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Strategisch Groenberaad 
 

UITWERKING GROENVISIE 

BOMEN 
LEIDRAAD 
Instrumenteel  
+ visie  

 
 HOOFDGROENSTRUCTUURKAART 

Waarde groen + opgaven bepalen 
Vastleggen in omgevingsplannen 

ZELFBEHEER 
Stimuleren  
en faciliteren  
 
waarde groen 

COMPENSATIEPLAN 
Waar vervang ik wat? 
Groenblauwe saldoregeling 

HET GROENE HUIS 
Communicatie + ontmoetplek 

Leefomgeving Milieu SO 

Leeswijzer

opzet
De Bomenleidraad bestaat uit een serie afzonderlijk leesbare hoofdstukken. De 
invalshoek is steeds om vast te leggen hoe Amersfoort met bomen omgaat. Zo 
zijn er hoofdstukken over kap en herplant, hinder en overlast, de gewenste boom-
structuur, monumentale bomen en bomen en ruimtelijke ontwikkelingen. Elk 
hoofdstuk behandelt een onderwerp en heeft een inleiding met een korte schets 
van de context, onze ambitie en de inhoud. Hoofdstuk 2 ‘Wat willen we bereiken?’ 
biedt een overzicht van de ambities.

uitwerking groenvisie
In 2016 is de Groenvisie vastgesteld. De Bomenleidraad vormt één van de vijf sa-
menhangende onderdelen van de uitwerking hiervan. Naast de Bomenleidraad 
werken we ook aan de uitwerking van zelfbeheer, een Groenstructuurkaart en een 
compensatieplan. Het Groene Huis blijft een plek voor ontmoetingen, (educatieve) 
activiteiten en het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid en duurzaam 
gedrag. Zij vormen hiermee een belangrijke schakel van visie naar uitvoering. 

afbakening
De Bomenleidraad gaat over alle bomen en andere houtopstanden in de stad, zie 
de bijgaande definities. Voor de leesbaarheid wordt in de tekst steeds de term 
‘boom’ gebruikt, tenzij het duidelijk gaat over de andere vormen van houtopstan-
den zoals hakhout of houtwallen. Hoewel het in deze nota bijna uitsluitend over 
bomen gaat, vormen bomen natuurlijk een eenheid met al het groen in de stad. 
De waarde ervan kan niet los worden gezien van dit totaal met heesters, kruiden, 
gras, etc..
De leidraad gaat over alle bomen in Amersfoort, dus zowel gemeentelijke bomen 
als bomen in eigendom van particulieren, woningbouwcorporaties of andere or-
ganisaties. De regelingen en bescherming zijn voor alle bomen gelijk. Als eigenaar 
hebben wij echter de verantwoordelijkheid en zorgplicht voor onze eigen ge-
meentelijke bomen en in een aantal hoofdstukken ligt de nadruk daarom op het 
gemeentelijk bomenbezit, zoals het hoofdstuk ‘Zorgen voor veilige bomen’. 

Definities APV, artikel 4:10
Boom: een houtig opstaand gewas, zowel levend als afgestorven, met dwarsdoor-
snede van minimaal 10 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld. 
Houtopstand: een of meer bomen, hakhout, een houtwal of houtig opstaande 
gewassen met een min of meer aaneengesloten bladerdak van minimaal 50 vier-
kante meter.

Uitwerking Groenvisie
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‘Stad die bomen de ruimte geeft’  
(Samenvatting Groenvisie)

In november 2016 is de Groenvisie voor Amersfoort vastgesteld. Met name Hoofdstuk 8 van de Groenvisie ‘Stad 
die bomen de ruimte geeft’ beschrijft uitgangspunten die leidend zijn in de omgang met bomen. Daarbij “gaat 
het steeds om het afwegen van belangen en om het hanteren van de juiste principes om bomen in hun waarde 
te laten.” (blz. 38 Groenvisie). Naast de uitgangspunten zijn ook enkele dilemma’s genoemd. De onderstaande 
punten zijn een samenvatting van de genoemde uitgangspunten en dilemma’s uit de Groenvisie.

de waarde van de boom is leidend
•	 Behouden	van	zoveel	mogelijk	toekomstwaardige	bomen.	
•	 Kwaliteit	van	het	bestaande	groen	als	uitgangspunt	voor	de	ruimtelijke		

ontwikkeling.
•	 Betere	verankering	van	bomen	bij	ruimtelijke	ontwikkelingen.
•	 Duidelijker	procedures.

de juiste boom op de juiste plek / schaarse ruimte  
en middelen
•	 Betere	omstandigheden	voor	alle	bomen.	
•	 Juiste	boom	op	de	juiste	plek,	met	voldoende	toekomstperspectief.
•	 Iedere	boom	krijgt	voldoende	ruimte	voor	veertig	à	vijftig	jaar,		

voor	de	hele	levenscyclus.	
•	 Plant	bij	ruimtegebrek	desnoods	minder	bomen,	maar	dan	wel	verder	uit	

elkaar.	Plant	bij	ruimtegebrek	geen	bomenrijen	aan	beide	zijden	van	de	weg,	
maar	één	rij	met	een	brede	plantstrook.

Dilemma:   Mensen en bomen hebben vaak tegenstrijdige belangen en concurreren 
om ruimte. Met de nodige kunstgrepen kunnen deze belangen meestal worden 

 gecombineerd, maar op sommige plaatsen lukt dat echt niet. Soms moeten  
we dan  accepteren dat er geen ruimte is voor bomen, of alleen voor hele kleine. 

Dilemma:   Afwegen hoeveel geld wij als gemeenschap willen investeren  
in de aanplant en het vervangen van bomen en onderhoud.

meer bomen / kwantiteit en kwaliteit
•	 Behoud	van	het	huidige	bomenbestand.
•	 Vermeerdering	van	het	aantal	bomen	(massa).
•	 Voor	een	klimaatbestendige	stad	is	het	nodig	dat	er	groen	bij	komt.

Dilemma:  Liever één boom die goed groeit dan 20 die amper groeien.  
Maar de leus ‘liever kwaliteit dan kwantiteit’ mag niet leiden tot verkapte  
bezuinigingsmaatregelen, alsof we met minder bomen toekunnen. 
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Bomenrijen
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60%30%

meer variatie
•	 Meer	variatie	in	het	aantal	soorten	bomen.
•	 Doorbreken	van	de	monocultuur	en	zorgen	voor	meer	diversiteit,		

meer	variatie	aan	kleuren	en	vooral	meer	fruitbomen.
•	 Letten	op	zonering	van	landschappen	met	respect	voor	de	bestaande	waarden.

rekening houden met eigen dynamiek
•	 Rekening	houden	met	de	dynamiek,	tijdschaal,	natuur	heeft	tijd	nodig	om		

te	groeien.
•	 De	dynamiek	van	bomen	vergt	dus	vergaande	aanpassingen	van	het	mense-

lijk	ingrijpen.

kappen en compenseren / de schaduwzijde van bomen
•	 Monumentale	bomen	in	gemeentelijk	eigendom	mogen	volgens	de	APV	niet	

worden	gekapt;	alleen	om	zwaarwegende	redenen	kan	van	deze	regel	worden	
afgeweken.	Het	 ligt	voor	de	hand	om	deze	 regel	ook	strikt	 toe	 te	passen	op	
monumentale	bomen	op	particulier	terrein.

•	 Op	 basis	 van	 de	 geldende	 weigeringsgronden	 zouden	 veel	 meer	 aanvragen	
kunnen	worden	afgewezen.

•	 Hoger	beschermingsniveau	en	beter	beschermingsbeleid	voor	bomen.	
•	 Introduceren	van	andere	en	nieuwe	vormen	van	compensatie.
•	 Heldere	uitgangspunten	voor	kappen	en	compenseren	in	relatie	tot	type	boom	

en	gebied.	Niet	alle	natuur	 is	maakbaar.	Kijken	naar	de	waarden	die	worden	
aangetast.	

Dilemma:  Bomen hebben niet alleen voordelen. De belangen botsen soms.
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Inleiding

De vorig jaar vastgestelde Groenvisie vraagt om een groene(re) stad. Een groene stad voor mens en natuur, om in te wonen,  
te recreëren, voedsel te verbouwen en om zelf mee aan de slag te gaan. Een stad die klimaatbestendig is. Groen kent vele 
gezichten en één daarvan zijn de bomen. De Groenvisie geeft uitgangspunten voor bomen in de stad en vraagt om een uitwer-
king in een Bomenleidraad. Een Bomenleidraad die het beleid en de ambitie ten aanzien van bomen samenhangend en op één 
plek vastlegt, diverse oudere nota’s en besluiten vervangt en actualiseert. 
De Bomenleidraad beschrijft wat we willen bereiken ten aanzien van de bomen in Amersfoort, stad en buitengebied, en wat  
dit betekent voor hoe wij met bomen omgaan in de dagelijkse praktijk. De positie van bomen in de ruimtelijke ontwikkelingen 
in de stad is daarmee beter verankerd. 

bomen zijn waardevol
Bomen vertegenwoordigen een grote verscheidenheid aan waarden en beteke-
nissen voor de stad. Ze zorgen voor een prettig woon- en leefklimaat en dragen bij 
aan het bereiken van doelstellingen als een gezondere stad, het verminderen van 
de effecten van een veranderd klimaat, een betere milieukwaliteit (bomen reduce-
ren fijnstof, CO2  en leveren zuurstof) en meer natuur in de stad. 
De Bomenleidraad geeft aan hoe we met bomen willen omgaan en al deze waar-
den koesteren, beschermen en uitbouwen. De basis daarvan is het behoud en de 
bescherming van de bestaande bomen. We willen door goed beheer en zorg voor 
de groeiplaatsen onze bomen zo lang mogelijk vitaal en gezond houden. Daarmee 
bouwen we aan een bomenbestand en boomstructuur met meer kwaliteit en 
meer waarde. 
 
Het behouden en planten van bomen in een stedelijke omgeving is een uitda-
ging. Waardevolle bomen heb je niet van de ene op de andere dag. Bomen vragen 
tijd om tot volle wasdom te komen en dat maakt ze kwetsbaar in de concurren-
tiestrijd om de schaarse ruimte. We moeten daarom keuzes goed onderbouwd 
maken en het behoud, vergroten of het eventuele verlies aan waarde van bomen 

op een zorgvuldige en gelijkwaardige wijze afwegen ten opzichte van andere  
belangen en functies.

 
‘De beste tijd  

om een boom te planten  
was 20 jaar geleden.  

De op één na beste tijd is nu.’
(Chinees spreekwoord)
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bomen in amersfoort 
Amersfoort is een groene stad, met een groot aantal bomen in de openbare  
ruimte, tuinen en andere terreinen. De wijken en de buitengebieden kennen na-
tuurlijk grote verschillen in karakter, voortkomend uit het onderliggende land-
schap van polder, heuvelrug en vallei, en de stedenbouwkundige opzet. In bomen 
is dit zichtbaar in de voorkomende soorten en hoeveelheden. Samen vormen 
deze bomen een samenhangende structuur van bomen door heel Amersfoort.  
Er is geen inventarisatie van het totale aantal bomen. 
 

De gemeente Amersfoort heeft ongeveer 85.000 straat- en laanbomen in eigen- 
dom en beheer. Dit is het aantal bomen dat individueel is opgenomen in het 
gemeentelijk beheersysteem Geovisia en elk van deze bomen heeft een eigen 
‘paspoort’ met gegevens. Daarnaast bezit de gemeente bomen in bossen en in 
bosplantsoenen. Op de website ‘Amersfoort in beeld’ staat een kaart met de ge-
meentelijke bomen, met de naam, het nummer van de boom en het plantjaar.

Op de website ‘amersfoort in beeld’ staat een kaart met de gemeentelijke bomen, 
met de naam, het nummer van de boom en het plantjaar. 
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bomen 
en hun 
waarde

ruimtelijke structuur 
en landschap
identiteit, afscherming

beleving
klimmen en spelen

cultuurhistorie
beschermd stadsgezicht

ecologie
leefplek dieren, insecten, vogels

klimaat
vangen van fijnstof

beleving
de seizoenen

klimaat
verkoeling in 
de schaduw

cultuurhistorie
gedenkboom 

klimaat
biodiversiteit 

boomwaarde
gezonde, 

vitale boom

beleving
picknicken

klimaat
vasthouden water
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Waarde van bomen

Bomen hebben tal van waarden voor ons, de mensen in de stad, de natuur, het milieu en het klimaat. Elke boom draagt  
daar aan bij, hoewel de ene boom (of toekomstige boom) meer waarde vertegenwoordigt dan de andere. We willen dat ons 
bomenbestand in de loop van de tijd meer waarde krijgt. Bij alle afwegingen rondom het planten of kappen van bomen is het 
belangrijk om de effecten van de keuzes inzichtelijk te maken. Waar verliezen we waarde door een ingreep en waar kunnen we 
juist toevoegen en verbeteren? Dit hoofdstuk omschrijft de 6 waarden van bomen, zoals we ze toepassen in afwegingen voor 
bijvoorbeeld het vervangen van bomen, in ruimtelijke ontwikkelingen en ten aanzien van ‘hinder en overlast’.

sturen op meer waarde
Bomen leveren een grote waarde en hebben daarmee maatschappelijke effecten. 
In het schema ‘werken aan bomen met waarde’ is de samenhang tussen maatre-
gel, kwaliteit en baten aangegeven. Met het nemen van maatregelen, zoals het 
plaatsen van een boom, ontstaan of verdwijnen specifieke waarden of kwalitei-
ten. Deze zijn verdeeld naar zes typen waarden: boomwaarde, waarde voor mi-
lieu en klimaat, gebruiks- en belevingswaarde, cultuurhistorische waarde, waarde 
voor ecologie en natuur en waarde voor ruimtelijke structuur en landschap. Dit 
leidt tot maatschappelijke effecten en winsten. Zo leidt meer groen tot een betere 
gezondheid, een hogere verkoopwaarde van woningen of minder energieverbruik.

Het basisuitgangspunt van deze Bomenleidraad is dat we de maatregelen die wij 
nemen steeds afwegen en toelichten aan de hand van de waarden. Is de boom die 
wij planten in een woonstraat vooral bedoeld als groene beleving of voor verkoe-
ling? Welke waarden tasten we aan als we bomen kappen en waar zetten we op in 
als we herplanten? We streven naar bomenbestand dat langzamerhand waarde-
voller en kwalitatief beter wordt.

boomwaarde
• Technische staat en conditie van de boom.
• Boom staat op een goede groeiplaats en kan tot wasdom komen en  

soms zelfs uitgroeien tot een monumentale boom:
 - Voldoende ondergrondse ruimte, geen conflicten met riolering,  

kabels- en leidingen
 - Voldoende bovengrondse ruimte, niet te dicht op gevels,  

gebouwen e.d.
 - Voldoende water, voedingsstoffen, lucht voor de boom
 - Passende combinatie van boomsoort en bodem.

• Monetaire waarde op grond van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging 
van Taxateurs van Bomen. 
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waarde voor milieu, klimaat en klimaatbestendigheid
• Verbetering luchtkwaliteit en afvang van fijnstof.
• Bijdrage CO2-reductie én binden van ozon en NOx.
• Bijdrage aan verkoeling in stenige omgevingen en hitte-eilanden.
• Het vasthouden van water in de bodem en de boomkroon en het (kunstmatig) 

vasthouden van water zodat in de zomer geen verdroging optreedt van bomen.
• Boomsoorten passen bij toekomstig te verwachten klimaat. Anticiperen op 

verdroging en vernatting.

waarde voor ruimtelijke structuur en landschap
• Draagt bij aan de identiteit van het landschap of het landschapstype.
• Onderdeel van ruimtelijke structuur / hoofdgroenstructuur.
• Visuele afscherming en aankleding van de stad.
• Bepalend voor het straat-, wijk- of stadsbeeld. / Nadrukkelijk aanwezig  

in het straatbeeld.
• Karakteristiek voor de plek.
• Begeleiding van verkeer. 

waarde voor ecologie en natuur
• Bijdrage aan biodiversiteit.
• Bijdrage aan het ecosysteem.
• Bijdrage aan de genetische diversiteit van het bomenbestand in Amersfoort 

(gebruiken van zaailingen).
• Soort die past bij de landschapstypen in Amersfoort (streekeigen,  

potentieel natuurlijke vegetatie).
• Het voortbestaan van een plant- of diersoort.
• Bijzonder en/of zeldzaam door hoogte, dikte, vorm, leeftijd of soort.
• Vormt een leefgebied of een verbinding voor soorten, drachtplanten,  

vruchtdragende soorten, dieren en planten.

cultuurhistorische waarde
• Onderdeel van het beschermd stadsgezicht.
• Onderdeel van een Rijks- of gemeentelijk monument.
• Een karakteristieke eenheid met (historische) gebouwen en plekken.
• Een herinnering aan een belangrijke gebeurtenis, zoals een herdenkings-

boom of bomen met een verhaal; bakenboom, julianaboom, knotbomen, 
uitkijkboom.

• Pomologisch historische fruitrassen.
• Heeft een relatie met de ontstaansgeschiedenis van het gebied,  

zoals de Grebbelinie.

gebruiks- en belevingswaarde 
• Bijdrage aan de gebruiks- en belevingswaarde van de straat, wijk of stad.
• Ervaring van kleur, bloei, afwisseling, seizoensbeleving, wintergroen.
• Waarde voor spel, klimboom.
• Stimuleren van ontmoeting of beweging.
• Eetbare zaden of vruchten.
• Educatie.
• Citymarketing en aantrekkingskracht van de stad op bezoekers/toeristen.
• Beschutting tegen wind.
• Waarde als grondstof voor bijvoorbeeld meubels, kunst, brandhout.
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Wat willen we bereiken?

Bomen vertegenwoordigen een enorme waarde in de stad. Hun aanwezigheid lijkt vanzelfsprekend, maar in een stad groeien 
bomen niet zomaar. We moeten actief zorgen voor goede omstandigheden. De Groenvisie geeft al aan dat er werk aan de win-
kel is. Voor de bomen zien we de opgave langs de volgende lijnen: koesteren wat we hebben, blijven verbeteren en versterken 
van ons bomenbestand, zorgvuldige afwegingen en procedures en monitoren om te evalueren en bij te sturen. Met alle maat-
regelen die we treffen, streven we naar een meer waardevol bomenbestand. In dit hoofdstuk is in het kort omschreven wat 
we willen bereiken met de bomen in Amersfoort. In de overige hoofdstukken is per onderwerp uitgewerkt hoe we dit aanpak-
ken. Zodat bomen nog beter kunnen doen waar ze al heel goed in zijn, namelijk zorgen voor een aantrekkelijke stad en een fijn 
woon-, werk- en leefklimaat.

in stand houden en beschermen bestaande bomen
Amersfoort is een groene stad. We hebben gelukkig al veel bomen, bosschages en 
bossen. Goed zorgen voor het bestaande vormt de vanzelfsprekende basis van het 
beleid voor bomen. We willen het bestaande boomareaal behouden als gezonde 
en vitale bomen die van een zo groot mogelijke betekenis en bijdrage zijn voor 
de stad. Dit bereiken we door goed onderhoud en bescherming met de volgende 
aanpak: 

• We onderhouden bomen om deze waar mogelijk volledig tot wasdom te laten 
komen en vitaal oud te laten worden. We streven daarbij naar zo goed moge-
lijke groeiomstandigheden voor alle bomen. Waar mogelijk geven we bomen 
in de verharding meer ruimte. Hier combineren we Operatie Steenbreek-plus  
(=ontstenen van de openbare ruimte) met betere omstandigheden voor bomen. 

• De gemeente voldoet aan de wettelijke zorgplicht voor bomen. Om risico’s te 
minimaliseren inspecteren we onze bomen minimaal één keer per drie jaar 
en voeren de daaruit volgende veiligheids- en onderhoudsmaatregelen uit.  
Dit betreft de bomen die individueel zijn opgenomen in ons beheersysteem. 

• Het is niet zomaar mogelijk om bomen te kappen. Voor vrijwel alle bomen in 

Amersfoort is een vergunning voor kappen nodig op basis van de APV, hoofd-
stuk 4, afdeling 3 ‘Bomen’. Daarnaast worden bomen en bossen beschermd 
door de Wet natuurbescherming en de provinciale Verordening natuur en 
landschap. 

• We nemen waar nodig maatregelen om boomziekten en plagen te bestrijden, 
niet verder te verspreiden of te voorkomen. 

• We willen geen stobben in het straatbeeld. Waar we moeten kappen vanuit 
veiligheid of ziekte willen we bomen, waar dat mogelijk is, zo snel mogelijk 
herplanten. 

• Bij gemeentelijke werkzaamheden laten we de kap buiten het broedseizoen 
en op een zo laat mogelijk moment uitvoeren en niet eerder dan dat zeker is 
wanneer de andere werkzaamheden beginnen. Op deze manier zorgen we dat 
we de periode dat er stobben staan zo kort mogelijk houden.

• We geven speciale aandacht en bescherming aan monumentale bomen. Tot 
nu toe waren alleen gemeentelijke bomen opgenomen op de kaart ‘monu-
mentale bomen’. Op vrijwillige basis bieden we ook particuliere eigenaren van 
monumentale bomen deze mogelijkheid. Deze bomen mogen niet worden 
gekapt. 
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‘Werken aan bomen  
met waarde’

 
zorgvuldige afweging en procedures
Het behoud van bestaande bomen vraagt continu aandacht in een stad met zijn 
vele ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij moet regelmatig de afweging worden 
gemaakt tussen de bestaande boom en andere wensen, functies en ontwikkelin-
gen, zoals de uitbouw van een woning, nieuwe woningen en andere gebouwen 
of de herinrichting van een straat. Het mag niet vanzelfsprekend zijn dat bomen 
bij dergelijke ruimtelijke ontwikkelingen moeten wijken. We streven dus naar een 
zorgvuldige afweging van alle belangen.

• De waarden van (bestaande) bomen worden bij ruimtelijke ontwikkelingen 
en projecten vanaf het eerste begin integraal meegenomen en meegewogen.  

• Bij het kappen en planten van bomen worden de waarde(n) in beeld gebracht 
van zowel de bestaande situatie als de toekomstige situatie en meegewogen 
in de keuzes. We streven naar een waardevoller bomenbestand. De toekom-
stige situatie moet een vergelijkbare of grotere waarde hebben, waarbij het 
natuurlijk tijd kost om deze situatie te bereiken. 

• De gemaakte keuzes ten aanzien van behoud, kap en compensatie, wor-
den onderbouwd en toegelicht in een bomenparagraaf ten behoeve van de 
besluitvorming. 

ontwikkelen van meer waarde
We streven naar een bomenbestand dat zich kwalitatief ontwikkeld en een toene-
mende bijdrage levert aan de stad ten aanzien van waarden voor ecologie en na-
tuur, klimaat en milieu, beleving en gebruik, cultuurhistorie, ruimtelijke structuur 
en landschap. Hierbij wordt tevens gestreefd naar uitbreiding van het groenareaal 
in de stad, waardoor er ook meer plekken voor bomen ontstaan.

• We sturen op kwaliteit en het ontwikkelen van een boombestand met meer 
waarde. Bij afwegingen over het bomenareaal worden daarom steeds deze 
waarden inzichtelijk gemaakt en monitoren we de kwaliteit. Er ligt daarbij een 
accent op de effecten voor klimaat en milieu, omdat de veranderingen in het 
klimaat vragen om actief ingrijpen én omdat deze kenmerken eerder minder 
in beeld waren. De ruimtelijke, cultuurhistorische, ecologische en belevings-
waarden van bomen worden al langere tijd in de overwegingen betrokken.

• We bouwen actief aan een stedelijke hoofdboomstructuur. Dit zijn de bomen 
in groengebieden met betekenis voor de stad (“stadsgroen”) en belangrijke 
lijnbeplantingen. Hier maken we ruimte voor bomen. De stedelijke hoofdbo-
menstructuur ligt vast in de Groenstructuurkaart (nog op te stellen) en wordt 
doorvertaald naar bestemmingsplannen en omgevingsplannen per wijk.

• Rondom de stad vergroenen we. Hier neemt het aantal bomen en bos toe, 
gericht op het ontwikkelen van diverse ecologische, landschappelijke en recre-
atieve doelen. 

• Bomen dragen bij aan de leefkwaliteit. In buurtgroen betrekken we bewoners 
bij besluiten rondom de bomen in hun eigen straat, bijvoorbeeld bij nieuwe 
aanplant in de keuze van de soort. De bijdrage in de leefkwaliteit wordt ge-
vormd door zowel de gemeentelijke bomen in het openbare gebied als de bo-
men in tuinen. 

• In de stedelijke openbare ruimte wordt de mogelijkheid voor bomen bepaald door 
de beschikbaarheid van goede groeiplaatsen of de mogelijkheid om deze te ma-
ken. We kiezen voor kwaliteit. Wanneer we bomen planten doen we dit op beschik-
bare goede groeiplaatsen of we investeren waar mogelijk in goede groeiplaatsen. 
We streven naar een gemeentelijk bomenbestand met een evenwichtige  
leeftijdsopbouw van jonge, volwassen en monumentale bomen, waarbij de 
gemiddelde leeftijd nog toeneemt. Daarvoor is een voortdurende vervanging 
en verjonging van belang. Middelen om dit te bereiken zijn:
 - Herplant na veiligheidskap en kap in verband met boomziekten.
 - Inhalen van de huidige achterstand, zodat stobben uit de stad verdwijnen.
 - (Her)plant bij projecten en ruimtelijke ontwikkelingen.
 - Vervanging van slecht groeiende bomen, zowel als onderdeel van integrale 

ruimtelijke projecten als verbeterprojecten voor bomen.
• We vergroten de genetische diversiteit van het bomenbestand. Dit betekent 

een toename van het aantal soorten en het terugdringen van monocultu-
ren. We zijn voorzichtig met het planten van grotere aantallen van dezelfde 
boomsoort, zoals in lanen. Als we dit doen kiezen we voor zaailingen. 
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monitoren en evalueren
We monitoren om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het bomenbestand 
en het behalen van de doelstellingen om indien nodig bij te kunnen sturen. 2018 
hanteren we als nulmeting en vervolgens meten we elke vier jaar. De monitoring 
maakt inzichtelijk of er sprake is van een ontwikkeling en kwalitatieve verbete-
ring van het bomenbestand en een versterking van de boomstructuur. Op basis 
daarvan evalueren we de aanpak. De opzet van de monitoring en welke gegevens 
worden verzameld werken we uit voor de nulmeting. Het gaat bijvoorbeeld om: 

• Oppervlakte kroonprojectie (bedekking) en kroonvolume/bladmassa.
• Aantal bomen en leeftijdsopbouw, gemiddelde conditie en technische staat.
• Toename van waterberging in combinatie met groeiplaatsverbetering.
• Aantal soorten bomen dat is toegepast: toename van genetische diversiteit  

in het bomenbestand.
• Bestendigheid van het bomenareaal in relatie tot verandering van klimaat.
• Aantal stobben.
• Aantal bomen aangetast door ziekten.
• I-tree, gegevens met betrekking tot fijnstof filtering, opname van vervuilende 

stoffen, koolstofdioxide opname, waterretentie en energiebesparing.

communicatie
We zetten in op vergroten van het bewustzijn van de inwoners over het belang 
van het wonen in een groene(re) stad en de belangrijke bijdrage die een ieder 
daarin kan leveren. Om dit te bereiken gaan we actief communiceren over de 
waarde van bomen in de stad, zowel in de openbare ruimte als op particuliere 
terreinen en in tuinen. Samen met andere betrokken groene partijen en organi-
saties willen we Amersfoorters aansporen om ook eigen bomen te (her)planten 
en te koesteren. Geschikte communicatiemiddelen daarvoor zijn onder andere de 
groene pagina’s, bomenrubriek in de stadsberichten, bomenkaart, boomverhalen, 
bomenwandelingen, een schildje voor monumentale bomen en natuurlijk het 
Groene Huis en de website. 
Als gemeente zetten we specifiek in op de communicatie bij kapvergunningen, 
waarbij we informatie en advies geven over herplant en compensatie.

Schildje monumentale boom
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Bescherming van bomen/houtopstanden

Grens bebouwde kom Wnb

Gemeentegrens Amersfoort

APV, kapvergunning
(alles wat niet Wnb of Vnl is)

APV, kapvergunningvrij

Wnb, Wet Natuurbescherming

Vnl, Verordening natuur 
en landschap

NB: Deze 
afbeelding 

is ter illustratie, 
géén weergave van 

een bestaande 
situatie.

Kappen en herplanten

Bomen en andere houtopstanden mogen niet zomaar worden gekapt of sterk worden gesnoeid. In Amersfoort is bescherming 
geregeld op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de Wet natuurbescherming (Wnb) en de Verordening natuur 
en landschap provincie Utrecht 2017 (Vnl). Met deze regelgeving beschermen wij Amersfoortse bomen en andere houtopstan-
den tegen ongewenste kap. Voor een kapvergunning wordt verstrekt is een zorgvuldige en gelijkwaardige afweging gemaakt, 
waar het belang van het behoud of kap van een boom worden gewogen tegen de andere belangen. Als een vergunning wordt 
gegeven voor het kappen kan een compensatie- of herplantplicht worden opgelegd.

Vellen: rooien, kappen, verplanten, snoeien van meer dan 20% van de kroon of het 
wortelgestel, met inbegrip van kandelaberen en achterstallige vormsnoei, of het 
verrichten van andere handelingen zowel boven- als ondergronds die de dood van 
de houtopstand ten gevolge kunnen hebben.

Bebouwde kom boswet: Een gemeente kan diverse grenzen voor de bebouwde 
kom vaststellen. Een daarvan is de contour ‘bebouwde kom Boswet’ (nu opgegaan 
in de Wet natuurbescherming). Deze grens bepaalt of bosgebieden onder de Wet 
natuurbescherming vallen. Dit is het geval als ze buiten deze bebouwde kom lig-
gen. Binnen de bebouwde kom geldt de APV.

 
bescherming van bomen 
Bomen zijn beschermd en mogen niet zomaar worden gekapt of sterk worden 
gesnoeid. In de meeste gevallen is een vergunning nodig, namelijk een ‘omge-
vingsvergunning voor het vellen van een houtopstand’ (in de dagelijks taalgebruik 
de ‘kapvergunning’). Dit geldt voor alle bomen, dus zowel in particulier als ge-
meentelijk eigendom of in eigendom van organisaties, zoals woningcorporaties of 
ontwikkelaars. De bescherming van de bomen en houtopstanden in de gemeente 
Amersfoort is in de figuur ‘bescherming van bomen/houtopstanden’ schematisch 
weergegeven en is gebaseerd op de volgende regelingen:

• De Algemene Plaatselijke Verordening, hoofdstuk 4 afdeling 3 Bomen (APV). 
De APV geldt overal in de gemeente tenzij de Wet natuurbescherming (Wnb) 
of de Verordening natuur en landschap van de provincie Utrecht (Vnl) van toe-
passing zijn. 

• De Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt eenheden groter dan 10 are 
en rijbeplantingen van meer dan 20 bomen buiten de ‘bebouwde kom Wet 
natuurbescherming’.
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• De Verordening natuur en landschap van de provincie Utrecht (Vnl) kent  
‘beschermde kleine landschapselementen’. Dit zijn elementen die niet onder 
de Wnb vallen en zijn op een kaart aangegeven.

Naast deze regelingen kunnen ook gebiedsbescherming of soortenbescherming 
nog een rol spelen. Voor gebieden die zijn aangewezen binnen het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN) moeten bijvoorbeeld ingrepen worden getoetst op effecten 
(‘nee-tenzij toets”) en voorstellen worden gedaan voor mitigerende en compen-
serende maatregelen. 
Voor de precieze regeling en uitzonderingen verwijzen we naar de volledige  
teksten van de wet en verordeningen.

‘Het is verboden  
zonder vergunning van 
het bevoegd gezag een 

houtopstand te vellen of te 
doen vellen.’

 
apv bomen
In de APV, afdeling 3 Bomen, is geregeld dat voor het vellen van een hout- 
opstand in Amersfoort een omgevingsvergunning nodig is. Het eerste lid van ar-
tikel 4:11 luidt “Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag een 
houtopstand te vellen of te doen vellen.” Met deze regelgeving beschermen wij 
Amersfoortse bomen en andere houtopstanden tegen ongewenste kap. We ma-
ken een zorgvuldige en gelijkwaardige afweging na toetsing van alle spelende 
belangen en de geldende wet- en regelgeving. Een voorbeeld hiervan is het onder-
zoek naar flora en fauna. Bij het verlenen van een kapvergunning kan een verplich-
ting tot herplant en/of compensatie elders worden opgenomen.
Het vervolg van artikel 4:11 beschrijft de uitzonderingen wanneer het eerste lid niet 
geldt. Dit betreft allereerst bomen in particulier eigendom met een stamomtrek 

van kleiner dan 35 centimeter gemeten op 1,3 meter hoogte. Daarnaast hoeft geen 
kapvergunning te worden aangevraagd voor bijvoorbeeld wegbeplantingen langs 
landbouwgronden bestaande uit niet-geknotte wilgen of populieren, kweekgoed, 
kerstbomen en vruchtbomen. Daarnaast wordt een uitzondering gemaakt voor 
vellen en dunnen als onderdeel van het onderhoud, dus bijvoorbeeld voor de in-
standhouding van hakhout. 
Lid 1 is ook niet van toepassing als er sprake is van acuut gevaar of een vergelijk-
baar spoedeisend belang en het vellen van de houtopstand naar het oordeel van 
het bevoegd gezag onverwijld nodig is (‘noodkap’). Voor het overzicht van alle uit-
zonderingen verwijzen we naar de volledige tekst van de APV.

weigeren of verlenen?
Een omgevingsvergunning wordt verleend op basis van een zorgvuldige  
belangenafweging. De APV geeft in art 4:12 de weigeringsgronden voor de kap-
vergunning. Het gaat om natuurwaarde, landschappelijke waarde, waarde voor 
stads- en dorpsschoon, beeldbepalende waarde, cultuurhistorische waarde, 
waarde voor de leefbaarheid en boomwaarde. Deze weigeringsgronden zijn uit-
gewerkt en toegelicht in de ‘Beleidsregel Bomen’.
Bij het verlenen of het weigeren van de vergunning dient de belangenafweging te 
worden weergegeven. Bij de vergunning kan worden aangegeven tot wanneer de 
vergunning geldig is en binnen welke termijn de kap kan plaatsvinden. Tevens kan 
bij de vergunning een advies voor mogelijke herplant en/of compensatie elders 
worden meegegeven.
Bij het beoordelen van een aanvraag omgevingsvergunning heeft de gemeente 
de plicht de aanvraag op volledigheid te toetsen; er kunnen raakvlakken met an-
dere wet- en regelgeving zijn. Bij kapvergunningen speelt het onderdeel soorten-
bescherming van de Wet natuurbescherming bij de toetsing een rol. De gemeente 
als vergunningverlener moet beoordelen of er beschermde flora en fauna in het 
geding is. De initiatiefnemer moet dit in beeld brengen. 

Voor monumentale bomen geldt een kapverbod. Het eerste lid van art 4:12 regelt 
dat: “Het bevoegd gezag weigert de vergunning voor een boom voorkomend op de 
kaart van monumentale bomen.” Voor een monumentale boom opgenomen op 
de kaart wordt alleen een vergunning afgegeven als er zwaarwegende argumen-
ten zijn voor kap, zoals bijvoorbeeld onveiligheid voor de omgeving of ziekte. Op 
de kaart staan de monumentale bomen in gemeentelijk eigendom. Particuliere 
eigenaren kunnen bomen op vrijwillige basis op de kaart laten opnemen.  
Zie ook het hoofdstuk ‘Monumentale bomen’.
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herplanten en compenseren
Aan het verlenen van een kapvergunning kan de voorwaarde worden verbonden 
dat er herplant van de boom moet plaatsvinden. Daarbij wordt aangegeven bin-
nen welke termijn dit moet worden uitgevoerd en wat er moet gebeuren als de 
nieuw geplante boom niet aanslaat. Het opleggen van een herplantplicht wordt 
per situatie afgewogen. De volgende richtlijnen volgen we daarbij:

• Bomen in gemeentelijk eigendom; De gemeente herplant gekapte bomen na 
kap in verband met veiligheid of boomziekten, tenzij een goede groeiplaats 
ontbreekt. Zie voor deze afweging het hoofdstuk ‘(Her)planten van bomen’. 

• Zonder vergunning (illegaal) gekapte boom of houtopstand; In de regel wordt 
de eigenaar verplicht tot het herplanten van de boom of deze te compenseren.

• Bomen in particulier eigendom; Bij het verlenen van een kapvergunning voor 
bomen in tuinen leggen we als regel geen herplant op. Bij de kapvergunning 
gaan we informatie verstrekken over de waarde van bomen en tips en advie-
zen voor de aanplant van een nieuwe boom. We willen hiermee herplant sti-
muleren zonder dit verplicht te stellen.

• Bomen in een ruimtelijke ontwikkeling en projecten; Het belang van het be-
houd van de boom wordt afgewogen tijdens het maken van het ontwerp voor 
de ruimtelijke ontwikkeling. In het project worden afspraken gemaakt over 
herplant en compensatie binnen de projectgrenzen, in de directe omgeving of 
elders in de stad. Dit wordt vastgelegd in een kapvergunning.

wet natuurbescherming 
De bescherming van bossen en houtopstanden in het buitengebied (buiten de 
bebouwde kom Wnb) was voorheen geregeld in de Boswet. Deze wet is in 2017 op-
gegaan in de Wet natuurbescherming. Deze wet verstaat onder een houtopstand 
een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, 
die een oppervlakte grond beslaat van 10 are (1.000 m2) of meer, of bestaat uit 
een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gerekend over het totaal 
aantal rijen. 
Voor het vellen van een dergelijke houtopstand moet een melding bij de provincie 
worden gedaan en geldt geen vergunningplicht op grond van de Amersfoortse 
APV.
De Wet natuurbescherming geeft een aantal typen houtopstanden waarvoor 
geen melding nodig is. Deze uitzonderingen zijn grotendeels overgenomen in 
de APV (daarvoor is dus geen kapvergunning nodig). Dit geldt bijvoorbeeld voor 
kweekgoed zoals kerstbomen en fruitbomen. Enkele uitzonderingen zijn niet 

overgenomen, bijvoorbeeld de houtopstanden in erven en tuinen. Daarmee vallen 
ze onder de werking van de APV en is een kapvergunning nodig.

verordening natuur en landschap
Paragraaf 5.5 van de Verordening natuur en landschap van de provincie Utrecht 
betreft de groene ‘beschermde kleine landschapselementen’, zoals bosjes, hout-
wallen, singels, bomenrijen, heggen, kleine natuurterreintjes, bloemdijken. De 
bescherming richt zich op zowel het behouden van de samenhang tussen de ele-
menten, als de kwaliteit van de elementen zelf. De meest waardevolle elementen 
zijn op kaart ingetekend en hiervoor geldt een aantal verboden. Er is geen onthef-
fing mogelijk. Via een melding kan een verzoek bij Gedeputeerde Staten worden 
gedaan om de beschermde status op te heffen. 
Het is verboden om een beschermd klein landschapselement zodanig te bewer-
ken, gebruiken of vernielen waardoor de instandhouding of voortbestaan gevaar 
loopt. Dit geldt dus ook voor onvoldoende onderhoud. Voor houtopstanden geldt 
dat het verboden is om deze te (doen) vellen.
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Boomstructuur

We bouwen aan een samenhangende hoofdboomstructuur. Deze boomstructuur is een onderdeel van de hoofdgroenstructuur, 
zoals die wordt vastgelegd in de Groenstructuurkaart (2018). Het doel is het vastleggen en veilig stellen van een hoofdgroen-
structuur met een belang voor de hele stad. Hierin gaan we investeren. Het gaat dan om de groengebieden en verbindingen om 
de stad groener en klimaatbestendiger te maken. Deze groenstructuur wordt vertaald in een planologisch-juridisch kader in de 
bestemmingsplannen of omgevingsplannen. Zo is het een stok achter de deur bij ontwikkelingen. 

groenstructuurkaart
De Groenstructuurkaart legt de diverse soorten groen in de stad vast. De basis 
voor deze groenstructuur is het bestaande beleid: de Groen-Blauwe Structuur, de 
STEK (stedelijke ecologiekaart) als uitwerking uit de Toekomstagenda Milieu en 
uitgangspunten uit de Nota Kwaliteit Openbare ruimte. Dit wordt aangevuld met 
nieuwe uitgangspunten zoals de aanpassingen in verband met de klimaatbesten-
digheid van de stad.

Op de Groenstructuurkaart staat groen met betekenis voor de stad (stadsgroen 
en belangrijke lijnbeplantingen). De bescherming en kaders krijgen in de komen-
de jaren juridisch-planologisch vorm door ze te hanteren in de bestemmingsplan-
nen en omgevingsplannen. De Groenstructuurkaart is een uitgangspunt bij ingre-
pen waarbij  afwegingen moeten worden gemaakt tussen verschillende belangen 
zoals gebruikswaarde, ecologische waarde, cultuur historische waarde, waarde 
voor klimaat en aspecten van beheer en ruimtelijke ordening. Bomen zijn één van 
de elementen die deze groenstructuur vormgeven. De bijgaande tabel geeft de 
invulling voor bomen per gebied met de vertaling naar de groene bestemming in 
omgevingsplannen.

Groenstructuurkaart 2017 concept, gebaseerd op het huidige beleid > 
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Bomen als onderdeel van:

Hoofdgroenstructuur  De hoofdgroenstructuur bestaat uit de grotere groen-
gebieden in en om de stad. De drie landschappen Polder, 
Heuvelrug en Vallei zijn afleesbaar.

  Bomen vormen een belangrijke component in deze 
hoofdgroenstructuur. Hier is ruimte voor goede groei-
plaatsen. De afwegingen ten aanzien van bomen wor-
den in deze gebieden gemaakt als onderdeel van de 
(ruimtelijke) structuur, ecologie en natuur, en niet alleen 
op de individuele boom. 

  Waar beheerplannen zijn, worden afwegingen rondom 
bomen conform de daarin vastgelegde kaders gemaakt. 
Dit gebeurt in overleg met de desbetreffende werkgroe-
pen of  vrijwilligersgroepen. 

  In de nieuwe omgevingsplannen is de hoofdgroenstruc-
tuur bestemd als ‘stadsgroen’.

Structuurlijnen  Structurerende lijnen door de stad krijgen o.a. vorm met 
bomen en zijn op de groenstructuurkaart als zodanig 
opgenomen. Deze lijnen bieden oriëntatie en verbin-
ding. De structuurlijnen zijn niet per se lanen (bomen-
rijen van een gelijke leeftijd en opbouw aan weerszijde 
van een weg), maar kunnen ook enkele bomenrijen of 
juist een variatie aan bomen langs een route zijn. Niet 
overal bestaan de structuurlijnen uit momenteel waar-
devolle bomen. In sommige lijnen ontbreken ze zelfs 
of zijn ze kwalitatief slecht. In structuurlijnen gaat het 
nooit over de boom alleen, het gaat over het behouden 
en versterken van de structuur.

  De (potentiële) structuurlijnen op de Groen-
structuurkaart geven aan dat bomen op deze lijnen be-
langrijk zijn. Uitgangspunt is dat hier bomen aanwezig 
zijn of als er geen ruimte en goede ondergrondse groei-
plaatsen zijn, dat deze dan worden gemaakt. 

  In de omgevingsplannen zijn de structuurlijnen voor-
zien van de aanduiding ‘belangrijke lijnbeplanting’.

‘Belangrijke  
lijnbeplanting’ 

Buurtgroen  Bij buurtgroen betreft het groen en bomen in de directe 
woonomgeving. Dit is het groen buiten de hoofdgroen-
structuur en structuurlijnen.

  Hier hebben bewoners gezamenlijk invloed op de inrich-
ting en het gebruik van groen, bijvoorbeeld ten aanzien 
van de keuze van het soort bomen.

Beschermd  Amersfoort kent diverse beschermde stadsgezichten, 
waarvan de Berg en Binnenstad rijksbeschermd zijn. 
Afwegingen ten aanzien van bomen moeten in deze 
gebieden ook worden getoetst aan het toetsingskader 
beschermd stadsgezicht.

  In beide gebieden vormt het groen, en daarin ook de bo-
men, een belangrijke waarde in het gebied. Voor de bin-
nenstad is één van de kernwaarden “De groenstructuur, 
bestaande uit solitaire bomen, bomenstructuren die op 
continue wijze de singels flankeren, monumentale tui-
nen en historische binnenstadstuinen”.

  Voor het Bergkwartier is de samenhang van het open-
baar gebied en particuliere tuinen in één landschaps-
park kenmerkend. Er is een herkenbare structuur van la-
nen met bomen van de eerste grootte (>15 meter), hagen 
en heggen en bosschages.

  In Amersfoort bevinden zich diverse rijksmonumen-
ten, waarvan ook de bijbehorende tuin/parkaanleg 
door het rijk beschermd is. Hierdoor bestaat er een 
sterke relatie tussen de gebouwde monumenten en 
de tuin- en parkaanleg. Dit zijn bijvoorbeeld het tuin 
van het Belgenmonument, OLV ter Eem, de tuin van 
villa Amersberg, aanleg van park Schothorst en park 
Randenbroek. Deze bescherming bepaalt ook de afwe-
gingen ten aanzien van bomen. De cultuurhistorische 
waarden zijn hier leidend.

stadsgezicht

Rijks- 
monumenten

‘Stadsgroen’
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Bomen en ruimtelijke  
ontwikkelingen

Een stad is in beweging. Er wordt gesloopt en nieuw gebouwd, wegen worden verlegd, gebouwen toegevoegd, een versleten 
inrichting vervangen door een nieuwe, er zijn evenementen. Het zijn activiteiten die de bomen in de stad beïnvloeden. 
 Het gaat om projecten in de openbare ruimte voor groen, riolering en wegen, waar de gemeente eigenaar en beheerder is. 
Daarnaast gaat het om (bouw)projecten voor woningbouw, scholen, winkels, zowel door de gemeente als private ontwikke-
laars. Als er op een bouwterrein of in een projectgebied bomen staan willen we daarmee zorgvuldig omgaan. De vraag is: hoe 
zijn de bestaande bomen te beschermen en te behouden? Wat betekent dit voor het te maken ontwerp of de uitvoering van 
een project? Zowel in gemeentelijke projecten als bij voorgestelde ontwikkelingen door externe partijen vragen we een hel-
dere afweging, waarbij de bestaande waarden van bomen en het effect van de ontwikkeling in beeld zijn gebracht. Belangrijke 
input daarbij vormen de Bomen Effect Rapportage (BER) en de Bomen Effect Analyse (BEA).  
De overwegingen en conclusies worden beschreven in een bomenparagraaf ten behoeve van de besluitvorming. Voor gemeen-
telijke projecten zijn de stappen en tussenproducten vastgelegd in een procesbeschrijving, de zogenaamde ‘bomenlijn’.

Ruimtelijke ontwikkelingen:
• Uitbreiding van de stad, wonen, bedrijven, verkeer
• Inbreidingen in de stad, verplaatsen en vervangen van de ene functie voor  

de andere. Bijvoorbeeld woningbouw op een voormalige schoollocatie,  
wonen op een bedrijventerrein, etc. 

• Aanpassingen en herinrichtingen van de openbare ruimte

een afweging van belangen
Bomen hebben goede groeiomstandigheden, ruimte, tijd en rust nodig om tot 
volwassen bomen uit te groeien. Deze randvoorwaarden botsen regelmatig met 

andere stedelijke functies en ontwikkelingen. De waarde en betekenis van een 
volwassen boom zijn echter niet simpelweg vervangbaar. In elk project waarin 
bomen staan, wordt daarom een bomenparagraaf geschreven. Ten behoeve van 
de besluitvorming geeft de bomenparagraaf de gemaakte afweging voor behoud, 
kappen en nieuwe aanplant van bomen en vergelijkt daarmee de bestaande uit-
gangssituatie met de voorgestelde toekomstige situatie. Daarbij streven we naar 
minimaal een gelijkwaardige toekomstige situatie. Dit kan overigens ook een keu-
ze voor andere vormen van groen betekenen. Soms verdient dit zelfs de voorkeur 
boven bomen.
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Bij de afwegingen geldt een voorkeursvolgorde. Wordt er bijvoorbeeld gekozen 
voor ‘kap en herplant’ dan moet worden toegelicht waarom behoud van de bo-
men niet mogelijk is. De voorkeursvolgorde is: 

• Behoud bomen, inclusief maatregelen ter bescherming tijdens uitvoering con-
form het Handboek Bomen (Norminstituut bomen).

• Kap en herplant in of in de omgeving van het projectgebied.
• Kap en compensatie elders in de hoofdgroenstructuur of compensatie met 

een andere vorm van groen op de plek zelf.
• Verplanten, mits tijdig en goed voorbereid én een boom in een keer te ver-

planten is naar een nieuwe locatie, omdat de gemeente niet beschikt over een 
depot voor bomen.

Te behouden bomen moeten wel toekomstwaardig zijn. Dit wordt per situatie 
beoordeeld. Van belang hierbij zijn onder andere de locatie/groeiplaats, de boom-
soort, de technische staat en conditie van de boom. Het is niet wenselijk dat een 
boom in de jaren na realisatie van het project teniet gaat of moet worden gekapt 
omdat de boom niet levensvatbaar meer is of overlast veroorzaakt. Helaas wordt 
dit vaak pas duidelijk enkele jaren na realisatie van een project. In dergelijke ge-
vallen biedt het aanplanten van een nieuwe boom op een goede groeiplaats een 
betere start en meer toekomstwaarde. Dit betekent:

• De te behouden bomen moeten vitaal zijn. Niet inzetten op behoud als bomen 
al in een slechte staat verkeren of niet zijn aangepast op de nieuwe situatie. 
Dan is herplanten in het projectgebied, in de omgeving van het project of com-
pensatie elders, een betere optie. 

• Na uitvoering moet zowel ondergronds als bovengronds voldoende ruimte 
van voldoende kwaliteit overblijven voor de boom, ook in volwassen omvang.

• Bij de uitvoering van het project moeten beschermingsmaatregelen worden 
genomen conform de richtlijnen uit het Handboek Bomen (Norminstituut bo-
men). Als het niet te voorkomen is dat bomen worden aangetast gedurende 
de uitvoeringsfase dan ook inzetten op vervanging/herplant in of in de omge-
ving van het projectgebied of elders in de stad. 

wat staat in de bomenparagraaf?
De bomenparagraaf beschrijft, met input vanuit BER en BEA, de keuzes voor be-
houd en/of verplanten, vellen van bomen en de afwegingen en consequenties 

daarvan. Doel is om inzicht te geven in de afweging en argumentatie voor te be-
houden bomen, te verwijderen bomen en de aanplant van nieuwe bomen (her-
plant of compensatie). Het gaat niet alleen om aantallen, maar vooral om het 
inzicht in de waarden van de bomen en betekenis van de keuzes. Hierbij gaat het 
om de consequenties van het uitvoeren van een plan voor (het behoud van) de 
bestaande bomen, hoe is getracht bestaande bomen te bewaren door inpassing 
in het plan, eventuele alternatieven, de mogelijkheden van het aanplanten van 
nieuwe bomen, herstel of completering van de boomstructuur en voor compen-
satie van het verlies aan groenwaarde in of in de omgeving van het projectgebied 
of elders in de stad. Kortom hoe er in de planvorming rekening is gehouden met 
het belang van bomen. 
Na besluitvorming over het plan, inclusief de bomenparagraaf, volgt de eventuele 
aanvraag van de vergunning tot kappen. De informatie uit de bomenparagraaf 
over gemaakte afwegingen en belangen ondersteunt bij de motivatie voor het 
verlenen of weigeren van de kapvergunning.

BER en BEA:

Zowel van de BER als de BEA hanteren we een Amersfoorts model.

De Bomen Effect Rapportage (BER) brengt de situatie ten aanzien van de bomen 
vroegtijdig in beeld. Deze rapportage beschrijft de plaats, kwaliteit, technische 
staat, conditie, behoudwaardigheid, verplantbaarheid, bedreigingen en randvoor-
waarden. De conclusies van de BER maken deel uit van de integrale belangenaf-
weging voor het op te stellen ontwerp. 

De Bomen Effect Analyse (BEA) is een beoordeling van mogelijke effecten van 
werkzaamheden of ingrepen in de nabijheid van een boom op de technische staat 
en conditie van de desbetreffende boom of bomen. Onderzoek naar alternatieven 
en een beoordeling van de toekomstige situatie zijn onderdeel van de deze beoor-
deling. De BEA kijkt dus naar de bomen in relatie tot het ontwerp en geeft aan 
of de bomen duurzaam behouden kunnen blijven. Wanneer dit niet mogelijk is, 
wordt gekeken naar alternatieven met als uitgangspunt het duurzaam behoud 
van de boom.
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bomenlijn gemeentelijke projecten
Voor gemeentelijke projecten is in een interne procesbeschrijving vastgelegd hoe 
bomen moeten worden opgenomen in de planvorming. Dit is de zogenaamde 
‘Bomenlijn’. Zeker in projecten in de openbare ruimte is vrijwel altijd sprake van 
bestaande bomen. De te volgen stappen in de Bomenlijn zorgen ervoor dat bo-
men vroeg in het proces in beeld komen, namelijk al bij het plan van aanpak in 
de initiatieffase. Diverse onderzoeken, een Bomen Effect Rapportage (BER) en 
een Bomen Effect Analyse (BEA) vormen verplichte onderdelen en bieden infor-
matie over de bestaande bomen voor de ontwerpfase. De Bomenlijn resulteert 
in een bomenparagraaf ten behoeve van de besluitvorming. Het volgen van de 
Bomenlijn betekent dat er ook tijdig informatie beschikbaar is om bewoners op 
de hoogte te brengen over wat er met de bomen in hun woon- en leefomgeving 
gebeurd.
Na het besluit wordt een bestek gemaakt waarin noodzakelijke beschermings-
maatregelen voor te handhaven bomen zijn opgenomen. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van het Handboek Bomen (Norminstituut Bomen).
De proces wordt regelmatig aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving. De 
meest recente versie is van maart 2017. Het schema geeft de fasen van het project 
en bijbehorende bomenlijnproducten aan. 

Producten Bomenlijn

Globale inventarisatie van de bomen in het 
plangebied.
Info bomen uit beheergegevens Leefomgeving: 
soorten, leeftijd, kwaliteit, grootte, monumentaal, 
situatie.

Onderzoeken relevante bescherming, zoals 
flora & fauna conform Wet natuurbescher-
ming  en gebiedsbescherming + eventuele 
ontheffingsaanvraag.
Opstellen Bomen Effect Rapportage (BER)  
met conclusies en aanbevelingen.

Bomen Effect Analyse (BEA) met advies  
over de te handhaven bomen.
Plan voor de bomen en compenserende 
maatregelen.

Collegevoorstel met bomenparagraaf
RIB of Collegebericht aan de raad.

Boombeschermingsplan.
Maatregelen bomen (omgevingsvergunning, 
beschermingsmaatregelen op basis van een 
boombeschermingsplan en Handboek Bomen).

Fase project

Plan van aanpak

Ontwerpfase

Voorlopig ontwerp

Definitief ontwerp

Uitvoering

klimaat 
& milieu

ecologie 
& natuur

ruimtelijke 
structuur 
& landschap

cultuur-
historie

beleving 
& gebruik

klimaat 
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ecologie 
& natuur

ruimtelijke 
structuur 
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cultuur-
historie

beleving 
& gebruik

klimaat 
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ecologie 
& natuur

ruimtelijke 
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ecologie 
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ruimtelijke 
structuur 
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beleving 
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klimaat 
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ecologie 
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klimaat 
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ecologie 
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bomen zorgen voor verkoeling
Door vergroening (meer gezonde volwassen bomen) is in de zomer 
minder koeling door airconditioners nodig. Bomen vormen een natuur-
lijke airco: houden warmte/zonlicht tegen, creëren schaduw. Prettig 
in de stad waar het altijd enkele graden warmer is dan daarbuiten. 
Verdamping water: zorgt voor verkoeling. Meer bomen nemen meer 
warmte op en zorgen voor meer schaduw, waardoor de stad minder 
snel opwarmt.
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(Her)planten van bomen

Stadsbomen hebben niet het eeuwige leven. Om verschillende redenen moeten bomen worden gekapt; omdat ze dood of ziek 
zijn, vernield zijn, onveilig zijn geworden of moeten wijken voor andere belangen. Als behoud niet mogelijk is onderzoeken  
we of we kunnen vervangen of elders compenseren. Bij een project of ruimtelijke ontwikkeling wordt hiervoor een bomen- 
paragraaf opgesteld. Waar bomen worden gekapt op basis van de boomveiligheidscontrole, ziekte of na klachten over hinder 
en overlast wordt deze afweging per boom gemaakt. We planten bomen waar de omstandigheden zodanig zijn dat bomen  
tot volle wasdom kunnen komen. In de hoofdbomenstructuur maken we ruimte als deze niet of onvoldoende aanwezig is. 

planten van bomen
Een groene(re) stad vraagt om het planten van bomen. Daarbij moeten afwegin-
gen worden gemaakt die worden samengevat met de ‘juiste boom op de juiste 
plek’. Daarnaast houden we rekening met de ruimtelijke keuzes en verschillende 
gebieden in de stad, zoals ook vastgelegd op de groenstructuurkaart. Bij de keu-
ze van een boom op een specifieke plek maken we de afweging welke waarde  
belangrijk is of prioriteit krijgt. Als bijvoorbeeld de cultuurhistorische waarde  
leidend is kan dit een andere keuze voor een boomsoort tot gevolg hebben dan 
bij het streven naar meer ecologische waarde. De beslisboom ‘aanplant’ geeft de 
verschillende overwegingen.

starten met onderzoek
Bij uitval van bomen vervangen we niet standaard, maar onderzoeken we eerst 
waardoor de boom dood is gegaan. De oorzaak kan ouderdom zijn, maar ook ver-
droging, een ziekte, aantasting, of slechte groeiplaats. Een bodemkundig onder-
zoek en een onderzoek naar de bovengrondse groeiplaatsomstandigheden geeft 
hierin inzicht. Wanneer het afsterven van de boom wordt veroorzaakt door een 
slechte ondergrondse groeiplaats moet dit probleem eerst worden aangepakt. 
Anders heeft herplant geen zin. 
Het afwegingskader ‘vervangen van bomen en stobben’ geeft een overzicht 
van de afwegingen. Indien er sprake is van onvoldoende onder- of bovengrondse 

ruimte (kabels en leidingen, dicht op verharding of een gevel) of van een slechte 
groeiplaats (geen voedingsstoffen, te weinig of te veel water, verdicht) moeten 
eerst duurzame groeiomstandigheden worden gecreëerd voor een boom herplant 
kan worden. Er is hierin steeds meer mogelijk, bijvoorbeeld door ondergrondse 
constructies en het aanbrengen van speciale grond (zie hoofdstuk ‘de juiste plek’). 
Hierdoor lukt het om groeiplaatsen te maken waar eerder nauwelijks bomen kon-
den groeien. Dergelijke oplossingen zijn wel duur.
Daarnaast kan ook de keuze voor een andere boomsoort een oplossing bieden. 
Dit kan simpelweg een kleinere boom zijn die wel op de plek past, maar ook een 
boom met een andere vorm of een meer open kroon. Het past in de doelstelling 
om meer verschillende boomsoorten toe te passen, omdat een genetisch gevari-
eerd bomenbestand beter tegen ziekten en plagen is beschermd. Daarbij kan wor-
den ingespeeld op klimatologische veranderingen (zie hoofstuk ‘De juiste boom’).
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Hoofdgroenstructuur
‘Stadsgroen’

Kaders
- Groen Blauwe structuur
- Nota kwaliteit openbare ruimte
- Beheerplannen

> Ruimte maken voor bomen
> Versterken structuur
> Passend in landschap

Structuurlijnen 
‘Belangrijke	lijnbeplanting’

Kaders
- Groen Blauwe structuur
- Nota kwaliteit openbare ruimte

> Ruimte maken voor bomen
> Versterken structuur
> Herkenbaar landschap

Beschermd stadsgezicht

Kaders
-  Toetsingskader beschermd 

stadsgezicht
- Bestemmingsplan
-   Nota buitenruimte binnenstad

> Beeld
> Samenhangend gebied
> Herkenbare structuur

Buurtgroen

Kaders
- Nota kwaliteit openbare ruimte
-  Richtlijnen inrichting openbare 

ruimte

>  Gemeente geeft keuze 
 aan de buurt

>  Toepassing kleinere bomen 
>  Ontstenen boomspiegelbomen

Afweging aanplant van bomen
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nat         droog         bodem         grondsoort           voeding          ruimte          landschap             

plek          grootte         vorm           kleur          tolerante verharding   

beoordeling plek

keuze boom

waarde
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afweging vervanging bomen
De uitkomst van het onderzoek leidt tot één van de volgende drie uitkomsten:

• Vervangen van de boom; De gekapte boom wordt één op één vervangen als 
er sprake is van een goede groeiplaats en voldoende ruimte. Dit kan eenzelfde 
of een andere soort zijn, afhankelijk van de plek. Buurtbewoners mogen mee 
kiezen welke soort wordt geplant in hun woonomgeving.
Soms lukt het niet om een gekapte boom op exact dezelfde plek te plan-
ten, maar zijn er wel plekken in de omgeving. Dan wordt een boom daar 
teruggeplant.

• Afwachten; De boom wordt wel vervangen maar dit wordt gedaan op het 
moment dat er een herinrichting plaats vindt (boom komt op een andere plek 
of krijgt dan meer ruimte) of als er meer bomen uit de laan of bomenrij zijn 
verdwenen. 

• Niet vervangen; Er wordt gekozen voor niet vervangen of herplanten als 
een nieuwe boom dezelfde specifieke klachten of problemen gaat geven. We 
wijken soms bewust van deze uitkomst af. Dit gebeurt met name in stenige 
straten met weinig groen. Er wordt dan toch een, doorgaans kleine boom ge-
plant. Het is dan duidelijk dat deze boom niet in goede omstandigheden groeit 
maar dit verdient dan de voorkeur boven geen boom. Vervangen door andere  
vormen van groen kan op dergelijke plekken ook een oplossing bieden.

stobben
Er is de afgelopen jaren een achterstand in het vervangen van bomen ontstaan. 
Dit is heel zichtbaar in de stad doordat er nog een groot aantal stobben staat. 
Omdat er geen budget voor vervanging was, is bij het kappen van de bomen na-
melijk gekozen voor de goedkoopste werkwijze; het laten staan van de stobben. 
Dit is veilig, maar tast de beleving van de omgeving aan. Vooral in straten waar bo-
men gekapt zijn vanwege ziekten, met name kastanjebloedingsziekte, zijn soms 
maar enkele of helemaal geen bomen meer over. De doelstelling is om de stob-
ben zo snel mogelijk te verwijderen en bomen te herplanten. Als de achterstand is  
ingelopen worden bomen die worden gekapt op basis van de boomveiligheids-
controle weer zo snel mogelijk vervangen.  

Afweging vervangen bomen en stobben

•  is er sprake van vernieling  
of (storm)schade?

• is er kans op herhaling?

•  is er kans op besmetting  
of verspreiding?

•  is verbetering van de 
groeiplaats mogelijk?

•  is aanpassing 
van de ruimte 
mogelijk?

•  kiezen voor een 
andere soort?

• is er sprake van een ziekte?

•  is de groeiplaats 
voldoende?

•  is er voldoende  
ondergrondse ruimte?

•  is er voldoende  
bovengrondse ruimte?

   vervangen van boom  afwachten herinrichting

niet vervangen van boom

nee

nee

ja
ja

ja

ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee
ja

ja

ja

ja

ja
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Bomenrijen

10%

Plantwijze

solitair bomenrijgroep

60%30%

vervanging lanen en structuren
Het lukt doorgaans niet om een enkele boom in een laan of bomenrij te vervan-
gen. Door de concurrentie van de andere bomen krijgt een jonge boom simpelweg 
te weinig licht en water om goed te kunnen groeien. Eén op één vervangen in een 
dergelijke situatie gebeurt dus alleen als er voldoende ruimte is. Een globale richt-
lijn is dat de afstand tot de volgende boom groter moet zijn dan de hoogte van de 
betreffende boom.
Willen we het beeld van een uniforme laanbeplanting behouden dan wachten we 
tot een zodanig aantal bomen is verdwenen dat de samenhang niet meer zicht-
baar is. Dit is afhankelijk van de desbetreffende situatie en maatwerk. We kunnen 
bijvoorbeeld kiezen voor het kappen van het restant bomen en het herplanten 
van de hele laan. Of we kiezen er voor om enkele bomen te laten staan en daar 
weer jonge bomen tussen te planten.
Vanwege de diversiteit van bomen en het voorkomen van monoculturen kiezen 
we overigens minder vaak voor een uniforme laanbeplanting. Dit betekent dat 
we andere soorten planten tussen de nog resterende bomen, zodra er voldoende 
ruimte is. Er ontstaat daardoor een gevarieerder beeld in leeftijd, grootte en vorm. 
Als we een laanbeplanting van één soort willen kiezen we voor zaailingen om vol-
doende genetische diversiteit te waarborgen.
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De juiste plek

De waarde van bomen voor onze leefomgeving begint bij een goede plek om te groeien, als onderdeel van ‘de juiste boom op 
de juiste plek’. We willen ruimte maken voor bomen in de stad, want op goede plekken kan een boom zich goed en gezond 
ontwikkelen. Een boom die tot volle wasdom uitgroeit heeft betekenis en draagt meer bij aan de beoogde waarden voor eco-
logie en natuur, milieu en klimaat, ruimtelijke structuur en landschap, beleving en gebruik en cultuurhistorie.  Deze bomen zijn 
minder kwetsbaar voor veranderingen in hun omgeving of ziekten en plagen en geven daardoor ook minder klachten.

ruimte maken voor bomen
We willen ruimte maken voor bomen in de stad. Er moet steeds een zorgvuldige 
afweging worden gemaakt ten aanzien van de mogelijkheden van de groeiplaats 
en de soort die daar wordt geplaatst. Daarbij kunnen groeiplaatsen worden ge-
maakt die zijn afgestemd op de boom en de ondergrond. We gebruiken een aan-
tal instrumenten om de keuzes voor de juiste boom en juiste plek te maken. De 
bomeneffectrapportage en bomeneffectanalyse; (zie hoofdstuk ‘Bomen en ruim-
telijke ontwikkelingen’) zijn gestandaardiseerde methoden om de bomen en ef-
fecten van werkzaamheden in beeld te brengen. De ‘Bomenlijn’ is een procesbe-
schrijving voor afwegingen in gemeentelijke projecten. De richtlijnen in de RIOR 
(richtlijnen inrichting openbare ruimte, gemeente Amersfoort) en het Handboek 
Bomen (Norminstituut Bomen) worden gebruikt bij de aanplant van bomen in 
projecten. Onvoldoende ruimte betekent vaak een boom die niet tot volle was-
dom komt en vaak (te) weinig toegevoegde waarde biedt. Onvoldoende ruimte 
leidt regelmatig tot (extreme) overlast en kosten, bijvoorbeeld door wortelopdruk, 
belemmering van lichtinval in de woning, luizenpoep, een korte levensduur en 
veel kosten voor onderhoud en snoeien.

‘We maken goede  
plekken voor bomen.’ 

wat is een goede plek?
Een boom heeft veel ruimte nodig. Bovengronds zien we dit gemakkelijk. Bomen 
dicht bij gevels of overhangend over de straat kunnen overlast geven en vragen 
om een regelmatig ingrijpen. Maar de helft van de boom zit ondergronds en daar 
is het ook dringen om ruimte. Riolering, kabels en leidingen, funderingen van ge-
bouwen en bomen zitten elkaar regelmatig in de weg. Bomen groeien daardoor 
niet goed of veroorzaken schade. 
Om gezond te blijven, hebben bomen voldoende doorwortelbare ruimte nodig, 
waar bovendien voldoende regenwater de wortels bereikt. Bomen in bestrating 
hebben vaak een mindere conditie doordat ze groeien in straatzand met weinig 
voedingswaarde. Ook bestaat de kans dat de grond te verdicht en te droog is. De 
slechte groei is direct zichtbaar en de vatbaarheid voor ziektes en plagen neemt 
toe. Om lang te kunnen genieten van een geplante boom is het dus van belang 
om een boom de goede omstandigheden mee te geven. Dit betekent:

1. Zoeken naar een plek met voldoende ruimte, zowel ondergronds als boven-
gronds. Hierbij is natuurlijk een relatie met de boomsoort. De ene boom vraagt 
meer ruimte dan de andere door de grootte en de vorm.

2. Deze plek moet geschikt zijn of geschikt gemaakt worden voor een boom 
(zie kader ‘maatregelen voor een goede groeiplaats’). Dit is afhankelijk van de 
grondsoort, de zuurgraad, de dichtheid van de grond, verontreiniging en het 
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50%

35%

15%

Waar staan de Amersfoortse bomen?

in het gras

in beplantingin verharding

grondwaterpeil, nat of droog. Daarnaast spelen ook het klimaat, zon, schaduw, 
temperatuur en wind een rol. Door de lange levensduur van een boom moeten 
we ook kijken naar te verwachten toekomstige omstandigheden.

Het is afhankelijk van de locatie en beschikbare budget in hoeverre kan wor-
den geïnvesteerd in de inrichting van de groeiplaats en voedings-, bewate-
rings- en beluchtingssystemen.

3. Als niet aan de eerste twee punten voldaan kan worden is het misschien be-
ter om geen boom te planten. Het kan echter een keuze zijn om dit toch te 
doen. Om een plek beter klimaatbestendig te maken of aantrekkelijker kiezen 
we soms voor bomen ondanks de minder optimale situatie. Dan accepteren 
we dat bomen kleiner blijven, minder goed groeien en een kortere levensduur 
hebben. 
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omgeving

voldoende boven-
grondse ruimte

ruimte voor verkeer, 
voldoende  afstand 
tot boomspiegel

ruimte voor kabels en 
leidingen en riolering

voldoende 
ondergrondse ruimte

ruimte voor beworteling

grondwater binnen 
bereik van wortels

zorgen voor voldoende 
zuurstof, voedsel en water

afstand tot 
verharding

criteria 
juiste plek/
groeiplaats
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maatregelen voor een goede groeiplaats
Voor het planten van bomen zoeken we naar een goede groeiplaats. Als deze niet 
beschikbaar is kunnen we een plek ook geschikt maken. Daarnaast is het ook 
mogelijk om een bestaande groeiplaats te verbeteren, als bomen het niet goed 
doen. Daarvoor houden we de mogelijkheden en de nieuwste en beste technieken 
voortdurend in de gaten. Een aantal mogelijke maatregelen is hier opgesomd.

Het inrichten van een goede groeiplaats
• Zorgen voor goede omstandigheden van bodem en klimaat.
• Constructie van de groeiplaats, zoals constructies om druk te verdelen.
• Voedings-, bewaterings- en beluchtingssystemen (zuurstof + water + voedsel).

Verbeteren van de groeiplaats
• Het aanbrengen van bomengrond.
• ‘Ploffen’, pneumatisch losbreken van de bodem.
• Het vergroten van de groeiplaats onder verharding door nieuwe grond aan  

te brengen. Het afvoeren van de verdichte, verschraalde grond en opnieuw 
aanbrengen van bomengranulaat en/of bomenzand.

• Het verbeteren van de zuurstofcirculatie door het aanpassen van de verharding 
of het aanbrengen van beluchtingssystemen.

• Het verbeteren van de vochthuishouding door het aanbrengen van watergeef-
systemen of drainage.

• Het omvormen van (half)verharding naar open grond, gras of beplanting.

Behoud van een goede groeiplaats
• Kringloop met gezond bodemleven in tact houden.
• Geen strooizout.
• Geen bodemverdichting.
• Periodieke aanvulling strooisel. ‘100 bomen nemen 

meer dan 1.000.000 
liter regenwater op 

per jaar.‘

30



De juiste boom

Er is een grote variëteit en keuze in bomen: in grootte, vorm, kleur en in eisen aan hun omgeving (voeding, nat of droog).  
De kunst is steeds om de juiste boom te vinden bij de plek. Daarbij streven we naar een grotere variatie in het aantal soorten  
en genetische diversiteit. In toenemende mate kijken we daarbij niet alleen naar soorten die hier van oudsher voorkwamen, 
maar juist ook soorten die passen bij een toekomstig (warmer) klimaat en bij de stadsmilieu.

de goede soort?
Soort en standplaats moeten goed op elkaar zijn afgestemd. De boom moet 
passen bij de ruimte en de ondergrondse omstandigheden. De grootte, de dicht-
heid van de kroon, de tolerantie voor verharding; het zijn allemaal kenmerken die 
meespelen bij de keuze van een boom. Als er weinig ruimte is ligt het voor de 
hand een kleine soort te kiezen, of zelfs een vormboom als een leilinde. Een afwe-
ging voor welke soort op een plek past brengt alle waarden in beeld:

Welke beleving voegt de boom toe voor de omgeving? Denk aan kleur, 
bloei, vruchten.

Wat is de waarde voor natuur en ecologie? Is de boom streekeigen, 
draagt deze bij aan de biodiversiteit of aan de genetische variatie van 
het bomenbestand?

Waarde voor milieu en klimaat? Vangt dit type boom juist fijnstof?  
Is schaduw nodig op deze plek? Houdt de boom water vast?

Cultuurhistorische waarde? Is de boom kenmerkend voor het  
landschap, of onderdeel van een landschapselement.

Waarde voor de ruimtelijke structuur en landschap? Is de boom  
onderdeel van een structuurlijn? Onderdeel van het beschermd stads-
gezicht, of van karakteristieke beplanting in een buurt?

In de keuzes voor boomsoorten leggen we in de komende jaren nadruk op de  
betekenis voor het creëren van een klimaatbestendige stad en een grotere diver-
siteit in het bomenbestand. We kiezen voor bomen die zijn afgestemd op de ko-
mende klimaatverandering en de te verwachten veranderende omstandigheden 
aan kunnen en we streven naar een grotere diversiteit in het bomensortiment om 
beter het hoofd te kunnen bieden aan ziekten en plagen.

streven naar genetische diversiteit
We willen monoculturen van bomen tegengaan. We streven bewust naar het 
vergroten van het aantal soorten bomen in de stad. We planten minder vaak bo-
menrijen of laan aan in één soort. Soorten die een groter risico op besmettelijke  
ziektes dragen, worden niet meer in grote hoeveelheden aangeplant. Ook bij her-
plant is dit een overweging. Het voorkomt een grote kaalslag als een dergelijke 
ziekte uitbreekt. Dit gebeurde in het verleden met iepziekte, met de kastanjebloe-
dingsziekte en dreigt nu bij de essentaksterfte. 
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Eik: 25.000 Els: 9.000 Es: 7.000 Linde: 5500 Beuk: 5000

Boomsoorten

Het Amersfoortse bomenbestand bevat 88 verschillende 
boomsoorten, zoals Eik. Deze soorten laten zich verdelen 
naar zo’n 550 verschillende soorten, denk dan aan Zomereik, 
Amerikaanse Eik en Moeraseik.

DE TOP 5 VAN MEEST VOORKOMENDE BOMEN IN AMERSFOORT ZIJN:

Vorm

VERSCHILLENDE TYPEN BOMEN 

knotbomen

Tenminste 80% van de bomen heeft geen vrije 
uitgroei, dat wil zeggen dat deze bomen zich niet 
vrij kunnen ontwikkelen. De onderste takken 
worden verwijderd (“opkronen”) om een doorgang 
voor verkeer, fietsers en voetgangers mogelijk te 
maken. Er is dus geen kroon vanaf de grond.

Nog geen 10% van het totaal aantal bomen kan zich 
wel vrij ontwikkelen. 

UITGROEI

vormbomen fruitbomen 

7%28% 10% 8% 6% 6% 1% 1%

‘We streven naar  
het vergroten van het  
aantal soorten bomen  

in de stad’

soorten in een veranderend klimaat
In de versteende gedeelten van de stad is het warmer dan in de omgeving.  
Ook in Amersfoort is dit het geval. Daarbij zorgen de hoogte- en bodemverschil-
len in Amersfoort voor een variatie in drogere en nattere plekken. Bij de keuze van 
boomsoorten onderzoeken we het (micro)klimaat van de plek. De bomen die we 
nu kiezen moeten in de toekomst omgaan met een hogere temperatuur of plek-
ken die natter of droger worden. Van de huidige bomen in de stad is een aantal 
soorten gevoelig voor vernatting of verdroging. 

Voorbeelden:
• Beuk, linde en esdoorn zijn gevoelig voor vernatting.
• Berk en populier zijn gevoelig voor verdroging.
• Iep en Els zijn soorten voor alle omstandigheden.
• Albizzia, naaldbomen zijn soorten die nu niet,  

maar in de toekomst waarschijnlijk wel worden toegepast.
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Zorgen voor veilige bomen

Bomen moeten veilig zijn. Een eigenaar van een boom heeft hiervoor een wettelijke zorgplicht. In de gemeentelijke praktijk 
betekent de zorgplicht dat wij onderhoud uitvoeren op basis van het regelmatig controleren van de onze bomen op gebreken. 
Van de inspectie  tot en met het uitvoeren van de onderhoudsmaatregelen is geregeld in de ‘keten bomen’.

er is een zorgplicht
Bomen kunnen op diverse manieren schade aanrichten, bijvoorbeeld als ze omval-
len of als een tak afbreekt. We proberen letsel en schade te voorkomen. Dat doen 
we door het benodigde onderhoud uit te voeren, zoals snoeien of dode takken 
te verwijderen, en de bomen regelmatig te controleren. Wettelijk is dit ook gere-
geld. Er is namelijk een wettelijke zorgplicht voor eigenaren. Van een professio-
nele boombeheerder zoals de gemeente wordt een professionele controle en zorg 
verwacht. De wetgever vraagt een reproduceerbare en controleerbare systema-
tiek voor deze zorg. Laat de eigenaar boomcontrole na dan kan deze aansprakelijk 
gesteld worden voor schade die aan derden ontstaat door bijvoorbeeld vallende 
takken. 

de keten bomen
De zorg en het onderhoud is in de gemeente Amersfoort geregeld in de keten  
bomen. Deze keten kent vier fasen die elkaar opvolgen:

• De inventarisatie geeft inzicht en overzicht in het huidige beheerbestand  
(controle, zie volgende alinea);

• In de besluitvorming wordt op basis van de gegevens uit de inspectie het  
uit te voeren onderhoud vastgesteld;

• Vervolgens wordt in de voorbereidingsfase een bestek gemaakt;
• In de uitvoeringsfase vindt het noodzakelijke onderhoud plaats. 

Elke fase heeft een eigen producteigenaar. Een ketenregisseur zorgt voor  
onderlinge afstemming. Dit proces wordt ondersteund door gegevensbeheer.  

Elke boom heeft een ‘paspoort’ waarin de verzamelde gegevens worden bijgehou-
den in het beheersysteem Geovisia. De ketenaanpak zorgt voor een planmatige, 
controleerbare en efficiënte werkwijze.

boomveiligheidscontrole (BVC+)
Om te voldoen aan de zorgplicht controleert de gemeente Amersfoort haar bo-
men. Alle gemeentelijke bomen waarbij de kans bestaat dat ze schade kunnen 
toebrengen aan derden worden tenminste één keer per drie jaar gecontroleerd. 
Bomen waarbij de afstand tot objecten of openbare paden en wegen groot is, 
worden niet geïnspecteerd, omdat de kans dat ze schade veroorzaken erg klein is. 
De waarnemingen worden opgenomen in het boompaspoort in het gemeentelijk 
beheersysteem. Als uit de controle blijkt dat er verhoogd risico is (‘risicoboom’) of 
we de boom om andere redenen vaker willen zien (‘attentieboom’) dan wordt de 
frequentie van controle verhoogd. Risicobomen blijven niet lang in het bestand: 
Ze worden gekapt of we nemen het risico weg door een onderhoudsmaatregel en 
keert de boom terug als reguliere boom.

• Volwassen bomen 1x per 3 jaar. 
• Attentiebomen jaarlijks.
• Risicobomen jaarlijks 1-2x per jaar afhankelijk van het gebrek.

Voor de controle hanteren we het Handboek BVC+. Dit is het Amersfoortse  
model van boomveiligheidsregistratie. De inspecteurs werken aan de hand van 
dit handboek, waarin de afspraken en richtlijnen staan voor het invullen van het  
bomenpaspoort. Bij de boomveiligheidscontrole wordt de boom visueel 
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beoordeeld en wordt gelet op onder andere conditie, technische staat en de kwa-
liteit van de boom. Dit is bepalend voor de veiligheid ten opzichte van de omge-
ving. De conditie wordt bepaald aan de hand van methode “Roloff” (methode 
ontwikkeld door Prof. Dr. Andreas Roloff). De technische staat geeft een oordeel 
over de breukvastheid van het houtweefsel, volgens de methode Claus Mattheck. 
Zichtbare afwijkingen zoals scheuren, (spechten)gaten, holten, rottingen en der-
gelijke worden genoteerd. Door de lijst met opnamekenmerken door te nemen 
wordt inzichtelijk of er een veiligheidsrisico is. Om de bomen op basis van opna-
mekenmerken visueel te boordelen, schakelt de gemeente ervaren en gecertifi-
ceerde mensen in. De boominspecteurs krijgen een training over de te hanteren 
systematiek. Het werk van de inspecteurs wordt gecontroleerd door een directie-
voerder (European Tree Technician). Deze bewaakt de kwaliteit van de data en van 
de beoordelingen. Door het gestandaardiseerde paspoort in Geovisia en het bijbe-
horende handboek (BVC+) zijn er weinig interpretatieverschillen. 
Op basis van de resultaten van de boomcontrole wordt het boomonderhoud  
uitgevoerd. Het onderhoud wordt uitgevoerd door European Tree Workers (ETW) 
of gelijkwaardig. 

bescherming bomen bij werkzaamheden en evenementen
In de stad zijn voortdurend activiteiten die bomen kunnen beschadigen of bij-
voorbeeld de grond rondom verdichten. Dit kunnen bouwactiviteiten zijn, maar 
ook parkeren van auto’s of het opslaan van materialen. Bij de uitvoering van werk-
zaamheden of evenementen in de stad is het nodig om aandacht te besteden 
aan de bescherming van bomen en daar ook toezicht op te houden. Activiteiten, 
werkzaamheden en evenementen mogen geen schade aan de bomen of wortels 
veroorzaken of de groeiomstandigheden verslechteren, zoals verdichting van de 
groeiplaats. In de vergunningverlening en in de handhaving moet hier aandacht 
aan worden besteed.
Bij de bescherming gaat het onder andere over:

• Geen activiteiten binnen de kroonprojectie en bij voorkeur de hele kroon- 
projectie afzetten met een hek.

• Voorkomen van verdichting van de grond rondom de bomen: geen opslag  
van materiaal, parkeren van auto’s of plaatsen van keten, containers of dixi’s.

• Bescherming aanbrengen rondom de stam tegen beschadigingen.
• Geen verkeer en indien noodzakelijk alleen op rijplaten.
• Niet graven of ophogen.

Het is belangrijk dat bij de organisatoren van evenementen en bouwers kennis aan-
wezig is. De poster van het Norminstituut Bomen ‘werken rond bomen’ geeft een 
overzicht van de maatregelen. 
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Bomen en geld

Bomen hebben waarde. We kunnen dat omschrijven, maar ook in geld uitdrukken. Er zijn verschillende manieren om dat te 
doen. Allereerst door gewoon te kijken naar wat het daadwerkelijk kost om een boom te kopen, te planten en te onderhouden. 
De zogenaamde monetaire waarde wordt gebruikt om schade te verhalen. De tool van TEEB-STAD gaat een stapje verder met 
een maatschappelijke kosten- en batenanalyse. Deze tool berekent wat het ons als maatschappij oplevert om groen en bomen 
te hebben en wie van deze baten profiteren. Het laat zien dat de maatschappelijke baten van groen de kosten overtreffen.

wat kost een boom?
Voor een eigenaar van een boom bestaan de directe kosten voor een boom uit de 
kosten voor het planten (de boom zelf en het maken van de groeiplaats), voor het 
onderhoud (bijvoorbeeld regelmatig snoeien en het opruimen van blad) en uitein-
delijk de kap. Voor een gemeente zijn er ook kosten voor inspecteren en toezicht 
houden bij de uitvoering. Daarnaast zijn er kosten voor de organisatie zoals het 
maken van plannen en bestekken, bijhouden van gegevensbestanden, beoordelen 
van aanvragen voor kappen of meldingen van overlast.
Het is duidelijk dat bomen geld kosten. Als we de 85.000 gemeentelijke bomen nu 
opnieuw zouden moeten planten dan kost dat ongeveer 150 miljoen euro. Dat is 
veel geld, maar komt niet in de buurt van de huidige daadwerkelijke (monetaire) 
waarde en de waarde in betekenis voor stad. We planten immers voor dit bedrag 
kleine bomen, waar nu ook volwassen en monumentale bomen staan.  

monetaire waarde
Een andere manier om de waarde van bomen te berekenen is ontwikkeld door 
de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB). Het is bedoeld om 
bijvoorbeeld bij schade door bouwwerkzaamheden de boomwaarde te bepalen.  
Dit gebeurt aan de hand van het Rekenmodel Boomwaarde. Het model is primair 
bedoeld voor individueel beheerde bomen of boomgroepen in de openbare ruim-
te, tuinen en parken waarbij er geen sprake is van een primaire productiefunctie. 
Het Rekenmodel Boomwaarde is gebaseerd op de kosten die nodig zijn voor het 

verkrijgen van een vergelijkbare boom op dezelfde locatie. Daarvoor wordt geke-
ken naar de aankoop van de boom, maar ook naar de beheerkosten, afschrijving 
en de opgetreden schade. Op basis van een dergelijke berekening kan een boom 
tienduizenden euro’s waard zijn. Als er sprake is van vernieling van bomen wordt 
de monetaire waarde gebruikt om de schade te bepalen voor een eventuele be-
stuurlijke boete.

teeb stad, inzicht in baten
De studie TEEB-stad (the Economics of Ecosystems and Biodiversity) rondde in 
2012 af met de conclusie dat maatschappelijke baten van groen en water ander-
half tot twee keer hoger zijn dan de maatschappelijke kosten (Publicatie “Groen 
loont met TEEB-stad”). Om dit voordeel inzichtelijk te maken is de TEEB-stad tool 
ontwikkeld. Het is een instrument dat plannenmakers, gemeenten, ontwikkelaars, 
bedrijven en (burger)organisaties de mogelijkheid geeft om zelf de waarde van 
groen en water in hun leefomgeving te berekenen en te begrijpen. De tool focust 
op de opbrengsten en wie daarvan profiteert in plaats van op de kosten. Het idee 
is dat door het vroegtijdig betrekken van baathouders bij ontwikkelingsplannen 
een rendabeler project met meer draagvlak kan worden gerealiseerd. De TEEB-
stad tool bevat (vooralsnog) de tien meest voorkomende en generiek berekenbare 
maatschappelijke baten van groene en blauwe maatregelen. Deze worden indica-
tief berekend. Het gaat bijvoorbeeld om baten voor gezondheid, energiebesparing 
en de prijs van huizen. Het model wordt steeds verbeterd en verfijnd.
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Boomziekten

Ziekten, aantastingen en plagen hebben veel invloed op het bomenbestand. Naast de noodzakelijke bestrijding, richten  
we onze aandacht vooral op preventie. Bomen in de stad zijn extra kwetsbaar. Het intensieve gebruik van de stad maakt dat  
bomen vaker te kampen hebben met krappe groeiplaatsen. Het stedelijk milieu, de versteende omgeving en het veranderende 
klimaat zet bomen onder druk. Conditioneel zwakkere bomen hebben minder weerstand en zijn gevoeliger voor ziekten,  
aantastingen en plagen. Goede groeiplaatsen en een juiste gevarieerde boomsoortkeuze vormt dus de basis voor het voor- 
komen van ziekten. Daarnaast nemen we maatregelen om verspreiding te voorkomen. 

ziekten en plagen
De laatste dertig jaar hebben enkele ziekten en plagen veel invloed gehad op ons 
bomenbestand en het beheer ervan. De belangrijkste daarvan zijn de eikenproces-
sierups, iepziekte, massaria, paardenkastanjebloedingsziekte en essentaksterfte. 
Niet altijd is het mogelijk om ziekten en plagen goed te bestrijden. Voor een 
aantal ziekten, zoals de paardenkastanjebloedingsziekte en de essentaksterfte,  
bestaat nog geen effectieve behandelmethode. De aangetaste bomen sterven 
uiteindelijk aan deze ziekten. Wel kunnen we voor een zo goed mogelijke boven- 
en ondergrondse groeiplaats en een goed onderhoud zorgen, waardoor de kans 
op ziekten en plagen afneemt. Een grotere variatie in boomsoorten en genetisch 
materiaal voorkomt dat in gebieden veel bomen tegelijk ziek worden met een 
kaalslag als gevolg.

maatregelen
Deze maatregelen nemen we om ziekten en plagen te bestrijden, niet verder te 
verspreiden of te voorkomen:

• We zorgen voor een goede boven- en ondergrondse groeiplaats.
• We stimuleren een brede variatie aan boomsoorten.
• We inspecteren al onze bomen minimaal een keer per drie jaar, waardoor we 

ziekten en plagen snel in beeld hebben.

• Indien verspreiding wordt voorkomen door een bepaalde manier van wer-
ken stellen we hiervoor een protocol op en nemen dit op in aanbestedingen  
en bestekken. 

• Zieke of aangetaste bomen inspecteren we vaker.
• We beschikken over specialistische vakkennis over boomziekten en plagen  

en houden deze actueel.
• We delen onze specialistische vakkennis met collega’s in de ‘keten bomen’  

en kennisinstituten.
• We hebben in de APV een juridisch handvat vastgelegd waardoor we bij ziek-

ten en plagen snel en adequaat kunnen ingrijpen.
• We herplanten bomen als het voorkomen en behandelen van de ziekte niet 

heeft gewerkt en we zieke of dode bomen hebben moeten kappen. 

 
‘Bomen in de stad 

zijn kwetsbaar voor  
ziekten en plagen’ 
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Hinder en overlast

Bomen hebben niet alleen positieve effecten. Mensen ervaren bomen soms als last in plaats van als lust. De gemeente krijgt 
regelmatig klachten over bomen die hinder of overlast veroorzaken en zo een aantrekkelijke beleving van de woning en (woon)
omgeving aantasten. We nemen dergelijke klachten serieus en onderzoeken steeds of we maatregelen kunnen nemen om deze 
hinder en overlast te verminderen of helemaal weg te nemen. De mogelijke maatregelen hangen af van de mate van overlast 
ten opzichte van de betekenis en waarde van de boom voor de plek. Het is vaak een afweging tussen het individuele belang ten 
opzichte van het algemene belang. De uitkomst kan ‘niets doen’ zijn en dan moet de situatie worden geaccepteerd. Het andere 
uiterste is dat de overlast zo ernstig is dat we een boom zelfs kappen. Tussen deze twee uiterste uitkomsten is een variëteit aan 
maatregelen denkbaar om de hinder te verminderen. Dit kunnen maatregelen aan de boom of in de omgeving zijn.

wanneer is iets hinder?
Hinder is subjectief en persoonsgebonden. Wat de één als overlast ervaart is voor 
de ander juist een genot. Niet iedere vorm van overlast is ernstig genoeg om over 
te gaan tot het treffen van maatregelen. Het Burgerlijk Wetboek hanteert het be-
grip ‘onrechtmatige hinder’ om aan te geven wanneer overlast als zwaarwegend 
en buitenproportioneel kan worden beschouwd. Uit uitspraken van de rechter 
blijkt dat de aard, ernst en duur van de hinder, de daardoor veroorzaakte schade 
en specifieke plaatselijke omstandigheden meespelen. In een dichtbebouwde 
stad moeten bijvoorbeeld bepaalde vormen van overlast eerder worden geaccep-
teerd dan op het platteland.

Het is in ieder geval geen zwaarwegende en buitenproportionele hinder als: 

• Het over de normale kenmerken van bomen gaat, zoals bladval, afvallende  
zaden of vruchten of enige mate van beschaduwing. 

• Als de hinder al bestond voor vestiging, dan is er minder reden om hinder als 
onrechtmatig aan te merken.

afweging in vier stappen
Als iemand meldt dat er ernstige overlast is dan wordt de situatie onderzocht. De 
gemeente reageert terughoudend op verzoeken van kap of rigoureuze snoei in 
haar eigen bomenbestand. Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen de hin-
der, de technische staat van de boom en de diverse waarden van de boom in rela-
tie tot de omgeving. Het kappen van de boom gebeurt niet zomaar. Er wordt altijd 
eerst gekeken naar andere mogelijke maatregelen, zowel aan de boom als in de 
omgeving, om de overlast te verminderen. Is er bijvoorbeeld last van roetdauw op 
geparkeerde auto’s, wordt eerst gekeken of de honing- en roetdauw kan worden 
verminderd of dat het mogelijk is om elders te parkeren.  
Om de afweging te kunnen maken worden vier onderdelen onderzocht:

1: Is er sprake van zwaarwegende en buitenproportionele hinder?
De eerste vraag die beantwoord moet worden voor de afweging is hoe groot de 
hinder is en of dit valt onder de term ‘zwaarwegend en buitenproportioneel’. 

2:  Is er sprake van ‘de juiste boom op de juiste plek’?
Is er sprake van een goede plek en een boom die daarbij past, zoals omschreven 
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in de hoofdstukken ‘de juiste plek’ en ‘de juiste boom’. Er kan bijvoorbeeld sprake 
zijn een prima groeiplaats, waarbij toch hinder ontstaat omdat de gekozen boom 
te groot is voor de plek. In de beoordeling wordt onderscheid gemaakt in ‘goed’ 
( juiste boom en juiste plek), ‘matig’ ( juiste plek, verkeerde boom of andersom) of 
‘slecht’ (verkeerde boom op de verkeerde plek).

3:  Wat is de conditie en technische staat van de boom?
Gekeken wordt naar de conditie en technische staat van de boom, zoals bepaald 
in de boominspecties, te onderscheiden in voldoende (V)  en onvoldoende (O).  
De staat van de boom geeft inzicht in hoeverre het nog de moeite waard is om te 
investeren in maatregelen om de overlast te beperken.

4: Wat is de waarde voor de omgeving en de structuur?
De laatste stap bekijkt de waarde en betekenis die de boom heeft voor de om-
geving en voor de structuur waar hij deel van uitmaakt. Het gaat dan over alle 
waarden, zoals in het hoofdstuk ‘waarde van bomen’ zijn benoemd: waarde van 
de boom, waarde voor gebruik en beleving, ecologie en natuur, milieu en klimaat, 
cultuurhistorie en ruimtelijke structuur en landschap. Deze afweging kan de af-
weging naar wel of niet kappen doen omslaan. 

maatregelen
De afweging over hinder en overlast kent drie mogelijke uitkomsten: 

• Treffen van een alternatieve maatregel aan de boom, zoals snoei, of in de 
omgeving. De maatregelen moeten bij voorkeur de oorzaak wegnemen, 
maar kunnen ook gericht zijn op het verminderen van het effect. Veel maat-
regelen werken helaas alleen tijdelijk. Bij het nemen van maatregelen ma-
ken we een afweging tussen de kosten, de boom en het mogelijke effect.  
Het nemen van maatregelen wordt altijd overwogen. Pas als hier geen mo-
gelijkheden worden gezien, ze te duur zijn ten opzichte van het effect of het 
effect maar zeer tijdelijk is, wordt de volgende stap naar kappen of niet kappen 
gezet.

• Niet kappen en dus nietsdoen; de hinder, overlast of schade die optreedt, weegt 
in deze gevallen niet op tegen de waarde van de boom. Dit kan omdat het een 

vitale boom op een prima plek is, of bijvoorbeeld een boom met een aanzien-
lijke waarde voor de omgeving omdat het de enige boom in een straat is.

• Kappen van de boom. Kap vindt plaats als de ondervonden hinder opweegt 
tegen de kwaliteit en waarden van de boom. Dit betekent dat er eerder kap 
plaatsvindt als de boom op een slechte groeiplaats staat, in een onvoldoende 
technische staat is en relatief weinig waarde heeft voor de omgeving. Daarbij 
is kap ook altijd afhankelijk van het beschikbaar budget.

monumentale bomen
Monumentale bomen mogen alleen worden gekapt als er zeer zwaarwegende 
argumenten zijn, meestal omdat de situatie onveilig is. Doordat het hier om hele 
waardevolle bomen gaat, moet overlast eerder worden geaccepteerd. Bij deze  
bomen wordt gezocht naar maatregelen en mogelijkheden om de overlast weg te 
nemen of te verminderen. Kap wordt dan niet overwogen.
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    neem een alternatieve maatregel 
om overlast te verminderen

    neem een alternatieve maatregel  
om overlast te verminderen

•  is kappen of herplant wenselijk 
in verband met waarde voor de  
omgeving en structuur?

•  betreft het een monumentale 
boom?

Afweging  hinder en overlast

•  is er sprake van buitenpro- 
portionele hinder en overlast?

•  is kappen niet wenselijk in verband  
met de waarde voor de omgeving  
en structuur?

   niet kappen c.q. niets doen    kappen

   afweging herplanten

goed

V O V O V O

matig slecht
•  is er sprake van de 

juiste boom op de 
juiste plek?

•  wat is de conditie en technische 
staat van de boom?  (Geovisia) 
V =voldoende  O =onvoldoende

ja

nee

nee ja ja

niet mogelijk niet mogelijk

+

nee

ja

nee
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vormen van hinder en overlast door bomen

Boomwortels veroorzaken schade aan rioleringen.
Beschadiging van verhardingen, tuinmuurtjes of andere bouwwerken  
door opdruk van boomwortels.

Bomen veroorzaken schaduw en maken woningen en tuinen te donker.

Er zijn gevaarlijke situaties door scherpe doorns, stekels en giftige bessen  
of bladeren.

 
Allergische verschijnselen.

Luizen en roetdauw; plakkerige en soms ook zwarte substantie  
op o.a. auto’s en tuinmeubilair als gevolg van bladluizen in de boom. 

Aanwezigheid van spinselmot.

Bomen nemen het zicht weg op reclameborden of bewegwijzering. 

Risico op valpartijen door opdruk van verharding.

Schaduwwerking op zonnepanelen door bomen.  
Of verminderde ontvangst bij schotels.

Overlast door vruchtval van bomen door deuken in auto’s of door lakschade, 
wespenoverlast, blad- en bloesemval.

Schade veroorzaakt door vallende vruchten, wroetende wortels, zwaaiende 
takken of in boom aanwezige dieren aan auto, terrastegels, fundering of 
gebouw.

zwaarwegend en buitenproportioneel (jurisprudentie)

Indien aantoonbaar onherstelbare schade ontstaat aan verhardingen of bouw- 
werken, met name schade aan gebouwen. 

Wanneer sprake is van ernstige belemmering van het daglicht in het hoofdvertrek 
van de woning of kantoor. Vuistregel: binnenverlichting is noodzakelijk gedurende 
ten minste driekwart van het aantal zonne-uren.

Waar gevaar is voor de veiligheid of volksgezondheid. Zoals op kinderspeelplekken, 
anders dan natuurspeelplekken of minder 2 meter van een erf met vee.

Indien een deskundige de directe relatie tussen betreffende specifieke boom en al-
lergie-verschijnselen aantoont. Afhankelijk van ernst en tijdsduur en mogelijkheden 
voor medische behandeling.

Terugkerende extreme overlast op druk bezochte locaties, waar bestrijdingsmetho-
den niet succesvol zijn gebleken. 

Nooit

Nooit

Indien het risico op valpartijen door intensief gebruik en opdruk van verhardingen 
door boomwortels groot is en niet met maatregelen te verminderen is.

Alleen als bomen zijn aangeplant nadat de zonnepanelen zijn geplaatst.

Slechts op intensief gebruikte locaties, als gevaarlijke situaties ontstaan door glad-
heid en niet op te lossen met reguliere reiniging.

Indien aantoonbaar onherstelbare schade ontstaat aan verhardingen of 
bouwwerken.

Wanneer is er sprake van hinder en overlast?
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Monumentale bomen

De meest speciale bomen van Amersfoort zijn de ‘monumentale bomen’. Ze hebben een respectabele leeftijd, omvang en één 
of meer andere bijzondere kenmerken. Er zijn momenteel 619 bomen met deze status opgenomen op de kaart ‘monumentale 
bomen in gemeentelijk eigendom’. Voor deze bomen geldt een kapverbod. Particulieren met een monumentale boom in hun  
eigen tuin, kunnen deze bij de gemeente aanmelden om op de kaart te laten plaatsen, waardoor deze bomen ook extra be-
scherming krijgen. De gemeente inspecteert ook deze bomen regulier.

wat is een monumentale boom?
De APV van Amersfoort geeft in artikel 4:12G ‘kaart met monumentale bomen’ 
 de criteria waaraan een monumentale boom moet voldoen. 

Een boom is monumentaal als deze:
meer dan 80 jaar geleden is geplant, of als het plantjaar onbekend is:  
een stam-diameter heeft van meer dan 100 cm op 1,3 meter hoogte boven  
maaiveld;  en een technische levensduur heeft van meer dan 5 jaar;   
en tenminste voldoet aan één van de onderstaande kenmerken:
•  Beeldbepalendheid
•  Ecologische waarde
•  Cultuurhistorische waarde
•  Zeldzaamheid, uniciteit of dendrologie

Op de kaart met monumentale bomen staat welke boom het betreft. In een be-
schrijving kunnen onderdelen worden genoemd waarop de bescherming is gericht.   
Voor de bomen die op de kaart met monumentale bomen staan, wordt geen 
vergunning tot kap afgegeven. De bescherming van monumentale bomen be-
staat dus effectief uit een kapverbod, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn 
om hier van af te wijken. Meestal betreft dit de veiligheid van de omgeving van-
wege de technische staat van de boom, te beoordelen door een gespecialiseerd 
boomdeskundige.

monumentale bomen in particuliere tuinen
Op dit moment (APV juni 2017) zijn er alleen bomen in eigendom van de ge-
meente met een monumentale status. Maar ook in particuliere tuinen en andere 
terreinen staan bomen die aan de criteria van een monumentale boom voldoen. 
Deze bomen zijn waardevol voor onze stad. We bieden daarom de mogelijkheid 
om deze bomen vrijwillig aan te melden voor een monumentale status. Deze bo-
men worden dan beschermd door een kapverbod. Bomen in particuliere tuinen 
(dus met een particuliere eigenaar, niet op terreinen van organisaties, bedrijven, 
andere overheden en instellingen) nemen we, indien gewenst, mee in de reguliere 
gemeentelijke inspecties. De eigenaar krijgt hierdoor elke drie jaar een professi-
oneel advies voor onderhoud en instandhouding van de boom. We onderzoeken 
mogelijkheden om ook bij de uitvoering van het onderhoud te ondersteunen. 
Monumentale bomen behouden zo hun grote waarde voor de stad. 

hoe houden we de lijst met monumentale bomen actueel?
Het bestand aan monumentale bomen verandert. Ook monumentale bomen 
moeten we helaas soms kappen om de veiligheid te garanderen. Maar langzamer-
hand worden er ook weer nieuwe bomen monumentaal. Een keer per vijf jaar on-
derzoeken we de groep bomen met potentie om monumentaal te worden. Als zij 
voldoen aan de criteria worden zij op de kaart geplaatst. Het aantal monumentale 
bomen kan ook groeien door verzoeken van particuliere eigenaren van bomen om 
deze bomen op de kaart te plaatsen.  
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klimaat
vangen van fijnstof

beleving
grootste boom in 

de omgeving

boomwaarde
oudste boom in 

de omgeving

klimaat
verkoeling in 
de schaduw

cultuurhistorie
een boom met 

een verhaal

beleving
hekken voor 

veiligheid

beleving
picknicken

veterane 
bomen

ruimtelijke structuur
beeldbepalend voor de omgeving

ecologie
leefplek dieren, insecten, vogels

ecologie
rottend hout en gaten in de stam

Op plekken waar gevaarlijke situaties kunnen worden 
beheerst (bijvoorbeeld door het aanbrengen van 
hekken rondom) krijgen waardevolle monumentale 
bomen de kans om ‘veteraan’ te worden. 

Veterane bomen zijn in een laatste levensfase, maar 
kunnen nog lange tijd blijven leven. Ze zijn niet altijd 
meer veilig, ze takelen immers langzaam af. Dit is 
onder andere zichtbaar in rottend hout in de stam, 
takken of wortels, en een langzaam kleiner wordende 
kroon.

klimaat
vasthouden water
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