubliceerd 

in de plaatselijke krant, waarop eigenaren en belanghebbenden kunnen 

reageren. Na zorgvuldige afweging wordt de definitieve 'particuliere' 

beschermwaardige bomenlijst vastgesteld. Hierbij kunnen particulier bomen 

zowel op de lijst met monumentale, bijzondere/waardevolle, structuur of 

bijzondere boomgebieden worden geplaatst. In geval van monumentale 

bomen wordt nog gecontroleerd of deze al in het bestemmingsplan is 

opgenomen als 'groeiplaats boom'. 

 

* De waarde bestaat uit 

de componenten 

‘aankoop’, ‘bewerken 

standplaats’, ‘planten’ 

en drie jarig onderhoud 
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Naast bovenstaande methode voor het opstellen van een lijst met 

beschermwaardige particuliere bomen, wordt nog onderzocht of er specifieke 

groepen/organisaties benaderd kunnen worden voor het opstellen van deze 

lijst. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld wijkverenigingen of 

wijkraden. In nauwe samenwerking met de Stichting Natuur en Milieuraad 

Enschede wordt besproken of en hoe deze specifieke groepen kunnen 

worden benaderd.  

 

 

Gevolgen 

Voor het in standhouden van de particuliere beschermwaardige bomen, is het 

noodzakelijk dat op vakkundige wijze onderhoudswerkzaamheden aan de 

boom worden uitgevoerd. Veelal zal de particulier deze niet zelf kunnen 

uitvoeren, maar een beroep moeten doen op een deskundige. De vraag is of 

deze kosten bij de particulier kunnen worden neergelegd, of dat de 

gemeente hierin zou moeten bijdragen. Op dit moment ontbreken bij de 

gemeente de middelen om een dergelijke bijdrage te kunnen doen. 

Bovendien is nog geen inzicht in de omvang van particuliere bomen op de 

bomenlijst. Pas op het moment dat hierin meer inzicht bestaat, kan iets gezegd 

worden over de onderhoudskosten van deze bomen. Daarom worden te zijner 

tijd, na de concept particuliere bomenlijst, concrete voorstellen gedaan voor 

oplossing van dit probleem.  

 

2.5 Instrumenten voor verder gaande bescherming van bomen 

In de praktijk zijn er veel factoren die de kwaliteit en het behoud van bomen 

kunnen beïnvloeden. Daarom is alleen een concrete visie op het kapbeleid 

niet altijd voldoende. In de volgende paragrafen worden instrumenten 

aangedragen die, na implementatie in de organisatie, de bomen extra 

beschermen. 

2.5.1 Bomen eerder in beeld 

Uit ervaringen is gebleken dat er bij verschillende projecten* in de openbare 

ruimte onnodig waardevolle bomen zijn gekapt, terwijl die bomen bij een 

tijdige inpassing behouden hadden kunnen worden. Door inwerkingtreding 

van de omgevingsvergunning in 2010, komen bomen vanaf de 

vergunningaanvraag bij elk buitenproject onder de aandacht. 

 

Omgevingsvergunning 

Bij inwerkingtreding (verwachting voorjaar 2010) van het aanhangige 

wetsvoorstel “Wet algemene bepalingen omgevingsrecht”(Wabo), wordt de 

kapvergunning samengevoegd met 24 andere ruimtelijke vergunningen tot 

één integrale omgevingsvergunning. Deze omvorming van kap- naar 

omgevingsvergunning heeft slechts formele en procedurele consequenties. 

De Wabo is slechts een formele kaderwet die eisen stelt aan de aanvraag, de 

procedure en de integraliteit van een (kap)besluit. Dit betekent dat een 

projectbesluit onder de Wabo altijd een 'boominclusief besluit' moet bevatten. 

De inhoud van het groen-, bomen- en kapvergunningenbeleid blijft een 

exclusieve gemeentelijke bevoegdheid.  
 

* Project: 

Alle potentiële 

werkzaamheden die 

verandering van de 

buitenruimte 

teweegbrengen zowel 

boven- als ondergronds 

voor zover bomen hier 

een rol spelen. 
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‘Bomen in beeld bij projecten’ 

Door bomen eerder in beeld te krijgen bij projecten kan voorkomen worden 

dat onnodig bomen sneuvelen en kunnen ze beter in het ontwerp worden 

ingepast. Met de komst van de omgevingsvergunning, komt er een wettelijke 

verplichting tot integrale besluitvorming over alle aanvragen in één keer. Dit 

betekent dus een verplichte, boominclusieve voorbereiding, besluitvorming, 

toezicht en handhaving bij alle ruimtelijke projecten, die onder de 

omgevingsvergunning vallen.  

 

De onderdelen die binnen deze integrale besluitvorming vallen worden hierna 

beschreven. Aan het eind van de paragraaf is een tabel opgenomen waarin 

is aangegeven welke onderdelen wij nu reeds hanteren. In hoofdstuk 3.1 wordt 

vervolgens de implementatie aangegeven van de onderdelen die wij nu nog 

niet hanteren. 

a. Bomen maken per project een vast deel uit van de procedure door 

een verplichte bomenparagraaf in elk (ontwerp) projectplan inzake te 

handhaven, te vellen en te ver- of herplanten bomen. 

b. Bomen krijgen op basis van de kadernotitie van een project een eigen 

vaste plaats (format). Dit geldt voor te vellen of te verplanten bomen, 

maar ook voor bomen die in de invloedsfeer van een project liggen, 

bijvoorbeeld door (tijdelijk) een andere waterhuishouding of 

toekomstige hinder van nabije bomen. Daartoe moeten de gevolgen 

van “werken” nabij bomen in een bomenparagraaf worden 

beschreven. Bij twijfel dient een 'Boomeffectanalyse' te worden 

opgesteld. 

c. Op het digitale loket wordt informatie beschikbaar gesteld omtrent 

beschermde bomen en afstand- en andere behoudnormen inzake 

werken nabij bomen; 

d. In de ontwerpfase worden alle aanwezige bomen ingemeten en met 

toekomstige kroon- en stamprojectie op een kaart aangegeven. 

Tegelijk worden alle beschermde bomen duidelijk gemarkeerd; 

e. Bij elke volgende planwijziging wordt de boomdeskundige 

geraadpleegd; 

f. Monumentale bomen van zowel particulieren als van de gemeente 

worden in het bestemmingsplan met 'groeiplaats boom' opgenomen, 

voor zover er sprake is van (solitaire) monumentale bomen die een 

beschermingszone hebben die van invloed is op mogelijke 

rechtstreekse bouwtitels van omliggende bestemmingen. 

g. In bestekken wordt gewerkt met het Hoofdstuk 51, Bescherming van 

houtopstanden, uit het standaard RAW bestek eventueel aangevuld 

met de KBB (Kwaliteitsrichtlijnen Besteksvoorwaarden Boomverzorging); 

h. Bij elke beschadiging aan bomen tijdens projecten wordt door een 

geregistreerd boomtaxateur een taxatierapport opgemaakt en door 

de afdeling Handhaving (DSOB-B&M-HH) tot ondersteunende 

handhaving over gegaan; 

i. Alvorens tot eindafrekening bij bestekwerken wordt over gegaan, 

wordt gecontroleerd en verrekend ten aanzien van boomschade; 
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j. Zonodig kunnen ook specifiek bijzondere/waardevolle bomen als 

‘groeiplaats bomen’ worden opgenomen; 

k. Op elke relevante vergunning zijn de standaardvoorschriften inzake 

'bomen en bouwen' van toepassing; 

l. In overeenkomsten tot exploitatie of beheer van projecten worden 

standaardvoorschriften inzake 'bomen en bouwen' opgenomen, 

waaronder een ketting- en boetebeding t.b.v. beschermde bomen. 

Ook in het bestek of andere project- en vervolgovereenkomsten 

worden deze voorschriften opgenomen. Tevens worden deze 

standaardvoorschriften opgenomen in de bomenparagraaf 

'groeiplaats bomen' van het bestemmingsplan; 

m. De verkopende partij krijgt de verplichting tot bekendmaking van de 

aanwezigheid van beschermde bomen bij verkoop van gronden en 

andere onroerende zaken (m.n. woningbouw); 

n. De gemeente houdt toezicht op de uitvoering van de voormelde 

standaardvoorschriften inzake bomen en bouwen tijdens de bouw en 

aanleg; 

o. Er vindt onmiddellijke handhaving door de gemeente plaats in geval 

van schade aan bomen of illegale kap van bomen bij projecten; 

Door bovenstaande werkwijze te volgen worden bomen in toekomst 

vroegtijdiger in beeld gebracht en beter beschermd. De beschreven 

beschermingsmaatregelen worden concreter beschreven in de 

opvolgende hoofdstukken van deze notitie. 

 

  

 

2.5.2 Bescherming via aanduiding 'groeiplaats bomen' 

In het bestemmingsplan zijn tot nu toe de monumentale bomen (zoals 

opgenomen in het landelijke basisregister van de bomenstichting) 

opgenomen als 'Groeiplaats bomen' (zie bijlage 02).  

Onderdeel Hanteren we het nu? Moet/gaat dit veranderen Wanneer gaat het spelen?

a zelden/niet 2009

b niet 2009

c niet 2009

d niet 2009

e niet 2009

f deels 2008

g ja, niet altijd 2008

h zelden 2009

i niet 2009

j niet 2009

k zelden 2008

l niet 2009

m niet 2010

n ja, niet altijd 2009

o ja, niet altijd 2009

ja, implementatievoorstel 

in hoofdstuk 3.1

Definitie 'groeiplaats bomen' 

zoals nu beschreven in 

het bestemmingsplan, zie 

bijlage 02 
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Alleen voor zover sprake is van (solitaire) monumentale en/of bijzondere of 

waardevolle bomen die een beschermingszone hebben die van invloed is op 

mogelijke rechtstreekse bouwtitels van omliggende bestemmingen, wordt die 

beschermingszone middels de aanduiding 'Groeiplaats bomen' op de 

plankaart vastgelegd. Via een juridische regeling in het artikel Zoneringen 

worden beperkingen opgelegd aan (bouw)activiteiten. Deze voorschriften 

hebben ten doel om de groeiplaats van die bomen te beschermen door 

bepaalde werkzaamheden onder de kroonprojectie of in de wortelzone van 

een als zodanig gekwalificeerde boom aan een aanlegvergunning te 

verbinden. De beschermingszone van de beschermde boom bestaat uit het 

gebied binnen een afstand van twee meter van de maximale kroonprojectie 

van die boom.  

 

Naast monumentale bomen kunnen ook specifieke bijzondere/waardevolle 

bomen, met bijvoorbeeld een speciale betekenis of locatie, worden 

opgenomen in het bestemmingsplan. In het nog verder te ontwikkelen 

groenbeleid kunnen ook andere bomen en plekken aangewezen worden die 

in aanmerking komen voor de status 'groeiplaats bomen'. Bijvoorbeeld indien 

(bijzondere/waardevolle) bomen specifiek worden ingepast in de 

planvorming. Bomen die zich bevinden op bijzondere groenplekken, zoals 

stadsparken, worden beschermd via een bijzondere groenbestemming, zoals 

“Park”. 

 

Andere dan de eerder genoemde beschermde bomen worden niet in het 

bestemmingsplan opgenomen. Het vigerende beleid en de aanvullende 

instrumenten ter bescherming van bomen zijn voldoende om de kwaliteit van 

het bomenbestand te kunnen waarborgen voor nu en in de toekomst. 

 

 

Actueel houden en aanvullen monumentale bomen in bestemmingsplan 

Zodra een boom opgenomen is in het bestemmingsplan heeft deze de status 

bereikt waarin deze maximaal beschermd is.  

Het bestemmingsplan wordt eens in de 10 jaar herzien. Dit is in ieder geval de 

tijd om ook de lijst met monumentale bomen te actualiseren en vast te leggen 

in het bestemmingsplan. 

Bij wijzigingen van de openbare ruimte in de gemeente van welke aard dan 

ook, dient dit terrein geïnventariseerd te worden. Komt uit de inventarisatie 

naar voren dat, op het terrein of in de buurt er van, monumentale bomen 

staan, dan is dit ook het moment om deze op te nemen in het 

bestemmingsplan als 'groeiplaats bomen' door toepassing te geven aan een 

in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid. Door deze 

werkwijze kunnen monumentale bomen eerder in het bestemmingsplan 

worden opgenomen dan de hierboven genoemde standaard 

herzieningstermijn. 

 

2.5.3 Boombescherming in een projectbestek 

Momenteel worden bomen door middel van beschermingsmaatregelen in 

een projectbestek (werkomschrijving en voorschriften) beschermd. Dit is echter 

niet bestuurlijk vastgelegd, waardoor werkvoorbereiders en toezichthouders 
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verschillend omgaan met de mate van bescherming voor bomen. Het 

voorschrijven en vastleggen van de hierna beschreven beschermings-

methoden is essentieel om eenduidig om te gaan met extra bescherming en 

dus behoud van bomen.  

 

Een aannemer dient zich tijdens de uitvoeringwerkzaamheden van een 

project te allen tijde te houden aan de standaardvoorschriften 'bomenposter' 

van ‘Stadswerk’ ten behoeve van boombescherming op bouwlocaties, zie 

bijlage 03.  

Naast deze 'basiseis' neemt de gemeente Enschede de volgende extra 

maatregelen op ten behoeve van het bomenbehoud. 

 

1. Het opnemen van boombeschermingsmaatregelen in de 

werkbeschrijving van een bestek; 

2. Opstellen van een checklist voor bomen in civiele projecten; 

3. Opstellen van een plan van aanpak voor het bomenbehoud; 

4. Toezicht houden op naleving van de besteksvoorwaarden. 

 
1. Boombeschermingsmaatregelen in werkbeschrijving bestek 

Uitvoeringswerkzaamheden die invloed kunnen hebben op bomen worden in 

de besteksvoorbereiding (door afdeling IBE) geïnventariseerd. Vervolgens 

wordt in het bestek opgenomen welke werkzaamheden er verricht dienen te 

worden ten behoeve van het bomenbehoud. Daarnaast wordt altijd 

verwezen naar:  

• bescherming van houtopstanden conform RAW 'standaard 2005' 

• kwaliteitsrichtlijnen besteksvoorwaarden boomverzorging (KBB) 

 
2. Checklist bomen in civiele projecten 

Afdeling IBE heeft een checklist opgesteld (bijlage 05) voor bomen in civiele 

projecten. Deze checklist vormt  tijdens het projectproces een leidraad voor 

de keuzes rond bomen voor de werkvoorbereiders, projectleiders en 

aannemers. Door deze checklist al in het ontwerpstadium te gebruiken, 

kunnen de ontwerpers en projectleiders van het IBE de problematiek rondom 

bomen vroegtijdig signaleren. Vervolgens kan met de aanwezige kennis een 

oplossing worden gezocht. Mochten bomen van de bomenlijst niet in de 

plannen kunnen worden ingepast, dan dient dit te worden aangetoond in 

een aparte bomenparagraaf. Voor bomen van de bomenlijst die wel ingepast 

kunnen worden dient zonodig een BEA te worden opgesteld, om deze zo 

goed mogelijk in de plannen in te passen. 

 
3. Plan van aanpak bomenbehoud 

Bij iedere aanbesteding van welke werkzaamheden dan ook, waarbij bomen 

in de nabije omgeving van het werk staan, wordt een plan van aanpak van 

de aannemer verlangd. De aannemer/uitvoerende instantie dient te 

beschrijven hoe zij omgaat met bomen in het werkgebied. Uiteraard dient 

deze beschrijving gecheckt te worden door een vaktechnische medewerker 

van de gemeente (projectleider IBE met kennis van bomen). Door het 

opstellen van een plan van aanpak door de aannemer, wordt de aannemer 

bewust van het belang van de bomen voor de gemeente en geeft hij inzicht 

in de werkwijze en voorgestelde beschermingsmaatregelen (na)bij bomen.  
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4. Toezichthouden op de naleving van het bestek 

Bij de uitvoering van werkzaamheden wordt er door de toezichthouder van 

het IBE toezicht gehouden op de naleving van de voorafgestelde eisen. 

Wanneer een aannemer in overtreding is spreekt de toezichthouder de 

aannemer hierop aan. 

Mocht aanspreken tot onvoldoende resultaat leiden dan zijn er nog een 

aantal mogelijkheden: 

• Stilleggen werk; 

• Boeteclausule (fors bedrag) opnemen in bestek en deze ook 

toepassen bij overtreding; 

• Inhouden termijnbedrag. 

De oplettende burger en gemeentemedewerker kunnen ook signalen aan de 

gemeentelijke toezichthouder doorgeven.  

2.5.4 Handhaven en sanctioneren 

De controle op illegale kap, naleving van vergunningen en optreden tijdens 

conflicten bij uitvoeringswerkzaamheden worden naast toezichthouders van 

'BOR- VenB' en het IBE uitgevoerd door BOA's van de afdeling Handhaving. Zij 

gaan niet gericht op zoek naar illegale kap. Zij signaleren uiteraard wel tijdens 

reguliere surveillances. Daarnaast wordt er gereageerd op interne en externe 

meldingen. De wijze waarop met geconstateerde overtreding wordt 

omgegaan is verschillend. 

 

Illegale kap 

Bij illegale kap (artikel 4.5.2 APV) door de eigenaar van de boom, worden de 

BOA's in kennis gesteld. Zij maken (indien zij dit nodig oordelen) een proces 

verbaal op en zenden dit aan het Openbaar Ministerie (OM). Het  OM neemt 

een besluit over het vervolg. Dat kan een vervolging, een schikkingsvoorstel of 

het seponeren betekenen. Ook bij beschadiging die gelijk kan worden gesteld 

met het vellen van een boom, wordt een proces verbaal opgemaakt. Een 

belemmering bij beschadiging van bomen is dat tussen beschadiging en de 

dood van een boom soms jaren zit. Het is dan zonder deskundig advies 

onmogelijk om het causale verband tussen beide zaken aan te tonen.  

 

Boete en herplantplicht 

Het Openbaar Ministerie kan dus naar aanleiding van het proces verbaal een 

boete opleggen. Daarnaast wordt door de gemeente (afdeling Handhaving) 

een herplantplicht opgelegd. Deze herplantplicht is geregeld in artikel 4.5.8 

van de APV.  

 

Beschadigen 

Het beplakken, bekladden, snoeien of beschadigen e.d. van houtopstanden 

die openbaar eigendom zijn is in artikel 4.5.11 van de APV strafbaar gesteld. 

Het schikkingsbedrag van het Openbaar Ministerie is in eerste instantie 

vastgesteld op hooguit € 75,-.  

De eigenaar van de boom zal aangifte doen bij de politie. De schade van de 

boom wordt getaxeerd door een beëdigd taxateur en hiervan wordt een 

rapport opgesteld. Met het taxatierapport wordt via het privaatrecht een 

schadevergoeding gevraagd bij de dader, omdat er sprake is van een 

onrechtmatige daad.  

BOA: Buitengewoon 

Opsporingsambtenaar 

 

Definitie 'groeiplaats bomen' 

zoals nu beschreven in 

het bestemmingsplan, zie 

bijlage 02 

Bij beschadiging of 

illegale kap van een 

boom, wordt de waarde 

van de boom 

vastgesteld door een 

beëdigd taxateur van de 

Nederlandse Vereniging 

van Taxateurs van 
bomen (NVTB).  

De waarde van de boom 

wordt vastgesteld door 

een beëdigd taxateur 

van de Nederlandse 

Vereniging van Taxateurs 
van bomen (NVTB). 

 



 

 

 

 

  Notitie Bomenbehoud Enschede 

  'Groene kwaliteit' behouden door extra bescherming bomen 
   

 

 blad 19 van 37  

  

 

 

Knelpunten bij handhaving 

Soms is het niet duidelijk wat de exacte overtreding is en wie de overtreder is. 

In die gevallen is het dan ook lastig om in het publiekrecht handhavend op te 

treden.  
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3 Uitvoering notitie 

3.1 Implementeren notitie bomenbehoud in de organisatie 

De uitgangspunten in deze beleidsnotitie hebben gevolgen voor de huidige 

procedures en werkwijzen. Hieronder wordt per instrument beschreven, wat 

het doel is van het instrument en welke afdelingen er bij betrokken zijn. Waar 

mogelijk zijn actualisatie voorstellen gedaan en zijn aandachtspunten 

opgesteld naar aanleiding van de voorgestelde beschermingsmaatregelen.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Bomenlijst 
Doel Bomen op deze lijst hebben een extra beschermende status 
Beschrijving Voor bomen op deze lijst wordt in beginsel geen kapvergunning verleend 
Betrokkenen/DSOB-cluster-afd. BOR-V&B, B&M-Vergunningen, RO-Ontwerp, OB-Ingenieursbureau 
Planning gereed medio 2008 
Actualisatiemethoden Reguliere actualisatie 1x/5jr (1 stadsdeel per jaar) 

Gebiedsontwikkeling, wat gaat eraf, wat komt erbij 
Na extreme weersinvloeden 

Aandachtspunten Consequent blijven in het bijhouden/actualiseren 
Verandering op lijst monumentale bomen, vraagt ook aanpassing in bestemmingsplan 
Lijst aanvullen met particuliere bomen 

Bomen eerder in beeld 
Doel Bomen eerder in beeld bij projecten 
Beschrijving In het kader van de omgevingsvergunning: maatregelen voor bescherming 
Betrokkenen/DSOB-cluster-afd. BOR-V&B, RO-Ontwerp, OB-Ingenieursbureau 
Planning 2009-2010 
Actualisatiemethoden Nader te bepalen 
Aandachtspunten Checklist bomen bij civiele projecten van toepassing verklaren 

Alle betrokken afdelingen bij start project uitnodigen 
BEA vergt tijd en energie 
Communicatie 

Bestemming 'Groeiplaats bomen' 
Doel Zwaarst beschermende status voor bomen 
Beschrijving Bomen met een monumentale status zijn hierin opgenomen 
Betrokkenen/DSOB-cluster-afd . BOR-V&B, RO-Ontwerp, RO-Bestemmingspl. B&M-Vergunningen, OB-Ingenieursbur. 
Planning 2009 
Actualisatiemethoden Regulier: 1x per 10 jaar 

Na vaststelling gebiedsontwikkeling 
Aandachtspunten Enkele bomen zijn al in het bestemmingsplan vastgelegd 

Paragraaf in bestemmingsplan afstemmen met tekst in deze notitie

Boombescherming in bestek 
Doel Maatregelen ter voorkoming van beschadiging aan bomen 
Beschrijving Beschermingsmiddelen tijdens uitvoeringswerkzaamheden 
Betrokkenen/DSOB-cluster-afd. BOR-V&B, OB-Ingenieursbureau, B&M-Handhaving 
Planning 2008-2009 
Actualisatiemethoden Nader te bepalen 

Aandachtspunten Nieuwe beschermingsmiddelen implementeren 
Communicatie afdeling onderling 
Actief en consequent toezichthouden 

Handhaving 
Doel Actiever handhaven en sanctioneren 
Beschrijving Belang van handhaven op overtreders 
Betrokkenen/DSOB-cluster-afd BOR-V&B + Stadsdelen, B&M-Vergunningen, B&M-Handhaving, OB-Ingenieursbureau 
Planning 2008-2009 
Actualisatiemethoden Nader te bepalen 

Aandachtspunten Extra capaciteit noodzakelijk, voor actiever handhaven 
Communicatie 
Wetswijzigingen 

= de 'kartrekker' 

BOR-V&B 

Bestemmingsplan 

Ingenieursbureau

Ontwerp 

Handhaving 
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3.2 Communicatie 

Communicatie is erg belangrijk bij een goedwerkende beleidsstrategie. Bij 

iedere communicatievorm wordt een aantal fasen onderscheiden en 

doorlopen. De eerste vraag die bij communicatie beantwoord moet worden 

is: wat en wie wil de gemeente met de communicatie bereiken, oftewel wat is 

het doel en wat is de doelgroep.  

 

Op het moment dat die bekend zijn, kunnen de bijbehorende instrumenten 

gekozen worden om het doel te verwezenlijken en de doelgroep te bereiken. 

Instrumenten kunnen zijn: brochures, internet, huis-aan-huisbladen, een 

actieve benadering van bijvoorbeeld schooljeugd, enzovoorts. Ieder 

instrument heeft zijn eigen uitwerking: een brochure is bijvoorbeeld goed 

geschikt om bestaand beleid, dat de komende tijd niet zal veranderen, aan 

de inwoners uit te leggen. Terwijl een artikel in de krant geschikt is om een 

actueel probleem aan de orde te stellen (bijvoorbeeld: ingaan op overlast 

door luizen in het voorjaar). Indien er in een straat een complete bomenrij 

wordt vervangen, dan moet er misschien wel een combinatie van 

instrumenten gekozen worden: een artikel in de krant voor de hele bevolking 

en een uitnodiging aan de bewoners in die straat voor een bijeenkomst in het 

buurtcentrum.  

 

Op het moment dat de communicatie is uitgevoerd, dient er nagegaan te 

worden of het doel geslaagd is; oftewel het proces dient geëvalueerd te 

worden. Bij deze evaluatie komen de vragen aan de orde als: 

• hebben we bereikt wat we tot doel hadden gesteld? 

• kan de communicatievorm beëindigd worden of moet er bijgesteld 

worden door  bijvoorbeeld een ander instrument te kiezen? 

 

In de communicatie over dit onderwerp kunnen grofweg drie groepen 

worden onderscheiden: bewoners, externen en internen. Onderstaand wordt 

per groep aangegeven welke informatie voor hen van belang is en waarmee 

rekening moet worden gehouden. Na vaststelling van deze beleidsnotitie 

wordt in een communicatieplan een en ander nader uitgewerkt. 

3.2.1 Communicatie met bewoners 

Bij aanpassingen – in inrichting of beheer – van enige omvang zal de burger 

daarom geraadpleegd moeten worden. Met name voor een gevoelig 

onderwerp als bomen is zorgvuldigheid in communicatie en participatie 

gewenst.  

 

Voor de bewoners zijn met name een algemene informatie en de procedure 

voor het aandragen van particuliere bomen van op de bomenlijst van belang. 

Daarnaast moeten zij ook op de mogelijkheid worden gewezen om openbare 

bomen aan te dragen. Dit moet verder worden uitwerkt in een communicatie 

paragraaf. 
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3.2.2 Communicatie extern met anderen dan bewoners 

Wie beroepsmatig met bomen te maken heeft, dient uiteraard te weten welke 

boombeschermende maatregelen genomen moeten worden. Om bomen 

optimale bescherming te kunnen bieden is voorlichting voor deze groep 

noodzakelijk. 

Gemeentelijke voorlichting richt zich op diverse doelgroepen, met 

verschillende invalshoeken voor de te verschaffen informatie:  

• Nutsbedrijven en bouwbedrijven: boombeschermende en 

voorzorgsmaatregelen bij graafwerkzaamheden, bij ontwatering, 

deponeren van materialen en berijden met zwaar materieel, etc.;  

• Projectontwikkelaars en architecten: met welke aspecten men bij 

projecten rekening dient te houden: technische beperkingen, juridische 

voorwaarden (bestemmingsplan, vergunningen) 

3.2.3 Communicatie intern met ander afdelingen 

Bomen hebben relaties met veel verschillende beleidsgebieden, zoals: 

• verhardingen (wortelopdruk, rekening houden met bomengrond in het 

zandcunet) 

• verkeer (opkroonhoogte, verkeersbegeleiding) 

• kabels en leidingen (doorwortelbare ruimte) 

• openbare verlichting (afstemming standplaats lichtmast t.o.v. boom) 

• reiniging (bij gladheidbestrijding moet worden vermeden dat schadelijke 

hoeveelheden zout in de bodem terecht komen, om schade aan bomen 

te voorkomen) 

• ruimtelijke ordening/ontwerp (afstemming stedenbouwkundige 

ontwikkelingen met bestaande en nieuwe bomen) 

• vergunning en handhaving (bomentoets bij verlenen van 

bouwvergunning) 

 

Om de belangen van bomen veilig te stellen is het gewenst deze belangen zo 

goed mogelijk onder de aandacht te brengen van de betreffende 

medewerkers. Een bewezen manier is direct contact: in een projectenoverleg 

of in de vorm van structureel overleg over de openbare ruimte, dan wel 

informele contacten.  

3.3 Planning 

Op hoofdlijnen dient er met de onderstaande planning rekening gehouden te 

worden om deze notitie te implementeren en werkbaar te maken in de 

organisatie. Een aantal zaken zullen de komende jaren terugkeren, door het 

bijhouden van bestanden en lijst. 
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3.4 Financiële consequenties 

Extra bescherming voor bomen heeft ook andere consequenties. Procedures 

gaan veranderen, werkwijzen worden aangevuld met 

beschermingsmaatregelen etc.etc. Met deze  notitie als basis dient in 

financieel opzicht rekening gehouden te worden met onder andere:  

 

• Andere procedures en werkwijzen 

• Actualisaties (o.a. van de bomenlijst) 

• Tussentijdse bestemmingsplanwijzigingen op basis van bomenlijst 

• Opstellen Boomeffectanalyse (bij voorbereiding en overtreding) 

• Optreden illegale kap 

 

Zoals nu wordt ingeschat kunnen bovenstaande consequenties, ook in 

financiële zin, grotendeels binnen de bestaande formatie worden 

opgevangen, of ten laste van de projecten worden gebracht. Grotere 

consequenties komen wellicht voort uit de invoering van de 

omgevingsvergunning en de hiermee gepaard gaande veranderingen. 

Aangezien de omgevingsvergunning een grotere uitstraling heeft dan alleen 

voor de bomen, wordt voorgesteld de consequenties voor de bomen te 

betrekken bij het integrale project voor de omgevingsvergunning. In ieder 

geval zal één jaar na vaststelling van de “Notitie bomenbehoud Enschede” dit 

beleid worden geëvalueerd. Mocht toch blijken dat er financiële knelpunten 

zijn, dan worden deze bij de evaluatie betrokken.  

 

 

Actie planning

Vaststellen beleidsnotitie 2008

Communicatie intern/ extern 'wat verandert er?' 2008-2009

Actualiseren/ bijhouden: 'Groeiplaats bomen' bestemmingsplan

Regulier 2008-2018-2028

Niet regulier 2008-20.. �

Omgevingsvergunning toepassen 2009

Bomen eerder in beeld bij projecten 2009

Boombescherming in bestek

Boombeschermingsmaatregelen in de werkbeschrijving 

Checklist voor bomen

Plan van aanpak

Toezicht op naleving bestek

Actiever handhaven 2008-2009

2009-2010
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4 Doorkijk naar de toekomst 

4.1 Groene kwaliteit niet alleen te bereiken door notitie bomenbehoud  

Naast een betere bescherming van bomen zijn er ook andere factoren die de 

groene kwaliteit bepalen. Eén van die factoren is het beheer van de 

openbare ruimte. Met behulp van groenbeheerplannen kan er planmatig 

onderhoud worden gepleegd. Door toepassing van de juiste 

onderhoudsmaatregelen kan het beheer bijdragen aan verbetering van de 

kwaliteit van de openbare ruimte in het algemeen en de groene kwaliteit in 

het bijzonder. 

 

De groene kwaliteit wordt niet alleen bepaald door de bomen in de 

gemeente. Ook andere groenelementen zoals (natuurlijke) beplantingen, 

grasvelden met of zonder kruidenvegetatie, heesters etc.  bepalen de groene 

kwaliteit. Om na te gaan wat de invloed van deze groenelementen op de 

algehele groen kwaliteit is, is het raadzaam hier naar nader onderzoek te 

doen in een breed groenbeleidsplan. In dit plan kan tevens worden bepaald 

hoe deze kwaliteit ook in de toekomst kan blijven gewaarborgd. (revitalisering, 

omvorming, planmatig beheer etc.) 

4.2 Aandachtspunten 

In deze beleidsnotitie zijn veel zaken vastgelegd ten behoeve van het 

bomenbehoud. Dit betekent niet dat alles 100% 'waterdicht' is. In 

onderstaande opsomming staan zaken aanbevolen die nog aandacht 

behoeven. 

• Rechtsongelijkheid: 

o Particulieren kunnen eigenlijk geen kapvergunning meer krijgen 

voor een beschermwaardige boom op haar grond. De gemeente 

kan dit wel, indien aan de voorwaarden wordt voldaan, aangezien 

zij vaker een beroep kunnen doen op een “zwaarwegend 

maatschappelijke/algemeen belang”. 

• Rechten en plichten met betrekking tot beschermwaardige bomen op 

particuliere grond 

o Bij de aanvraag van een kapvergunning voor beschermwaardige 

bomen dient een boomeffectanalyse te worden opgesteld. De 

vraag is of deze kosten bij een particulier kunnen worden 

neergelegd. Voorgesteld wordt nader op dit onderdeel in te gaan 

bij de opstelling van de lijst met particuliere bomen. 
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Bijlage 01 : Toetsingsrapport aanvragen kapvergunning 

 

De waardering van het boombehoud wordt getoetst aan: 

1. Het onderdeel zijn van een groenstructuur (in hoofdstructuur, in 

nevenstructuur, geen onderdeel van een structuur); 

2. Bijdrage van de boom aan het beeld van de openbare ruimte (groot, 

gering, geen); 

3. Cultuurhistorisch waardevol (waardevol; niet waardevol); 

4. Ecologische waarde (groot, gering, geen); 

5. Dendrologische waarde  (groot, gering, geen); 

6. Conditie/levensverwachting (goed, matig, slecht, geen). 

De waardering van het belang van aanvrager wordt getoetst aan: 

1. Overlast (groot, matig, gering, geen); 

2. Afstand boom tot hoofdgebouw (minder dan 2 m.; 2 tot 5 m.; 5 tot 10 

m.; meer dan 10 m.); 

3. Perioden van overlast (gehele jaar; seizoensgebonden; enkele weken; 

enkele dagen); 

4. Uren overlast per dag (meer dan 10 u.; 10 tot 5 u.; 5 tot 2 u.; minder dan 

2 u.);  

5. Mate waarin boom gevaar oplevert (groot, matig, gering, geen risico) 

6. Schade die de boom veroorzaakt/kan gaan veroorzaken (schade aan 

hoofdgebouw; 

Lichte schade hoofdgebouw; schade aan schuur/bestrating/omheining, etc; 

geen schade). 

 

 

Op de volgende pagina is een voorbeeld weergegeven van een 

toetsingsrapport van een aangevraagde kapvergunning. 
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 Toetsingsrapport aanvragen kapvergunningen 

 
Registratienr 20118844 KVG/ao 

Locatie A Van Opperdoesstraat 80. 

Boomsoort (aantal) spar, hulst, coniferen, grove (totaal 25 stuks, de bomen zijn gemerkt) 

 

Belang boombehoud (waardering)  Belang aanvrager (overlast) 
 

 

Onderdeel groenstructuur 

Staat in de hoofdstructuur 

Staat in de nevenstructuur 

Staat niet in de groenstructuur 

 

Bijdrage van de boom aan het beeld van 

de openbare ruimte 

Groot 

Gering 

Geen 

 

Cultuurhistorische waarde 

Cultuurhistorisch waardevol 

Cultuurhistorisch niet waardevol 

 

Ecologische waarde 

Grote ecologische waarde 

Geringe ecologische waarde 

Geen bijzondere ecologische waarde 

 

Dendrologische waarde 

Groot 

Gering 

Geen 

 

Conditie / levensverwachting 

Goede conditie 

Matige conditie 

Slechte conditie 

Geen 

 

 

25 

10 

0 

 

 

 

20 

10 

0 

 

 

10 

0 

 

 

15 

10 

0 

 

 

15 

10 

0 

 

 

15 

10 

5 

0 

 

 

25 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

10 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

10 

Totaal belang boombehoud  65 

 

Overlast die de boom veroorzaakt 

Soort overlast:  er groeint niet meer in de tuin  

Grote overlast 

Matige overlast 

Geringe overlast 

Geen of nauwelijks overlast 

 

Afstand boom tot hoofdgebouw 

Minder dan twee meter 

Twee tot vijf meter 

Vijf tot tien meter 

Meer dan tien meter 

 

Perioden van overlast 

Gehele jaar 

Seizoensgebonden 

Enkele weken 

Enkele dagen 

 

Uren overlast per dag 

Meer dan tien uren 

Tien tot vijf uren 

Vijf tot twee uren 

Minder dan twee uren 

 

Mate waarin boom gevaar oplevert 

Groot risico 

Matig risico 

Gering risico 

Geen risico 

 

Schade die boom veroorzaakt / kan gaan 

veroorzaken 

Schade aan hoofdgebouw 

Lichte schade hoofdgebouw 

Schade aan schuur/ bestrating/ omheining/ etc. 

Geen Schade 

 

 

 

 

 

 

25 

10 

5 

0 

 

15 

10 

5 

0 

 

 

15 

10 

5 

2 

 

 

10 

5 

2 

0 

 

 

25 

10 

5 

0 

 

 

 

10 

5 

2 

0 

 

 

25 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

nvt 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Totaal belang aanvrager  55 

 

 

Analyse “belang boombehoud” 65 punten 

Analyse “belang aanvrager” 55 punten
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Bijlage 02 : Notitie 'Groeiplaats bomen' zoals nu vermeld in het bestemmingsplan 

 

 

Groeiplaats bomen  

 

1 Doeleindenomschrijving  

De gronden, op de kaart aangeduid als "Groeiplaats bomen", zijn, naast de 

andere op de kaart voor die gronden aangewezen bestemmingen, tevens 

bestemd voor de bescherming en het beheer van bomen.  

 

2 Bouwverbod  

Op de gronden, op de plankaart aangeduid als "Groeiplaats bomen", mag, in 

afwijking van het bepaalde elders in deze voorschriften, niet worden 

gebouwd, met uitzondering van het vernieuwen van bestaande bouwwerken 

en de realisering van hekwerken met een hoogte van maximaal 2 meter.  

 

3 Aanlegvergunning  

a. Het is, in afwijking van het bepaalde elders in deze voorschriften, 

verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 

Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) binnen de als 

zodanig aangewezen gronden de volgende werken, geen 

bouwwerken zijnde en/of werkzaamheden uit te voeren:  

1. het aanbrengen van boven- en ondergrondse transport-, energie- of 

communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, 

installaties en apparatuur;  

2. het leggen van drainagebuizen;  

3. het aanleggen en verharden van wegen, paden en het 

aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;  

4. het verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem en/of 

gronden;  

5. het wijzigen van de grondwaterstand door bevloeiing, 

(bron)bemaling, drainage of andere wijze;  

6. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze van 

indrijven van voorwerpen in de bodem;  

7. het opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan 

van afvalstoffen.  

b. Dit verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die het 

normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, of die reeds in 

uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit 

bestemmingsplan.  

c. De aanlegvergunning wordt geweigerd, indien het werk of de 

werkzaamheden de conditie en/of vitaliteit van de waardevolle of 

monumentale boom negatief kunnen beïnvloeden.  

 

4 Vrijstelling  

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het in de 

leden 3.7.2 en 3.7.3 gestelde verbod indien wordt aangetoond dat door het 

bouwen en/of gebruik van de gronden de conditie, levensverwachting, 

groeiplaats en (beeld)kwaliteit van de boom niet wordt aangetast. Ten 

behoeve van het verlenen van de vrijstelling kunnen Burgemeester en 

Wethouders een Bomeneffectanalyse verlangen, waaruit moet blijken dat de 
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bouw of werken en/of werkzaamheden geen onevenredige gevolgen 

hebben voor de levensvatbaarheid en de ruimtelijke, monumentale of 

ecologische betekenis van de boom.  

 

5 Wijziging  

Burgemeester en Wethouders zijn, met toepassing van artikel 11 van de Wet 

op de Ruimtelijke Ordening, bevoegd om de op de kaart aangegeven 

aanduiding "Groeiplaats bomen" van de kaart te verwijderen, indien:  

a. de levensverwachting van de betreffende boom door ziekte of 

ouderdom minder dan 10 jaar bedraagt, of  

b. bescherming van de boom niet langer noodzakelijk is, omdat de boom 

wordt verplaatst, of  

c. zwaarwegende maatschappelijke belangen dit vergen, conform 

criteria pagina 10.  
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Bijlage 03 : Boombescherming op bouwlocaties 
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Bijlage 04 : Toetsingsrapport beoordeling kapaanvragen voor bomen op de 

bomenlijst 

 
Registratienummer:           

Type bomenlijst (monumentaal/waardevol of bijzonder/structuur/functioneel) :               

Soort boom:                  

Aantal:                              

Locatie:                              
Waarde boom Belang kapaanvraag 

 Maximum 

score 

Score  Maximum 

score 

score 

Leeftijd   A Voorkomen gevaar/hinder/nadeel   

Hoger dan omgeving 50  Alleen door kap 60  

Vergelijkbaar met de omgeving 30  Door zeer dure maatregelen 40  

Lager dan de omgeving 10  Door dure maatregelen 30  

   Door redelijk dure maatregelen 20  

Habitus   Door weinig dure maatregelen 5  

Karakteristiek voor de soort 50     
Kan tot karakteristiek ontwikkelen 40  B slechts invullen indien A>30   

      

Vitaliteit   B Gevaar voor de omgeving   

Volledig verval > 20 jr 30  Zeer groot 50  

Volledig verval 10–20 jr 20  Groot 35  

Volledig verval <10 jr 5  Matig 20  

1) MONUMENTALE WAARDE   Beperkt 5  

   OF   

AD 1) Waarde boom   B Omgevingshinder of economisch nadeel   

Unieke/zeer hoog 50  Zeer groot/ernstig 50  

Hoog 40  Groot 35  

Waarde vol 30  Matig 20  

Beperkt 10  Gering 5  

AD 1) Aandeel monumentale 

omgeving 

     

Zeer hoog 50  Zwaarwegend maatschappelijk of algemeen 

belang 

  

Hoog 40  A Inpassing in ontwerp goed mogelijk 0  

Gering 10   Inpassing in ontwerp niet eenvoudig 30  

Geen 0   Inpassing in ontwerp onmogelijk 60  

Ad 1) Algemene Gedenkboom   B slechts invullen indien A>30   

Ja 50  B Grootschalige stedelijke vernieuwing 50  

Nee 0   Omvangrijke stedelijke vernieuwing 30  

    Beperkte stedelijke vernieuwing 10  

2) Ruimtelijke betekenis      
Parel in openbare ruimte 50     

Structureert op stadsniveau 40     
Structureert op wijk/gebied 30     

Zeer speciale betekenis voor wijk/buurt 50     

Onderdeel intacte groep of laan van 

karakteristieke structuur 

50     

Herkennings of oriëntatiepunt 30     
Beperkt 10     

3) Natuurlijke betekenis      

Onderdeel biotoop schaarse planten- of 

diersoort 

40     

Onderdeel ecologische verbinding of 

stepping stone 

30     

Beperkt 10     

4) Dendrologische waarde      

Hoog 50     

Gemiddeld  25     

Gering 5     
Totaal      
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Toelichting: 
 

Bij monumentale bomen: 

 

Belang kapaanvraag > 110 punten èn  

Waarde boom < 250 punten  

 

òf 

 

Belang kapaanvraag > 110 punten èn  

Verschil met waarde boom < 100 punten  

 

Bijzondere of waardevolle bomen: 

 

Belang kapaanvraag > 90 punten èn  

Waarde boom < 200 punten  

 

òf 

 

Belang kapaanvraag > 90 punten èn  

Verschil met waarde boom <60  punten  

 

Structuurbomen: 

 

Belang kapaanvraag > 70 punten èn  

Waarde boom <150 punten  

 

òf 

 

Belang kapaanvraag > 70 punten èn  

Verschil met waarde boom <30 punten  

 

Functionele bomen: 

 

 

Belang kapaanvraag > 60 punten èn  

Waarde boom < 100 punten  

 

òf 

 

Belang kapaanvraag > 60 punten èn  

Verschil met waarde boom < 20 punten  

 

Algemeen 
Indien voor de desbetreffende categorie van de bomenlijst wordt voldaan aan bovenstaande criteria, dan kan 

alsnog een kapvergunning worden verleend. 
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Bijlage 05 : Checklist bomen in civiele projecten 

 
Stap 1. Staan er binnen de werkgrenzen bomen of vinden er binnen een straal van 50 meter rondom 

bomen werkzaamheden plaats in of op de grond. 

 
 Ja, vervolg checklist 

 Nee, einde checklist 

 
Stap 2. Randvoorwaarden voor behoud van de boom tijdens uitvoering 

 
Het doel van deze stap in de checklist is inzicht geven in de eisen die de boom 

stelt voor een duurzaam behoud.  

Deze gegevens zijn weer nodig om een beschermde no-go zone af te 

bakenen voor de boom. De beschermde zone is de zone waarbinnen de 

wortels zich bevinden die noodzakelijk zijn voor het behoud van de boom. In 

onderstaand overzicht is weergegeven welke randvoorwaarden 

geïnventariseerd en vastgelegd moeten worden.  

 
Randvoorwaarden: 

 

• Boomsoort 

• Locatie 

• Vorm wortelkluit 

o Stabiliteitszone 

o Bewortelingszone 

• Huidige kroonbreedte 

• Grondwaterniveau 

• Bodemopbouw 0 tot 1,50 – mv 

• Bewortelingsopbouw 

 
Wat is de beschermde zone van de boom 

• Deze beschermde zone kan opgesplitst worden in de minimale 

omvang van de stabiliteitskluit die bepalend is voor de stabiliteit van 

de boom en de bewortelingszone met de wortels die bepalend zijn 

voor de voorziening van voedingsstoffen. 
 

 

 

Stap 3. Boomeffectanalyse 

 
Indien er geen werkzaamheden uitgevoerd worden binnen de beschermde 

zone, zal de boom geen relevante schade ondervinden. De beschermde zone 

dient dan wel middels een hek of afrastering te worden afgeschermd. 

Vaak moeten echter binnen de beschermde zone bovengronds of 

ondergronds werkzaamheden worden uitgevoerd. Zodra de bestaande 

situatie binnen de beschermde zone verandert, heeft dit grote gevolgen voor 

de conditie van de boom. Het is daarom belangrijk dat deze veranderingen 

inzichtelijk worden gemaakt. 
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Bovengronds 

 
Moet er verkeer over de no-go zone 

rond de boom? 

Ja/nee, zo ja …… 

Wordt er verharding binnen de no-

go zone aangelegd? 

Ja/nee, zo ja …… 

Wordt binnen de no-go zone het 

maaiveld verhoogd? 

Ja/nee, zo ja …… 

 

Ondergronds 

 

 

Stap 4. Effecten en alternatieven 
Is de boom in zijn huidige groeivorm op de locatie boomtechnisch te 

handhaven? Waar zijn de randvoorwaarden voor de boom overschreden en 

welke knelpunten zijn naar boven gekomen bij de Boomeffectanalyse. Dit leidt 

tot een keuze t.a.v. de boom (behoud, verplant of kap).  

 
• Waar worden de grenzen van de randvoorwaarden voor behoud van 

de boom tijdens uitvoering overschreden? 

• Welke knelpunten zijn waargenomen in de Boomeffectanalyse? 

 
Zijn de knelpunten op te lossen door maatregelen tijdens de uitvoering of 

aanpassing van de methode van uitvoering? 

Bijvoorbeeld door: 

 
• Afzetten van de no-go zone 

• Groeiplaatsverbetering of groeiplaatscompensatie 

• Snoei 

• Verankering 

• Stambescherming 

• Gestuurde boring voor kabels en leidingen 

Wordt er gegraven in de no-go 

zone? 

Ja/nee, zo ja …… 

Moeten er kabels of leidingen in de 

no-go zone worden aangelegd? 

Ja/nee, zo ja …… 

Moet het grondwaterniveau worden 

verhoogd? 

Ja/nee, zo ja …… 

Moet het grondwaterniveau worden 

verlaagd? 

Ja/nee, zo ja …… 

Verandert de inzijging van 

regenwater? 

Ja/nee, zo ja …… 

Moet er een gedeelte van de 

huidige wortels worden verwijderd? 

Ja/nee, zo ja …… 

Worden wortels dikker dan 5 cm 

doorgesneden? 

Ja/nee, zo ja …… 
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• Alternatief tracé voor kabels en leidingen of riool 

• Alternatieve wegfundering 

• Geen opslag van materiaal onder de kruinprojectie van bomen 

• Of ??? 

 
 

Met andere woorden: 

 

1. Is de boom te behouden?                           zie stap 5: behoud van de boom 

 

zo niet 

 

2. Is de boom te verplanten?                         zie stap 6: verplanten van 

de boom 

 

zo niet 

 

3. Kappen van de boom (in geval er sprake is van een niet beschermwaardige 

boom en deze niet voldoet aan kapvergunningcriteria) 

 

Stap 5. Behoud van de boom 

 
Voorafgaand aan de beoordeling of maatregelen noodzakelijk zijn is het van 

belang de wenselijkheid van het behoud van de bomen goed in beeld te 

krijgen, zodat onnodige, vaak kostbare en ingrijpende aanpassingen op een 

plan worden voorkomen. Indien er mogelijkheden bestaan de boom op een 

verantwoorde en duurzame wijze te behouden dienen een aantal zaken in 

acht te worden genomen. Fysieke maatregelen en voorwaarden voor het 

werken nabij bomen kunnen ook in het bestek opgenomen worden.  

 
Globaal zijn er maatregelen voor de volgende punten: 

 

• Algemene bescherming van de no-go zone 

• Opslag en transport 

• Graafwerkzaamheden 

• Ophogingen van het maaiveld 

• Omvorming van een open naar een gesloten maaiveld (verhardingen) 

• Dempen van sloten en watergangen 

• Bronbemalingen 

 
Ad 1.  

Plaatsen van een bouwhek of afrastering om de beschermde zone af te 

schermen. Deze afscherming mag zonder overleg met de directie niet 

verplaatst worden. Binnen deze afscherming zijn werkzaamheden in of op de 

bodem en is opslag van materieel en/of materiaal niet toegestaan. 

 
Ad 2. 

Indien volledige bescherming van de no-go zone niet mogelijk is, kunnen bij 

transport binnen de beschermde zone een aantal maatregelen getroffen 

worden.  
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• Geen transport of opslag binnen een straal van 1 m rondom de boom 

• Stambescherming 

• Toepassing van rijplaten binnen de beschermde zone 

 
Ad 3.  

Aan de hand van de inventarisatie kan voor iedere individuele boom een 

minimale graafafstand tot de stam worden aangegeven. 

Desondanks kunnen wortels aangetroffen worden bij graafwerkzaamheden. 

Om schade aan de wortels minimaal te houden dienen wortels altijd haaks op 

de groeirichting te worden doorgestoken of doorgesneden. De aanwezige 

wortels mogen dus niet worden doorgetrokken, om rafelen te voorkomen. 

Wortels met een diameter groter dan 5 cm dienen altijd doorgezaagd te 

worden. 

Wortels die bij het graven bloot komen te liggen moeten worden afgedekt om 

uitdroging te voorkomen. 

 
Ad 4.  

Ophoging van het maaiveld mag geen schade veroorzaken aan de boom of 

zijn groeiplaats. 

Uitgangspunt is dat een ophoging oplopend tot 40 cm mogelijk is indien deze 

ophoging voldoende schraal en zeer diffuus is. Boomzand met M50 > 420 µm, 

verdicht tot 1 Mpa is zeer geschikt. 

De bestaande organische toplaag dient altijd volledig verwijderd te worden. 

 

Ad 5.  

Bij toepassing van verharding binnen de beschermde zone is het van belang 

om in ieder geval open verharding toe te passen. Verder is de beste oplossing 

geen cunet toe te passen, maar de verharding op het bestaande maaiveld 

aan te brengen. Ook is de toepassing van drukverdelend geotextiel of geogrid 

bij verwachte hoge puntlasten verstandig. 

 

Ad 6.    

Bij het dempen van sloten is het van belang alle organische materiaal grondig 

te verwijderen om anaërobe vertering van organische stof te voorkomen 

(baggeren). Drainage kan de watervoerende functie van de sloot vervangen. 

Het dempen van een sloot kan voor een vergroting van de doorwortelbare 

ruimte leiden. In ieder geval dient de sloot met humusarm (bomen) zand 

opgevuld te worden. 

 
Ad 7.  

Bronbemaling kan vooral schade veroorzaken bij een grondwaterprofiel 

(grondwaterstanden tot 1,5 a 2 m – mv). Langdurige bronbemaling (meer dan 

2 weken) in het groeiseizoen die de grondwaterstand meer dan 50 cm 

verlaagt,  heeft een zodanige invloed op de waterhuishouding dat 

aanvullende maatregelen zoals water geven nodig zijn.  

 

Stap 6. Boom verplanttoets 

 
Zodra er sprake is van het verplanten van bomen is een 

verplantbaarheidsonderzoek noodzakelijk. Bij het verplanten van grotere 
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bomen geeft voorbereiding van de boom een veel grotere kans van slagen. 

Hoe langer de boom kan worden voorbereid op het verplanten, hoe groter de 

slagingskans van het verplanten is. Het is daarom belangrijk dat in een zo 

vroeg mogelijk stadium bekend wordt of er sprake is van het verplanten van 

bomen. 

 

Verplantbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd tijdens de voorbereidingsfase, 

zodat eventuele maatregelen in een bestek opgenomen kunnen worden. 

De volgende gegevens dienen te worden geïnventariseerd op basis waarvan 

een verplantplan opgesteld kan worden: 

 
• Boomsoort 

• Ligging van kabels en leidingen op de bestaande locatie 

• Hoeveel voorbereidingstijd is er beschikbaar? Hoeveel groeiseizoenen 

(15 april t/m 15 november) voor de verplantactie? 

• Hoe is de bodemopbouw en -samenstelling van de bestaande situatie 

en hoe is de beworteling? 

• Is een nieuwe plantplaats beschikbaar? 

• Is er zowel bovengronds als ondergronds voldoende ruimte 

beschikbaar? 

• Is deze nieuwe locatie goed bereikbaar (zowel de route als de locatie 

zelf)? 

• Hoe is de bodemopbouw en -samenstelling van de nieuwe locatie? 

 
Verder moet rekening gehouden worden met een nazorgperiode die 3 

groeiseizoenen bedraagt. 

In deze periode wordt de boom in ieder geval van water voorzien en wordt 

verder de voedingstoestand van de bodem gecontroleerd. Ook wordt de 

boom gecontroleerd op ziektes en plagen en bij constatering hiervan 

behandeld. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 


