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H1 Inleiding 

 
 

1.1 Doel 
Bergen is een groene gemeente met veel bomen, heel veel bomen. Veel inwoners voelen zich 
betrokken bij hun groene woonomgeving. Veel bezoekers vinden het prettig toeven in onze 
lommerrijke lanen. We moeten onze bomen daarom koesteren. Het doel van dit bomenbeleidsplan is 
de kwaliteit van het bomenbestand, dat zo bepalend is voor het groene karakter van Bergen, te 
behouden en te versterken. Inwoners  krijgen hierbij een grotere verantwoordelijkheid. 

1.2 Totstandkoming 
Voor de totstandkoming van het bomenbeleidsplan is een ambtelijke werkgroep samengesteld die 

het proces heeft begeleid. De beleidskaders zijn uitgewerkt na een overleg met vertegenwoordigers 

van de raadsfracties. Het concept rapport is vervolgens in de inspraak gebracht. Tijdens een 

informatiebijeenkomst zijn inwoners in de gelegenheid gesteld om hun mening kenbaar te maken. 

1.3 In dit plan 
Hoeveel bomen hebben we eigenlijk in Bergen? Om wat voor soorten gaat het en hoe staan deze 
bomen er bij? Om dit goed in beeld te krijgen is een inventarisatie uitgevoerd.  
 
Vervolgens is in negen speerpunten de visie weergegeven hoe de gemeente met haar bomen om wil 
gaan. Over het algemeen ziet het er rooskleurig uit voor bomen in Bergen. Er zijn veel bomen en  
inwoners vinden groen belangrijk. Noodzaak om veel bij te planten is er niet. De aandacht ligt 
daarom vooral op de instandhouding van met name laan- en straatbomen. Bomen waar de 
gemeente verantwoordelijk voor is. Daarnaast vormen de monumentale bomen een bijzondere 
categorie die extra aandacht verdient. 
 
Wat betekent de visie van  de gemeente op het bomenbestand voor de dagelijkse praktijk en welke 
kosten zijn hiermee gemoeid?  Het laatste deel van het bomenbeleidsplan gaat in op de uitvoering. 
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H2 Inventarisatie en analyse 
 
 

2.1 Veel bomen in Bergen 
 
Wat is een boom? 
Om te bepalen hoeveel bomen we hebben is het eerst nodig om vast te stellen wanneer je van een 
boom spreekt. De Bomenstichting zegt over de definitie van een boom het volgende: 
 
“Taalkundig wordt een boom omschreven als een houtachtig gewas met een zeer groot wortelgestel 
en een enkele, stevige, houtige en zich secundair verdikkende, overblijvende stam die zich pas op 
enige hoogte boven de grond vertakt. 
 
Een bioloog zal al spreken van een boom wanneer hij volgens bepaalde kenmerken behoort tot de 
groep planten die men bomen noemt, ofwel een pas ontkiemde beukennoot is voor een bioloog al 
een boom. Een jurist zal naar andere kenmerken kijken, namelijk naar de juridische context 
waarbinnen de vraag gesteld wordt.” 
 
Veel bomen zijn aangeplant. Dit geldt voor de meeste straat- en laanbomen. Daarnaast zijn bomen 
spontaan opgekomen uit zaad dat door de wind, of door vogels wordt verspreid. 
 
Hoeveel bomen staan er in Bergen? 
Op die vraag is niet zomaar een antwoord te geven. Simpelweg omdat niet alle bomen worden 
geteld. We moeten het aantal dus gaan schatten.  
 
Wat weten we wel? Bekend is hoeveel bomen de gemeente beheert langs wegen en straten. Dit zijn 
er zo’n 11.500. Daarnaast beheert de gemeente bomen die in bosjes, parken en plantsoenen, op 
begraafplaatsen en andere groenobjecten staan. Dit zou wel eens het tienvoudige kunnen zijn van de 
11.500 laan- en straatbomen. Bedenk alleen al hoeveel bomen er in het Oude Hof staan.  
 
Naast de gemeentebomen zijn er de bomen in de tuinen, rond verzorgingshuizen en andere 
instellingen. Hier gaat hier eveneens om tienduizenden bomen. 
 
Tenslotte de bomen in de natuurgebieden. In de duinen komen vele hectaren bos voor, goed voor 
nog eens honderdduizenden bomen. 
 
Alles bij elkaar opgeteld komen we misschien wel uit op meer dan een miljoen bomen in de hele 
gemeente! 
 
Aan het begin van de eenentwintigste eeuw staan er in Bergen meer bomen dan ooit tevoren. Het 
omvangrijke bomenbestand heeft meerdere oorzaken. Zo zijn de duinen in de vorige eeuw steeds 
verder bebost.  In het gebied van Staatsbosbeheer hebben op grote schaal bosaanplantingen 
plaatsgevonden. Om het stuivende duinzand te beteugelen en om houtopbrengst te hebben. De 
verhalen hoe moeizaam de duinaanplant tot stand kwam zijn bekend. Door de duinbranden is het 
aantal bomen in de duinen inmiddels weer wat afgenomen. 
 
Buiten de duinen is het bomenbestand eveneens gegroeid. Met het uitdijen van de dorpen werden 
akkers en weilanden omgezet tot woongebieden waar openbaar groen werd aangelegd en waar 
bewoners hun tuinen inrichtten. Hierbij werden veel bomen aangeplant. 
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Welke boomsoorten staan er in de gemeente? 
Van de gemeentebomen langs wegen en straten is veel informatie bekend. Van de overige bomen is 
de informatie veel beperkter. Langs wegen en straten is een divers bomenbestand aangeplant. Er zijn 
bomen van 53 verschillende geslachten te vinden. Het meest aangeplant zijn eik, linde, berk en es. 
Het bomenbestand bestaat voor bijna 50% uit deze vier soorten. Eenmaal uitgegroeid vormen deze 
soorten forse bomen die zorgen voor statige lanen. Met 1.730 exemplaren staat de eik op de eerste 
plek! Het aantal snelgroeiende soorten (populier en wilg) bedraagt nog geen 10%. 
 

 

 
Overige soorten die regelmatig zijn toegepast, zijn  esdoorn, beuk, kastanje, iep, lijsterbes en wilg. 
Ook staan hier en daar dennen, denk aan de Eeuwigelaan. Meer recent zijn soorten als amberboom, 
en sierpeer toegevoegd aan het assortiment. 
 
Onze gemeente is een kustgemeente.  Veel boomsoorten hebben moeite om in een klimaat met 
zeewind te gedijen. De dorpen in de binnenduinrand liggen redelijk beschut, waardoor de invloed 
van de zeewind redelijk beperkt is. Voor Bergen aan Zee en Egmond aan Zee is dit anders. In Bergen 
aan Zee zijn vrijwel geen bomen in het straatbeeld aanwezig. In Egmond aan Zee is de iep een van de 
weinige soorten die stand weet te houden. 
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De meeste bomen staan in de kern Bergen, wat niet verwonderlijk is, gezien het groene karakter van 
het dorp. Schoorl volgt als tweede. De Egmonden zijn minder rijk aan bomen. In Bergen aan Zee zijn 
de minste gemeentebomen te vinden. 
 

  
Hoge beuken en lindes langs de Burgemeester Peeklaan 
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De leeftijdsopbouw van het bomenbestand laat zien dat de meeste bomen in de categorie 21 - 40 jr. 
zitten. Landelijk gezien is 80% van de bomen jonger dan 40 jaar. In Bergen ligt dit percentage lager. 
 
De gemeente heeft zo’n 470 vormbomen in beheer.  Naast zo’n 120 leilindes gaat het met name om 
knotwilgen. 

2.2 Hoe staan onze bomen er bij? 
 
Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het onderhoud van onze eigen bomen. Hoe staan onze 
11.500 laan- en straatbomen er bij? Voortvloeiend uit de zorgplicht die de gemeente heeft, worden 
bomen tegenwoordig gecontroleerd volgens een Visual Tree Assesment (de VTA-inspectie). 
 
Bij de VTA-inspectie worden de bomen visueel gecontroleerd en op basis van deze controle 
ingedeeld in bomen zonder noemenswaardige gebreken en bomen met gebreken. De bomen met 
gebreken worden nader onderzocht om de aard en de ernst van de aangetroffen gebreken te kunnen 
vaststellen. Hierna worden de bomen als ofwel een ‘attentieboom’ (nog geen verhoogd risico) of een 
‘risicoboom’ (wel verhoogd risico) bestempeld. 
 

 
Uitsnede kaartbeeld VTA-inspectie (in oranje de attentiebomen) 
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De resultaten van de VTA-inspectie zijn opgenomen in het beheersysteem van de gemeente en 
vormen de basis voor monitoring en onderhoud. 
 

 

Tijdens de eerste VTA-inspectie in 2011 zijn bij zo’n tweeduizend  bomen aandachtspunten 
benoemd. In veel gevallen betrof het een boom die opgekroond moet worden. De onderste takken 
hangen te laag en kunnen hinder gaan opleveren voor het verkeer. In flink wat gevallen 
geconstateerd dat een of meerdere takken overlast  geven. Ze schuren langs een lantaarnpaal of 
gevel. In een aantal gevallen raken ze het dak van een gebouw. Een beperkt aantal bomen heeft te 
maken met dood hout in de kruin.  
 
Dan zijn er nog bijna tweehonderd bomen waarbij snoei gewenst is om ze in de juiste vorm te 
krijgen. Er zijn meer dan honderd  gevallen geconstateerd waarbij de groeiplaatsomstandigheden 
verbeterd kunnen worden. De boomspiegel moet aangepast worden, de grondslag is niet goed, er 
zijn problemen met de waterhuishouding (te droge, of te natte standplaats), of er wordt te dicht op 
de boom geparkeerd, waardoor beschadiging of verdichting van de grond optreedt. 
 
De meeste gebreken zijn inmiddels verholpen. Aangezien het bomenbestand levend is, leveren de 
inspecties  jaarlijks weer nieuwe aandachtspunten op. 
 
Ziekten en plagen 
Het bomenbestand is over het algemeen vitaal te noemen.  Verschillende boomsoorten staan echter 
onder druk door ziekten. 
 
Iepziekte 
De iepziekte is een ziekte onder iepen, veroorzaakt door een schimmel die van boom tot boom wordt   
verspreid door de grote en de kleine iepenspintkever.  Veel ziek en dode  iepen in onze gemeente zijn 
inmiddels geruimd. De gemeente beheert er nu nog ruim zevenhonderd. Waar nog iepen voorkomen 
als wegbeplanting is veel uitval te zien. Om de ziekte niet verder te verspreiden worden eigenaren 
van aangetaste bomen gesommeerd om hun boom snel weg te halen. De gemeente is behulpzaam in 
het afvoeren en verwerken van de gekapte bomen. 
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Kastanjeziekte 
Kastanjeziekte of kastanjebloedingsziekte is een probleem waar men sinds 2002 in Nederland mee 
geconfronteerd wordt. Het zijn voornamelijk paardenkastanjes die worden aangetast. De 
veroorzaker van deze mysterieuze bloedingsziekte die zorgt voor zieke kastanjebomen, is 
vermoedelijk een bepaalde bacterie die zich razendsnel over Nederland heeft verspreid. Onderzoek 
in Nederland heeft nog niet geresulteerd in een adequate behandelingsmethode. 
 
In onze gemeente zijn veel kastanjebomen aangetast. Soms is in een hele straat de beplanting aan 
het afsterven.  Een plek waar kastanjebomen sterk het beeld bepalen is rond het Hertenkamp in de 
kern Bergen. De kastanjes hier hebben de afgelopen jaren extra voedingsstoffen gekregen om de 
vitaliteit hoog te houden. De gezondheid van kastanjebomen wordt verder aangetast door de 
kastanjemineermot, die soms massaal aanwezig kan zijn in kastanjebomen. De verwachting is dat er 
van de ruim vierhonderd  gemeentelijke kastanjebomen een groot deel de komende tien jaar zal 
sneuvelen. 
 
Overige ziekten  
Essentaksterfte is bezig met een snelle opmars in Nederland. In 2010 werd het fenomeen alleen 
aangetroffen in het noordoosten van Nederland en nu is essentaksterfte al waargenomen in alle 
provincies. Daarmee lijkt Nederland na de iepziekte en kastanjeziekte nu te maken te krijgen met een 
nieuwe boomsterftegolf.  
 
Watermerkziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Veel wilgensoorten zijn 
gevoelig voor aantasting. In Bergen worden regelmatig bomen aangetast. 
 
De massariaziekte komt voor in platanen vanaf circa 30 tot 40 jaar oud en tast zowel dunne twijgen 
aan, als gesteltakken. De Massariaziekte wordt veroorzaakt door een schimmel  die in 2012 voor het 
eerst in de gemeente is vastgesteld. 
 
Luizen en rupsen 
Sommige bomen zijn zeer in trek bij bepaalde bladluissoorten. De boom zelf heeft hier weinig last 
van. Voor de omgeving is het vaak minder prettig. De bladluizen scheiden een plakkerige substantie 
af die uit de boom druipt  zich hecht op bijvoorbeeld auto’s die onder de boom staan. De gemeente 
bestrijdt de luizen niet. Wel wordt er bij herplant van bomen goed gekeken of de bomen gevoelig zijn 
voor luis. 
 
Een andere plaagsoort is de eikenprocessievlinder. De rupsen van deze soort hebben haren die bij 
mensen ernstige allergiereacties veroorzaken. In Bergen zijn nog geen rupsen waargenomen, maar 
de verwachting is dat dit niet lang meer zal duren, aangezien de eikenprocessievlinder gestaag 
oprukt vanuit het zuiden. Gemeenten waar deze soort voor overlast zorgt hebben een protocol hoe 
te handelen bij een melding. Bergen heeft nog geen protocol.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Plantenziekten
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2.3 Lanen en monumentale bomen 
 
Bomen bepalen vaak het beeld in een straat. Ze zorgen voor structuur, geven een straat een groene 
aankleding en zijn medebepalend voor de sfeer en uitstraling van een dorp of woonwijk. Dit is ook 
voor Bergen van toepassing. Sterker nog, het karakter van onze gemeente wordt sterk bepaald door 
al het aanwezige groen. In principe draagt iedere boom zijn steentje bij en is daarmee van betekenis. 
Bijzonder zijn de beplantingen van lanen en de monumentale bomen. Deze dragen extra bij aan de 
beeldkwaliteit. 
 
Lanen 
Laanbeplantingen vormen de ruggengraat van de groenstructuur. Ze dragen voor een belangrijk deel 
bij aan de beeldkwaliteit van de dorpen. 
 
In de kern Bergen spelen lanen een belangrijke rol bij de opzet van het dorp. Vanuit het Oude Hof 
strekte zich een aantal lanen uit, dat tegenwoordig voor een deel nog terug te vinden is. Op de kaart 
van Blaeu uit ca. 1600 is de eerste lanenstructuur goed te zien. 
 

 
 
 
Bergen 
De meeste lanen bevinden zich in de kern Bergen. De Eeuwigelaan en de Hoflaan zijn drukke 
verkeersaders. De bomen langs de Eeuwigelaan staan dicht op de weg wat soms als hinderlijk wordt 
ervaren. Door veel uitval heeft het gedeelte met de dennenaanplant een onregelmatig karakter 
gekregen. 
 
Op het landgoed het Oude Hof zijn fraaie laanbeplantingen bewaard gebleven. De Kijklaan heeft aan 
beide zijden dubbele rijen lindebomen. Deze laan gaat over in de Sparrenlaan die wel als de mooiste 
laan van Bergen wordt beschouwd. 
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Het van Reenenpark heeft een karakteristieke beplanting met kastanje aan de zijde van het 
Hertenkamp. Het wordt spannend of de kastanjes vitaal blijven. In de omgeving van het Van 
Reenenpark zijn meer lommerrijke wegen te vinden. De beplantingen zijn hier bepalend voor het 
straatbeeld.  
 
Tussen de Bergerweg en de Landweg ontbreekt een schakel in de laanbeplanting. De Koninginneweg 
ontbeert namelijk het laankarakter, terwijl de weg wel een belangrijke verkeerskundige functie heeft.  
 

 
Is de Sparrenlaan de mooiste laan van Bergen? 

 
Bergen aan Zee en Egmond aan Zee 
In Bergen aan Zee en Egmond aan Zee hebben bomen het door het winderige en zilte klimaat 
moeilijker om te overleven. Echte lanen zijn hier niet te vinden.  
 
Schoorl 
Schoorl kent enkele lanen. De Slotlaan heeft een zware beplanting met beuken. Ook langs de 
Burgemeester Peeklaan komen hoge, oude beuken en lindes voor. Het gedeelte van de Heereweg in 
de kern van het dorp heeft een onregelmatige beplanting.  
 
Egmond Binnen 
In Egmond Binnen heeft de Abdijlaan fraaie lindes. Langs de St. Adelbertusweg en de Herenweg, 
eveneens twee belangrijke wegen in het dorp, ontbreekt een laanbeplanting grotendeels. Langs de 
Herenweg is  de beplanting aangevuld.  Het profiel van met name de St. Adelbertusweg biedt weinig 
ruimte voor laanbomen. 
 
Egmond aan den Hoef 
De Slotweg heeft een relatief jonge laanbeplanting. Ter hoogte van de Slotruïne ontbreekt het 
laankarakter. 
 
Monumentale bomen 
Een bijzondere categorie bomen vormen de monumentale bomen. Monumentale bomen zijn de 
meest bijzondere bomen van de gemeente. Sommige zijn zo markant dat veel mensen ze kennen. 
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Doordat ze zo opvallen in het straatbeeld vormen ze herkenningspunten en geven ze identiteit aan 
een plek. Ze ontlenen hun waarde aan hun leeftijd en omvang, maar ook aan hun markante 
standplaats, de reden van aanplant of hun bijzondere soort. 
 
Wanneer is sprake van een monumentale boom? De Bomenstichting hanteert hiervoor de volgende 
criteria: 
 
- De leeftijd van de boom is minimaal 80 jaar (een uitzondering kan gemaakt 
worden voor een herdenkingsboom, een boom met grote dendrologische (boomkundige) 
waarde of zeldzame soort, of een boom die onderdeel uitmaakt van een laan met oude bomen); 
- De boom mag, bij aanwijzing, niet in een onherstelbaar slechte conditie verkeren (volledig 
verval van de boom mag niet binnen 10 jaar te verwachten zijn); 
- De boom heeft tenminste één van de volgende specifieke kenmerken:  

 Beeldbepalend; 

 cultuurhistorische waarde; 

  dendrologische waarde; 

  natuurwaarde; 

 zeldzaamheid. 
 
In 2013 is aan de hand van bovengenoemde criteria een inventarisatie van monumentale bomen 
uitgevoerd. Hierbij zijn niet alleen bomen in het openbaar groen bekeken, maar ook bomen in 
particuliere  tuinen. Verder zijn op begraafplaatsen, rond instellingen of  andere bijzondere 
gebouwen monumentale bomen te vinden.  
 
In totaal staan er in de gemeente 698 monumentale bomen.  Hiervan zijn er 388 bij de gemeente in 
beheer. De overige bomen staan op gronden van particulieren. In de bijlage is het totaaloverzicht te 
vinden. 
 

 
Het oude Hof herbergt monumentale lindebomen 
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H3 Visie 
 

3.1 Bomen zijn belangrijk 
Bomen zijn belangrijk voor het aanzicht en de beleving van de omgeving waarin we wonen en 
werken. Een groene woon- en werkomgeving wordt hoog gewaardeerd. Onze groene dorpen vallen 
ook goed in de smaak bij toeristen. Bomen zijn daarmee een economische factor. 
 
Bomen bepalen voor een belangrijk deel de beeldkwaliteit. Bomen dragen op meerdere  manieren bij 
aan hun omgeving. Een boom kan door z’n opvallende verschijning een blikvanger zijn, of juist 
bijdragen aan een harmonieus beeld. Ze kunnen de aandacht afleiden van bebouwing, of bijzondere 
kwaliteiten juist benadrukken. Bomen zijn door hun  aanwezigheid en esthetische waarde onmisbaar 
geworden in het verstedelijkt gebied.  
 

 
Deze rode beuken op particulier terrein langs de Herenweg voegen iets toe  
aan de bebouwing en de inrichting van het terrein. 

 
Waar de particuliere tuinen zorgen voor de afwisseling in het straatbeeld, geeft het groen in de 
openbare ruimte structuur. Bomenrijen zijn bij uitstek structuurvormend.  Oude lanen vertellen 
bovendien  iets over de ontstaanswijze van de dorpen. Bijvoorbeeld de lanenstructuur rond het Oude 
Hof, die van belang is geweest bij de vormgeving van de kern Bergen. Deze structuur is nog steeds 
goed herkenbaar. 
 
En dan de natuurwaarde van een boom. Bloesem levert nectar, bessen en andere vruchten zijn van 
belang voor vogels en tussen de bladeren zit een keur aan insecten verborgen. Wanneer bomen 
ouder worden  maken spechten een hol. Zelfs dood hout leeft. Een dode boom vormt het domein 
van paddenstoelen en kevers, die op hun beurt weer een bijdrage leveren aan de voedselkringloop. 
 
Nog niet genoemd is  de rol van bomen bij het produceren van zuurstof, het afvangen van fijn stof, 
het functioneren als speelplek, enz. , enz.. Genoeg redenen om goed voor onze bomen te zorgen.  
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3.2 Negen speerpunten 
 
Onderhoud en veiligheid 
De gemeente is verantwoordelijk voor een goed onderhoud van haar bomen.  Bomen moeten bij hun 
groei begeleid worden. Dit begint al bij de aanplant. De juiste plantomstandigheden (bodem/water) 
en een steuntje in de vorm van een boompaal geven de boom een goede start. Vervolgens kan snoei 
nodig zijn om het gewenste eindbeeld te krijgen, of water geven in perioden van droogte. Extra 
verzorging bij aantastingen en vervanging bij uitval zorgen ervoor dat de kwaliteit van de laan- en 
straatbeplantingen op peil blijft. 
 
Verder is de veiligheid van belang. De veiligheid van de boom zelf, zoals bescherming bij 
werkzaamheden, maar vooral de veiligheid van mensen. De wettelijke zorgplicht van de gemeente 
houdt in dat bomen niet voor gevaarlijke situaties mogen zorgen. Wanneer takken te laag hangen 
kan het verkeer hinder ondervinden. Dood hout dat uit een boom valt kan zorgen voor schade aan 
auto’s. In het ergste geval kunnen mensen verwondingen oplopen. Het onderhoud van de 
gemeentebomen moet daarom goed op orde zijn. 
 
Hulpmiddelen hierbij  zijn de VTA-inspectie en het groenbeheersysteem. De VTA-inspectie brengt in 
beeld welke bomen extra aandacht nodig hebben. De gegevens worden ingevoerd in het 
groenbeheersysteem waardoor monitoring mogelijk is.  
 
 
 
 
 
Door de inspecties die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd hebben we een goed beeld van onze straat- 
en laanbomen.  
 
De buitendienst van de gemeente is adequaat opgeleid om het meeste boomverzorgingswerk in 
eigen beheer uit te voeren. Waar dat nodig is worden specialisten ingeschakeld. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld bij de verzorging van de kastanjes aan het Van Reenenpark. 
 
Instandhouding lanen 
We zijn een groene gemeente en dat willen we ook blijven. Het lanenstelsel vormt daarbij de 
hoofdstructuur, de groene ruggengraat van de gemeente. Zo vormen de lanen met onverharde 
grasbermen een karakteristiek voor de kern Bergen. Instandhouding van het lanenstelsel is van groot 
belang.  
 
 
 
 
 
 
Sommige lanen zijn al honderden jaren oud. Sinds de aanplant zijn er veel zaken veranderd. De lanen 
worden tegenwoordig  intensiever gebruikt. Het autoverkeer vraagt om bredere wegen en om 
parkeerplaatsen. Soms komen de laanbomen hierdoor in de knel, of is de verleiding groot om 
bermen te verharden. Uitgangspunt moet zijn dat het laankarakter gehandhaafd blijft. Waar andere 
belangen vragen om een ingreep is maatwerk nodig. 
 
Een laan is het mooist wanneer alle bomen van dezelfde soort zijn, ongeveer dezelfde omvang en er 
geen gaten in de bomenrij zitten.  Bij de aanplant van een laan is dit eenduidige beeld aanwezig. 

Het lanenstelsel vormt de groene ruggengraat van het stedelijk 
gebied. Instandhouding van lanen is van groot belang voor de 
groene uitstraling van onze gemeente. 
 

De gemeente beheert haar bomen zorgvuldig en zorgt er voor dat 
er geen gevaarlijke situaties ontstaan. 
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Wanneer lanen ouder worden vallen er af en toe bomen uit in een laan. Door de gaten op te vullen 
wordt het laanbeeld hersteld.  Soms komt het voor dat er veel bomen uitvallen, bijvoorbeeld door 
ziekte in iepenlanen of kastanjelanen. Hoelang blijf je de gaten opvullen en wanneer kies je er voor 
om de hele laan te vervangen? Dit kan een dilemma vormen. Als stelregel hanteren we dat wanneer 
een boom in een laan uitvalt, deze in principe wordt teruggeplant. Vervanging van de gehele 
laanbeplanting is pas aan de orde bij uitval van driekwart van de bomen, of wanneer de 
levensverwachting van de overblijvende bomen gering  is (lager dan 10 jaar). Aandachtspunt bij 
herplant in lanen is dat er soms vrij kostbare maatregelen nodig zijn om een nieuwe boom 
ondergronds voldoende ruimte te geven. 
 
Een bijzondere verantwoordelijkheid heeft de gemeente voor de lanen van het Oude Hof. Het 
landgoed het Oude Hof wordt door de gemeente beheerd en kent een aantal fraaie lanen. 
 
De juiste boom op de juiste plek 
De meeste  lanen hebben een beplanting met  inheemse soorten zoals  linde, eik, of beuk. Het zijn 
soorten die van nature voorkomen in Nederland en een mooi laanbeeld geven. In de woonwijken 
worden meer soorten toegepast.  
 
In de historische kernen en ook bij herplant van lanen is het gewenst om voor de traditionele 
inheemse boomsoorten te kiezen, zoals eik, beuk, linde en iep, of cultivars hiervan. Deze soorten 
doen het hier goed en versterken het dorpsbeeld.  
 
In parken en woonwijken is ruimte voor een breder palet aan soorten. In parken geven bijzondere 
boomsoorten een extra dimensie aan de beleving: een vleugelnoot die de ruimte krijgt om fors uit te 
groeien; esdoornsoorten met mooie herfstkleuren, of sierkersen met uitbundige bloesems. Ook in de 
woonstraten, waar een kleinere maat boom soms beter past, kan een breder sortiment worden 
toegepast.  
 
 
 
 
 
 
Met boomsoorten als iep en kastanje gaat het niet goed. Moet je deze soorten dan wel aan blijven 
planten?  Aanplant van bomen die een grote kans hebben om niet oud te worden is inderdaad niet 
zinvol. Inmiddels zijn er iepvariëteiten die behoorlijk resistent zijn tegen de iepziekte. Ook voor de 
kastanje zijn deze variëteiten in ontwikkeling. Dit biedt nieuwe kansen om deze soorten toch aan te 
blijven planten.  Iepen en kastanjes horen bij ons straatbeeld. 
 
Behoud van monumentale bomen 
Monumentale bomen zijn het waard om  extra aandacht te krijgen. De monumentale bomen die de 
gemeente beheert worden voortaan tweejaarlijks geïnspecteerd. Wanneer het nodig is krijgen ze 
extra verzorging. Dit kan bestaan uit het wegsnoeien van dood of ziek hout, het verankeren van stam 
of zware takken , of meer ruimte creëren voor het wortelgestel. 
 
 
 
 
Veel monumentale bomen zijn van particulieren. Eigenaren blijven zelf verantwoordelijk voor het 
onderhoud van hun boom, maar kunnen daarbij advies krijgen van de boomdeskundigen  van de 
gemeente hoe hun bijzondere boom optimaal in stand te houden. 
 

Lanen blijven bestaan uit inheemse soorten of cultuurvariëteiten  
hiervan. In parken en woonwijken is ruimte voor een bredere 
soortkeuze. 

Monumentale bomen krijgen extra aandacht en bescherming. 
Eigenaren krijgen informatie over optimaal onderhoud. 
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De bescherming van monumentale bomen wordt in de APV opgenomen. De lijst met monumentale 
bomen wordt elke vijf jaar geactualiseerd waarbij de geactualiseerde lijst door het college van 
burgemeester en wethouders wordt vastgesteld. 
 
Inspraak 
Bewoners worden tegenwoordig betrokken in de planvorming bij herinrichting van hun straat of 
renovatie van het groen. Veel bewoners willen graag een groene wijk. Tegelijkertijd  is het voor 
bewoners  vaak van belang dat er geen overlast optreedt door schaduwvorming, bladval en 
vruchtverlies of overlast door insecten (bladluizen een kleverige afscheiding afstoten). Door mensen 
ook bij de boomkeuze in hun straat te betrekken ontstaat extra draagvlak voor het groenbeheer. 
 
 
 
 
 
Ruimte onder de grond beperkt 
Het is vol onder de grond. In de bodem liggen steeds meer kabels en leidingen. Dit maakt het steeds 
lastiger om een goede plek te vinden voor het planten van bomen.  Waar kabels en leidingen liggen 
valt het niet mee  om een goed plantgat te maken. Daarnaast  is het voor het onderhoud aan de 
kabels en leidingen niet prettig wanneer er veel boomwortels in de grond zitten. En de bomen 
kunnen  schade ondervinden door teveel gewroet om hun wortelgestel. Het is dus woekeren met de 
beschikbare ruimte. Hoe gaan we hier mee om? 
 
Bij nieuwbouw 
Door in nieuwbouwwijken de kabel- en leidingentracés zoveel mogelijk te bundelen, bijvoorbeeld 
aan één zijde van de weg, blijft er aan de andere zijde van de weg voldoende ondergrondse ruimte 
over  voor de boomwortels. In de praktijk blijkt dit overigens niet altijd even eenvoudig te realiseren. 
 
In bestaande situaties 
Wat veel meer voorkomt zijn renovaties van bestaande wegen en riolering, waarbij soms de hele 
openbare ruimte een opknapbeurt krijgt.  Bij aanplant van nieuwe bomen in deze situaties is het van 
belang dit goed af te stemmen met de aanwezige ondergrondse  kabels en leidingen. In het opstellen 
van een ontwerp voor de groene aankleding moet deze afstemming een belangrijke plek krijgen. 
 
 
 
 
 
 
Het komt voor, met name in de dorpscentra, dat het toch gewenst is om bomen aan te planten op 
plekken met veel kabels en leidingen. In dat geval zijn er technische oplossingen mogelijk om de 
kabels en leidingen te beschermen en de boomwortels voldoende ruimte te geven. Hiermee is 
inmiddels ervaring opgedaan bij de renovatie van de Herenweg in Egmond Binnen, waar zgn. kratten 
onder de weg zijn aangebracht, of de Oosterweg waar een mantelbuis is aangebracht over kabels en 
leidingen. Deze voorzieningen brengen wel extra kosten met zich mee. Het is van belang om dit 
vroegtijdig  inzichtelijk te maken.  
 
 

Bij (her)inrichtingsplannen voor de openbare ruimte wordt in een 
vroeg stadium in beeld gebracht wat de consequenties zijn van de 
aanwezigheid van kabels en leidingen voor aanplant van bomen. 

Bewoners hebben inspraak bij vervanging of nieuwe aanplant van 
bomen in hun straat. 
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Bescherming bij werkzaamheden 
Er vinden regelmatig werkzaamheden plaats in de openbare ruimte, maar ook in particuliere tuinen, 
waarbij bomen ‘in de weg staan’. Het is gelukkig goed mogelijk om negatieve effecten op bomen 
zoveel mogelijk te voorkomen. De Bomenstichting heeft hier informatie over om aan aannemers en 
particulieren te verstrekken. 
 
Aandachtspunt voor Bergen is de bronbemaling die regelmatig wordt toegepast, bijvoorbeeld bij de 
bouw van een huis. Doordat het waterpeil lokaal sterk wordt verlaagd kan er rond een boom 
verdroging optreden. Maatregelen zoals retourbemaling of het extra water geven van bomen kan de 
nadelige effecten verzachten.  
 
 
 
 
 
 
 

Om nadelige gevolgen voor bomen als gevolg van werkzaamheden door nutsbedrijven en aannemers 
te voorkomen, worden ‘de 10 geboden voor bouw- of aanlegwerkzaamheden’ meegegeven bij een 
aanleg- of bouwvergunning. 
 
Een ander aandachtspunt is het aanbrengen van verlichting in bomen. Rondom de kerst komen 
regelmatig verzoeken binnen voor het aanbrengen van feestverlichting in bomen. Hier moet 
terughoudend mee om worden gegaan. De snoeren met lampjes in de bomen beperken het plegen 
van onderhoudsmaatregelen. 
 
Deregulering en eigen verantwoordelijkheid 
Het wordt de burger steeds makkelijker gemaakt. Regels worden versoepeld en procedures verkort. 
Binnen de deregulering past ook een aanpassing van de bomenverordening.  
 
In de huidige bomenverordening moet voor bijna iedere boom die gekapt wordt een vergunning 
worden aangevraagd. Dit brengt voor de burger rompslomp met zich mee en voor de gemeente 
extra werkdruk. Omdat het in de veel  gevallen gaat om bomen die te groot zijn geworden in een 
achter- of voortuin worden de meeste kapaanvragen gehonoreerd. Een vergelijkbare gemeente als 
Heiloo werkt al jaren zonder bomenverordening. Monumentale bomen zijn wel beschermd, maar 
voor het overige ligt de verantwoordelijkheid bij de burgers. De ervaringen in Heiloo zijn positief. 
 
Ook in Bergen krijgen bewoners een grotere verantwoordelijkheid voor hun eigen bomen. Tot een 
diameter van 20 cm (dit is een omtrek van ca. 63 cm) mag de eigenaar van een boom zelf de 
afweging maken of de kap van een boom verantwoord is. Pas bij bomen met een diameter vanaf 20 
cm moet een kapvergunning worden aangevraagd en maakt de gemeente de afweging of kap is 
toegestaan. 
 
De bomen waar voortaan een kapvergunning voor aangevraagd moet worden zijn meestal goed 
ontwikkelde bomen die een rol spelen in de beleving van de plek waar ze staan. Het kan daarom 
gewenst zijn na de kap opnieuw een boom te planten op het perceel. 
 
 
 

Om nadelige gevolgen door werkzaamheden te voorkomen worden 
de “Tien geboden bij bouw- en aanlegwerkzaamheden” van de 
Bomenstichting verstrekt aan aannemers en particulieren wanneer 
een aanleg- of bouwvergunning wordt verleend. 
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Aanpassingen boombescherming 
Concreet komen de aanpassingen neer op het volgende: 
- de bomenverordening verdwijnt. De regels omtrent de bescherming van bomen (waaronder het 
aanvragen van een kapvergunning) worden opgenomen in de APV; 
- het is pas nodig om een kapvergunning  aan te vragen bij kap van een boom met een omtrek van 63 
cm (dit is een diameter van ca. 20 cm) of meer op 1,30 m stamhoogte; 
- er wordt een lijst met monumentale bomen opgesteld; 
 
Naar verwachting zal het aantal kapaanvragen met zo’n 30% afnemen. Monumentale en 
beeldbepalende bomen blijven beschermd. Buiten de bebouwde kom worden bosjes vanaf honderd 
vierkante meter en rij-beplantingen van meer dan tien bomen (ook nu al) rechtstreeks beschermd via 
de Boswet.  
 
In geval van acute gevaarlijke situaties moet noodkap mogelijk zijn. Regels hiervoor worden 
opgenomen in de APV. 
 
 
 
 
 
 
De gemeente zelf geeft het goede voorbeeld en zal zelf ook kapaanvragen blijven indienen bij bomen 
waar dit volgens de kapverordening voor nodig is. Hierdoor blijft het voor een ieder mogelijk om 
bedenkingen te uiten en bezwaar in te dienen.  
 
Bij de afwikkeling van een kapaanvraag passeert deze nu nog verschillende bureaus. Ook hier is 
vereenvoudiging mogelijk. De procedure wordt daarom ‘lean’ gemaakt, door het aantal stappen te 
verminderen.  
 
Voorlichting 
In de gemeente staan veel bomen, waaronder een aantal bijzondere. We hebben mooie lanen en 
lommerrijke wijken. Daar mogen we best trots op zijn. Sommige bomen hebben een verhaal. Ze 
vertellen iets over de ontstaanswijze van een dorp, over een bijzondere gebeurtenis, of over de plek 
waar ze staan. Het is daarom goed om inwoners en toeristen te informeren over de bijzondere 
bomen in onze gemeente.  
 
 
 
 
 
 
Verder worden de bewoners op de hoogte gehouden bij renovaties van het groen, waarbij bomen 
betroken zijn. De aangevraagde kapvergunningen worden gepubliceerd. Via de gemeentepagina in 
de kranten, op internet en via inloopbijeenkomsten worden betrokkenen geïnformeerd.  

Bewoners en toeristen krijgen informatie over ons bomenbestand. 

Er komt een boekje over bijzondere bomen in de gemeente en er 

wordt een ‘bomenwandeling’ ontwikkeld. 

 

De bomenverordening verdwijnt. Monumentale bomen en bomen 
met een omtrek vanaf 63 cm worden voortaan beschermd in de 
APV. 
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H4 Uitvoering 
 

 Regulier onderhoud bomenbestand 

Doel: Instandhouding bomenbestand; 

Inhoud: Dagelijks onderhoud (snoei, verzorging, groeiplaatsverbetering, water geven)  van de 

bomen en vervanging bij uitval als onderdeel van het groenbeheer; 

Planning: jaarrond; 

Kosten: geen extra kosten, uitvoering door eigen dienst. Wanneer blijkt dat bijvoorbeeld door 

massale uitval van bomen door ziekte, zoals de kastanjeziekte, de vervanging van uitgevallen 

bomen niet meer uit de begroting kan worden bekostigd, wordt hiervoor extra budget 

aangevraagd. 

 

 Extra maatregelen kastanjes 

Doel: Vitaal houden kastanjebomen 

Inhoud: Gebleken is dat vitale kastanjebomen minder vatbaar zijn voor de kastanjeziekte. 

Kastanjebomen rond het van Reenenpark krijgen extra verzorging. 

Planning: de komende vijf jaar jaarlijks, daarna evaluatie; 

Kosten: De kosten van de verzorgingsmaatregelen voor de bomen rond het van Reenenpark 

bedragen jaarlijks  € 15.000,-. 

 

 VTA-monitoring 

Doel: Vitaliteit en veiligheid bomenbestand monitoren, als onderdeel van de zorgplicht van de 

gemeente; 

Inhoud: periodieke inspectie van alle gemeentebomen; 

Planning: jaarlijks; 

Kosten: geen extra kosten, is opgenomen in begroting. 

 

 Opstellen protocol eikenprocessierups 

Doel: Een aanpak gereed hebben voor het geval er overlast door eikenprocessierups optreedt; 

Inhoud: gemeenten waar de eikenprocessierups voor overlast zorgt hebben een protocol hoe te 

handelen bij een melding. Ook voor Bergen wordt een protocol opgesteld. 

Planning: 2016 

Kosten: Het opstellen van het protocol gebeurt in eigen beheer. Wanneer de eikenprocessierups  

wordt aangetroffen moet deze bestreden worden. De kosten hiervan zijn op voorhand lastig in te 

schatten.  

 

 Bomenverordening intrekken en APV aanpassen 

Doel: Deregulering; 

Inhoud: De bomenverordening wordt ingetrokken. Regels over bescherming van bomen worden 
opgenomen in de APV: 
- het is pas nodig om een kapvergunning  aan te vragen bij kap van een boom met een diameter 
van 20 cm (op 1,30 m stamhoogte) of meer; 
- er komt een lijst met monumentale bomen;= 
Planning: met vaststelling bomenbeleidsplan 
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Kosten: Wanneer er 50% minder kapaanvragen worden aangevraagd betekent dit een 

inkomstenderving voor de gemeente van ca. € 1.500,- in verband met niet ontvangen leges. 

 

 Proces aanvraag kapvergunning  ‘lean’ maken 

Doel: Intern proces afhandeling kapvergunning vereenvoudigen;  

Inhoud: het aantal tussenstappen in het proces afhandeling kapvergunning verminderen; 

Planning: 2016 

Kosten:- 

 

 Informatievoorziening particuliere monumentale bomen 

Doel: Particuliere eigenaren van monumentale bomen  informeren over het onderhoud van hun 

monumentale boom. 

Inhoud: Er wordt een brochure opgesteld over het onderhoud van een monumentale boom. 

Daarnaast krijgen particuliere eigenaren op verzoek informatie en tips over snoei en overige 

verzorging van hun monumentale boom. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zelf blijft de 

eigenaar verantwoordelijk, deze worden niet uitgevoerd door de gemeentelijke dienst. 

Planning: start in 2016 

Kosten: € 2.500,- 

 

 Extra verzorging monumentale bomen 

Doel: Instandhouding monumentale bomen 

Inhoud: De monumentale bomen die bij de gemeente in beheer zijn krijgen, wanneer nodig, 

extra onderhoud, groeiplaatsverbetering of andere verzorging. Aangezien de gemeente veel 

monumentale bomen heeft, moet er jaarlijks een keuze worden gemaakt welke maatregelen 

worden uitgevoerd.  

Planning: 2016 en verder 

Kosten: jaarlijks € 10.000,- 

 

 Informatie en educatie 

 

folder ‘werkzaamheden in de buurt van bomen’ 

Doel: Voorlichting over bescherming van bomen bij werkzaamheden. 

Inhoud: Om schade aan bomen bij werkzaamheden te voorkomen worden de “Tien geboden bij  

bouw- en aanlegwerkzaamheden” van de Bomenstichting verstrekt aan initiatiefnemers, bij het 

afgeven van de bouwvergunning. 

Planning: 2016 en verder 

Kosten: eenmalig € 500,- 

 

Boekje Bomen in Bergen, bomenwandeling, bomenles 

Doel: Er komt een boekje over bomen in Bergen en een bomenwandeling. 

Inhoud: Er valt veel te vertellen over onze bomen; bijzondere soorten, oude lanen, 

herdenkingsbomen en andere bomen met een verhaal. Er wordt een boekje over de Bergense 

bomen samengesteld met als doelgroep inwoners en toeristen. Verder wordt er wordt een 

wandeling uitgewerkt waarbij  interessante bomen, bosjes en lanen worden aangedaan. De 

wandeling komt op papier en ook digitaal beschikbaar. Voor scholen wordt een bomenles 
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ontwikkeld. De bomenwandeling en de bomenles wordt opgesteld in samenwerking met een 

natuurorganisatie zoals IVN of KNNV.  

Planning: 2017 

Kosten: € 7.500,- 

 

Informatievoorziening bomenbeleid 

Doel: Bewoners informeren over het bomenbeleid van de gemeente en de voortgang van de 

uitvoering hiervan. 

Inhoud: Via de gemeentepagina in de kranten, website en social media worden inwoners op de 

hoogte gehouden over zaken die samenhangen met bomen. 

Planning: doorlopend 

Kosten: - 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 laanstructuur  
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Bijlage 2 Lijst met monumentale bomen 

De monumentale bomen worden opgenomen in het gemeentelijk beheerprogramma (met 

kaartkoppeling). 
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Bijlage 3 ‘Tien geboden’ bij  werkzaamheden in de buurt van bomen 

 
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 onder 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. 
 
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 boomverzorgers 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. 
 
Bron: Bomenstichting 
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Bijlage 4 Afwegingscriteria bij behandeling kapaanvraag 
 
Inleiding 
Bij de behandeling van een aanvraag om te kappen wordt een afweging gemaakt tussen het 
belang van verlening van de vergunning en de waarden die kunnen leiden tot weigering van 
de vergunning. Onderstaand een uitwerking van de afwegingscriteria. 
 
Criteria voor verwijdering van een boom 
Redenen om een boom te verwijderen komen voort uit overlast, of sterk verminderde vitaliteit 
van een boom, of er is sprake van een dringende reden vanuit algemeen belang (overheid) 
of persoonlijk belang (particulier), zoals een bouwplan of herinrichting van de openbare 
ruimte. 
 
De belangrijkste vormen van overlast zijn: 
- Overlast van de boom door bijvoorbeeld lichtreductie of schaduwvorming; 
- Een te grote boom t.o.v. de grootte van de tuin; 
- Gevaarzetting van de boom. 
 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat overlast veroorzaakt door blad, bloesem, vruchten, 
pollen of plagen alleen in extreme vorm als motivering voor de kap van een boom wordt 
meegenomen. Voor bomen met hoge gevaarzetting zal, ongeacht de waarde, al gauw een 
kapvergunning worden verleend. 
 
Een aantal veel voorkomende redenen voor de kap van bomen nader uitgewerkt: 
 
a. Zieke of afgestorven bomen 
Diverse boomziekten kunnen andere bomen besmetten en brengen onomkeerbare 
processen van rot en/of afsterven teweeg, waardoor bomen op termijn tevens gevaarlijk 
kunnen worden voor hun omgeving.  

 
b. Schaduwoverlast 
Bij schaduwoverlast wordt beoordeeld hoeveel overlast er is. Een boom met een standplaats 
ten noorden/of oosten van de woning geeft minder schaduwoverlast dan een boom op het 
zuiden of westen. Bij bomen die wintergroen zijn (coniferen) of die een zeer dichte 
takkenstructuur hebben kan er sprake zijn van schaduwoverlast gedurende het gehele jaar. 
Het enkele feit dat een boom teveel schaduw geeft op zonnepanelen is geen reden tot kap. 
 
c. Dreigend gevaar voor de omgeving 
Als gevolg van scheefgroei, weersomstandigheden (blikseminslag/storm) of door instabiliteit 
kunnen bomen dusdanig scheef staan of slecht verankerd zijn, dat ze een gevaar voor de 
omgeving kunnen opleveren. 

 
d. Dunning 
Snelgroeiende en zichzelf uitzaaiende bomen kunnen hinder opleveren door hun talrijkheid. 
Indien bomen binnen een groep dicht op elkaar staan, kan dit problemen geven bij de groei, 
waarbij zelfs verstikking kan optreden. Als dit het geval is en snoeien geen oplossing biedt, 
kan dat een reden zijn om een kapvergunning te verlenen, waarbij het uitgangspunt is de 
beste bomen te behouden. Het dunnen mag niet leiden tot aantasting van het verband van 
de boomgroep waardoor de overblijvende bomen instabiel worden en een grote kans lopen 
om te waaien. 
 
e. Aantoonbare schade door bomen of houtopstand aan onder- en bovengrondse 

infrastructuur 
Schade aan onder- of bovengrondse infrastructuur kan soms veroorzaakt worden door 
houtopstand. Mocht schade aantoonbaar ontstaan zijn door houtopstand en slechts kunnen 
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worden hersteld na kappen of verplanten van de boom of houtopstand, of indien de schade 
aanzienlijk verergert als de boom of houtopstand op zijn plaats blijft, dan kan op grond van 
dit criterium een kapvergunning worden verleend.  

 
f. Aantoonbare schade door houtopstand aan constructies 
Dit criterium is bedoeld om schade aan gebouwen tegen te gaan. De schade dient wel 
aantoonbaar te worden veroorzaakt door houtopstand. Wanneer schade door snoei of 
technische maatregelen niet valt te verhelpen, dan kan dit een reden zijn om een vergunning 
tot kappen te verlenen. 

 
g. Herprofilering en herinrichting 
In het kader van ruimtelijke ordening, herinrichtings- en onderhoudsprojecten, waaronder 
aanleg en onderhoud van nutsvoorzieningen, kan het kappen van houtopstand noodzakelijk 
zijn. Het uitgangspunt bij projecten is dat de aanvrager van de kapvergunning aannemelijk 
dient te maken dat de kap van de bomen of houtopstand noodzakelijk is in het kader van het 
betreffende project en welke maatregelen er worden genomen om bomen te ontzien. Van 
geval tot geval wordt bekeken of aannemelijk is gemaakt dat kappen inderdaad noodzakelijk 
is. Wanneer het na weging van belangen en waarden, niet mogelijk is bomen in de nieuwe 
situatie in te passen, dan kan dat een reden zijn om te besluiten te kappen, verplanten of in 
de directe nabijheid herplant plaats te laten vinden. Deze keuzes rond bomen komen terug in 
de besluitvorming van de aanvraag. 
 
h. Overige criteria 
Naast de bovengenoemde criteria kan er altijd sprake zijn van een afwijkend 
afwegingscriterium. Dit criterium dient bij de aanvraag en publicatie goed te worden 
toegelicht. 
 
Waarden houtopstand 
De belangen die aan de kapaanvraag ten grondslag liggen, worden afgewogen tegen de  
waarden van de houtopstand. Hierbij gaat het om ecologische waarden, landschappelijke en 
stedebouwkundige waarden, cultuurhistorische waarden, waarden voor recreatie en 
leefbaarheid. Er is geen rangorde in de genoemde waarden. 
 
a. Ecologische waarden 
Bij het beoordelen van het belang van de kapaanvraag is de ecologische waarde van een 
boom van belang. De ecologische waarde van een boom wordt bepaald door de 
aanwezigheid van onder meer bloesem, vruchten en holten, bijzondere plantengroei op de 
boom, de invloed op de bodemhuishouding en de nestel- of schuilgelegenheid voor bepaalde 
diersoorten. Ook dode bomen kunnen ecologisch waardevol zijn voor onder andere vogels 
(uilen) en bepaalde flora (schimmels). 
 
b. Landschappelijke/stedenbouwkundige waarden 
Het gaat hier om visuele en structuurbepalende kwaliteiten van houtopstand in relatie tot 
architectonisch waardevolle bouwwerken, stedenbouwkundig interessante elementen en 
andere structuren. Sommige bomen of houtopstanden zijn voor een bepaald gebied 
beeldbepalend of zelfs monumentaal te noemen. Het kappen heeft een grote impact en de 
boom is daardoor belangrijk voor het ruimtelijke beeld. Hoewel iedere boom een visuele 
kwaliteit heeft in een stedelijke omgeving heeft niet iedere boom een belangrijke 
stedenbouwkundige of landschappelijke waarde. In Bijlage 1 van het bomenbeleidsplan  zijn 
de behoudenswaardige laanstructuren in de gemeente weergegeven. 
 
c. Cultuurhistorische waarden 
Een cultuurhistorisch waardevolle boom heeft een rol gespeeld in de geschiedenis van zijn 
omgeving. Te denken valt o.a. aan bomen die herinneren aan gebeurtenissen, bomen die 
een bepaald punt, of historische structuur markeren of gedenkbomen. 



45 
 

 
d. Waarden voor recreatie en leefbaarheid 
Deze waarden doelen op de bijdrage die een houtopstand kan leveren aan recreatie en 
leefbaarheid van het gebied. Gedacht wordt hierbij aan bomen die algemeen worden 
gewaardeerd wegens hun schaduw of bomen die gebruikt worden als spelelement, zoals 
een klimboom voor de jeugd. Ten aanzien van de leefbaarheid kan gedacht worden aan de 
dempende werking van hinderlijke geluiden van verkeer of verhulling van een lelijk uitzicht. 
 
Afweging voor herplant 
Vooraf zijn er geen strakke criteria te formuleren in welk geval wel of niet een herplantplicht 
zal worden opgelegd. Dat is afhankelijk van de feitelijke situatie, de mogelijke alternatieven, 
financiële aspecten en de belangen van derden. Wanneer herplant wordt opgelegd wordt 
een goede motivatie gegeven waarom hiervoor wordt gekozen.  
 
Wanneer de boom onderdeel uitmaakt van een laan- of overige wegbeplanting ligt herplant 
in de rede. Wanneer de te kappen boom overlast veroorzaakt in een voor- of achtertuin zal 
herplant vrijwel nooit worden opgelegd, maar over gelaten aan de eigenaar. 
 


