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VOORWOORD 
 
Basisgedachte van de bomenverordening is 
om boombelangen op een evenwichtige en 
heldere wijze te wegen tegen andere 
gemeentelijke en particuliere belangen. De 
bomenverordening is hierbij vooral gericht 
op houtopstanden die de leefbaarheid en 
groene kwaliteit van stad en landschap 
(gaan) bepalen. Zonder verordening zijn 
bomen vogelvrij. Bovendien hebben burgers 
en maatschappelijke organisaties de kans 
om invloed uit te oefenen op de beslissingen 
over bomen in hun eigen leefomgeving.  
 
Speciale aandacht krijgen bijzondere bomen. 
Deze bomen worden op een lijst 
geregistreerd; de lijst wordt jaarlijkse 
geactualiseerd. Aan de lijst ligt een 
beschermingsmethodiek ten grondslag.  
Hierbij gaat het niet alleen om de 
bescherming van de boom zelf, maar ook om 
de groeiplaats, zowel boven- als 
ondergronds.  
 
Markante bomen bepalen in hoge mate de 
schaal en de sfeer van de openbare ruimte. 
Dit geldt zowel voor het stedelijk als het 
landelijk gebied. Een grote plataan op een 
stadsplein of een majestueuze eik in een wei 
hebben - ieder op hun eigen manier - grote 
belevingswaarde. Ook een zeldzame 
boomsoort of een herdenkingsboom heeft 
zijn betekenis. Juist bijzondere bomen zijn 
het beschermen waard. Maar, bescherming 
of niet, ook bijzondere bomen zijn sterfelijk. 
Er moeten dus ook jonge bomen beschermd 
worden, die later tot monument kunnen 
uitgroeien. 
 
Te behouden bomen op bouwplaatsen zijn 
zeer kwetsbaar; dit wordt nog versterkt door 
het natuurlijk gedrag van mensen om iets bij 
een boom te stallen of op te slaan. Bomen 
worden als het ware opgezocht in plaats van 
met rust gelaten. Bovendien worden steeds 
meer kleine locaties in de bebouwde kom 
ontwikkeld, waar voor bestaande bomen 
weinig ruimte overblijft. Bij deze 
inbreidingen is de werkruimte tijdens de 
bouw bovendien erg krap. De druk op te 
handhaven bomen op bouwterreinen is 
derhalve groot. Zonder aandacht en 
maatregelen overleven bomen  vaak niet. 

Machines kunnen de kroon en stam 
beschadigen; door opslag van 
bouwmaterialen en stallen van voertuigen 
verdicht de bodem onder de boom; en bij 
bronbemaling kan de boom verdrogen. 
Richtlijnen en maatregelen zijn dus nodig. In 
beginsel dient de groeiplaats van een boom 
buiten alle werkzaamheden te blijven. Alleen 
bij zorgvuldige toepassing van de juiste 
maatregelen kan onder toezicht ook onder 
een boom gewerkt worden. In dit deel van 
de bomenverordening over bouwen bij 
bomen wordt systematisch aangegeven, 
welke handelingen op bouwplaatsen bij 
bomen verboden en welke onder voorbehoud 
toegestaan zijn.  
Wat voor bouwen bij bomen geldt  
–zorgvuldig werken op maat- geldt ook voor 
algemene werkzaamheden in de stad als het 
graven van kabel- en rioolsleuven of het 
aanleggen van uitwegen bij bomen. Op basis 
van deze nota worden aan deze 
werkzaamheden vooraf eisen gesteld.    
 
Leidend voor Hengelo is de 
Hoofdgroenstructuur 2010 uit het 
vastgestelde Gemeentelijk GroenPlan. Delen 
van deze structuur zijn stadsranden, wiggen, 
lanen en parken. De hoofdstraten en parken 
op wijkniveau vallen ook onder het stedelijke 
hoofdgroen. Bomen vormen de belangrijkste 
bouwstenen van deze structuur. 
 
Een goede groenstructuur versterkt de opzet 
en de identiteit van de stad; vertelt iets over 
het aanwezige landschap; en onderstreept 
de cultuurhistorische achtergrond. Een  
groenstructuur geeft bovendien inzicht in de 
mate van belangrijkheid van bomen.  
 
Bomen vragen om continuïteit en lange 
termijn. Deze aspecten vormen de basis voor 
de voorliggende bomenverordening. 

 
Aan de Bomenverordening ligt een 
methodiek ten grondslag, hoe met bomen in 
de ruimtelijke ordening wordt omgegaan. 
Speciale aandacht wordt besteed aan de 
bescherming van bijzondere bomen. In deze 
toelichting van de Bomenverordening wordt 
hiertoe beleidsdoelen met bijbehorend plan 
van uitvoering beschreven.  
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1 INLEIDING 

 
1.1 Algemeen 
Bomen bepalen in grote mate de schaal en 
sfeer van de openbare ruimte. Bovendien 
nemen ze naar verhouding op 
maaiveldhoogte weinig plaats in. Dat 
betekent niet, dat bomen maar overal 
geplant kunnen worden. Bomen vragen als 
levende organismen zowel boven- als 
ondergronds goede groeiomstandigheden. 
Alleen dan kunnen bomen tot volle wasdom 
komen. Een goed bomenbestand begint met 
het planten van de juiste boom(soort) op de 
juiste plaats. Goede bomen, die hun functie 
waar kunnen maken, zijn het beschermen 
waard; kwijnende bomen niet. Een 
verordening is nodig om de belangen van 
waardevolle bomen te behartigen.  
 

1.2 Actualisatie 
Bomenverordening gemeente 
Hengelo 
De Bomenverordening en de daarbij 
behorende nota ‘Beleidsdoeleinden en plan 
van uitvoering’ zijn op 25 september 2007 
door de raad vastgesteld. Inmiddels is uit de 
praktijk gebleken dat enkele artikelen in de 
Bomenverordening aanpassing behoeven. 
De aanpassingen hebben betrekking op het 
moment waarop gekapt mag worden, de 
periode waarbinnen compensatiegroen moet 
zijn aangeplant, compensatiebedragen en 
het zonder vergunning kappen van bomen.  
 
Daarnaast was in de Bomenverordening en 
in de nota ‘Beleidsdoeleinden en plan van 
uitvoering’ ruimte gereserveerd voor 
Bouwen bij bomen. Dit onderdeel is nu 
gereed en is toegevoegd aan zowel de 
Bomenverordening oktober 2009 als aan de 
nota ‘Beleidsdoeleinden en plan van 
uitvoering oktober 2009’. 
 
Deze Bomenverordening oktober 2009 
vervangt de Bomenverordening gemeente 
Hengelo, vastgesteld op 25 september 2007. 
 

1.3 Aanvullende regeling 
bouwen bij bomen       
Bescherming van bomen bij 
bouwwerkzaamheden is in de oude 
bomenverordening nog niet geregeld. Het 
veiligstellen van bomen behoeft echter 
uitgebreidt aandacht, om ze ook op de lange 
termijn duurzaam te behouden.  
Bestaande waardevolle houtopstanden 
dienen in bouwplannen volledig mee te 
tellen. Bomen op bouwterreinen zijn echter 
zonder afdoende maatregelen zeer 
kwetsbaar. In de nieuwe verordening staan 
in een stappenplan en bouwregels 

omschreven hoe moet worden omgegaan 
met bomen die op bouwplaatsen duurzaam 
moeten worden ingepast.  
 

1.4 Onderwerp 
De Bomenverordening gaat in beginsel over 
alle houtopstanden, waarbij bomen een rol 
spelen. De kleinste vorm van een 
houtopstand is een boom. Een boom wordt 
gedefinieerd als een houtachtig, overblijvend 
gewas met opgaande stam en kroon. Soms 
is een boom meerstammig. In juridische zin 
moet de (dikste) stam van een boom op 
1.30 m boven het maaiveld minimaal 10 cm 
bedragen. 
 
Onder houtopstanden met bomen vallen 
begroeiingselementen als kwekerij, 
sparrenakker, boomgaard, hakhoutbos, 
productiebos, natuurlijk bos, houtwal, 
bomenrij, bomengroep en vrijstaande boom.  

 
Een speciale beschermingsstatus hebben 
bijzondere bomen, die door hun 
beeldbepalend en/of symbolisch karakter, nu 
of in de toekomst, een speciale status 
verdienen. Deze bomen kunnen solitair zijn, 
maar ook een groep of laan vormen.  
Bijzondere bomen kunnen monumentale 
bomen, toekomstig monumentale bomen,  
herdenkingsbomen en dendrologisch 
waardevolle bomen zijn.  
 

Ook bestaande waardevolle houtopstanden 
in bouwplannen verdienen een 
beschermingsstatus, vergelijkbaar met het 
veiligstellen van een bijzondere boom. In de 
bomenverordening staat hoe moet worden 
omgegaan met bomen die op bouwplaatsen 
duurzaam moeten worden ingepast.   
 

1.5 Beleidsdoelen  
Centraal in de gemeentelijke 
bomenverordening staat het handhaven van 
houtopstanden, niet het verwijderen ervan. 
Natuurlijke verschijnselen als stuifmeel, 
vallende vruchten, bladeren of takjes zijn 
geen reden voor kappen of rooien; 
schaduwwerking, algvorming en luizen 
evenmin. Komen er wel zwaarwegende 
kapaanvragen, dan biedt de 
bomenverordening het toetsingskader om tot 
een juridisch goede afweging te komen. Voor 
bijzondere bomen is een speciaal 
beschermingstraject van toepassing. De 
afwegingsprocedure is wel pragmatisch 
gehouden. In deze boomverordening zijn 
boombescherming en werkbaarheid 
gecombineerd. 
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1.6 Kernpunten      
De voorliggende bomenverordening schat de 
houtopstanden systematisch op hun waarde 
en maakt het omgaan met houtopstanden 
pragmatisch.  
 
Voor houtopstanden als natuurlijk bos, bosje 
en houtwal is altijd een kapaanvraag nodig. 
Voor het kappen van rijen, groepen en 
alleenstaande bomen zijn bepalingen 
opgenomen.     
 
De eigenaar van een kleine bebouwde kavel, 
waar door gebrek aan ruimte een boom van 
de grootste orde zelden tot volle wasdom 
kan komen, is vrijgesteld. De ondergrens 
van bebouwde kavels, waarvoor een 
kapaanvraag nodig is, is gesteld op 300 m2; 
deze, kadastraal gemakkelijk te meten, 
oppervlakte is dus inclusief bebouwing. In 
Hengelo zijn iets meer dan helft van de 
bebouwde kavels kleiner dan 300 m2. 
Bomen, die in de lijst van Bijzondere bomen 
zijn opgenomen, zijn altijd 
kapvergunningplichting. Waardevolle, te 
handhaven grote bomen op te verkavelen 
bouwlokaties dienen op gemeentegrond dan 
wel op ruime percelen terecht te komen. 
 
Op particulier terreinen groter dan 300 m2 
(inclusief bebouwing) is het kappen, rooien 
of verplanten van bomen met een 
stamdiameter onder de 30 cm (gemeten op 
borsthoogte = 1.30 meter boven maaiveld) 
vergunningvrij. Voor het kappen van bomen 
op gemeentegrond geldt een strengere 
ondergrens van 20 cm. Deze criteria gelden 
voor alle soorten bomen.  
 
Omdat in het verleden kapaanvragen tot 30 
cm bijna altijd werden gehonoreerd, worden 
door de voornoemde ondergrenzen onnodige 
procedures voorkomen.  Bovendien kan 
noodzakelijk onderhoud aan houtopstanden, 
maar ook het  verplanten van kleine bomen 
tot 20 cm (was 10 cm) zonder procedure 
plaatsvinden. De aandacht voor 
bescherming, dus ook tijd en geld, richt zich 
op grotere, minder vervangbare bomen die 
immers het meest beeldbepalend zijn. Grote 
bomen zijn meestal onderwerp van 
discussie, niet kleine bomen.   
 
Bomen in de juridische erfzone van 2 meter 
van een kavelgrens vragen wat extra 
aandacht. In beginsel mogen deze bomen 
zondermeer worden gekapt. Maar er zijn 
uitzonderingen: oude afspraken, de 
verjaringstermijn van 20 jaar, een 
handhavingsvergoeding en/of een bijzondere 
status.  
 
Vergunningplichtige houtopstanden worden 
systematisch op hun landschappelijke, 
ecologische en recreatieve waarde getoetst. 

Door houtopstanden bij kapaanvraag aan 
meerwaarden te toetsen wordt automatisch 
een degelijke afweging gemaakt. Dit doet 
recht aan de houtopstanden. Het al dan niet 
verlenen van de vergunning wordt zo goed 
onderbouwd.  
 
Te kappen of rooien houtopstanden dienen 
altijd te worden gecompenseerd, tenzij er 
sprake is van dunning voor onderhoud van 
bos, bosje en houtwal. Een vast, maar 
flexibel compensatiesysteem garandeert en 
regelt de vervanging van te kappen 
houtopstanden. Als er geen directe ruimte is 
voor vervanging, kan geldelijk 
gecompenseerd worden. 
 
In de verordening is een taxatiebepaling 
voor bijzondere gevallen opgenomen. Het 
hanteren van geldwaarde van bomen komt 
van pas, als er sprake is van toegebrachte 
schade of illegale kap.   

 
In beginsel gaat de bomenverordening over 
ingrepen die het beeld van houtopstanden 
drastisch veranderen, bijvoorbeeld sterke 
vormverandering, kappen en verplanten. 
 
De Bomenverordening zet situering, 
verschijningsvorm en waarde van de 
houtopstand af tegen de vereiste of 
gevraagde handeling. Door per soort 
houtopstand toetsingsschema's na te lopen, 
kan op een inzichtelijke en praktische wijze 
afgewogen worden of de ingreep 
gerechtvaardigd is. Eventuele 
weigeringsgronden zijn dan helder. Bij 
toekenning van de aanvraag wordt duidelijk 
of herplant verplicht is en in welke vorm 
deze dient plaats te vinden.   
 
In een overzichtelijke handleiding staan de 
procedurele spelregels, die horen bij het hele 
traject van aanvraag indienen -  besluit 
nemen - vergunning verlenen -  tegen 
vergunning bezwaar maken -  compensatie 
vaststellen.   
 
Bijzondere bomen zijn separaat op een lijst 
vastgelegd; gemeentelijke  en particuliere 
bomen worden hierbij apart geregistreerd. 
Voor het opnemen van particuliere bomen is 
toestemming van de eigenaar vereist. 
Tussen eigenaren en gemeente worden 
afspraken gemaakt over in standhouding en 
onderhoud van de particuliere boom.  
    
Het streven is om bijzondere bomen, ook in 
de hectiek van de ruimtelijke ordening, 
zoveel mogelijk met rust te laten. 
Ruimtelijke ingrepen dienen “onopgemerkt”  
aan deze bomen voorbij te gaan. Hiertoe 
dienen bij ingrepen en werken bij deze 
bomen tien beschermingsgeboden te worden 
nageleefd. Op basis van een Boom Effect h
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Analyse (BEA) dient bewezen te worden, dat 
voorgenomen ingrepen een 
beschermwaardige boom niet schaden. 
Aangegeven dient te worden, welke 
maatregelen hiertoe achterwege gelaten of 
juist genomen worden.  
 
Speciale aandacht wordt besteed aan het 
traject van opstellen, actualiseren en 
registreren van de Bijzondere bomenlijst. 
Het gezond in stand houden van bijzondere 
bomen, ook die van particulieren, komt aan 
de orde bij het beheer en onderhoud. 
Toegelicht wordt verder, hoe de toetsing van 
plannen en controle van werkzaamheden 
nader worden geregeld. Uiteraard wordt 
aandacht besteed aan de communicatie.        
 
De gemeentelijke Bomenverordening bevat 
richtlijnen voor het omgaan met bestaande 
waardevolle bomen op bouwplaatsen.  
Voor te beschermen bomen op 
bouwterreinen worden eerst algemene 
randvoorwaarden geformuleerd. Deze 
worden voor de planfase vertaald in 
ontwerpeisen, afgestemd op het eindbeeld 
van de boom. De ontwerpeisen worden in de 
bestekfase verfijnd in concrete 
kwaliteitsrichtlijnen en 
resultaatverplichtingen. Basis hiervoor is het 
instellen van een driedimensionale 
beschermingszone rond de in te passen 
boom, inclusief zijn volledige groeiplaats.  
In de nota is systematisch aangegeven, 
welke handelingen binnen de 
boombeschermingszone verboden en welke 
handelingen onder voorwaarden toegestaan 
zijn. Deze bepalingen zijn ook toepasbaar bij 
algemene ingrepen bij bomen in de stad als 
het leggen van kabels en leidingen en het 
aanleggen van uitwegen. Bouwplaatsen 
staan derhalve symbool voor alle 
werkplekken bij bomen.     
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2 BELEIDSDOELEN 
 
 
1. Groen en natuur zijn volwaardige 

disiplines in (de hectiek) van de 
ruimtelijke ordening van Hengelo. 

 
2. De Bomenverordening richt zich in de 

procedures opde bescherming van de 
grotere, minder vervangbare bomen. 

 
3   Bijzondere bomen hebben een  speciale 

beschermingsstatus en kunnen alleen 
om zeer zwaarwegende redenen gekapt 
worden. 

 
4. Boombelangen dienen op een heldere 

wijze gewogen te worden tegen andere 
gemeentelijke en particuliere belangen. 

 
5. Kap van vergunningplichtige bomen 

dient alleen plaats te vinden, als de 
reden goed onderbouwd is. 

 
6. Goede bomen die gekapt worden, 

dienen te worden gecompenseerd. 
 
7. Bomen op bouw- en werkplaatsen, 

waarover afgesproken is dat ze 
behouden blijven, dienen tijdens en na 
de bouw of het werk goede 
bescherming te krijgen. 
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INTERMEZZO 
 
MEER DAN 32.000 BOMEN IN DE STAD HENGELO 
 
In de gemeente Hengelo staan binnen en 
buiten de stad duizenden bomen. Iedere 
boom heeft een eigenaar: het rijk, de 
provincie, de gemeente, landgoedeigenaren, 
bedrijven en particulieren. Iedere eigenaar 
heeft een doel met zijn boom. Dit kan zijn 
houtproductie, beschutting, verfraaiing, 
verbetering van het straatbeeld, 
natuurbeleving. Een eigenaar zorgt voor zijn 
eigen boom. Hij plant, snoeit en vervangt.  
 
De gemeente Hengelo beheert zijn eigen 
bomen. Alle gemeentelijke bomen binnen de 
bebouwde kom zijn opgenomen in een 
groenbeheersysteem. Genoteerd is de 
(latijnse) naam, het plantjaar en de 
standplaats. Het aantal bomen verandert per 
dag. Door een veranderende omgeving 
vallen bomen af en komen er bomen bij. Er 
wordt een hele wijk ingericht of een lange 
laan ingeplant. Er kan massaal een dodelijke  
 
 
 
 
 
 

 
ziekte uitbreken. Storm en vandalisme eisen 
hun tol. Bomen sterven van ouderdom. Alle 
wijzigingen in het bomenbestand worden op 
soort in het beheersysteem genoteerd. 
Op 1 januari 2000 stonden er  29845 
gemeentebomen in de bebouwde kom van 
Hengelo. Op 1 januari 2005 stond de teller 
op 32024 exemplaren. Het positief saldo 
over de laatste vier jaar, na aftrek van de 
gekapte bomen, bedraagt dus 2179 bomen. 
 
De meest nieuwe geplante soort boom is de 
zomereik, vanouds een typisch Twentse 
boom. Er zijn meer dan duizend zomereiken 
geplant. Maar ook andere eikensoorten zijn 
aan het bomenbestand toegevoegd, zoals de 
winter-, moeras- en moseik. Soorten, 
waarvan er enige tientallen zijn geplant, zijn 
verder esdoorn, els, haagbeuk, beuk, es, 
christusdoorn, magnolia, plataan en linde. 
Soms zijn deze bomen opgesplitst in 
cultuurvariëteiten. Hier en daar wordt een 
enkele bijzondere boomsoort geplant, 
bijvoorbeeld  een bruine beuk, tulpenboom, 
noot of watercypres.   
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3 PLAN VAN UITVOERING 
 BOMEN ALGEMEEN 
 
3.1  Inleiding 
Het plan van uitvoering omvat een 
systematiek om een aanvraag tot 
verwijdering of verandering van een 
houtopstand te kunnen wegen. Deze toetsing 
gaat uit van de huidige verschijningsvorm en 
de voorgenomen wijziging van de 
houtopstand en begint met de beschrijving 
van de houtopstand en de handeling. 
 

3.2 Beschrijving houtopstand 
Om te kunnen wegen of een voorgenomen 
ingreep in een houtbestand is 
gerechtvaardigd, is een aantal nadere 
gegevens van het betreffende houtbestand 
van belang: 
� Verschijningsvorm 

� Situering 

� Basiswaarde 

� Meerwaarde 

� Minderwaarde 

� Geldwaarde 

  

3.3 Verschijningsvorm 
De houtopstanden zijn ingedeeld naar 
verschijningsvorm. De mate van verandering 
van de verschijningsvorm speelt een rol in 
het afwegingsproces. Verschijningsvormen 
zijn:  
� Boomkwekerij, sparrenakker, 

boomgaard, productiebos en hakhoutbos   

� Natuurlijk bos, bosje en houtwal  

� Bomenrij, bomengroep en vrijstaande 

boom 
 
Een kwekerij, sparrenakker, boomgaard en 
productiebos is een geordend groenperceel 
met respectievelijk teeltbomen, kerstbomen 
en vruchtbomen. In een hakhoutperceel 
worden jonge bomen regelmatig tot op de 
stobben teruggezet om daarna weer uit te 
lopen.  
 
Natuurlijk bos is een meer dan 10 are groot 
perceel met gevarieerde boom- en 
struikbegroeiingen, die door dunning volop 
groeiruimte krijgen. Een bosje is een klein 
bos van minder dan 10 are met bomen en 
struiken. Een houtwal  is een lijnvormig 
beplantingselement met bomen en struiken.  
 
In een bomenrij staan minstens drie bomen 
op één lijn, meestal langs een weg, straat, 
watergang of kavel. Een boomgroep bestaat 
uit pleksgewijs gegroepeerde bomen. Een 
vrijstaande boom is een solitaire boom 
zonder groepsverband.  
 

 

 

3.4 Situering 
Van belang voor de toepassing van de 
Bomenverordening is de ligging van de 
houtopstand. Onderscheid is gemaakt in: 
� Buitengebied 

� Bebouwde kom  

� Bebouwde kavel van 300 m2 of meer 
� Erfzone kleiner dan 2 m 
 
De Boswet (1983) is van toepassing op het 
buitengebied, zoals vastgelegd in de 
begrenzingskaart van de bebouwde kom. 
Deze kaart is bijgevoegd, zie pagina 24. Doel 
van de Boswet is om het bosareaal in 
Nederland gelijk te houden. In het verlengde 
van de Boswet heeft de provincie Overijssel 
een Boscompensatieregeling opgesteld 
(1999). Ook de gemeente heeft de taak om 
de kwaliteit van de natuur en landschap te 
bewaken. Het binnenstedelijk gebied is bij 
uitstek het zorgveld van de gemeente. 
 
Omdat landschaps- en stadsbeelden vaak 
mede door particuliere bomen bepaald 
worden, moet de gemeente zich ook met 
deze bomen bezighouden. Het gaat hierbij  
om bomen in grotere tuinen, maar ook op 
terreinen van projectontwikkelaars.  
 
De standplaats van een boom ten opzichte 
van de erfgrens is in juridische zin van 
wezenlijk belang. Dit geldt zowel voor 
particulieren als gemeenten. Binnen twee 
meter van de erfgrens mag in beginsel geen 
boom staan, tenzij er afspraken gemaakt 
zijn; de boom er meer dan twintig jaar staat; 
er schadevergoeding voor instandhouding is 
betaald; en de boom een duidelijk 
vastgelegde status heeft. 
 

3.5 Basiswaarde  
Voor een goede afweging moet de 
houtopstand gekwalificeerd worden. De 
waardering begint met de: 
 
Basiswaarde 

 

De basiswaarde is de visuele waarde van de 
eigenlijke houtopstand op grond van soort, 
leeftijd, vorm en vitaliteit, onafhankelijk van 
de omgeving. Een oude, zich langzaam 
ontwikkelde houtopstand (oude loofbossen, 
grote beuk) heeft meer kwaliteit dan een 
jonge, snelgroeiende houtopstand, die in 
korte tijd te vervangen is (populierenbos, 
kleine berk). Een gezonde boom scoort 
hoger dan een aangetaste boom.  
 
Voor bossen wordt de indeling van de 
Provincie Overijssel gehanteerd, waarbij de 
vervangbaarheid centraal staat. Voor overige 
houtopstanden heeft Hengelo een eigen 
groeninventarisatie- en 
waarderingsmethodiek ontwikkeld. Een 
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speciale status hebben bomen die in de 
Bijzonder bomenlijst staan. 
 

3.6 Meerwaarde  
Behalve de feitelijke basiswaarde kunnen 
houtopstanden nog extra waarden hebben, 
zoals: 
 
Landschaps- en stadswaarde 
Natuur- en recreatiewaarde 

 

De meerwaarde is de maatschappelijke 
omgevingswaarde van de houtopstand. Van 
landschaps- of stadswaarde is sprake, als de 
houtopstand door zijn voorkomen en 
standplaats bijzondere beeldkwaliteit heeft 
en/of onderdeel is van een 
beplantingsstructuur. De cultuurhistorische 
waarde is hierin geïntegreerd. Herbergt een 
houtopstand op basis van de Flora- en 
faunawet beschermde planten en dieren 
en/of is deze onderdeel van een ecologische 
hoofdstructuur, dan heeft deze toegevoegde 
natuurwaarde. Bij recreatiewaarde heeft de 
houtopstand grote gebruiks- en 
belevingswaarde en/of is onderdeel van een 
recreatieve structuur.   
 

3.7 Minderwaarde 
Een houtopstand kan ook negatieve waarde 
op zijn omgeving hebben in de vorm van: 
 
Stormgevoeligheid 

Besmettelijke ziekte 

 

Stormgevoelige bomen zijn bomen, die door 
een instabiel wortelgestel en/of kwetsbare 
kroon bij harde wind gevaar opleveren.  Voor 
besmettelijke ziekte is de toewijzing op basis 
van de Plantenziektenkundewet bepalend.  
 

3.8 Geldwaarde 
Soms kan het nodig zijn de waarde of 
schade van een houtopstand in geld uit te 
drukken. Voor de waarde- en schadebepaling  
wordt een onafhankelijke taxateur 
ingeschakeld. 
 

3.9 Soorten ingrepen 
Handelingen, die de uiterlijke vorm van een 
vergunningplichtige houtopstand (drastisch) 
veranderen en die dus de toetsing moeten 
doorlopen, zijn: 
� Vormsnoeien 

      (van vrij uitgegroeide kronen) 

� Kappen 

� Rooien 

� Verplanten 

 
Vormsnoeien van uitgegroeide bomen is het 
sterk veranderen van het uiterlijk door 
knotten of kandelaberen, Kappen is het 

bovengronds omleggen van de boom met 
achterlating van de stobbe. Bij rooien wordt 
het wortelgestel mee verwijderd. Verplanten 
is het verplaatsen van de hele boom naar 
een andere plek.  
 
Buiten de verordening valt het van jongs af 
aan vormsnoeien van bomen. Het afzetten 
van bomen, het op enige decimeters 
omzagen van jonge bomen in hakhoutbossen 
met de bedoeling de stobben weer te laten 
uitlopen, valt met de nieuwe stamdikte 
automatisch binnen de verordening. Het 
dunnen van boselementen en houtwallen, 
dat wil zeggen het verwijderen van bomen  
ter bevordering van het voortbestaan van de 
overblijvende houtopstand, is vrijgesteld als 
de dunningspbomen niet dikker zijn dan  
20 cm. Zo zal in het algemeen zonder 
procedure gedund kunnen worden. Het 
dunnen door kap van bomen dikker of gelijk 
aan 20 cm is wel vergunningplichtig.   
 

3.10  Toetsing en compensatie 
Bij een voorgenomen ingreep in een 
houtopstand kan stap voor stap het traject 
aanvraag-besluit-vergunning-compensatie 
worden nagelopen. Hiertoe zijn in bijlagen 1, 
2, 3 en 4 handzame matrixen opgenomen.  
 
Eerst wordt de vraag beantwoord, of voor 
een voorgenomen handeling wel of geen 
aanvraag nodig is. Is geen aanvraag vereist, 
dan kan zonder meer gekapt, gerooid of 
verplant worden.  
 
Is een aanvraag wel vereist, dan kan via een 
toetsing worden bepaald, of men in beginsel 
wel of niet voor een vergunning in 
aanmerking komt. Is een vergunning  
mogelijk, dan kan worden afgewogen, of de 
ingreep een vergunning rechtvaardigt. Wordt 
er een vergunning toegekend, dan kan 
worden afgelezen, in welke vorm 
compensatie dient plaats te vinden.  
 
Op basis van het toetsingstraject wordt in 
ieder geval over iedere boom goed 
nagedacht. Eigenaren en belanghebbenden 
kunnen bezwaar maken tegen een weigering 
van de aanvraag of toekenning van de 
vergunning. Over een zware beslissing wordt 
zonodig vooraf overlegd.  
 
De toetsing vindt plaats door op basis van de 
objectbeschrijving per soort houtopstand een 
aantal diagrammen door te lopen. De 
matrixen bestaan uit een: 
� Beschrijvingsmatrix houtopstand 

� Basisdiagram 

� Afwegingsdiagram 

� Compensatiediagram
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3.11  Beschrijvingsmatrix 
houtopstand 
In dit schema worden alle relevante 
basisgegevens van de houtopstand 
genoteerd en wel: 
� Verschijningsvorm met soorten en maten 
� Basiswaarde 
� Meerwaarde 
� Minderwaarde 
� Geldwaarde 
Met deze basisgegevens kan vervolgens de 
toetsing worden nagelopen. 
 

3.12  Basisdiagram 
In het basisdiagram vindt per houtopstand 
de eerste selectie plaats. De basisvraag is, of 
het gaat het om: 
� Buitengebied of bebouwde kom 
� Oppervlakte bos(je) meer of minder dan 

10 are 
� Lengte bomenrij meer of minder dan 20 

stuks 
� Bebouwde kavel kleiner of gelijk en 

groter dan 300 m2 
� Stamdiameter boom kleiner of gelijk dan 

wel groter dan 30 cm (particulier) of  
20 cm (gemeente)  

 
In verband met de Boswet is voor natuurlijk 
bos en bomenrij het onderscheid in 
buitengebied of bebouwde kom van belang.  
De Boswet is van toepassing in het 
buitengebied voor bos van 10 are of meer en 
voor een bomenrij van minimaal 20 
exemplaren. Een gemeentelijke aanvraag is 
niet nodig. Voor bosjes van 10 are of minder 
of een rij met minder dan 20 bomen is wel 
een gemeentelijke aanvraag nodig. 
 
Voor bomenrij, bomengroep en vrijstaande 
boom zijn in deze verordening de volgende 
ondergrenzen gesteld: voor het kappen van 
bomen op een bebouwde kavel kleiner dan 
300 m2 is geen aanvraag nodig. Bomen op 
grotere kavels zijn  vergunningplichtig bij 
een stamdiameter van 30 cm of meer. Voor 
bomen op gemeentegrond geldt een 
ondergrens van 20 cm. 
  

3.13  Afwegingsdiagram 
Afweging vindt plaats volgens de 
afwegingsdiagrammen. 
 
Bij natuurlijk bos, bosje en houtwal is de 
mate van vervangbaarheid volgens het 
Provinciale compensatiebeginsel een 
afwegingscriterium.  
Er zijn vier klassen: 
� Zeer moeilijk vervangbaar (minimaal 

100 jaar) B+++ 
� Moeilijk vervangbaar ( 25 tot 100 jaar) 

B++ 
� Vervangbaar (jonger dan 25 jaar) B+ 
� Aftakelend B- 

 
Bij bomenrij, boomgroep en alleenstaande 
boom vindt afweging plaats op basis van  de 
eigen basiswaarde van de houtopstand met 
eventuele meer- of minderwaarde. 
De basiswaarde bestaat uit vijf categorieën; 
� Bijzondere basiswaarde B+++ 
� Zeer goede basiswaarde  B++ 
� Goede (gemiddelde) basiswaarde  B+ 
� Matige basiswaarde B+/- 
� Slechte basiswaarde B- 
 
De eigen basiswaarde van een houtopstand 
kan verhoogd worden als deze een of meer  
omgevingswaarden heeft. Basiswaarde B+ 
kan zo B++ worden. Meerwaarden, zoals 
omschreven in hoofdstuk 2.4, zijn: 
� Landschaps- en stadswaarde LS+ 
� Natuur- en recreatiewaarde NR+ 
 
Omgekeerd kan een houtopstand bij 
negatieve (omgevings)factoren in waarde 
afnemen. Minderwaarden, zoals verwoord in 
hoofdstuk 2.5,  kunnen zijn: 
� Stormgevoeligheid  S- 
� Besmettelijke ziekte Z- 
 
De waarde van een houtopstand met  B+ 
kan door een meerwaarde oplopen tot B++.  
Een stormgevoelige bijzondere boom kan 
van B+++ naar B- zakken. 
 
De resultante van de basiswaarde en de 
meer- of minderwaarde is de: 
 
Toetsingswaarde 

 
De uiteindelijk vastgestelde toetsingswaarde 
van de houtopstand wordt afgewogen tegen 
de voorgenomen handeling. Zeer moeilijk 
vervangbare bossen, bijzondere bomen en 
zeer goede bomen met meerwaarde ( 
B+++) komen in beginsel niet in aanmerking 
voor een kapvergunning. Houtopstanden met 
een ++ en met een + gaan respectievelijke 
een zwaar en licht afwegingstraject in. Dit 
kan al dan niet tot een vergunning leiden. 
Houtopstanden met een +/- en een - komen 
in beginsel in aanmerking voor een 
kapvergunning.  
 
In ieder geval wordt met deze methodiek 
over iedere houtopstand goed nagedacht. De 
beslissingsmogelijkheden worden dus: 
 
Geen vergunning 

Vergunning 
 

Als bomen, waarvoor vergunning is 
verstrekt, gemakkelijk kunnen worden 
verplant, wordt dit overwogen. In het 
algemeen is het verplanten van bomen een 
tijdrovend en duur proces; het planten van 
grote bomen van de kwekerij is veel 
goedkoper en biedt meer kans op succes.  
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Bij verwijdering van de houtopstand is altijd 
compensatie vereist.  
 

3.14 Compensatiediagram 
Kap dient bijna altijd gecompenseerd te 
worden; uitgezonderd is dunnen voor 
onderhoud van bossen en houtwallen. Een 
matige of slechte boom B+/- en B- wordt 
alleen gecompenseerd als er sprake is van 
meerwaarde. 
 
Compensatie van houtopstanden dient in 
dezelfde of hogere categorie als de 
oorspronkelijke opstand plaats te vinden. De 
hoogte van de compensatie hangt af van de 
hoogst vastgestelde pluswaarde van de 
houtopstand. Een zieke monumentale boom 
met B- wordt dus vervangen op basis van 
zijn oorspronkelijke waarde B+++. Deze 
waarde is de: 
 
Compensatiewaarde 

 
Bij natuurlijk bos en bosje vindt altijd extra 
herplant in oppervlakte plaats. Hierbij zijn de 
normen van het Provinciale 
compensatiebeginsel gehanteerd. De 
vermenigvuldigingsfactor van bos hangt af 
van de vervangbaarheidsgraad en de 
situering van de compensatie ten opzichte 
van de Provinciaal Ecologische 
Hoofdstructuur (PEHS). Zo geldt voor 
moeilijk vervangbaar bos een 
compensatienorm van 1,3 x bij herplant in 
de PEHS.  Buiten de structuren van de PEHS  
moet meer herplant worden en wel 1,7 X de 
oorspronkelijke oppervlakte.  
 
Voor een bosje of houtwal is naast de mate 
van vervangbaarheid de ligging ten opzichte 
van de Hoofdgroenstructuur van het 
Gemeentelijk GroenPlan (GGP) bepalend. 
Voor een vervangbare houtwal geldt een 
compensatieplicht van 1,1 x binnen het GGP 
en 1,3 x buiten het GGP.  
 
Voor natuurlijk bos, bosje en houtwal zijn 
drie herplantmogelijkheden: 
� Compensatie 1,7 x de oorspronkelijke 

oppervlakte bos(je) of lengte houtwal 
� Compensatie 1,3 x de oorspronkelijke 

oppervlakte bos(je) of lengte houtwal 
� Compensatie 1,1 x de oorspronkelijke 

oppervlakte bos(je) of lengte houtwal 
 
Een bomenrij, boomgroep en alleenstaande 
boom wordt in aantallen gecompenseerd. De 
te herplanten aantallen hangen af van de 
stamdiameter en de compensatiewaarde van 
de oorspronkelijke boom en de maat van de 
nieuwe boom. Voor een gemiddelde boom 
(B+) wordt de volgende reeks gehanteerd: 

� Stamdiameter (20)30-60 cm: 2 nieuwe 
bomen standaardmaat 16/18/20 

� Stamdiameter 60-90 cm: 3 nieuwe 
bomen standaardmaat 16/18/20 

� Stamdiameter >90 cm: 4 nieuwe bomen 
standaardmaat 16/18/20 

 
een B++ boom wordt met 1 boom extra 
gecompenseerd en een B+++ boom met 2 
exemplaren. 
 
Het compensatiesysteem is flexibel. Er kan 
ook een grotere maat herplant worden. Bij 
iedere groter maat neemt het aantal te 
compenseren bomen evenredig af. Zo is 
uitwisseling mogelijk. Voorbeeld: voor een 
gekapte boom B++ met stamdiameter 60-90 
cm kunnen geplant worden: 
� 4 bomen maat 18/20 
� 3 bomen maat 20/25  
� 2 bomen maat 25/30 
� 1 boom maat 30/35   
 
Een bijzondere boom wordt altijd met de 
extra grote maat van 45/50 gecompenseerd. 
 
Compensatie van houtopstanden kan 
plaatsvinden in de vorm van: 
� Directe herplant   
� Storting in Compensatiefonds 
 
Compensatie dient eerst op het terrein of in 
de directe omgeving ervan gezocht te 
worden. Is hier geen ruimte, dan kan elders 
gecompenseerd worden, bij voorkeur in de 
hoofdgroenstructuur van het Gemeentelijk 
GroenPlan. Bij compensatie hoort een 
instandhoudingsplicht. Vandaar dat 
compensatiegroen in het gemeentelijk 
Boombeheersysteem wordt gemarkeerd.  
Is er geen locatie voor een te kappen bosje, 
houtwal, bomenrij, bomengroep of 
vrijstaande boom te vinden, dan wordt er 
geld in een Compensatiefonds gestort. De 
hoogte van het bedrag is de aanschafprijs 
met plantkosten. Dit geld dient altijd aan 
groen en/of natuur te worden besteed. 
Budgethouder van het Compensatiefonds is 
Wijkzaken (coördinator Groen). Bos dient 
altijd in natura herplant te worden; 
geldelijke compensatie voor bos is niet 
mogelijk. De zoekvolgorde voor compensatie 
is dus: 
� Op dezelfde lokatie 
� Iin de directe omgeving 
� In dezelfde wijk of landschapstype 
� In een andere wijk of landschapstype 
� Buiten de gemeente (geldt alleen voor 

bos) 
� Stort bedrag nieuwwaarde bomen met 

plantkosten in het Compensatiefonds 
(geldt niet voor bos) 
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INTERMEZZO 
 
STADSVOGELS KUNNEN NIET ZONDER (GROTE) BOMEN 
 
Voor veel vogelsoorten zijn bomen en 
struiken van levensbelang. Opgaande 
beplanting biedt voedsel en 
nestgelegenheid, maar ook 
rustplaatsen, schuilplekken en 
zangposten. Omgekeerd dragen vogels 
bij aan de verspreiding van 
plantenzaden. Bomen, struiken en 
vogels vormen een ingewikkeld netwerk 
van relatiepatronen.  
 
De wet van de ruimtelijke scheiding 
Dieren proberen van nature ruimtelijk zo 
gescheiden mogelijk te leven. Aldus kan 
onderlinge (voedsel)-concurrentie worden 
vermeden. Iedere vogelsoort heeft zijn eigen 
leefplek: de Tjiftjaf  zoekt zijn voedsel in de 
kruin van een boom, de Boomklever op de 
stam en dikke ondertakken. Grote bomen 
zijn vogelwerelden op zich. Door hun 
formaat zijn er voor veel soorten 
boomvogels voedsel- en nestelplekken te 
vinden en kan voldaan worden aan de wet 
van de ruimtelijke scheiding. Vooral 
volgroeide Eiken trekken veel vogels. 
 
De Twentse eik, een echte vogelboom 
De Eik is niet alleen een markante boom, 
maar ook een vogelboom bij uitstek. Een 
volwassen Eik met zijn grillige kroon, 
knoestige takken en diepgegroefde stam 
biedt volop ruimtelijke variatie, voedsel en 
nestgelegenheid. Zo'n 50 vogelsoorten 
hebben iets met de Eik.  
In de ruwe schors, maar ook op de takken, 
twijgen en bladeren huizen veel 
ongewervelde dieren en insecten. Hier 
komen onder meer Spechten, Mezen en 
Fluiters op af. De eikel wordt door veel 
vogels gegeten, zoals de Grote bonte specht 
en Kauw. 
De Eik biedt vele mogelijkheden om te 
nestelen. De grillige vertakking en ruwe 
schors geven goed houvast aan allerhande 
nestmateriaal als takken, twijgen en spinrag 
voor bijvoorbeeld Buizerd, Houtduif en 

Staartmees. En holten, al dan niet zelf 
gehakt, bieden onderdak aan holenbroeders 
als Bonte specht en Bosuil.  
 
Meer vogels in afwisselend bos   
Door bij de aanleg van (compensatie)bos uit 
te gaan van de leefvoorwaarden van de 
Grote bonte specht, Fluiter en Fitis ontstaat 
een gevarieerd bos met bomen, struiken en 
kruiden en een afwisseling in oud-jong, 
hoog-laag, open-dicht, vochtig-droog, 
donker-licht en levend-dood hout.  
De Grote bonte specht is een typische 
bosvogel, die volledig aangepast is het 
klimmen langs stammen. Spechten zijn 
holenbroeders, die zelf hun hol kunnen 
hakken. Ze zoeken hun voedsel vooral in 
dood en stervend hout. De Fluiter is een 
vogel van hoogopgaande bossen. Het nest 
daarentegen bevindt zich op beschutte 
plekjes op de grond. De Fitis leeft in meer 
open bossen met een niet te dichte 
ondergroei. De Fitis foerageert uitsluitend in 
de kruid- en struiklaag en is een 
bodembroeder bij open plekken.  
 
Groen als bindend element 
Bosjes, boomgroepen, bomenrijen en 
houtwallen in de stad vormen leefplekken 
voor vogels. Door samenhang in de 
stedelijke boom- en struikbeplanting te 
brengen ontstaan trekroutes. Vooral grote 
bomen, waarvan de kronen boven de 
bebouwing uitsteken, vormen samen een 
belangrijke vogellaag op niveau. Immers 
vogels laten zich tijdens hun trek door de 
stad sterk door hun zicht leiden. Om de 
stedelijke natuurétage zo sterk mogelijk te 
maken, moeten gemeentegrond en 
particuliere tuin elkaar versterken.  Bomen 
en struiken in parken, straten en tuinen 
vormen dan samen de basis voor de 
stedelijke vogelnatuur, die in Hengelo-stad 
volgens inventarisaties zo'n 150 soorten 
omvat. 
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4 PLAN VAN UITVOERING 
BIJZONDERE BOMEN 
 

 
Dit plan van uitvoering omvat een 
systematiek om bijzondere bomen in een 
dynamische omgeving duurzaam te kunnen 
beschermen. 

 
4.1  Doel nota 
Centraal in deze nota staat het duurzaam 
handhaven en beschermen van bijzondere 
bomen in het stedelijk en landelijk gebied 
van Hengelo. In beginsel kunnen bijzondere 
bomen niet gekapt worden; alleen bij ziekte, 
gevaar of op basis van zeer zwaarwegende 
argumenten kan hiervan met toestemming 
van het College van Burgemeester en 
Wethouders worden afgeweken.  
 

4.2 Basisvoorwaarden 
Registratie van bomen vindt alleen plaats, 
als aan een aantal basisvoorwaarden wordt 
voldaan. 
 
� Natuurlijke of cultuurlijke kroonvorm 
De kroon van de boom dient vrij uit te 
groeien overeenkomstig zijn natuurlijke 
habitus zonder opvallende uiterlijke 
onregelmatigheden. Cultuurlijke vormbomen 
dienen een passende snoeivorm te hebben.  
 
� Goede vitaliteit 
De boom dient in goede conditie te zijn, 
waarbij verval niet binnen 10 jaar te 
verwachten is.  
 
� Voldoende groeiruimte 
Er moet onder- en bovengronds zoveel 
groeiruimte zijn, dat de boom zijn volle 
wasdom kan bereiken. De boom moet 
voldoende water, zuurstof en 
voedingsstoffen ter beschikking hebben. De 
stabiliteit moet gegarandeerd zijn.  
 
� Beeldbepalende standplaats 
De bijzondere boom moet op een 
belevingsvolle plek staan, bijvoorbeeld op 
een kruispunt, in een fraaie ruimte, in een 
zichtlijn of bij een monumentaal gebouw, 
zichtbaar vanaf de openbare ruimte. 
 

4.3 Soorten bijzondere bomen 
Dit deel gaat in beginsel over bomen, die 
door hun verschijning en/of symboliek, nu of 
in de toekomst, als bijzonder kunnen worden 
aangemerkt. Bij bijzondere bomen wordt 
onderscheid gemaakt in: 
� Monumentale boom 

� Toekomstig monumentale boom 

� Herdenkingsboom 

� Dendrologisch waardevolle boom 

Een monumentale boom is een boom van 
minimaal 60 jaar oud, die door zijn leeftijd 
en verschijning beeldbepalend en 
onvervangbaar voor het karakter van de 
omgeving is; de boom is van gemeentelijk 
en/of landelijk belang. 
 
Een toekomstige monumentale boom is 
een boom, die geplant is om later uit te 
groeien tot een monumentale boom, zoals 
hiervoor omschreven.  
 
Een herdenkingsboom is een boom met 
een speciale betekenis. Dit kan een 
Oranjeboom zijn ter ere van een geboorte, 
huwelijk of kroning van een prins of prinses; 
of een boom ter nagedachtenis aan een zeer 
gedenkwaardige gebeurtenis, bijvoorbeeld in 
de oorlog. Herdenkingsbomen zijn meestal 
herkenbaar aan een sierhek en/of plaatje 
met inscriptie.  
 
Een dendrologisch waardevolle boom is 
een boom, die vanwege soort en variëteit in 
combinatie met grootte, leeftijd en/of 
zeldzaamheid grote waarde heeft. Dit kan 
landelijk, regionaal, maar ook plaatselijk 
zijn. 
 
Bijzondere bomenlijst 
Het College van Burgemeester en 
Wethouders stelt de bomen vast, die als 
bijzonder worden aangemerkt; deze 
bijzondere bomen worden op een lijst 
geregistreerd. Deze Bijzondere bomenlijst is 
onderdeel van de Bomenverordening. De lijst 
bestaat uit twee delen: een gemeentelijke en 
een particuliere opsomming van bijzondere 
bomen. Met particuliere eigenaren worden in 
een Convenant Bijzondere bomen afspraken 
gemaakt over de instandhouding en het 
onderhoud van hun boom (zie bijlage 6).  
 
Per boom worden status, standplaats, 
eigenaar, kenmerken en groeiplaats op een 
uitgebreid  registratieformulier vastgelegd 
(zie beschrijving bijlage 5). Tevens wordt 
genoteerd, of de boom elders speciaal 
geregistreerd staat, bijvoorbeeld in de 
nationale bomenmonumentenlijst. Tenslotte 
volgt een nadere beschrijving van de boom 
met reden van registratie. Ter illustratie is 
een locatietekening en één of meer foto’s 
bijgevoegd.  
 
De Bijzondere bomenlijst van deze nota 
wordt jaarlijks door de Bomencommissie 
geactualiseerd. Bijzondere bomen, die sterk 
aan vitaliteit ingeboet hebben, worden van 
de lijst verwijderd en nieuwe monumentale, 
herdenkings- en/of dendrologische bomen 
kunnen worden toegevoegd. 
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4.4 Bescherming bijzondere  
bomen 

 

Bomen, die op de Bijzondere bomenlijst 
staan, genieten een speciale 
beschermingsstatus. De kans, dat 
waardevolle bomen omgezaagd worden, is 
klein. Veel groter is het risico van 
sluipenderwijs afsterven door ingrepen in de 
buurt van de standplaats. Bij plannen en 
werken dient het belang van de bijzondere 
boom zwaar te wegen.   
Om bomen en groeiplaats bij ingrepen bij de 
stam te beschermen dienen in ieder geval 
tien basisregels in acht genomen te worden. 
Van de basisregels mag alleen afgeweken 
worden, als kan worden aangetoond, dat de 
handeling geen nadelige gevolgen voor boom 
en groeiplaats veroorzaakt. De tien geboden 
zijn als bijlage 3 opgenomen. In het 
algemeen dienen wortels, stam en kroon 
beschermd te worden; de groeiplaats dient 
intact te blijven; afgraven, ophogen en 
verharden is uit den boze; en de 
grondwaterstand moet gelijk blijven.  
 

4.5 Meldingsplicht werken 
Bij werken bij een bijzondere boom dient 
aangetoond te worden, dat de te 
beschermen boom en groeiplaats geen 
schade van de voorgenomen ingrepen 
ondervinden. hiertoe dient de initiatiefnemer 
van het werk via een formulier allereerst een 
melding van het werk bij de 
Bomencommissie te doen (Zie bijlage 7). 
Krijgt het traject een vervolg, dan kan de 
commissie om een Boom Effect Analyse 
(BEA) vragen.    
  

4.6 Bomen Effect Analyse (BEA)  
De Boomeffect Analyse is een hulpmiddel om 
aan te tonen, dat een werk of ingreep geen 
gevolgen voor de te beschermen boom 
heeft. Het kan zijn, dat hierbij alternatieve 
oplossingen worden ingezet, die in 
tegenstelling tot de oorspronkelijke ingreep 
niet ongunstig voor de boom en groeiplaats 
zijn.. In positieve zin kan de analyse ook 
maatregelen in beeld brengen, die tot 
verbetering van de boom of groeiplaats 
leiden. De BEA dient door de 
Bomencommissie schriftelijk te worden 
goedgekeurd op het formulier Besluit Boom 
Effect Analyse (zie bijlage 8) 
 
Werkzaamheden in de directe groeiplaats, 

die BEA-plichtig zijn, betreffen: 
- wijziging van de maaiveldhoogte door 

afgraven, ophogen en uitwisselen van 
grond; 

- grondbewerking als ploegen of andere 
bodembewerking; 

- verdichting en verharding van de 
bodem;  

- aanleg van kabels, leidingen en riolen; 

- opslag van grond, grondstoffen, 
bouwmaterialen en afvalstoffen; 

- lozen van vloeistoffen op en in de 
bodem; 

- plaatsing van keten, toiletten, 
betonmolens, voertuigen, machines of 
tijdelijke bouwwerken; 

- heiwerk; 
- sloop van gebouwen of andere 

bouwwerken met machines; 
- andere werkzaamheden die van invloed 

zijn op de groeiplaats van de boom. 
 
Waterhuishoudkundige ingrepen binnen 100 
meter van de groeiplaats, die BEA-plichtig 
zijn:   
- wijziging van de grondwaterstand door 

pompen of bronbemaling of op een 
andere manier veranderen van de 
waterhuishouding. 

 
Het onderzoek kan tot de volgende 
resultaten leiden: 
• De beschermwaardige boom kan  

zonder aanvullende maatregelen in zijn 
huidig verschijningsvorm en op zijn 
huidige standplaats duurzaam behouden 
blijven. 

• Om de boom duurzaam te laten 
voortbestaan zijn bij de voorbereiding 
en uitvoering van werkzaamheden 
aanvullende boombeschermende 
maatregelen nodig. 

• Met het uitvoeren van het plan kan met 
stimulerende maatregelen en/of 
voorzieningen de groeiplaats van de 
boom zelfs worden verbeterd. 

• Door het plan of werk kan de boom niet 
duurzaam in stand gehouden worden, 
derhalve zal een keus gemaakt moeten 
worden. 

 
Het kan zijn, dat er nog nader onderzoek 
moet worden verricht. Bij planwijzigingen 
dient altijd terugkoppeling plaats te vinden. 
 
Controle 
De toezichthouder dient in iedere fase van 
de werkzaamheden de belangen van de 
beschermde boom te behartigen; hij is 
bevoegd terreinen en gebouwen te betreden. 
Bij kleine reguliere werkzaamheden in de 
bestaande stad houdt de Sector Wijkzaken 
toezicht, bij nieuwe werken controleert de 
Afdeling Wegen, Groen en Water van de 
Sector Stedelijke Plannen en Projecten. 
Knelpunten bij het uitvoeren van de tien 
geboden dienen altijd met de 
boombeheerder of vakkundige 
boomverzorger te worden overlegd. 
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4.7 Organisatie lijst bijzondere 
bomen 
� Voordracht bijzondere bomen 
Iedereen kan bomen aandragen voor de 
bijzondere bomenlijst; hierbij dient ook 
gedacht te worden aan toekomstige 
bijzondere bomen. Ook kunnen bomen 
ingebracht worden die juist van de lijst 
geschrapt dienen te worden, bijvoorbeeld 
vanwege sterk afnemende vitaliteit.   
 
� Opstellen en vaststellen lijst    
Een door het College van Burgemeester en 
Wethouders benoemde Bomencommissie 
toetst alle voorstellen en stelt op basis van 
de gestelde criteria de lijst met bijzondere 
bomen op. Het College stelt de lijst vast.  
 
De bomencommissie bestaat uit de: 
-     Groencoördinator/voorzitter 
-     Stadsdeelbeheerder Groen  
-     Groenontwerper Wegen, Groen en Water 
 
� Vastleggen particuliere bomen 
Particuliere bijzondere bomen worden alleen 
met schriftelijke toestemming van de 
eigenaar geregistreerd. De eigenaar verplicht 
zich om de boom op zijn perceel goed te 
beschermen. Het onderhoud wordt door de 
gemeente uitgevoerd; dit is een  
tegemoetkoming aan de eigenaar en 
garandeert het juiste onderhoud van de 
betreffende boom. De particuliere boom, die 
als bijzonder wordt aangemerkt, wordt 
opgenomen in het gemeentelijk 
Bomenbeheerplan. Het vaststellen van de 
startlijst met bijzondere particuliere bomen 
vraagt het nodige overleg en voorwerk en 
vindt plaats bij de eerste actualisatie.     
 
� Actualiseren lijst  
De commissie stelt ieder najaar de lijst 
zonodig bij. Gemotiveerde nieuwe aanvragen 
en verzoeken tot verwijdering worden hierbij 
meegenomen.  Een geactualiseerde lijst 
wordt door het College vastgesteld. 
 
� Registreren lijst  
De lijst met bijzondere bomen wordt 
bijgehouden in het gemeentelijk 
beheersysteem van de Sector Wijkzaken. 
 
� Beheer en onderhoud 
Alle gemeentelijke bomen staan in het 
Bomenbeheersysteem. Ook particuliere 
bijzondere bomen worden hierin opgenomen. 
Dit wordt contractueel met de eigenaren 
vastgelegd. Door opname in het 
beheersysteem wordt gegarandeerd, dat aan 
bijzondere bomen tijdig onderhoud wordt 
gepleegd; dit komt de vitaliteit en 

levensduur, maar ook het aanzien, van de 
bijzondere boom ten goede. De kosten van 
het onderhoud van bijzondere bomen wordt 
opgenomen in de onderhoudsbudgetten via 
de standaardsystematiek van 
areaaluitbreiding. 
 
� Visuele controle en onderzoek vitaliteit 
Ten behoeve van de actualisatie vindt 
periodiek door de Sector Stedelijk Beheer, 
afdeling cultuurtechniek een visuele 
boominspectie plaats. Zonodig wordt door de 
gemeente een nader vitaliteitsonderzoek 
verricht.  
 
� Toetsing en handhaving kleine werken 

en incidenten  
Bomen kunnen ook door kleine werken en 
onverwachte handelingen bedreigd worden. 
De  buitendienstmedewerkers van de sector 
Wijkzaken en Stedelijk Beheer kunnen in het 
lopende werk verboden handelingen 
signaleren. Bewoners kunnen 
ongeregeldheden bij bijzondere bomen aan 
het meldpunt van de gemeente doorgeven. 
Onverwachte ingrepen of handelingen, die 
de bijzondere boom te na komen, worden 
door de Sector Wijkzaken, afdeling 
Stadstoezicht afgehandeld.  
 
� Toetsing Boom Effect Analyse   
Bij planmatige werken in de buurt van de  
beschermwaardige boom dient door degene, 
die de handeling wil verrichten, vooraf een 
Boom Effect Analyse (BEA) te worden 
opgesteld. Duidelijk gemaakt dient te 
worden, dat de boom geen nadelige 
gevolgen van de voorgenomen 
werkzaamheden ondervindt. Het kan zijn, 
dat hiertoe bijzondere maatregelen genomen 
moeten worden. Deze Boom Effect Analyse,  
wordt door de afdeling Wegen, Groen en 
Water van de Sector Stedelijke Plannen en 
Projecten getoetst. Zonodig worden vooraf 
door de gemeente voorwaarden aan de 
Boom Effect Analyse gesteld. Een BEA moet 
door de Bomencommissie worden 
goedgekeurd. 
 
� Toetsing planvorming 
Bij nieuwe stedenbouwkundige plannen dient 
de ontwerper rekening te houden met 
bijzondere bomen.   
   
� Overtreding 
Bij het door moedwilligheid of door 
onzorgvuldigheid beschadigen of laten 
doodgaan van bijzondere bomen wordt de 
schade door een erkende boomtaxateur 
bepaald en bij de veroorzaker in rekening 
gebracht.  
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4.8 Communicatie 
De nota wordt na vaststelling breed 
uitgedragen, zowel in- als extern. Bij 
vaststelling wordt een persbericht 
uitgegeven. Er komen informatiefolders en 
een websidepagina. Bewoners worden 
zonodig apart geïnformeerd over bijzondere 
bomen in de wijk. Particulieren worden erop 
attent gemaakt, dat  markante bomen in hun 
tuin als bijzonder kunnen worden 
voorgedragen. Met particuliere eigenaren 
van bijzondere bomen worden goede 
afspraken gemaakt over instandhouding en 
onderhoud.     
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5 PLAN VAN UITVOERING 
BOUWEN BIJ BOMEN 
 

5.1 Inleiding 
Het plan van uitvoering omvat een 
stappenplan, hoe moet worden omgegaan 
met bomen die op bouwplaatsen duurzaam 
moeten worden ingepast. Het beschermen 
van een boom op een bouwplaats komt 
overeen met het veiligstellen van een boom, 
die op de Bijzondere bomenlijst staat; de 
boom op de bouwplaats wordt als het ware 
even “bijzonder”. In beginsel wordt dan ook 
dezelfde beschermingsstrategie gehanteerd 
als bij “bijzondere bomen”.     
 

5.2 Functioneren boom 
Om een boom goed te kunnen beschermen 
is enige kennis van de opbouw en werking 
van een boom vereist. Een boom bestaat uit  
drie hoofddelen: het wortelgestel, de stam 
en de kroon. Alle delen hebben een 
biologische en een stabiliserende functie.  
 
De fijne haarwortels nemen vocht en 
minerale bouwstoffen tot zich en slaan 
reservevoedsel op; de zware 
stabiliteitswortels zorgen voor verankering. 
De stam is de transportleiding van 
sapstromen en de opslagplaats van zetmeel; 
de stam is ook steunmast. De twijgen en 
bladeren van de kroon regelen de 
energieproductie; de gesteltakken en 
takoksels van de kroon werken als 
paraplusteun.  
De groei van een boom is afhankelijk van de 
fotosynthese van het blad en komt dus 
vanuit de kroon, niet vanuit de wortels. 
Evenwicht tussen kroon en wortels is een 
voorwaarde voor een duurzame 
instandhouding van bomen. 
 
Een boom heeft minimumwaarden, waaraan 
factoren als bodemverdichting, 
zuurstoftoevoer, watervoorziening, 
zuurgraad, zoutbelasting en biologische 
activiteit moeten voldoen. Deze normen zijn 
afhankelijk van de soort en standplaats. Het 
risico op bouwterreinen is, dat de waarden 
van onbeschermde bomen door directe 
beschadigingen en/of indirecte gevolgen 
door ingrepen in de groeiplaats onder het 
minimum zakken. Hierdoor vallen biologische 
en stabiliteitsfuncties uit. Dit kan fataal voor 
de boom zijn en na enige jaren gevaar voor 
de omgeving opleveren.  
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Beschermwaardige bomen 
Voor de planvorming worden alle bomen in 
het plangebied geïnventariseerd en 
gewaardeerd; dit gebeurt volgens de 
methodiek uit de toelichting van de 
Bomenverordening (zie Plan van uitvoering, 
bomen algemeen). In het planproces wordt 
vastgesteld, welke goede bomen het 
behouden waard zijn en welke slechte 
bomen geen toekomst hebben. Bij 
belangenafweging binnen een project kan 
met goede redenen besloten worden om een 
goede boom toch te verwijderen (waarbij 
verplanten een optie kan zijn). Het 
eindresultaat is een afspraak over bomen, 
die gehandhaafd blijven; deze worden in het 
plan geïntegreerd. Maar bescherming op 
papier is niet voldoende: beschermwaardige 
bomen moeten ook de uitvoeringsfase 
overleven. Maar bomen op bouwplaatsen 
lopen veel kans schade op te lopen.     
 

5.4 Voorkomen van 
boomschade  
Het uitvoeren van bouwwerkzaamheden kan 
directe en indirecte schade aan een 
beschermingswaardige boom veroorzaken. 
Stam en steunwortels kunnen door machines 
beschadigd raken. De kluit met  
opnamewortels kan door vergravingen te 
veel gedecimeerd worden. Transport en 
opslag onder een boom kan leiden tot 
verdichting van het maaiveld en verstikking 
van de boomwortels. Ook bronbemalingen 
kunnen ernstige gevolgen hebben voor de 
groei van de boom. Het is dus zaak om de 
kwetsbare zone van de boom tijdens de 
bouw goed te beschermen.            
 

5.5  Boombeschermingszone  
De kwetsbare zone van een boom omvat zijn 
kroon, stam en wortelgestel, inclusief dat 
deel dat voor de toekomstige groei van de 
boom noodzakelijk is. De kwetsbare zone 
van een boom is bij bouwprojecten tevens 
de boombeschermingszone. De 
boombeschermingszone betreft niet alleen 
het grondvlak, maar is driedimensionaal. De 
zone omvat  ook de bovengrondse ruimte 
met  de kroon en de ondergrondse ruimte 
met de wortelkluit. Zo wordt voorkomen, dat 
kranen van buitenaf takken uit de kroon 
breken en dat te veel grondwater wordt 
onttrokken.  
 
Als gangbare vuistregel geldt voor het 
grondvlak van de boombeschermingszone: 
de huidige kroonprojectie + twee meter. 
Voor de bouw dient deze zone met een 
stevig hekwerk fysiek in het terrein te 
worden gemarkeerd. Er komt een bordje met 
de tekst “Beschermingszone bomen, 
verplaatsen van bouwhek niet toegestaan”. 
De boombeschermingszone is in feite 
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verboden terrein. In de beschermingszone 
blijft de bestaande situatie gehandhaafd. Er 
mogen in beginsel geen werkzaamheden 
plaatsvinden; ook het opslaan van materiaal 
binnen de hekken is verboden. Een 
toezichthouder let op de naleving van de 
beschermingsregels.   
 

5.6 Beperkte boombescherming 
Soms moet noodzakelijkerwijs, in overleg 
met de toezichthouder, binnen de 
boombeschermingszone gewerkt worden. Er 
zal dan een tijdelijke aanpassing van de 
beschermingszone nodig zijn. Voor het 
onbeschermde deel gelden dan speciale 
voorwaarden, die strikt moeten worden 
nageleefd (zie later). Strenge controle door 
de toezichthouder hierop is verplicht.  
Het kan zijn, dat de werkplek het plaatsen 
van bouwhekken niet toestaat. Dan kan een 
afscherming van de wortelvoet of de stam 
overwogen worden. Er wordt dan jute rond 
de stam gewikkeld, ribdrains met een 
kokosmantel erom gedraaid en vervolgens 
planken met spandraad aangebracht. Er 
dienen voorzieningen te worden aangebracht 
om verdichting te voorkomen. Aanvullende 
voorwaarden moeten worden vastgelegd en 
nageleefd. Ook hier is een goede controle 
noodzaak. 
 

5.7 Stappenplan (in juridisch 
deel verwerken) 
Om bomen op bouwplaatsen te beschermen 
wordt een stappenplan aangehouden: 
 
Vóór de werkzaamheden: 
1. Vaststellen van  de 

boombeschermingszone van de te 
beschermen boom, eventueel op basis 
van een kroon-, stam- en 
wortelonderzoek. 

2. Bepalen van het eigenlijke werk- en 
opslagterrein op de bouwplaats in 
relatie tot de te beschermen boom. 

3. Toezichthouder met bevoegdheden 
benoemen, die het wel en wee rond de 
te beschermen boom in de gaten houdt, 
als aanspreekpunt fungeert en zonodig 
handelend optreedt.  

4. Afbakening boombeschermingszone op 
het bouwterrein met een hekwerk. 

5. Indien ingrepen in de 
boombeschermingszone onvermijdelijk 
zijn, dan dient hiervoor in overleg met 
de toezichthouder een Boom Effect 
Analyse (BEA) te worden opgesteld. Als 
leidraad gelden de bouwregels van 
bijlage 10.  
     
 
 
 
 

Tijdens de werkzaamheden: 
6. De tien beschermingsgeboden in acht 

nemen, zoals vermeld in bijlage 7.  
7. Zonodig uitvoering van de door de 

toezichthouder goedgekeurde 
werkzaamheden van de BEA in de 
boombeschermingszone.      

 
 

5.8 Boom Effect Analyse 
Van de tien beschermingsregels mag alleen 
worden afgeweken, als kan worden 
aangetoond dat activiteiten in de 
boombeschermingszone geen nadelige 
gevolgen hebben voor de te beschermen 
boom. De boom Effect Analyse (BEA) -die 
ook geldt voor bomen van de Bijzondere 
bomenlijst- is hiertoe het geëigende 
hulpmiddel. In het kort zijn de volgende 
werkzaamheden of handelingen BEA-plichtig: 
� Opslag en transport; 
� Graafwerkzaamheden en 

bodembewerking; 
� Ophoging van  het maaiveld; 
� Omvorming van open naar gesloten 

maaiveld; 
� Demping van watergangen; 
� Wijziging grondwaterstand. 
In bijlage 10 staat per werkzaamheid, welke 
handelingen verboden zijn en waar, onder 
strenge voorwaarden, handelingen zijn 
toegestaan. 
 

5.9 Schade- en boeteregeling 
Gestelde voorwaarden aan het bouwen bij 
bomen dienen nauwgezet te worden 
nageleefd. De toezichthouder waakt 
hierover. De kosten kunnen worden verhaald 
om ingrepen ongedaan te maken die 
bedreigend zijn voor de te beschermen 
boom. Bij beschadiging of afsterven van de 
boom door oneigenlijke handelen is, op basis 
van een schadebepaling door een erkende 
boomtaxateur, een boeteregeling van kracht.    
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HANDLEIDING BIJ DE 
PROCEDURE 
 
Bij een aanvraag in het kader van deze 
bomenverordening zijn een aantal 
procedurele spelregels van belang. Het 
proceduretraject is onder te verdelen in: 
♦ Indienen aanvraag 
♦ Toetsen aanvraag 
♦ Al of niet toekennen vergunning 
♦ Eventueel bezwaar tegen beslissing 
♦ Compenseren bij vergunning 
 

Aanvraag 
� De eigenaar van de houtopstand dient de 

aanvraag in, niet de huurder. 
� Op een bijgevoegd stroomschema zijn de 

uitgangspunten geformuleerd. 
� De aanvraag geschiedt schriftelijk op een 

speciaal formulier en is voorzien van 
motivatie en situatieschets met foto van 
het object 

� De aanvraag is gericht aan Wijkzaken, 
afdeling Wijkservice. 

 

Toetsen aanvraag 
� De aanvraag wordt op basis van de 

Bomenverordening door de sector 
Wijkzaken getoetst, zonodig vindt 
overleg met de eigenaar plaats. 

 

Besluit 
� Een antwoord op de aanvraag bestaat uit 

een omschrijving van de houtopstand, 
een korte toelichting op de beslissing en 
het genomen besluit: weigering of 
toekenning vergunning. 

� Aan de vergunning kunnen beperkingen 
worden verbonden. Zo kan gesteld 
worden, dat de vergunning pas gebruikt 
mag worden, als de termijn waarbinnen 
een bezwaarschrift kan worden worden 
ingediend, is verstreken. 

� Als een vergunning wordt verleend, 
wordt deze in het Hengelose Dagblad  en 
op internet gepubliceerd en ter inzage 
gelegd.  

 

Bezwaar besluit 
� De eigenaar kan bezwaar maken tegen 

een weigering van de aanvraag. 
� Belanghebbenden kunnen tot zes weken 

na publicatie bezwaar aantekenen tegen 
de verstrekte  vergunning.   

 

Compensatie 
� Bij de vergunning hoort een 

compensatieplicht  Compensatie in 
dezelfde of hogere categorie als de 
oorspronkelijke boom vindt plaats op 
basis van de compensatieschema's.  

� Vereiste herplant dient binnen een jaar 
na de vergunningverlening plaats te 
vinden.  

� B en W kunnen beslissen om bij illegale 
kap en bij onzorgvuldig of moedwillig 
laten doodgaan of beschadigen van 
bomen de schade, als vastgesteld door 
een erkende boomtaxateur, te verhalen. 

 

Stroomschema kapaanvraag 
Een schema kapaanvraag hierna laat zien 
hoe de procedure verloopt en welke 
spelregels hieraan ten grondslag liggen. 
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SCHEMA KAPAANVRAAG PARTICULIER DEEL 1 
VRIJSTAANDE BOOM, BOMENRIJ EN BOOMGROEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOORSNEDE BOOM (gemeten op 1,30m vanaf de 
grond) 

 

 
STAMDIAMETER 

MINDER DAN 30 CM 
 

 
STAMDIAMETER 
30 CM OF MEER 

 

Opp. 
bebouwde 

kavel  
< 300 m2 

 

 
Overige 
kavels  

 

KAPVER 

GUN 

NING 

NODIG 

 

U MAG DE BOOM KAPPEN ZONDER VERGUNNING 

(UW BUURMAN MOET KAPPEN) 

 

STANDPLAATS  BINNEN 
(AANGRENZENDE) 

ERFZONE VAN 2 METER 

 
STANDPLAATS BUITEN 
ERFZONE VAN 2 METER 

BOOM  
 

AFSPRAKEN TOT BEHOUD VAN DE BOOM 
of 

BETAALDE HANDHAVINGSVERGOEDING 
of 

BOOM HEEFT BIJZONDERE STATUS 

VERJARINGSTERMIJN VAN 20 JAAR 
GELDIG 

nee 

nee 

ja 

ja 

Zie volgende pagina 
24 

U MAG DE  
BOOM 

 NIET 
KAPPEN 

nee 
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SCHEMA KAPAANVRAAG PARTICULIER DEEL 2 
VRIJSTAANDE BOOM, BOMENRIJ EN BOOMGROEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U BENT HUURDER / GEBRUIKER 
 

U BENT EIGENAAR 
 

AANVRAAG OOK LATEN ONDERTEKENEN 
DOOR DE EIGENAAR 

 
UW AANVRAAG INDIENEN BIJ DE GEMEENTE 
(afd. WS, Postbus 18, 7550 AA Hengelo) 

 

UW AANVRAAG WORDT BEOORDEELD DOOR B&W 
 

DE VERGUNNING WORDT VERLEEND 
 

DE VERGUNNING WORDT GEWEIGERD 
 

U ONTVANGT EEN SCHRIFTELIJKE REACTIE VAN B&W 
 

U MAG DE BOOM NIET KAPPEN U MAG DE BOOM KAPPEN 
(let wel op evt. bijzondere voorwaarden en 
bezwaarprocedure na publicatie in de krant) 

 

U COMPENSEERT DE KAP VOLGENS 
GESTELDE IN VERGUNNING 

DE VERGUNNING VERVALT NA 24 MAANDEN 

U heeft een kapvergunning nodig  
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INTERMEZZO 
 
BIJZONDERE BOMEN 
 
De soorten bomen in Hengelo, die als 
monumentaal zijn aangemerkt, zijn vooral 
eik, beuk en kastanje, maar ook linde en 
plataan. Dat is geen toeval: al deze soorten 
kunnen een hoge leeftijd bereiken en een 
imposante kroon krijgen. 
 
De zomereik Quercus robur is een echte 
Twentse boom. Opvallend zijn de grillige 
kroon, knoestige takken en diepgegroefde 
stam. Alleenstaande eiken kunnen zeer 
breed uitgroeien. Ook de beuk Fagus 
sylvatica met zijn dicht en laag vertakte 
habitus is een majestueuze verschijning. 
Kenmerkend is zijn gladde stam, die door 
zijn dunne bast absoluut niet tegen 
zonnebrand kan. Doordat de bladeren van de 
beuk elkaar overlappen, laat een beuk geen 
zon door; onder een beuk is daarom altijd 
schaduw. Het blad van een beuk is frisgroen, 
maar er zijn ook beuken met purperkleurig 
blad (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’). Hoewel 
eik en beuk als robuust bekend staan, zijn 
het zeer gevoelige boomsoorten; kleine 
wijzigingen in de grondwaterstand en 
beperkte ophogingen rond de stam zijn al 
fataal. Daarom vragen deze soorten, zeker 
als ze als bijzonder zijn aangemerkt, goede 
bescherming. 
 
Ook de paardenkastanje Aesculus 
hippocastanum heeft een markante brede 
kroon. In het voorjaar vallen de als 
“kaarsen” opstaande bloemtrossen op, die 
prachtig tegen de handdelige bladeren 

afsteken. In het najaar verschijnen de 
kenmerkende kastanjes. 
 
De vaak als symboolboom gebruikte 
zomerlinde Tilia europaea ‘Koningslinde’ 
heeft een breed-pyramidale kroon met, van 
boven naar beneden, schuinopgaande, 
horizontale en afhangende  takken. Dit geeft 
een herkenbaar winterbeeld. Het 
hartvormige blad en de bloesem 
onderscheiden de linde duidelijk van andere 
soorten. Linden laten zich goed snoeien tot 
leibomen. 
De plataan Platanus x acerifolia krijgt zware 
stammen en stamdikke hoofdtakken. De 
grijsgroene schorsplaten bladderen 
onregelmatig af, zodat de geelwitte bast 
zichtbaar wordt. Ook opvallend zijn de grote 
handlobbige bladeren. De plataan is een 
echte stadsboom.  
 
Een dendrologisch waardevolle boom is de: 
japanse noten- of eendenpootboom Ginkgo 
biloba, die opvalt door zijn variabele 
kroonvorm en waaiervormige bladeren. Ook 
grillig van kroon is de doodsbeenderenboom 
Gymnoclades dioica. De twijgen zijn dik en 
onregelmatig, het blad dubbelgeveerd en de 
bloemen gepluimd. Toona sinensis heeft ook 
geveerde bladeren. Opvallend zijn de lange 
hangende trossenn met talrijke witte tot 
groenwitte bloemen. De kurkboom 
Phellodendron amurense valt vooral op door 
zijn grijze, kurkachtige bast. De decoratieve 
erwtgrote vruchten rijpen blauwzwart.
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BIJLAGE 1 
BESCHRIJVING HOUTOPSTAND 
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BESCHRIJVING HOUTOPSTAND 
 
 
 
 

 VERSCHIJNINGSVORM:
  
 

 Kwekerij 

Sparrenakker 

Boomgaard 

Hakhoutbos 

Productiebos 

Natuurlijk bos 

Houtwal 

Bosje 

Bomenrij 

Boomgroep 

Vrijstaande boom 

S00RT(EN):   
   
STAMDIAMETER(S):   
   

AANTAL BOMEN: 
  

st 

LENGTE HOUTWAL:   m 

OPPERVLAKTE BOS(JE)   m2 
    

SITUERING:  Buitengebied 

Bebouwde kom 

Bebouwde kavel kleiner dan 300 m2 

Kavel groter of gelijk dan 300 m2 

Buiten erfzone van 2 m 

Binnen erfzone van 2 m 

BASISWAARDE:  Zeer moeilijk tot niet vervangbaar (>100 jaar)  

Moeilijk vervangbaar (25-100 jaar) 

Vervangbaar (<25 jaar) 
 

Bijzonder 

Zeer goed  

Goed  

Matig  

Slecht 

MEERWAARDE:  
Landschaps- en stadswaarde  

Beeldkwaliteit 
Groenstructuur 

  
Natuurwaarde 

Flora- en faunawet  
Ecologische structuur 

  
Recreatieve waarde  

Gebruikswaarde    
Recreatiestructuur 

  
Commerciële waarde 

Fruitteelt 
(Hout)teelt 

MINDERWAARDE:  Stormgevoeligheid Visuele waarneming 

  Besmettelijke ziekte  Plantenziektenkundedienst 

BOOMWAARDE:  Geldwaarde: € 

(eventueel)  Schadebedrag: € 
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BIJLAGE 2 
TOETSING EN COMPENSATIE KWEKERIJ, SPARRENAKKER, 
BOOMGAARD, HAKHOUTBOS EN PRODUCTIEBOS 
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TOETSING EN COMPENSATIE KWEKERIJ, SPARRENAKKER, BOOMGAARD, HAKHOUTBOS EN PRODUCTIEBOS 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
BUITENGEBIED EN BEBOUWDE KOM 

 

 
GEEN AANVRAAG 

NODIG 
 

KWEKERIJ 
SPARRENAKKER 
BOOMGAARD 

 

 
HAKHOUTBOS 

 
 

 
PRODUCTIEBOS 

(Bosschap) 

 
BUITENGEBIED EN BEBOUWDE KOM 

 

 
BEBOUWDE KOM 

 

 
BUITEN 
GEBIED  

 

 
AANVRAAG NODIG 
 

 
GEEN MELDING 

BOSWET 
 

 
MELDING BOSWET 
 

 
GEEN 
COMPENSATIE 
 

 
GEEN 
COMPENSATIE 
 

 
COMPENSATIE 

 

 
GEEN MELDING BOSWET 

 
 

 
GEEN AANVRAAG NODIG 

 

 
AANVRAAG NODIG 
 

 
GEEN AANVRAAG 

NODIG 
 

populier en 
wilg<5jr, 

andere soort<15jr  
 

populier en 
wilg>5jr, 

andere soort>15jr  
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BIJLAGE 3 
TOETSING EN COMPENSATIE NATUURLIJK BOS, BOSJE EN 
HOUTWAL 
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BASISTOETSING 
BOSJE EN HOUTWAL 

 

 
 

 

BASISTOETSING  
NATUURLIJK BOS 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
KAPPEN 
ROOIEN 

 
DUNNEN 

 
DUNNEN 

stamØ < 20cm 
(gemeente) 

stamØ < 30cm 
(particulier) 

KAPPEN 
ROOIEN 
DUNNEN  

stamØ ≥ 20cm 
(gemeente) 

stamØ ≥ 30cm 
(particulier) 

 

 
GEEN AANVRAAG 

NODIG 
 

 
GEEN AANVRAAG 

NODIG 
 

 
AANVRAAG NODIG 
 

 
GEEN MELDING 

BOSWET 

 
MELDING BOSWET 
 

 
COMPENSATIE 

boswet 
 

AFWEGINGS- EN  
COMPENSATIE 

DIAGRAM 

 
BUITENGEBIED 

(boswet) 
 

 
BEBOUWDE KOM 

 

 
BUITENGEBIED EN BEBOUWDE KOM 

 

 
GEEN AANVRAAG 

NODIG 
 

 
DUNNEN 

stamØ < 20cm 
(gemeente) 

stamØ < 30cm 
(particulier) 

 

KAPPEN 
ROOIEN 
DUNNEN  

stamØ ≥ 20cm 
(gemeente) 

stamØ ≥ 30cm 
(particulier) 

 
GEEN AANVRAAG 

NODIG 
 

 
AANVRAAG NODIG 
 

AFWEGINGS- EN 
COMPENSATIE 

DIAGRAM 
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AFWEGING EN COMPENSATIE NATUURLIJK BOS, BOSJE EN HOUTWAL 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
1 

op dezelfde locatie 
 
2 

in de directe 
omgeving 

 
3 

in dezelfde wijk of 
landschapstype 

 
4 

in andere wijk of 
landschapstype 

 
5 

buiten de gemeente 
(bos) 

 
6 

compensatiefonds 

 
VOLGORDE BIJ 

COMPENSATIEPLICHT 

 

B+++ 

 
B++ 

 
B+ 

 
B+/- 

 

G V V 

ZA 

oud loofbos 
bronbos 

oude gemengde houtwal 
 

100 jaar 

 

ZEER MOEILIJK 
VERVANGBAAR 

broekbos 
gemengd bos 

eikenwal 
withag 

25-100 jaar 

 

MOEILIJK 
VERVANGBAAR 

naaldbos 
wilgenbos en –wal 

populierenbos 
elzenwal 

<25 jaar 

 

VERVANGBAAR 

 

n.v.t. 
 
 

n.v.t. 

 

AFTAKELEND 

 

COMP. NATUURLIJK BOS 
1,7x opp. niet in PEHS 

1,3x opp. in PEHS 

COMP. NATUURLIJK BOS 
opp. volgens 

vervangbaarheidscat. 

COMP. NATUURLIJK BOS 
1,3x opp. niet in PEHS 

1,1x opp. in PEHS 

VERVANGBAAR 
HEID 

 
LEEFTIJD 

 
SOORT BOS, 
BOSJE OF 
HOUTWAL 

 
 
 

BASISWAARDE 
 
 
 

ZWARE 
AFWEGING 
LICHTE 

AFWEGING 
 
 
 

VERGUNNING 
GEEN 

VERGUNNING 
 
 
 
 

COMPENSATIE 
NATUURLIJK BOS 

 
 
 

COMPENSATIE 
BOSJE 

 
 
 

COMPENSATIE 
HOUTWAL 

 
 

LA 

G V G 

COMP. HOUTWAL 
1,7x lengte niet in GGP 

1,3x lengte in GGP 

COMP. HOUTWAL 
1,3x lengte niet in GGP 

1,1x lengte in GGP 

COMP. HOUTWAL 
volgens 

vervangbaarheidscat. 

COMP. BOSJE 
1,7x opp. niet in GGP 

1,3x opp. in GGP 

COMP. BOSJE 
1,3x opp. niet in GGP 

1,1x opp. in GGP 

COMP. BOSJE 
opp. volgens 

vervangbaarheidscat. 

 
COMPENSATIEFONDS 

 
COMPENSATIEFONDS 
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BIJLAGE 4 
TOETSING EN COMPENSATIE BOMENRIJ, BOMENGROEP EN 
VRIJSTAANDE BOOM 
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BASISTOETSING BOMENRIJ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
BUITENGEBIED 

(boswet) 

 

 
BEBOUWDE KOM 

 
 

KAPPEN, ROOIEN,  
VERPLANTEN,  
VORMSNOEI 

Opgaande populier of wilg 
langs wegen en op of langs 

landbouwgrond 

KAPPEN, ROOIEN,  
VERPLANTEN,  
VORMSNOEI 

Knotpopulier 
Knotwilg 

Alle andere soorten 

Rij > 20 
bomen 

Rij < 20 
bomen 

STAMDIAMETER 
< 20 CM (gemeente) 
< 30 CM (particulier) 

STAMDIAMETER 
 ≥ 20 CM (gemeente) 
≥ 30 CM (particulier) 

Opp. 
bebouwde 

kavel  
< 300m2 

 

Overige 
kavels  

 
 

GEEN AANVRAAG 
NODIG 

 

GEEN 
AANVRAAG 

NODIG 

 

 
AANVRAAG 

NODIG 

AFWEGINGS
DIAGRAM 

GEEN 
AANVRAAG 

NODIG 

 

MELDING 
BOSWET 
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BASISTOETSING BOOMGROEP EN VRIJSTAANDE BOOM 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

PARTICULIER EN OPENBAAR TERREIN 

 

KAPPEN, ROOIEN, VERPLANTEN, VORMSNOEI 

STAMDIAMETER 
< 20 CM (gemeente) 
< 30 CM (particulier) 

 

STAMDIAMETER 
≥ 20 CM (gemeente) 
≥ 30 CM (particulier) 

 

Opp.  
bebouwde 
kavel < 
300m2 

 

Overige 
kavels  

 
 

GEEN  AANVRAAG NODIG 

 
AANVRAAG 

NODIG 

AFWEGINGS 
DIAGRAM 

STANDPLAATS  BINNEN 
(AANGRENZENDE) 

ERFZONE VAN 2 METER 

STANDPLAATS BUITEN 
ERFZONE VAN 2 METER 

AFSPRAKEN TOT BEHOUD VAN DE BOOM 
of 

BETAALDE HANDHAVINGS-VERGOEDING 
of 

BOOM HEEFT BIJZONDERE STATUS 

VERJARINGSTERMIJN VAN  
20 JAAR GELDIG 

nee 

ja 

GEEN KAPVERGUNNING 
U MAG NIET KAPPEN 

nee 

ja 

GEEN  AANVRAAG NODIG 

 

nee 
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AFWEGING BOMENRIJ, BOOMGROEP EN VRIJSTAANDE BOOM 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

BASISWAARDE 
 
 
 

STORMGEVOELIG 
ZIEK 

LANDSCHAPS- 
EN STADSWAARDE 

NATUUR- EN 
RECREATIE WAARDE 

 
 
 
 

TOETSINGSWAARDE 
 
 
 
 

ZWARE AFWEGING 
LICHTE AFWEGING 

 
 

VERGUNNING 
GEEN VERGUNNING 

 
 
 
 
 

COMPENSATIE 
WAARDE 

 

 
COMPENSATIEDIAGRAM VOOR KAPPEN EN ROOIEN 

 

B+++ 

 

BIJZONDER ZEER GOED GOED MATIG SLECHT 

S- S- S- S- S- 

Z- Z- Z- Z- Z- 

LS+ LS+ LS+ LS+ LS+ 

NR+ NR+ NR+ NR+ NR+ 

V V V G G V 
 

V 
 

V 
 

V 
 

V 

 

ZA LA LA ZA 

 

B+ 

 

 

B- 

 

 

B- 

 

 

B- 

 

 

B- 

 

 

B- 

 

 

B+++ 

 

 

B+++ 

 

 

B++ 

 

 

B++ 

 

 

B+ 

 

 

B+ 

 

 

B+/- 

 

 

B+++ 

 

 

B+ 

 

 

B+ 

 

 

B+ 

 

 

B++ 

 

 

B++ 

 

 

B+ 

 

 

B++ 

 

G G G G V 

 
V 

 
V 

 

 

B++ 

 

 

B+ 

 

 

B+/- 

 

 

B- 

 

 

B+/- 

 

 

B+/- 

 

 

B- 
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COMPENSATIE VOOR KAPPEN EN ROOIEN BOMENRIJ, BOOMGROEP EN VRIJSTAANDE BOOM 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

35/40 

30/35 

25/30 

16/18/20 

20/25 

 

of 

 

of 

 

of 

 

of 

 

of 

 
40/45 

2 

 
3 

 

 

Ø20-60CM (gemeente) 

Ø30-60CM (particulier) 

 

Ø60-90CM 

 

 

Ø>90CM 

 

 
BIJZON-
DERE 
BOOM 

 

6 

 
5 

 

1 

 

4 

 

 
 
 
 

COMPENSATIE 
IN BOMEN 

MAAT EN AANTAL 
TE 

COMPENSEREN 
BOMEN 

IN DEZELFDE 
ORDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPENSATIE 
IN GELD 

BESTELPRIJS 
18/20 + 

PLANTKOSTEN IN 
COMPENSATIE-

FONDS 
 

 

B++ 

 

 

B+ 

 

 

B+++ 

 

 
STAMDIAMETER 

 
 

COMPENSATIE 
WAARDE 

 
 

BESTELMAAT 

 

B+ 

 

 

B+ 

 

 

B++ 

 

 

B++ 

 

 

B+++ 

 

 

B+++ 

 

45/50 

of 

 

5 

 

4 

 

4 

 

4 

 
4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 
4 

 
5 

 
3 

 
2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 
1 

 

1 

 

1 

 
1 

 

1 

 
1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 
1 

op dezelfde 
locatie 

 
 
2 

in de directe 
omgeving 

 
 
3 

in dezelfde wijk 
of 

landschapstype 
 
 
4 

in andere wijk of 
landschapstype 

 
 
5 

compensatie- 
fonds 

 

VOLGORDE BIJ 
COMPENSATIE 

PLICHT 

 

2 

 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
5 

 
6 

 
1 

 

 

VAR. 

B+/- 
B- 

 

1 

 

16/18/20 
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BIJLAGE 5 
BESCHRIJVING BIJZONDERE BOMEN 
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BESCHRIJVING BIJZONDERE BOMEN 

BOOMNUMMER: Xx xx xxx 

STATUS BOOM: 
   
 

o Bestaande monumentale boom 
o Toekomstige monumentale boom 
o Herdenkingsboom 
o Dendrologisch waardevolle boom 

STANDPLAATS 
Straat en huisnummer: 
Postcode en gemeente: 
Wijk en buurt: 
Kadastrale gemeente: 
Sectie: 
Nummer: 
 

 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 

EIGENAAR 
Naam: 
Adres: 
Gemeente: 
 

 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 

KENMERKEN BOOM  
Wetenschappelijke naam: 
Nederlandse naam: 
Plantjaar: 
Kroonhoogte / -breedte: 
Stamdiameter: 
Vitaliteit / stabiliteit: 
Bedreigingen: 
Toekomstverwachting:  
Verschijningsvorm:  
 

 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
o Alleenstaande boom 
o Boomgroep: ……..st 
o Laan: ……..st 
o Bomenrij: ……..st 

GROEIPLAATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwaliteit 

 

o Buitengebied 
o Bebouwde kom 
o Gemeentelijk terrein 
o Particulier terrein 
o Erfzone 
o Mandeligheid  
o Hoofdgroenstructuur 
o Groen 
o Verharding ……..% 
o Kabels en Leidingen 
_______________________ 
 

BIJZONDERE 
REGISTRATIE 

o Particuliere eigenaar 
o Bomenstichting 

FOTO 
 
 

NADERE OMSCHRIJVING MET REDEN REGISTRATIE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: xx-xx-200x  Opnemer: 

LOCATIE 
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BIJLAGE 6 
CONVENANT BIJZONDERE BOMEN 
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CONVENANT BIJZONDERE BOMEN 
 
 
Met uw toestemming is een boom op uw eigendomsperceel als bijzonder aangemerkt. 
 
 
 
Het gaat hierbij om de boomsoort:  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ __ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  
 
 
Deze boom wordt opgenomen in de Bijzondere bomenlijst van de gemeente Hengelo, behorende 
bij de Bomenverordening. Een uitgebreide beschrijving van de boom met reden van registratie 
staat op een beschrijvingsformulier.   
 
Met het opnemen in de Bijzondere bomenlijst krijgt uw boom met zijn groeiplaats 
(= de kroonprojectie  in volgroeide toestand + twee meter) een bijzondere beschermingsstatus. 
Dit houdt in, dat: 
 

- u de boom met zijn groeiplaats, voor zover gelegen op uw perceel, duurzaam handhaaft. 
 
- de gemeente de groeiplaats, voor zover gelegen op gemeentegrond, duurzaam handhaafd 

(indien van toepassing). 
 
- de gemeente het onderhoud van uw boom uitvoert en bekostigt. 
 
 
 
Handtekening eigenaar   Handtekening voorzitter Bomencommissie 
 
 
 
 
 
Datum: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naam eigenaar:  
 
Straat: 
 
Postcode:  
 
Plaats: 
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BIJLAGE 7 
TIEN BESCHERMINGSGEBODEN 
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TIEN BESCHERMINGSGEBODEN  

 
 
Om een bijzondere  boom bij ingrepen en werken duurzaam te laten voortbestaan 
dienen tien basisgeboden in acht genomen te worden: 
 
� Bescherm de stam en de wortels 
Voor de aanvang van werkzaamheden dienen buiten de kroonprojectie van de boom vaste hekken 
te worden geplaatst. De ruimte binnen de hekken dient als boombeschermingszone onaangetast 
te blijven.  
 
� Plaats geen materiaal onder de boom 
Om bodemverdichting en dus wortelsterfte  te voorkomen mag niets op het wortelpakket 
geplaatst worden.  
 
� Houd bouwverkeer buiten de kroonprojectie 
Het rijden met voertuigen onder bomen is niet toegestaan. Vastgereden grond leidt tot een 
slechte water- en zuurstofhuishouding.  
 
� Verstoor de bovengrond niet 
In beginsel mag het bestaande maaiveld niet ontgraven of opgehoogd worden. Er is dan kans op 
verstikking en beschadiging van wortels. 
 
� Leg kabels en leidingen zorgvuldig aan 
Er mogen nooit sleuven door wortelpakketten gegraven worden. Er dient dus gebruik gemaakt te 
worden van sleufloze technieken, bijvoorbeeld gestuurd boren. 
 
� Houdt de grondwaterstand bij de boom gelijk 
Snelle verhoging en daling van de grondwaterstand is funest voor bomen, want er treedt 
wortelsterfte op door respectievelijk zuurstoftekort en watergebrek. Eventueel dient een pomp of  
of brongemaal ingezet te worden.   
 
� Houdt schadelijke stoffen uit de buurt van bomen 
Er mag  nooit olie, cementwater, chemische stoffen, zout, zuren of kalk bij bomen worden 
gegooid. 
 
� Laat snoeiwerk aan deskundigen over 

Het is ongewenst om zomaar takken of wortels af te zagen. Snoeiwerk moet aan de vakkundige 
boomverzorger worden overgelaten. 
 
� Verhard niet onder de boom 
Het verharden over de wortels is niet toelaatbaar, want dat veroorzaakt wortelsterfte door een 
tekort aan water en zuurstof. 
 
� Verstoor het ruimtelijk effect van de boom niet 
Nieuwe gebouwen of bouwwerken mogen het beeldbepalende effect van de boom op zijn 
omgeving niet teniet doen of schaden.    
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BIJLAGE 8 
MELDING WERKEN BIJZONDERE BOMEN 
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MELDING WERKEN BIJZONDERE BOMEN  

 
 
BEELDBEPALENDE BOMEN, DIE OP DE “BIJZONDERE BOMENLIJST” STAAN HEBBEN EEN 
JURIDISCHE BESCHERMINGSSTATUS: DE BESCHERMINGSZONE VAN DEZE BIJZONDERE BOMEN 
DIENT ONAANGETAST BLIJVEN.  
 
DE BESCHERMINGSZONE OMVAT DE GROEIPLAATS VAN STAM EN WORTELS. IN HET ALGEMEEN 
WORDT ALS GROEIPLAATS DE KROONPROJECTIE IN VOLWASSEN TOESTAND + TWEE 
METER AANGEHOUDEN.    
 
BIJ WERKEN BIJ EEN BIJZONDERE BOOM  DIENT AANGETOOND TE WORDEN, DAT DE TE 
BESCHERMEN BOOM EN GROEIPLAATS GEEN SCHADE VAN DE VOORGENOMEN INGREPEN 
ONDERVINDEN. HIERTOE DIENT DE INITIATIEFNEMER VAN HET WERK VIA DIT FORMULIER 
ALLEREERST EEN MELDING VAN HET WERK TE DOEN.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
� Naam opdrachtgever werk: 
 

 
 
� Locatie werk: 
 

 
 
� Standplaats beschermde boom in relatie tot werk: 
 
 
 
 
� Voorgenomen ingrepen in de groeiplaats van de beschermde boom: 
o wijziging van de maaiveldhoogte door afgraven, ophogen en uitwisselen van grond; 
o grondbewerking als ploegen of andere bodembewerking; 
o verdichting en verharding van de bodem;  
o aanleg van kabels, leidingen en riolen; 
o opslag van grond, grondstoffen, bouwmaterialen en afvalstoffen; 
o lozen van vloeistoffen op en in de bodem; 
o plaatsing van keten, toiletten, betonmolens, voertuigen, machines of tijdelijke bouwwerken; 

 heiwerk; 
o sloop van gebouwen of andere bouwwerken met machines; 

       wijziging van de grondwaterstand door pompen of bronbemaling of op een andere manier       
       veranderen van de waterhuishouding. 
o andere werkzaamheden die van invloed zijn op de groeiplaats van de boom: 

 
Handtekening aanvrager: 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONCLUSIE BOMENCOMMISSIE:      
 
o MELDING VOLDOENDE 
o BOOM EFFECT ANALYSE (BEA) NODIG 
o INGREEP NIET TOEGESTAAN 
 

TOELICHTING: 
 
 
      

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Plaats:       Handtekening: 
 
    

Datum:  Voorzitter Bomencommissie 
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BIJLAGE 9 
BESLUIT BOMEN EFFECT ANALYSE 
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BESLUIT BOMEN EFFECT ANALYSE  
 
 
ER GAAN INGREPEN IN DE GROEIPLAATS  VAN DE TE BESCHERMEN BIJZONDERE BOOM 
PLAATSVINDEN. HIERTOE  DIENT IN EEN BOMEN EFFECT ANALYSE (BEA) TE WORDEN 
AANGETOOND, HOE BOOM EM GROEIPLAATS DUURZAAM BESCHERMD WORDEN.  DEZE BEA 
DIENT DOOR EEN ONAFHANKELIJK, DESKUNDIG BUREAU TE WORDEN OPGESTELD. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DE BOMEN EFFECT ANALYSE DIENT TE BESTAAN UIT EEN: 
 
A Vitaliteitsonderzoek boom 
o Kroononderzoek 
o Stam(voet) onderzoek 
o Wortelonderzoek 
o Conclusie: randvoorwaarden te beschermen boom 

 
B Werkzaamheden in het licht van de randvoorwaarden van de te beschermen boom   
o Voorgenomen ingrepen 
o Alternatieven 
o Aanvullende maatregelen 
 
C Conclusie analyse: 
o De beschermwaardige boom kan zonder meer in zijn huidige verschijningsvorm en op zijn 

huidige standplaats duurzaam behouden blijven. 
o Om de boom duurzaam te laten voortbestaan zijn in het planproces alternatieve en/of 

aanvullende boombeschermende maatregelen nodig. 
o Door het plan of werk kan de boom, hoe dan ook, niet duurzaam in stand gehouden worden. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SAMENVATTING BEA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONCLUSIE BOMENCOMMISSIE:  
 
o WERK VOLGENS BEA TOEGESTAAN 
o WERK MET AANVULLENDE EISEN TOEGESTAAN 
o WERK NIET TOEGESTAAN 

 
TOELICHTING: 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Plaats:      Handtekening: 
 
  
Datum:      Voorzitter Bomencommissie 



  Bomenverordening november 2009 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 10 
BOUWREGELS PER WERKZAAMHEID 
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BOUWREGELS PER WERKZAAMHEID 
 
 
DE HIER OPGESOMDE BOUWREGELS WORDEN OPGENOMEN EN ZONODIG VERDER UITGEWERKT 
IN WERKBESTEKKEN. 
 
INHOUD: 
 
1 Inleiding 
 
2 Opslag en transport 

Beschermingszone wortelvoet en wortelaanlopen 
Groeiplaatsbescherming 
Maximale doorrijhoogte 
 

3 Graafwerkzaamheden en bodembewerking 
Minimale graafafstand 
Wortelbehandeling 
Reductie bewortelbare zone 
Gestuurd boren 
Bewerking van de toplaag 
 

4 Ophogingen van het maaiveld 
Bescherming schorsweefsel van wortelvoet en stam 
Verhoging open maaiveld met bomengrond 
Verhogen verharding 
Verhogen verharding met extra groeiruimte 
Zwevende constructie 
  

5 Omvorming van open naar gesloten verharding 
Zeer open asfaltbeton 
 

6 Demping van watergangen 
Verwijderen bodemslib en strooisellaag talud 
Opvulling watergang 
Demping watergang 
 

7 Wijziging grondwaterstand 
Verhoging grondwaterstand 
Bronbemaling 
Gesloten bronbemaling 
Individueel water geven 
Soort water 

 
 
 
 
1 INLEIDING 
In beginsel mogen binnen de ingestelde boombeschermingszone, dus binnen de hekken, geen  
werkzaamheden worden verricht. Als bewezen wordt, dat het echt niet anders kan, kan van dit 
verbod onder strikte voorwaarden afgeweken worden. Wat verboden en onder voorwaarden 
toegestaan is, wordt in bestekken opgenomen. Als zich tijdens de uitvoering iets voordoet wat in 
bestekken niet voorzien is, wordt altijd met de toezichthouder kortgesloten.  
In grote lijnen worden hier per werkzaamheid de randvoorwaarden geformuleerd, die aan de 
basis liggen van de bouwregels in bestekken. In bestekken wordt dit, afhankelijk van het project, 
op maat uitgewerkt. Met de toezichthouder worden zonodig per boom nadere afspraken gemaakt.    
De handleiding is ook bruikbaar bij algemene werkzaamheden in de stad, zoals het leggen van 
kabels en leidingen en het aanbrengen van uitwegen bij bomen.  
 
Voor alle werkzaamheden geldt, dat ze niet in natte omstandigheden mogen worden verricht; dit 
om het dichtslibben van de bodem te voorkomen. Werkzaamheden dienen in beginsel van buiten 
de boombeschermingszone plaats te vinden; als er binnen de zone gewerkt mag worden, dan 
alleen handmatig. 
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2 OPSLAG EN TRANSPORT 
Eerste randvoorwaarde is, dat de opslag van materiaal en het stallen en verplaatsen van 
voertuigen geen schade aan de boom en zijn groeiplaats mag veroorzaken. Deze schade kan zijn: 
het beschadigen van de wortelvoet en de wortelaanlopen, het verdichten en verslempen van de 
bodem en het beschadigen van de kroon bij beperkte vrije doorgang. Onder voorwaarden kan 
binnen de boombeschermingszone gewerkt worden. 
 
• Beschermingszone wortelvoet en wortelaanlopen. 
Voorkomen dient te worden, dat oppervlakkige en breeduitgroeiende standwortels belast en 
beschadigd worden. De vastgestelde wortelbeschermingszone dient fysiek te worden 
afgeschermd. 
 
• Groeiplaatsbescherming 
Het verdichten en verslempen (dichtslibben) van een open bodem onder een kroon is uit den 
boze. Bij toegestane werkzaamheden dienen daarom speciale maatregelen te worden genomen. 
Eerst wordt de organische toplaag geheel verwijderd. Vervolgens wordt een 20 cm dikke laag 
grof, zoet (niet zout, zuur) zand aangebracht. Om de druk beter te verdelen komen hierop 
rijplaten. Materiaal en materieel mag geen inspoeling veroorzaken. Bij hoge drukbelastingen komt 
er een dikkere zandlaag met een drukverdelingsmat (geogrid).   
 
• Maximale doorrijhoogte 
Rijdend materieel mag geen schade aan de kroon van een boom veroorzaken. Lage kronen 
vragen hierbij extra aandacht. Bij een beperkte doorrijhoogte dient voor de vrije doorgang een 
maximale hoogte te worden ingesteld.    
 
3 GRAAFWERKZAAMHEDEN EN BODEMBEWERKING 
Graven en bewerken van grond in de beschermingszone van een boom mag alleen als het niet 
anders kan. Het beschadigen van wortels is immers snel geschied. Graaf- en grondwerk onder de 
kroon kan alleen onder strikte voorwaarden.   
 
• Minimale graafafstand 
Binnen de standwortelzone mag absoluut niet gegraven worden. Gemeten vanuit de buitenzijde 
van de wortelvoet van de boom dient een minimale graafafstand vastgelegd te worden. Deze 
afstand hangt af van de dikte van de boom. Hierbij kan de normering uit het onderstaand schema 
worden aangehouden. Afwijkingen op basis van wortelonderzoek zijn altijd mogelijk.   
 

 Stabiliteitszone in relatie tot de stamdikte  en- omtrek van de boom (op 1.30 m hoogte)  
 
Stamdiameter                                 Stamomtrek                          Minimale graafafstand 
 
      10       63           75  
      20       127           125  
      30        190           140  
      40        254           160   
      60       380           175  
      80       507           225  
      100      634           250 
      150     941           350 

 
• Wortelbehandeling 
Buiten de standwortelzone moet, voor zover binnen de boombeschermingszone gelegen, altijd 
handmatig worden gegraven. Alleen dan kan voorzichting met worteluitlopers worden omgegaan, 
die daar kunnen worden aangetroffen. Deze wortels mogen niet worden doorgetrokken, omdat ze 
dan tot binnen de wortelbeschermingszone oprafelen. Wortels dienen haaks te worden 
doorgezaagd. Voor het doorzagen van wortels dikker dan 1 cm (duimdikte) is speciale 
toestemming van de opdrachtgever nodig. Wortels die bloot komen te liggen, worden afgedekt.   
 
• Tijdelijke reductie bewortelbare zone 
De ingestelde graafzone (in de boombeschermingszone buiten de standwortelbeschermingszone) 
is tevens de zone van de opnamewortels en mag niet geheel worden ontgraven. Wel kan iets van 
de wortels weggenomen worden. Er mag maximaal een reductie van 20% van de bestaande 
doorwortelbare ruimte plaatsvinden onder de voorwaarde, dat deze ruimte in de toekomst kan 
worden gecompenseerd.  
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• Gestuurd boren 
Bij het leggen van kabels en leidingen is boren een goed alternatief. Leidingen en kabels tot 50 
cm worden dan tot tientallen meters horizontaal ondergronds geboord. Boren is ook een optie, als 
niet aan de voorwaarden van de minimale graafafstand tot de standwortels en maximale reductie 
van opnamewortels kan worden voldaan. Uiteraard dient de zone met de minste wortels te 
worden opgezocht. Veel problemen achteraf worden voorkomen, als van te voren bij bomen 
mantelbuizen voor ondergrondse infrastructuur zijn aangebracht. 
 
• Bewerking van de toplaag 
Bodembewerking mag alleen in de toplaag van de graafzone plaatsvinden tot maximaal 10 cm 
onder maaiveld. Hierbij mogen geen houtige wortels van meer dan 1 cm dikte worden 
beschadigd.  
 
4 OPHOGINGEN VAN HET MAAIVELD 
Ophogingen kunnen voor boomwortels verstikkend werken. Als ophogingen goed worden 
uitgevoerd, kan het ook de groeiplaats verbeteren. Uitgangspunt is een maximale ophoging van  
40 cm onder de volgende voorwaarden.  
 
• Bescherming schorsweefsel van de wortelvoet en stam 
Bij alle ophogingen dient met het ophoogsubstraat nooit contact met het schorsweefsel van de 
wortelvoet en stam gemaakt te worden; dit leidt tot vervormingen. Rond de wortelvoet en de 
stam  dient ter bescherming een 25 cm dikke kraag van gebakken kleikorrels te worden 
aangebracht. Tussen kraag en ophoging wordt een scheiding gemaakt van worteldoek of 
betonelementen.     
 
• Verhoging open maaiveld met bomengrond 
Bij het ophogen van open maaiveld onder de boomkroon wordt verschraalde bomengrond 
gebruikt.    
Het organisch stofgehalte bedraagt 3 tot 5 %. De grond wordt laagsgewijs aangebracht en 
evenwichtig verdicht. De oorspronkelijke organische bovenlaag wordt geheel verwijderd.  
 
• Verhogen verharding 
De verharding wordt verwijderd en er wordt opgehoogd met grof, zoet cunetzand. De verharding 
wordt opnieuw aangebracht. 
 
• Verhogen verharding met extra groeiruimte 
De verharding met cunetzand wordt verwijderd. Het profiel wordt vervolgens opgehoogd met 
verschraald ééntoppig bomenzand en grof, zoet cunetzand. Daarna wordt de verharding weer 
aangebracht.  
 
• Zwevende constructie 
Is ophogen met substraat niet mogelijk kan een zwevende constructie worden gemaakt. 
 
5  DEMPING VAN WATERGANGEN 
Het dempen van watergangen onder boomkronen kan schade veroorzaken aan bomen of hun 
groeiplaats. Bij juiste uitvoering kan het daarentegen een verbetering van de groeiplaats 
opleveren.   
 
• Verwijderen bodemslib en strooisellaag talud 
Bij het dempen van een watergang wordt eerst uitgebaggerd, omdat onverteerde organische 
materialen later onder zuurstofvrije omstandigheden de zuurstofhuishouding van de boom zullen 
ondermijnen. Ook de organische bovenlaag van het talud wordt verwijderd, als deze niet verteerd  
is.   
 
• Opvulling watergang 
Bij een afwaterende functie wordt onder in de watergang een grofzandbuffer en een drainagebuis 
aangebracht. Als de watergang geen waterafvoerende functie (meer) heeft, kan de drainagebuis 
achterwege blijven.   
 
• Demping watergang 
De sloot wordt gedempt. Als de voormalige sloot als doorwortelbare ruimte dienst moet doen, 
wordt eerst tot 1 meter onder het maaiveld verschraald bomenzand aangebracht. Daarop komen  
nieuwe, doorwortelbare bodemsubstraten. De sloot wordt met grof zand gevuld, als er geen extra 
doorwortelbare ruimte nodig is; er mogen dan geen organische restmaterialen inzitten.  
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6 WIJZIGING GRONDWATERSTAND 
Bouwactiviteiten kunnen de bestaande grondwaterstand verhogen of verlagen. Bomen zijn in het 
groeiseizoen kwetsbaar voor zowel vernatting als verdroging.  
 
• Verhoging grondwaterstand 
Door verhoging van de grondwaterstand sterven wortels door zuurstofgebrek. Gerichte 
maatregelen om de verhoging ongedaan te maken zijn moeilijk uitvoerbaar. Derhalve dienen 
grondwaterverhogingen te worden vermeden, zeker als de verhoging hoger komt dan 1 meter 
onder het maaiveld of binnen 2 meter meer dan 0,5 meter bedraagt.  
 
• Bronbemaling 
Door bronbemaling zakt het grondwaterpeil. De invloed van bronbemaling doet zich gelden, als 
een boom met zijn wortels contact heeft met het grondwater. Buiten het groeiseizoen (van half 
october tot half februari) heeft bronbemaling echter geen effect op bomen op het 
grondwaterprofiel; ook enkele dagen in het groeiseizoen zijn overbrugbaar.  
Verdroging treedt op bij langdurige bronbemalingen in het groeiseizoen, in ieder geval bij 
grondwaterstanden van 1,5 tot 2 meter beneden maaiveld. De mate van verdroging hangt van 
veel factoren af: de mate van verlaging van het grondwaterpeil, de tijdsduur van de 
bronbemaling, het beschikbare hangwater, de bewortelbare diepte en de hoeveelheid neerslag. 
Vuistregel is, dat bronbemalingen, die de grondwaterstand binnen 1,5 tot 2 meter meer dan twee 
eken lang in de periode april tot september met meer dan 0,5 meter verlagen, om speciale 
maatregelen vragen.  
 
• Gesloten bronbemaling   
Gesloten bronbemaling kan een oplossing zijn. Rond het bemalingspunt wordt tot in de eerste 
waterkerende bodemlaag een waterdichte verticale damwand aangebracht. Buiten de damwand 
blijft de grondwaterstand constant. 
 
• Individueel water geven 
Bomen die onder invloed van bronbemaling komen, kunnen bij wateronttrekking individueel van 
water worden voorzien. Met peilbuizen kan de grondwaterstand in de gaten worden gehouden.  
De hoeveelheid water hangt af van de omvang van de kroon en de weersgesteldheid.  
 

 
Kroondiameter    Benodigde watergift per week in liters 
      
  Zeer droog/warm weer    droog/normaal weer  nat/koud weer 
 
5 m  400 l         200 l     100 l 
7 m  800 l     400 l     200 l 
10 m  1600 l    800 l     400 l 
15 m  3600 l    1800 l    900 l 
  

 
Uitgegaan wordt van wekelijks watergeven vanaf de tweede week van de bronbemalingsperiode. 
De watergift wordt beëindigd als de oorspronkelijke grondwaterstand in het groeiseizoen is 
hersteld. Er dient gelijkmatig via het maaiveld te worden ingewaterd, al dan niet met een 
sprenkelinstallatie. 
 
• Soort water 
Het grondwater, dat bij bronbemaling wordt opgepompt, is niet geschikt voor water geven. Het is 
vaak te koud en zuurstofarm. Water, dat gebruikt wordt voor het water geven, moet aan de 
volgende voorwaarden voldoen: vrij van verontreinigingen en mineralen, zuurstofrijk, 
temperatuur tussen 10 en 25 graden en maximaal 10 graden verschil met de bodemtemperatuur. 
Oppervlaktewater voldoet vaak aan de gestelde eisen.   
   
De voornoemde bouwregels vormen de basis voor het beschermen van bomen in 
bouwbestekken.   
  
 

 


