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1 Samenvatting 
 
Inleiding 
Om het karakter van “een groene gemeente waar het prettig wonen en werken is” voor de toekomst te 
behouden en te versterken is een gemeentelijke boomvisie van groot belang. Bomen zijn namelijk 
belangrijke inrichtingselementen die van grote invloed zijn op de kwaliteit van de woonomgeving.  
Dit boombeleidsplan geeft beleidskaders aan de hand waarvan de komende jaren op verantwoorde wijze 
de kwaliteit van waardevolle structuren, boomgroepen en individuele bomen kan worden uitgewerkt en 
beschermd.  
In het boombeleidsplan wordt aandacht besteedt aan de vereenvoudiging van regels voor het kappen van 
bomen, behoud en uitbreiding van waardevolle bomen, bescherming van bomen, aanpassing van de 
Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en omgang van klachten rond bomen. 
De basis voor dit boombeleidsplan wordt gevormd door de uitgangspunten en randvoorwaarden uit het 
Groenstructuurplan.  
 
De doelstellingen van het boombeleidsplan zijn: 

- Het geven van een visie voor behoud en versterking van de boomstructuren voor de lange 
termijn.  

- De uitwerking afstemmen op onderwerpen zoals: infrastructuur, geografie, historie, natuur, milieu 
en stedenbouwkundige ontwikkelingen. 

- Het aangeven van criteria en randvoorwaarden voor behoud en bescherming van 
boomstructuren en overige waardevolle bomen. 

- Het geven van criteria en randvoorwaarden voor de aanpassing van de kapverordening in de 
APV. 

- Het formuleren van criteria en randvoorwaarden voor de verdere uitwerking van de 
boomstructuren en belangrijke bomen op wijk- en buurtniveau. 

 
Verkenningen 
Er zijn diverse factoren die een groene woon- en werkomgeving en een gezond bomenbestand 
bevorderen of juist voor een achteruitgang zorgen. Er is een inventarisatie gemaakt van alle relevante 
plannen en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het boombeleidsplan.  
 
Groenstructuurplan 
Het Groenstructuurplan geldt als belangrijk uitgangspunt voor het opstellen van het boombeleidsplan. In 
het boombeleidsplan wordt een verdiepingsslag ten opzichte van het vastgestelde Groenstructuurplan 
gemaakt. Daarnaast worden randvoorwaarden en criteria voor het inventariseren van waardevolle bomen 
opgesteld.  
 
Sturing 
Om sturing te kunnen geven aan de uitwerking van stedenbouwkundige plannen en het behoud van de 
bestaande ruimtelijke kwaliteit en visuele aspecten van de openbare ruimte is afstemming tussen de 
welstandsnota en dit boombeleidsplan van belang. De ontstaansgeschiedenis en uitbreiding van de 
gemeente zijn duidelijk af te lezen aan het landschap, stedelijke ontwikkelingen en infrastructuur. Iedere 
periode heeft bepaalde kenmerken die ook in de openbare ruimte zijn terug te vinden in de ruimtelijke 
geleding en soortkeuzes.  
 
Regionale programma’s 
In het Regionaal programma Luchtkwaliteit 2006-2015 van de Drechtsteden zijn geen maatregelen 
opgenomen op het gebied van groen/bomen. Reden hiervoor is dat het (nog) niet meetbaar is wat de 
bijdrage van groen/bomen zal zijn op de luchtkwaliteit. Er worden landelijk wel experimenten en 
onderzoeken gedaan maar de resultaten hiervan zijn nog niet beschikbaar.  
Dit betekent niet dat bomen en andere groenelementen onbelangrijk zijn bij de verbetering van de 
luchtkwaliteit want bomen hebben ook belangrijke invloed op het microklimaat waardoor de kwaliteit van 
de leefomgeving verbeterd kan worden.  
 
 
Onderzoeksresultaten 
Diverse onderzoeksresultaten tonen aan dat bomen in de stad voor een aanmerkelijke verlaging van de 
piekconcentraties van ozon zorgen hetgeen een positief effect heeft voor de volksgezondheid. De 
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“stadslucht” bestaat echter uit een cocktail van verontreinigingen. In relatie tot de luchtkwaliteit gaat het 
om een juiste mix van allerlei soorten groen. De hoeveelheid groen in de stedelijke omgeving moet weer 
toenemen waarbij gezorgd moet worden voor voldoende variatie en diversiteit.  
 
Structuurvisie 
De gemeentelijke structuurvisie geeft aan dat de uitvoering van verschillende ruimtelijke ontwikkelingen 
haar weerslag heeft op bepaalde delen van de infrastructuur binnen de gemeente. Als gevolg hiervan is 
de komende jaren op een aantal plaatsen herstructurering, reconstructie of aanleg van (nieuwe) 
infrastructuur noodzakelijk. Hierbij kan tevens aandacht worden besteed aan een duidelijker te 
ontwikkelen verkeersstructuur. Deze verkeersstructuur hangt sterk samen met de ruimtelijke structuur 
van de gemeente. Het ontbreken van een duidelijk centraal gebied, gekoppeld aan een duidelijke 
hoofdroute is één van de belangrijkste knelpunten. 
In de structuurvisie wordt het Burgemeester Baxpark in samenhang met sportpark Schildman als 
belangrijk groen en recreatieve element genoemd. Uitbreiding van deze parkvoorziening in De 
Volgerlanden is noodzakelijk waardoor een versterking van deze voorzieningen ontstaat.  
 
Kapvergunning in relatie tot de APV 
De huidige en toekomstige wetgeving zijn van invloed op het boombeleidsplan. Aanpassing van het 
kapbeleid houdt in dat de APV ook aangepast moet worden. Naar verwachting wordt begin 2010 de 
omgevingsvergunning ingevoerd. Uitgangspunt hierbij is dat de aanvraag voor een bouwvergunning in 
behandeling wordt genomen waarbij alle benodigde vergunningen, ook kapvergunningen, worden 
getoetst en hierover een besluit kan worden genomen. Het boombeleidsplan en de uitwerking van de lijst 
met waardevolle bomen kan, indien dit goed wordt uitgewerkt, worden toegevoegd aan het pakket van 
toetsingskaders voor de omgevingsvergunning. 
  
Randvoorwaarden 
Realisatie en handhaving van een duurzame boomstructuur is afhankelijk van een goede 
groeiplaatsomgeving. Het gaat hierbij om de afstemming van zowel de bovengrondse- als ondergrondse 
groeiruimte. Bomen die in een te kleine ruimte staan leveren door hun omvang op termijn problemen op 
of kunnen zich niet goed ontwikkelen en zelfs doodgaan. 
Goede boomstructuren dragen bij aan de herkenbaarheid en identiteit van een weg of woonomgeving. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in hoofd- en secundaireboomstructuur. De hoofdstructuur wordt 
gevormd door doorlopende groenvoorzieningen langs de hoofdwegenstructuur. Deze elementen zijn 
veelal historisch bepaald. De secundaire of tweede structuur is gekoppeld aan de wijkontsluitingen en 
belangrijke verbindingen tussen de hoofdstructuren waardoor een fijnmazig netwerk van boomstructuren 
ontstaat.  
De kwaliteit van de boomstructuren wordt ook beïnvloed door de soortkeuze van de bomen. Zodra de 
bomenstructuren aan deze eisen voldoen zijn er op termijn minder problemen en ook minder extra 
beheermaatregelen te verwachten.  
 
Hieruit blijkt dat het noodzakelijk is dat in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming de inbreng 
voor een duurzame boomstructuur wordt geregeld. Dit voorkomt op termijn een teleurstelling bij de 
ontwerpers, bewoners en beheerders.  
Bij het hanteren van deze eisen wordt ook de overlast voor omwonenden voorkomen of beperkt. Klachten 
over bomen hebben veelal betrekking op overlast van blad, vruchten en takken. Wordt de overlast echter 
juridisch bekeken dan wordt gesproken over hinder. Voor de beoordeling van hindermeldingen zijn 
criteria geformuleerd waardoor uniformiteit bij de afwegingen ontstaat en mogelijke rechtsongelijkheid of 
precedentwerking wordt voorkomen. Deze afweging is van groot belang als een dergelijke zaak door de 
rechter beoordeeld moet worden. 
 
Gewenste boomstructuur 
De Structuurkaart uit het Groenstructuurplan is als basis gebruikt voor de beoordeling van de bestaande 
hoofd- en secundaire boomstructuren. Van de belangrijkste boomstructuren zijn dwarsprofielen gemaakt 
die worden ondersteund met fotomateriaal. Tevens wordt aangegeven voor welke huidige of toekomstige 
boomstructuren dit profiel van toepassing is. 
Bij de beoordeling zijn ook de knelpunten en verbeterpunten aangegeven en op welke wijze deze 
verbeteringen gerealiseerd kunnen worden. Naast de boomstructuren hebben ook de monumentale en 
beeldbepalende bomen een grote invloed op de identiteit van de woonomgeving. Aan de hand van de 
aangeven criteria kunnen deze bomen worden geïnventariseerd en in een register worden vastgelegd. Dit 
register kan weer worden gebruikt bij de toetsing van de omgevingsvergunning. 
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De ecologische zones nr. 69 en 70 verbinden het natuur- en recreatiepark Sandelingen-Ambacht met het 
Alblasserbos. Zone nr. 70 langs de Ambachtsezoom, Sophialaan en Sophiapolder is een van de 
belangrijkste routes binnen de gemeente waarbij de inrichting naast natuur ook wordt afgestemd op 
recreatieve voorzieningen. Hierbij kan gedacht worden aan natuurlijke speelplekken, wandelroutes en 
informatieroutes over de voorkomende flora en fauna. 
 
Bescherming 
De bescherming van de belangrijke boomstructuren en individuele bomen kan worden gerealiseerd door 
aanpassing van de kapverordening in de APV. 
Een goede kapregelgeving kenmerkt zich door: 

- De samenhang met bomenbeleid. 
- Het waarborgen van groene kwaliteit.  
- De aanwezigheid van voldoende inspraakmogelijkheden. 
- De afwezigheid van overbodige regels. 

 
Het boombeleidsplan geeft invulling aan de eerste twee punten. De daadwerkelijke uitwerking zal in 
overleg en met inbreng van vertegenwoordigers van diverse organisaties en groeperingen plaatsvinden 
waardoor een breed gedragen plan ontstaat. De uiteindelijke bescherming vindt plaats door het 
zogenaamde Groene Kaart Model uit de bomenverordening toe te passen. Dit model gaat uit van het 
vergunning vrij kappen van bomen door particulieren. Uitzondering hierop vormen de vastgestelde 
boomstructuren en het vastgestelde register van monumentale- en beeldbepalende bomen. Zodra een 
boom hieronder valt is een ontheffing van de kapverordening noodzakelijk. Hierbij wordt een afweging 
gemaakt van alle relevante punten. Door invoering van het Groene Kaart Model wordt de regelgeving 
voor de burger aanzienlijk vereenvoudigd. 
Tot dat het Groene Kaart Model daadwerkelijk wordt vastgesteld en ingevoerd is de huidige 
kapverordening van toepassing. 
 
Financiële aspecten 
Bij de vaststelling van het beeldkwaliteitplan en beheerplan bomen zijn de benodigde financiële middelen 
beschikbaar gesteld.  
Eventuele aanpassingen en verbeteringen van de boomstructuren komen in eerste instantie ten laste van 
de financiële middelen voor renovatie en herinrichting van de openbare ruimte. 

Aanpassingen en verbeteringen die voortvloeien uit het boombeleidsplan worden verwerkt in het 
boombeheersplan. In dit beheerplan zal worden uitgewerkt welke financiële consequenties hieraan 
verbonden zijn en hoe we deze uitgaven kunnen dekken. Indien voortschrijdende inzichten extra 
investeringen vereisen die niet kunnen worden gedekt vanuit het reguliere budget noch uit de voorziening 
zal een financieringsvoorstel aan het college en de raad worden aangeboden.   
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2 Inleiding 
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wordt gekenmerkt als: “een groene gemeente waar het prettig wonen 
en werken is”. Het openbaar groen maakt een structureel onderdeel uit van de openbare ruimte en 
bepaald in hoge mate het beeld, karakter en beleving van de woonomgeving. In het Groenstructuurplan 
van 2000 zijn beleidskaders, uitgangspunten en richtlijnen voor een efficiënt beheer vastgesteld.  
Uitgangspunt voor het gemeentelijke groenbeleid is: “sober en doelmatig”.  
Naast deze beheeraspecten zijn de belangrijke groenstructuren binnen de gemeente aangegeven met als 
doel een samenhangende groenstructuur te realiseren. Hierbij is onderscheid gemaakt in hoofd- en 
secundaire groenstructuren. 
Ook de vastgestelde inrichting voor de ecologische verbindingsroutes nr. 69 en 70 zijn belangrijke 
dragers van de groenstructuur en vormen een aanvulling op het Groenstructuurplan. 
Deze uitgangspunten vormen ook de basis voor uitwerking van dit boombeleidsplan. 
 
Het boombeleidsplan is een lange termijn visie en geeft randvoorwaarden en criteria aan voor 
aanpassing van de gemeentelijke kapverordening. Daarnaast heeft het boombeleidsplan invloed op 
mogelijke stedenbouwkundige en infrastructurele aanpassingen.  
 
Na vaststelling van dit boombeleidsplan kan een gedetailleerd boomstructuurplan worden opgesteld 
waarbij aan de hand van de gestelde criteria de waardevolle en te beschermen bomen en houtopstanden 
van zowel particulieren als gemeente worden vastgelegd. Hierbij wordt ingezoomd op het niveau van de 
wijk, buurt en woonomgeving. 

2.1 Aanleiding 

Op basis van het Groenstructuurplan zijn in de afgelopen jaren diverse beleid- en beheernota´s voor het 
gemeentelijk groenareaal uitgewerkt en vastgesteld. Op het gebied van bomen is in 2006 het 
Boombeheersplan 2006 – 2015 vastgesteld. Momenteel is behoefte om alle relevante zaken uit de 
diverse beleid- en beheerplannen te verwerken in een specifiek boombeleidsplan. In dit plan moet tevens 
aandacht worden gegeven aan:  

- Het vereenvoudigen van de regels voor het kappen van bomen door particuliere eigenaren. 
- Het behoud en uitbreiding van belangrijke en waardevolle bomen. 
- De aanpassing van de kapverordening in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). 
- De behandeling van meldingen en klachten met betrekking tot overlast of hinder van bomen. 

In de volgende hoofdstukken en paragrafen worden deze punten uitgewerkt. 

2.2 Doelstelling 

Het Boombeleidsplan vormt het beleidskader voor behoud en versterking van een “groene en 
aantrekkelijk woongemeente”. Voor het boombeleidsplan zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 

- Het geven van een visie voor behoud en versterking van de boomstructuren voor de lange 
termijn.  

- De uitwerking afstemmen op onderwerpen als: infrastructuur, geografie, historie, natuur, milieu 
en stedenbouwkundige ontwikkelingen. 

- Het aangeven van criteria en randvoorwaarden voor behoud en bescherming van 
boomstructuren en overige waardevolle bomen. 

- Het geven van criteria en randvoorwaarden voor de aanpassing van de kapverordening in de 
APV. 

- Het geven van criteria en randvoorwaarden voor de verdere uitwerking van de boomstructuren en 
belangrijke bomen op wijk- en buurtniveau. 

Aan de hand van de in dit boombeleidsplan geformuleerde beleidskaders kan voor de komende jaren op 
verantwoorde wijze de kwaliteit van de waardevolle structuren, boomgroepen en individuele bomen 
worden uitgewerkt en beschermd. 

2.3 Belangrijke begrippen 
Voor de leesbaarheid van het beleidsplan is in hoofdstuk 10 een uitgebreide begrippenlijst opgenomen. 
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2.4 Leeswijzer 
In dit beleidsplan worden de hoofdpunten voor de omgang met bomen beschreven. De opbouw van het 
beleidsplan gaat van een algemene beschrijving naar concrete voorstellen.  
In hoofdstuk 3 (verkenningen) wordt het resultaat van literatuur onderzoek, inventarisatie, relevante 
wetgeving en bestaande plannen aangegeven.  
In hoofdstuk 4 worden de belangrijke aandachtspunten uit het vorige hoofdstuk vertaald in concrete 
uitwerkingen voor het boombeleidsplan 2009. 
De huidige, toekomstige en ontbrekende boomstructuren worden in hoofdstuk 5 uitgewerkt en zijn een 
voorzet voor de latere detaillering en uitwerking van het boombeleidsplan op wijk- en buurtniveau. 
De beschermingsmogelijkheden van de waardevolle bomen en boomstructuren worden in hoofdstuk 6 
nader uitgewerkt. 
De communicatie met onder andere de inwoners en belanghebbenden wordt in hoofdstuk 7 behandeld. 
Vaststelling en verdere uitwerkingen zijn opgenomen in hoofdstuk 8.  
Tot slot komen de financiële aspecten in hoofdstuk 9 aan de orde en is in hoofdstuk 10 de begrippenlijst 
opgenomen. 
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3 Verkenningen 
Bomen zijn een wezenlijk onderdeel van het leefklimaat in de woonomgeving; ze temperen het zonlicht, 
filteren het fijnstof uit de lucht, bieden koelte en schaduw bij zonnig weer en beschutting en luwte als het 
waait. Er zijn diverse factoren die een groene woon- en werkomgeving en een gezond bomenbestand 
bevorderen of juist voor een achteruitgang zorgen. Deze factoren zijn geïnventariseerd en wordt hier voor 
zover van toepassing in de volgende paragrafen op in gegaan. 

3.1 Groenstructuurplan 

Het Groenstructuurplan dat in 2000 is vastgesteld vormt het beleidsmatige kader om een gestructureerd 
groenbeleid te bereiken. Een groenbeleid dat zich richt op het creëren van een zorgvuldige balans tussen 
kwaliteit en beschikbare middelen. Het biedt daartoe een kader voor beleid, ontwerp, (her)inrichting en 
het onderhoud van het openbaar groen.  
 
Doel van het Groenstructuurplan is inzicht en richting te geven aan de ontwikkeling van: 

- Een samenhangende groenstructuur. 
- De versterking van de ruimtelijke differentiatie d.m.v. groenkarakters. 
- De versterking van natuuraspecten in de woonomgeving. 
- Een duurzame balans tussen groenbeheer en woonkwaliteit te realiseren. 
- Een afgewogen beheerbeleid. 
- Een balans tussen kwaliteit en financiële middelen. 

 
Aan de hand van de in dit plan geformuleerde beleidskaders zijn in de afgelopen jaren de volgende 
plannen uitgewerkt te weten:  
 Het beeldkwaliteitplan groen, vastgesteld in de raadsvergadering van februari 2006. 
 Het zorgplan bomen, vastgesteld in de raadsvergadering van februari 2006. 
 Het beheerplan bomen, vastgesteld in de raadsvergadering van februari 2006. 
 Het beheerplan groen, vastgesteld in de collegevergadering van 8 mei 2007. 
 De diverse bestekken voor het onderhoud van het openbaar groen. 
 
In het boombeleidsplan wordt een actualisatie en verdiepingsslag ten opzichte van het vastgestelde 
Groenstructuurplan gemaakt. Daarnaast wordt een voorzet voor het opstellen van de randvoorwaarden 
en criteria voor het bepalen van de waardevolle bomen en beperking en vereenvoudigen van regels ter 
bescherming van houtopstanden gegeven. Een goede onderbouwing/motivering voor behoud en 
uitbreiding van belangrijke en waardevolle bomen en boomstructuren is daarbij belangrijk. 

3.2 Stedenbouwkundige ontwikkelingen en historie 

Bewoners zijn over het algemeen bereid mee te werken aan de instandhouding of zelfs het bevorderen 
van de ruimtelijke kwaliteit van hun leefomgeving, maar willen graag van tevoren op de hoogte zijn welke 
aspecten een rol spelen. Om deze reden is de Welstandsnota Hendrik-Ido-Ambacht 2004 opgesteld.  
Afstemming tussen de welstandsnota en andere beleidsdocumenten, zoals dit boombeleidsplan, zijn van 
belang om sturing te kunnen geven aan de uitwerking van stedenbouwkundige plannen en het behoud 
van de bestaande ruimtelijke en visuele aspecten van de openbare ruimte. 
 
De historie van het groen is deels af te lezen uit de stedelijke ontwikkeling. In de oudere delen wordt het 
groene beeld en karakter bepaald door de grote tuinen en veelal oude bomen. Om dit groene karakter en 
beeldbepalende bomen voor de toekomst te behouden is bescherming van groot belang. 
Het gaat dan om: 

- De oude dorpskern rond de Paulusweg en Guldenweg. 
- De lintbebouwing langs de Dorpsstraat, Kerkstraat, Veersedijk, Onderdijkserijweg, 

Achterambachtseweg en Vrouwgelenweg. 
 
 
Het Burgemeester Baxpark ligt als centraal groen hart binnen de latere stedelijke ontwikkeling. Naast 
fiets- en wandelpaden zijn er ook sport- en spelvoorzieningen aangebracht. Direct aan het park grenst het 
Sportpark Schildman waar de buitensporten binnen de gemeente zijn gegroepeerd. Hierdoor is een groot 
groen hart ontstaan wat een uitzonderlijke bijdrage aan de groene kwaliteit en uitstraling voor de 
gemeente levert. Versterking en behoud van dit groene karakter is van groot belang.  
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Behalve oude bomen zijn er ook jonge bomen die bij een bepaald jubileum of gebeurtenis worden 
aangeplant. In het Burgemeester Baxpark zijn bijvoorbeeld bomen aangeplant voor: 

- 25 jarig jubileum dameskoor Inter Nos. 
- Door de Rangers in het kader van aandacht voor het milieu door het WNF. 
 

In het kader van het millennium is aan de ouders van kinderen die in 2000 zijn geboren de gelegenheid 
geboden een zogenaamde geboorteboom aan te planten in de gemeente. Deze geboortebomen staan 
langs de Antoniuslaan ter hoogte van het Wassenaar van Obdampark en langs de paden van het 
kunstwerk van Lucien den Arend tussen de Dreef en Akkerviool in De Volgerlanden. De geboortebomen 
vertegenwoordigen nu vooral een emotionele waarde maar hebben op termijn ook een historische 
waarde. 
 
Inventarisatie en vastleggen van deze bomen is voor toekomstig behoud en bescherming noodzakelijk. 
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Kaartje 1: leeftijdsopbouw wijken
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3.3 Stad en Land 
Op provinciaal en regionaal niveau zijn richtlijnen en aandachtspunten opgesteld ter verbetering van de 
leefomgeving, stimulering van recreatie en natuurontwikkeling. 
 
In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Zuid-Holland 2020 is de integrale verbetering van de groene 
ruimte en de leefomgevingkwaliteit als kernpunt opgenomen. Dit moet gerealiseerd worden door: 

- Het ontwikkelen van regioparken. 
- De realisatie van een aantal robuuste ecologische en recreatieve verbindingen ter versterking 

van de groenblauwe kwaliteit rond de stedelijke omgeving. 
- Het realiseren van de wateropgave in en rond de steden in relatie met groenontwikkeling en 

landelijk wonen. 
- De realisering Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) door uitwerking van de 

aangegeven ecologische verbindingszones 69 en 70. 
 
Kernpunten van de ruimtelijke structuurvisie voor verstedelijking: 

- De stedelijke woonomgeving gaat samen met duurzame verbetering van de omgevingskwaliteit. 
- De stedelijke uitleg vindt overwegend plaats in transformatiezones stad-land, in samenwerking 

met binnenstedelijke ontwikkeling, gekoppeld aan het Zuidvleugelnet en ontwikkeling van groen 
en water. 

 
De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Zuid-Holland 2020 geeft aandacht aan de nauwe verwevenheid 
en communicatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen en actief (ruimtelijk) ontwikkelingsbeleid. Voor 
het ontwikkelingsbeleid zijn op hoofdlijnen uitgangspunten opgesteld waarbij in veel gevallen de stad-land 
relatie een belangrijke rol speelt. Boomstructuren kunnen een belangrijke rol spelen bij de uitwerking van 
de problematiek tussen stad en land. 
 
Uitwerkingen in het kader van de provinciaal ruimtelijke structuurvisie zijn onder andere: 

- Het natuur- en recreatiegebied Sandelingen-Ambacht dat in het kader van de landinrichting is 
aangelegd. Dit gebied vervult een belangrijke functie op het gebied van recreatie dicht bij huis, 
natuurontwikkeling en als groene buffer tussen rijksweg A16 en de woonomgeving. 

- De ecologische verbindingszone nr. 70 als uitwerking van de PEHS tussen Kijfhoek-
Sophiapolder-Nes. En de Ecologische verbindingszone nr. 69 tussen Kijfhoek en Kinderdijk. 
Beide verbindingszones komen samen in het centraal gelegen natuur- en recreatiegebied 
Sandelingen-Ambacht om van hieruit via Kijfhoek de verbinding tot stand te brengen met de 
natuurgebieden langs de Oude Maas.  

 
Binnen de regio Drechtsteden wordt in het kader van de Groene Contramal gewerkt aan de invulling van 
het “Groenblauw netwerk”. Doel van dit plan is samenhang te brengen in de diverse plannen op het 
gebied van natuurontwikkeling, recreatie en waterprojecten en deze binnen de regio op elkaar af te 
stemmen zodat een meerwaarde en waar mogelijk een versterking van de diverse plannen ontstaat. 
 
Op kaartje 2  is de conceptvisie voor het Groenblauw netwerk weergegeven. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt in bestaande voorzieningen en nieuwe plannen. 
 
Voor de gemeente vallen de plannen samen met de uitwerking voor Ecoroute 69 en 70. Het gebied rond 
de Veersedijk en Noordoevers is als nieuwe groene verbinding opgenomen. Deze nieuwe groene 
verbinding zal worden betrokken bij de uitwerking van het boombeleidsplan. 
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Kaartje 2: Visie Groenblauw Netwerk 

3.4 Infrastructuur 
Autowegen en fietspaden zijn de belangrijkste mobiliteitsstructuren voor de gemeente. Voor de 
herkenbaarheid en verkeersveiligheid spelen bomen hierbij een belangrijke rol. Op kaart 3 is de 
belangrijkste infrastructuur volgens het Categoriseringsplan wegen aangegeven  
 
De aanwezige infrastructuur vormt de basis voor het bepalen van de boomstructuren. De infrastructuur 
heeft zoals op kaart 3 is aangegeven verschillende functies. Deze verschillende functies kunnen versterkt 
en ondersteund worden door boomstructuren. Deze boomstructuren kunnen tevens de veiligheid, de 
overzichtelijkheid en de identiteit van de infrastructuur verbeteren. Bij het bepalen van de boomstructuur 
in het Groenstructuurplan is destijds al rekening gehouden met het belang van bomen voor de 
verkeersgeleiding en identiteit van wegen. Dit wordt versterkt door principe profielen te koppelen aan het 
aangegeven structuurniveau. 
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Kaartje 3 : infrastructuur volgens categorieseringplan wegen. 
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3.5 Milieu 
Behalve een hoge esthetische waarde en verfraaiing van de woonomgeving vervullen bomen ook een 
milieufunctie. Over het algemeen leveren bomen een bijdrage aan de CO2-reductie, filtering van zonlicht, 
het geven van schaduw en beschutting tegen wind heeft een positieve invloed op de leefomgeving van 
mensen en flora en fauna waardoor behoud en uitbreiding van een goed bomenbestand zeer wenselijk is. 
 
In het Regionaal programma Luchtkwaliteit 2006-2015 dat op 5 maart 2008 door de Drechtraad en 
afzonderlijke gemeenteraden is vastgesteld, zijn geen maatregelen opgenomen op het gebied van 
groen/bomen. Reden hiervoor is dat het (nog) niet meetbaar is wat de bijdrage van groen/bomen zal zijn 
op de luchtkwaliteit. Er worden landelijk wel experimenten en onderzoeken gedaan maar de resultaten 
hiervan zijn nog niet beschikbaar.  
 
Dit betekent niet dat bomen en andere groenelementen onbelangrijk zijn bij de verbetering van de 
luchtkwaliteit. Als gemeente kunnen we ondanks het feit dat er geen “harde” cijfers beschikbaar zijn over 
de bijdrage, het belang van bomen inzetten om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.  
 
Bomen leiden in de stad tot een aanmerkelijke verlaging van de piekconcentraties van ozon en heeft 
weer goede effecten voor de volksgezondheid. De “stadslucht” bestaat echter uit een cocktail van 
verontreinigingen. Voor Hendrik-Ido-Ambacht leveren de snelwegen A15 en A16 grote hoeveelheden 
fijnstof (PM10). Boomsoorten die de ene component goed uit de lucht opnemen, doen dit niet bij een 
andere component. Zo nemen loofbomen het meest efficiënt gassen als stikstofdioxide en ozon op, terwijl 
naaldbomen veel geschikter zijn voor opname van fijnstof. Deze verschillen in effectiviteit zijn toe te 
schrijven aan verschillende eigenschappen van de bladeren. Bladeren die breed, glad en plat zijn nemen 
via de huidmondjes effectief gasvormige verontreinigingen uit de lucht op. Bladeren die ruw en behaard 
zijn of een spitse vorm hebben zoals naalden, zijn effectief in het afvangen van stofdeeltjes. Deze 
deeltjes blijven aan de naalden zitten en spoelen voor een deel bij neerslag van het blad. Aanplant van 
bepaalde boomsoorten ter hoogte van de A15 en A16 kunnen zo een bijdrage leveren aan het filteren 
van fijnstof uit de lucht. 
Bomen kunnen ook luwte veroorzaken waardoor de lucht minder wordt ververst en het effect van bomen 
juist negatief kan zijn op de luchtkwaliteit.  
 
Voor de flora en fauna zin bomen en houtopstanden onmisbaar voor de levenscyclus. Een deel van de 
fauna, zoals vogels, vleermuizen en dagvlinders is voor hun levenscyclus geheel afhankelijk van bomen. 
Sommige soorten hebben zich zelfs gespecialiseerd op één soort en kunnen niet overleven op andere 
boomsoorten in de directe omgeving. Ditzelfde geldt voor een flora met betrekking tot mossen, 
korstmossen en paddenstoelen. 
 
In relatie tot de luchtkwaliteit en voortbestaan van flora en fauna gaat het om een juiste mix van allerlei 
soorten groen. De hoeveelheid groen in de stedelijke omgeving moet weer toenemen in verband met 
aandacht voor voldoende variatie en diversiteit.  

3.6 Gemeentelijke Structuurvisie 
De Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) is per 1 juli 2008 in werking getreden. De Wro verplicht rijk, 
provincies en gemeenten een structuurvisie voor hun gebied vast te stellen. De structuurvisie bevat de 
hoofdlijnen van het ruimtelijke beleid voor dit gemeentelijk grondgebied en biedt het kader voor 
bestemmingsplannen zodat bestemmingen kunnen worden toegekend en regels voor het gebruik van de 
grond en bebouwing kunnen worden opgesteld.  
 
Binnen de gemeente is de structuurvisie in voorbereiding. Aandachtspunten uit de structuurvisie zijn: 
“De uitvoering van verschillende ruimtelijke ontwikkelingen, waarvan De Volgerlanden de meest 
omvangrijke betreft, heeft haar weerslag op bepaalde delen van de infrastructuur binnen de gemeente. 
Als gevolg hiervan is de komende jaren op een aantal plaatsen herstructurering, reconstructie of aanleg 
van (nieuwe) infrastructuur noodzakelijk.  
De algehele verkeersstructuur van de gemeente wordt in de huidige situatie als onduidelijk ervaren 
(Beeldkwaliteit IJsselmonde). Dit hangt sterk samen met de ruimtelijke structuur van de gemeente. Het 
ontbreken van een duidelijk centraal gebied, gekoppeld aan een duidelijke hoofdroute is één van de 
belangrijkste knelpunten in de structuur van de gemeente”. 
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In de structuurvisie wordt het Burgemeester Baxpark in samenhang met sportpark Schildman als 
belangrijk groen en recreatieve element genoemd. Bij uitbreiding van de parkvoorziening in De 
Volgerlanden zal een versterking van deze voorzieningen ontstaat.  
Ook wordt water voor waterberging en vanuit esthetisch, recreatief oogpunt steeds belangrijker voor de 
woonomgeving. 
 
Door een toename van het aantal sporters op sportpark Schildman is op termijn uitbreiding van de 
capaciteit noodzakelijk. Uitbreiding in het Burgemeester Baxpark gaat ten koste van de landschap-pelijke 
en recreatieve mogelijkheden zoals zijn verwoord in het vastgestelde beleidsplan Baxpark.  

 

Kaartje 4: Visie kaart uit de Structuurvisie Hendrik-Ido-Ambacht 

3.7 Wetgeving 
Algemeen Plaatselijke Verordening 
In de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) is in hoofdstuk 4 “bewaren van houtopstanden” de 
bescherming van bomen uitgewerkt. Hierin is aangeven wanneer een kapvergunning voor een boom is 
vereist. Ook zijn de punten waarop een aanvraag geweigerd kan worden aangegeven. Bij het verstrekken 
van een kapvergunning kunnen ook aanvullende voorwaarden zoals een herplantplicht, boomsoort en 
formaat van de herplant worden opgenomen.  
  
Wet Ruimtelijke Ordening 
In de huidige Wet Ruimtelijk Ordening (Wro) zijn de procedures en werkwijze voor de diverse ruimtelijke 
plannen opgenomen. De plannen die hier onder vallen zijn onder andere: structuurvisie en 
bestemmingsplannen. 
  
 
Bestemmingsplannen 
Bij bestemmingsplannen wordt in detail aangegeven welke functies, gebruik en aanvullende voorwaarden 
aan bijvoorbeeld bouwwerken en het grondgebruik worden gesteld. In het bestemmingsplan worden ook 
belangrijke groenvoorzieningen opgenomen. In de beschrijving is veelal opgenomen dat deze 
groenvoorzieningen ook gebruikt kunnen worden voor: speelvoorzieningen, wandelpaden, fietspaden en 
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water. Het zondermeer omvormen van groenvoorzieningen in bijvoorbeeld rijwegen of parkeerplaatsen is 
alleen mogelijk als een wijziging van het bestemmingsplan wordt doorlopen. Op dit moment zijn er geen 
individuele bomen in bestemmingsplannen opgenomen wat ter bescherming van de bomen tot de 
mogelijkheden behoort. 
 
Omgevingsvergunning 
Bij de invoering van de omgevingsvergunning in de loop van 2008, is het de bedoeling dat een aanvraag 
wordt getoetst op alle relevante vergunningen en beperkingen. Het beleidsplan bomen en de latere 
uitwerking van de Groene kaart zijn direct toepasbaar als toetsingskader omdat direct duidelijk of er een 
waardevolle boom of houtopstand staat. Als dat het geval is kan dit leiden tot een weigering of 
aanpassing van het bouwplan. Zodra er voor het gebied of perceel niets is aangegeven staat de 
ontwikkeling vanuit het boombeleidsplan niet in de weg. 
 
Flora en faunawet 
Ter bescherming van de aanwezige flora en fauna bij nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen van de 
inrichting, is de Flora en faunawet van toepassing. Uitgangspunt is dat de rust- en voortplantingslocaties 
niet worden verstoord. Specifieke aandacht wordt besteed aan soorten die in hun voortbestaan worden 
bedreigd.  
In een aantal gevallen kan voor nieuwe ontwikkelingen een ontheffing of vergunning worden 
aangevraagd bij het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Hieraan worden wel 
strikte voorwaarden aan uitvoeringstijdstip, werkmethode en dergelijke ter bescherming van de specifieke 
soorten gekoppeld. 
 
In het kader van de flora en faunawet wordt een gedragscode voor het bestendigbeheer van 
openbaargroen en water opgesteld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het in regioverband opgestelde 
gedragscode voor de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht. Deze informatie wordt afgestemd op 
gegevens uit de veldinventarisatie die in de 2e helft van 2009 wordt afgerond. Hierdoor ontstaat een plan 
wat is afgestemd op de locale omstandigheden. Vervolgens kan dit plan ter goedkeuring aan het 
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit kan worden gezonden. 
 
Politie Keurmerk Veilig Wonen 
Doel van het Politie Keurmerk Veilig Wonen is om een veilige woonomgeving en inbraakbestendige 
woningen te realiseren. Er zijn richtlijnen en eisen voor nieuwbouw en bestaande bouw opgesteld 
waaraan woningen en openbare ruimte moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het keurmerk. 
Bewoners van woningen met het keurmerk kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen voor lagere 
verzekeringspremies.  
In een goed verlichte openbare ruimte voelt de gebruiker zich veiliger en is er minder gelegenheid voor 
criminele activiteiten. De natuurontwikkeling is echter gebaat bij zo weinig mogelijk licht waardoor dit op 
gespannen voet staat met de eisen in dit keurmerk. Voor het boombeleidsplan is de relatie tussen 
openbare verlichting (OV) en de standplaats van bomen van belang. Ter voorkoming dat 
lichtmastarmaturen door de boom worden overwoekerd wat extra beheermaatregelen vergt is een goede 
afstemming tussen het boom- en verlichtingsplan noodzakelijk.  
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4 Randvoorwaarden 
Voor het realiseren en continueren van gezonde boomstructuren zijn er een aantal randvoorwaarden 
noodzakelijk die in dit hoofdstuk worden beschreven. 

4.1 Duurzaamheid 
Belangrijk uitgangspunt van het boombeleidsplan is het waarborgen van een duurzame boomstructuur 
voor huidige en toekomstige generaties. Duurzaamheid heeft in dit geval betrekking op de levensduur 
van bomen en boomstructuren.  
Kwalitatief goed groen in de woonomgeving wordt doorgaans hoog gewaardeerd door de bewoners. De 
bomen moeten hierbij aan de volgende criteria voldoen:  

- De bomen moeten worden gezien als een aanvulling en verrijking van de woonomgeving.  
- Bomen met sierwaarde, waarbij geen of weinig overlast door bijvoorbeeld zaden en vruchten 

dienen extra hoog te worden gewaardeerd.  
- Oude bomen dienen hoger gewaardeerd te worden dan jonge aanplant. 

Over het algemeen kan gesteld worden dat duurzaamheid en waardering van de boomstructuren gelijk 
op gaan, mits de bomen gezond zijn en goed worden onderhouden. 
 
Hiervoor is het noodzakelijk dat goede groeiplaatsomstandigheden worden gecreëerd die zijn afgestemd 
op de toekomstige boomomvang. Op deze wijze ontstaat een duurzaam bomenbestand wat de 
leefomgeving verbetert. Daarnaast worden op langere termijn door vermindering van zowel beheerkosten 
als nieuwe aanplant kosten bespaard.  

4.2 Identiteit en herkenbaarheid 
De begrippen identiteit en herkenbaarheid liggen dicht bij elkaar. Een weg of route met een eigen 
identiteit zal ook als zodanig herkenbaar zijn. Op het moment dat de herkenbaarheid van de weg of route 
vervaagd of onduidelijk wordt geeft dit voor ter plaatse onbekende weggebruikers problemen bij de 
oriëntering waarbij het risico ontstaat dat zij de weg kwijtraken. 
 
In het Groenstructuurplan is daarom een onderscheid in niveaus gemaakt door hoofd- en secundaire 
boomstructuren te onderscheiden.  
Onder de hoofdgroenstructuur vallen de omvangrijke en doorlopende groenvoorzieningen. Deze 
elementen zijn in verband met hun continuïteit veelal historisch bepaald door: dijken, wegen en 
waterlopen. De dijken, wegen en waterlopen zijn lijnvormige elementen die zich niet beperken tot de 
bebouwde omgeving maar doorlopen in het aangrenzende buitengebied en buurgemeenten. Daarnaast 
zijn de latere uitbreidingen stapsgewijs toegevoegd. 
Naast de hoofdgroenstructuur wordt een tweede zogenaamde secundaire structuur op wijkniveau 
onderscheiden. Het gaat hierbij om de structuren op wijkniveau die een verbinding vormen met de 
hoofdgroenstructuur waardoor een fijnmazig netwerk ontstaat. Binnen dit lagere netwerk van straten, 
pleinen en hofjes kunnen groenelementen worden onderscheiden die van directe invloed zijn op de 
identiteit van de directe woonomgeving. Dit boombeleidsplan richt zich uitsluitend op de hoofd- en 
secundairestructuren. Het realiseren van differentiatie vraagt naast de verschillen in onderhoudszonering 
en groenstructuur ook om het vaststellen van een eigen identiteit per deelgebied. Deze verdiepingsslag, 
waarbij de specifieke kenmerken en identiteit van de afzonderlijke wijken en buurten wordt beschreven is 
te gedetailleerd voor dit boombeleidsplan en kan in een apart boomstructuurplan worden uitgewerkt.  
 
In het Groenstructuurplan van 2000 is differentiatie aangebracht door per wijk of buurt een streefbeeld 
aan te geven. Dit zijn: 
Oude dorpskern en centrumgebied: 

- Het handhaven van het dorpse karakter met weinig groen als kenmerk. 
- Een hoog netheidgehalte en sierwaarde. 
- De instandhouding van beeldbepalende en monumentale bomen, óók op particulier terrein. 

 
 
 
Industrie- en bedrijventerreinen: 

- Het behoud en versterking van het karakter van de aanwezige dijken als landschappelijke 
structuurelementen voor industrieterrein De Noord. 
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- De versterking van een boomstructuur langs: het Noordeinde, het industrieterrein Anthoniapolder 
en de Nijverheidsweg. 

 
Oostendam, Dorp en Kruiswiel: 

- De groene versterking van de ontsluitingsstructuur door boombegeleiding. 
- Het plaatselijk realiseren van vlindervriendelijke bloemrijke oevers langs de singels. 

 
Krommeweg: 

- Het behoud van de groene karakteristiek door middel van een aangepaste inrichting en 
toepassing van beplanting, dat minder volumineus is en goed is afgestemd op de openbare 
verlichting. 

- Het versterken van het beeld van de hoofdontsluiting en de toepassing van kleurkenmerken voor 
de verschillende woonerven. 

- Het terugdringen van snippergroen. 
Deze punten zijn tijdens de renovatie van een deel van de wijk gerealiseerd. Voor het overige deel van de 
wijk komt het snippergroen niet of nauwelijks voor maar zal bij herinrichting en grootschalig onderhoud 
rekening gehouden moeten worden met de eerste twee punten. 
 
Groenewaal: 

- Het versterken van het natuurlijke karakter van de waterpartijen en belevingswaarde langs De 
Waal. 

 
Sandeling: 

- Het behouden van de karakteristieke openheid en inrichting met hagen en vrijstaande bomen als 
onderscheidend karakter van deze wijk. 

 
De Volgerlanden: 

- De realisatie van groene ontsluitings- en waterstructuur. 
- De realisatie van natte- en droge ecologische uitgangspunten. 
- Het toepassen van handboeken en beschrijving van de hoofdstructuren voor inrichting van De 

Volgerlanden, in samenhang met de onderhoudszonering waardoor beheersbare 
onderhoudsbudgetten zijn te realiseren. 

 
Groene parkkernen: 

- Het handhaven en versterken van een sterk groen karakter; verweving van functionele, 
esthetische (waaronder water) en natuurkarakters. 

 
De grootte van de bomen bepaalt sterk de ruimtelijke werking van de boombeplanting. Bomen van de 1

e
 

grootte, worden hoger dan 15 m zoals eik, beuk, kastanje en es, hebben meer ruimtelijk effect dan 
bomen van de 2

e
 of 3

e
 grootte. Dit betekend niet dat overal bomen van de 1

e
 grootte aangeplant moeten 

worden. Dit is sterk afhankelijk van de benodigde en beschikbare boven- en ondergrondse ruimte. Door 
een te beperkte ruimte ontstaan op termijn veel problemen die bij het bepalen van de soortkeuze al 
voorkomen kunnen worden. De bomen moeten ook niet te klein zijn ten opzichte van hun omgeving. 
Boompjes van de 3e grootte, worden niet hoger dan 8 meter, zoals sierappel, meidoorn en bolacacia, 
waarbij het effect op een groot plein of een brede straat zeer beperkt is. Deze boomsoorten kunnen bij 
smalle woonstraten en pleintjes een fraai straatbeeld geven. De keuze van de boomsoort zal dus steeds 
in relatie tot de omgeving en beoogde beeld moeten worden bekeken. 
 
In de huidige situatie is een groot deel van de boomstructuren weliswaar aanwezig maar door een grote 
variatie in toegepaste boomsoorten per structuur is er een rommelig beeld en een onduidelijke 
begeleiding voor weggebruikers ontstaan. 
 
 
 
Als voorbeeld: 
Langs de hoofdstructuur van de Antoniuslaan zijn vijf boomsoorten te onderscheiden. Het eerste deel 
vanaf de Hendrik Ydenweg is aangeplant met vrijstaande platanen, eiken en lindebomen. Ter hoogte van 
de wijk Sandelingen is aan weerszijden van de weg een rij kleinbladige linde geplant. Tussen de rotonde 
met de Reeweg en de nieuwe rotonde aan de Vrouwgelenweg staan één of twee rijen essen aan beide 
zijden van de weg. Door het smalle profiel staat er tussen de rotonde van de Vrouwgelenweg en de 
rotonde met de Graaf Willemlaan slechts één rij zilverlindes op ruime afstand van de rijweg. Vanaf de 
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Graaf Willemlaan tot aan de Veersedijk wordt het profiel gekenmerkt door twee rijen kleinbladige linde. 
Tot slot staan tussen de Veersedijk en Nijverheidsweg aan een zijde essen. Deze variatie in 
boomsoorten, aantal rijen, leeftijd en afstand tot de rijweg komt de herkenbaarheid van de structuur niet 
ten goede. 
Er zijn binnen de gemeente meerdere structuren die worden gekenmerkt door een diversiteit aan 
toegepaste boomsoorten.  

4.3 Technische kwaliteit 

Bij de technische kwaliteit gaat het om de gezondheid van de boom. Om de gezondheid van de boom te 
waarborgen moet aan een aantal eisen worden voldaan. Dit zijn: 

- Er dient voldoende beschikbare groeiruimte voor kroon, stamvoet en wortels aanwezig te zijn. 
- De ondergrondse groeiplaats dient afgestemd te zijn op de eis van de volwassen boomsoort die 

is gekozen. 
- De boomsoort moet passen op de plaats waar deze geplant wordt. 

 
Deze eisen zorgen er voor dat de inrichting voor een nieuw te planten boom of nieuwbouw bij een oude 
waardevolle boom wordt afgestemd zodat de boom zonder problemen volwassen kan worden. Op deze 
wijze wordt het begrip duurzaamheid omgezet in een waardevolle boom waarvan meerdere generaties 
kunnen genieten. Als niet of maar beperkt aan deze eisen wordt voldaan zal dit leiden tot extra 
beheermaatregelen of het afsterven en vervangen van de boom wat in beide gevallen extra kosten met 
zich meebrengt. 
 
De eisen voor de technische kwaliteit van bomen zijn onder te verdelen in beleid en beheer. De 
technische eisen verschillen per boomsoort en dienen ter plaatse bepaald te worden. De volgende eisen 
kunnen gebruikt worden voor het waarborgen van de minimaal beoogde kwaliteit. 
Beleid en planvorming: 

- Bij het inrichten van een boomstructuur moet er gezorgd worden voor voldoende ondergrondse 
groeiruimte. Hierbij dient gelet te worden op de ondergrondse infrastructuur die de ondergrondse 
groeiplaats kan belemmeren en verstoren. 

- Tijdens de ontwerpfase moet er worden gezorgd voor voldoende bovengrondse groeiruimte 
zodat voldoende lichttoetreding en afstand tot gevels wordt gegarandeerd. 

- De grootte van boomspiegels voor bomen in verharding afstemmen op soort en omvang. Een 
standplaats in een gras- of groenstrook heeft echter de voorkeur. 

- Zorgen voor een goed doorwortelbaar bodemprofiel bij nieuwe aanplant. 
Beheer: 

- Afstemmen van beheermaatregelen op de boomstructuur met betrekking tot maaien, 
slootonderhoud, schoonmaken boomspiegels en strooibeleid voor gladheidbestrijding. 

- Gebruik van boombescherming in parkeervakken. 
- Op locaties waar vandalisme wordt verwacht kunnen zwaardere maten bomen worden geplant 

om vernieling (afbreken) te beperken. 
- Toepassen van boomroosters in intensief gebruikte ruimtes om verdichting van de boomspiegel 

te voorkomen. 
 
Bij graafwerkzaamheden mag slechts in beperkte mate schade worden veroorzaakt aan de boom en zijn 
groeiplaats. Dit om een duurzame instandhouding van de boom niet in gevaar te brengen. Bij bomen die 
onderdeel uitmaken van een aangegeven structuur mogen daarom geen graafactiviteiten te dicht bij 
bomen plaatsvinden. Dit houdt in dat binnen een bepaalde zone geen kabels en leidingen mogen worden 
ingegraven of dat al ingegraven kabels en leidingen niet meer mogen worden verwijderd. Hiervoor is in 
onderstaande tabel een normering voor opgenomen. 
Stamdiameter,  
1,3 m boven maaiveld 

Minimale graafafstand vanaf de 
buitenzijde van de wortelvoet 

Minimale graafafstand bij eenzijdig 
belaste bomen (scheefstand) 

10 75 100 
20 125 175 
40 150 225 
60 175 275 
80 225 325 

100 250 375 
150 350 500 

Alle maten in centimeters en richtinggevend. Bron: KBB@versie 2001 
Tabel 1. Afstand tussen bomen en nutsvoorzieningen. 
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Als er conflicten optreden in de belangen tussen kabels- en leidingeigenaren waarbij de instandhouding 
van de betreffende boom of boomstructuur in gevaar komt dient een zorgvuldige afweging plaats te 
vinden waarbij het duurzaam in stand houden van de boomstructuur de hoogste prioriteit heeft. 
 
Door de Vereniging Stadswerk Nederland, is in samenwerking met diverse belangenorganisaties uit de 
grond-, weg- en waterbouw, groenvoorzieningen en kabels- en leidingondernemers, een poster opgesteld 
met diverse mogelijkheden voor de bescherming van bomen tijdens bouw- en graafactiviteiten, zie bijlage 
1. Aan de hand van deze uniforme beschermingsmethoden kan in de te verlenen vergunning of het 
bestek worden opgenomen welk type boombescherming noodzakelijk is. Voor het niet nakomen van de 
gemaakte afspraken kan een boeteclausule in het bestek of vergunning worden opgenomen. 

4.4 Sortimentskeuze 
De keuze van een juiste boomsoort is afhankelijk van vele factoren en geen eenvoudige zaak. Zo zal een 
stedenbouwkundige vooral naar het beeld en sfeer van de openbare ruimte kijken, terwijl de beheerders 
vooral de specifieke eigenschappen en gebreken van een soort belangrijk vinden. Voor het vormen van 
een duurzame en functionele boomstructuur zijn de volgende uitgangspunten van belang: 

- Het toepassen van duurzame soorten die bij de juiste groeiomstandigheden een gemiddelde 
levensduur van meer dan 40 jaar en liefst 100 jaar kunnen bereiken. 

- Het toepassen van minder duurzame soorten, kortere levensduur, alleen als dit vanuit oogpunt 
van historie of natuurontwikkeling wenselijk is. 

- De volwassen omvang van de boom moet passen in de beschikbare boven- en 
ondergrondseruimte tijdens de planontwikkeling en/of aanplant fase. 

- Bij het ontwerpproces beschrijven welke uitstraling, sfeer en beeld op termijn voor ogen staat. 
- Rekening houden met verkeerstechnische eisen. 
- Rekening houden met toekomstige bezonning van tuinen en woningen. 
- Rekening houden met eventuele mogelijkheden voor schaduw en verkoeling van tuinen, 

woningen en gebouwen. 
- Het voorkomen van zoveel mogelijk overlast door ongedierte, vruchten, ziekte, takbreuk, 

wortelopdruk enzovoorts die kenmerkend zijn voor bepaalde soorten en cultuurvariëteiten.  
- Rekening houden met bekende ziektes en aantastingen van bomen zodat ook naar de toekomst 

gezonde boomstructuren tot ontwikkeling kunnen komen. 
- De soortkeuze afstemmen op type openbare verlichting. 
- Er moet in de ontwerpfase afstemming van het verlichtingsplan en bomenplan plaatsvinden. 
- Bij de soortkeuze moet rekening gehouden worden met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 

luchtkwaliteit. 
- Bij de soortkeuze moet rekening gehouden worden met de huidige en toekomstige 

grondwaterstand. 
 
In het buitengebied en ecologische zones moeten zoveel mogelijk inheemse soorten worden toegepast. 
Dit omdat cultuurvariëteiten geen of weinig ecologische waarde bezitten. Bij ecologische zones wordt 
geen onderscheid gemaakt in duurzaamheid van de soort. Om waardevolle ecologische zones te 
realiseren is variatie in boomsoorten in combinatie met de onderbegroeiing van groot belang. De 
soortkeuze is daarbij afhankelijk van de standplaats en functie. 
 
Doordat kwekers steeds op zoek zijn naar nieuwe soorten en door gebruikers ervaringsgegevens worden 
aangeleverd is het noodzakelijk dat de kennis over de toepasbaarheid van soorten up-to-date blijft. Bij de 
toetsing van plannen die door derden zijn opgesteld is naast vakkennis het gebruik van gespecialiseerde 
naslagwerken onontbeerlijk. 
 
Het is raadzaam om de eigen beheerdienst aan de hand van jarenlange ervaringen een lijst met 
geschikte en minder of geheel ongeschikte bomen per functie op te stellen. Bij  toepassing van deze lijst 
door externe ontwerpers zijn al veel knelpunten en aanpassingen in het ontwerp op voorhand te  
voorkomen. 

4.5 Behandeling en beoordeling van klachten rond bomen 
Soms kunnen bomen, bijvoorbeeld als er overmatig veel blad in tuinen waait of wanneer plakkerige 
afscheiding van luizen auto’s bevuilt, aanleiding zijn tot klagen. Het gaat vaak om subjectief gevoelde 
overlast en kan deze niet behandeld worden als objectief relevante hinder. Enige mate van overlast wordt 
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door iedereen geacht te worden geduld. Als dit niet het geval zou zijn was de woonomgeving 
waarschijnlijk veel kaler en met nog meer verharding ingericht. 
De mate van hinder is soms moeilijk te objectiveren en kunnen criteria helpen om een klacht op de juiste 
wijze te behandelen. Ook moet voorkomen worden dat een klacht bij een op het oog identiek geval toch 
anders wordt aangepakt waardoor bij bewoners een gevoel van willekeur kan ontstaan.  
In tabel 2 is een aantal veel voorkomende klachten of hinder op een rij gezet, waarbij een aantal 
objectiveringcriteria zijn aangegeven om te helpen bij de klachtenafhandeling. 
Bij zeer ernstige gevallen kan de gemeente overwegen alternatieve maatregelen te nemen zoals het 
afspoelen met water bij buitensporige aantasting door luizen. 
 
De jurisprudentie biedt handvatten voor de behandeling van klachten. Juridisch gezien is er namelijk 
sprake van hinder en niet van overlast en wordt onderverdeeld in zware en lichte gevallen. 
Artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (BW) heeft betrekking op de onrechtmatige daad. 
Artikel 5:37 Burgerlijk Wetboek heeft betrekking op onrechtmatige burenhinder. 
 
De onrechtmatige daad uit artikel 6:162 BW heeft vooral te maken met aansprakelijkheid bij schade. Bij 
aansprakelijkheid is men eigenaar en moet de eigenaar voor goed onderhoud zorgen. Degene die 
schade heeft zal moeten aantonen dat de eigenaar, in dit geval de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 
nalatig is geweest of geen goed beheer heeft gevoerd. Volgens de wet heeft de eigenaar een zorgplicht. 
Het begrip “zorg” en “zorgplicht” dienen te worden opgevat als een uitwerking van het privaatrechtelijke 
begrip “zorgvuldigheid” (“doen of nalaten in strijd met wat volgens ongeschreven recht in het 
maatschappelijk verkeer betaamt”: artikel 6:162 lid 2 BW). Deze zorgplicht is in het Zorgplan bomen 
uitgewerkt en hiervoor worden de bomen op basis van de VTA controle periodiek geïnspecteerd. 
 
Niet elke hinder is onrechtmatige hinder. Er bestaat hinder die in redelijkheid tussen naburige erven 
geduld dient te worden, bijvoorbeeld normale blad- en vruchtval in een boomrijke omgeving. 
Of sprake is van zware of lichte hinder is afhankelijk van aard, ernst en duur van de hinder.  
Het is van groot belang dat een klacht over hinder niet zomaar wordt afgedaan maar dat dit goed 
gemotiveerd wordt aan de hand van beleid, waarde van de boom of houtopstand, feiten en 
precedentwerking. Alle mogelijke opties moeten zijn bekeken om de hinder weg te nemen of, als dit 
onmogelijk is, zoveel als mogelijk te beperken door het nemen van maatregelen. De eigenaar van de 
boom of houtopstand moet dus al het mogelijke hebben gedaan om de hinder te voorkomen of te 
beperken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2. Objectiveringcriteria bij veel voorkomende klachten en hinder. 
Klacht Beleid 
Luizen / Honingdauw / 
roetdauwschimmel 

Het algemene belang van de bomen gaat boven de hinder die luizen 
veroorzaken. Een luizenplaag is vervelend maar niet schadelijk. De 
plakkerige substantie kan overal weer worden afgewassen. In geval van 
herinrichting wordt aangeraden de bomen te vervangen door soorten die 
deze hinder niet geven. Afhankelijk van de gezondheid en overige punten 
van hinder van de bomen kan worden overwogen om de bomen te 
vervangen 

Vogeluitwerpselen Hinder door vogeluitwerpselen valt onder te dulden overlast. Hierbij gaat 
het algemene belang van de boom of boomstructuur boven dat van de 
overlast. 

Blad / naalden / vruchten Hinder door blad, naalden of vruchten valt onder te dulden hinder. Hierbij 
gaat het algemeen belang van de boom of boomstructuur boven de 
overlast. 

Lichtontneming Bewoners moeten zo min mogelijk schaduwoverlast krijgen. Het is 
acceptabel wanneer bewoners een deel van de dag schaduw in hun huis 
of tuin hebben, mits de zon gedurende een deel van de dag binnenvalt. 
Als bomen aan de niet-zonzijde de lichtinval belemmeren, zal van geval tot 
geval beoordeeld moeten worden of het algemeen belang zwaarder weegt 
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Klacht Beleid 
dan het particulier belang. Leeftijd van de boom en historie zullen hierin 
ook een belangrijke rol spelen. 

Wortels Wanneer wortels van een gemeentelijke boom hinder veroorzaken in een 
privé tuin, is de afstand tot de erfgrens bepalend. In deze wordt gebruik 
gemaakt van het burenrecht waarbij een boom minimaal 2 meter uit de 
erfgrens moet staan. Deze afstand geldt op grond van artikel 5:42 
Burgerlijk Wetboek niet voor en op openbaar gebied. Gemeentelijke 
bomen mogen dus binnen 2 meter uit de erfgrens met particuliere erven 
staan. Wanneer een gemeentelijke boom minder dan 2 meter uit de 
erfgrens staat en wortels van deze boom overlast veroorzaken zal de 
gemeente op veilige wijze wortels verwijderen, dan wel overwegen de 
boom geheel te verwijderen. Bij het eventueel verwijderen gaat het 
algemene belang van de boom boven de overlast. 
Sterke overlast als gevolg van opdrukken van de verharding kan worden 
bestreden door ophogen met zand of door verwijderen van de wortels, mits 
de boom hierdoor geen gevaar loopt. 

Eikenprocessierups / 
spinselmot / overige 
rupsen  

Gedurende enkele weken per jaar kunnen diverse soorten rupsen 
voorkomen.  
De eikenprocessierups veroorzaakt door de fijne brandharen een 
allergische reactie op de slijmvliezen wat tot ernstige klachten kan leiden. 
Op het moment dat de eikenprocessierups wordt gesignaleerd zijn er 
diverse mogelijkheden om de rupsen te verwijderen of in aantal sterk terug 
te dringen waardoor de overlast verdwijnt of wordt beperkt. 
Aantastingen door de spinselmot rupsen beperkt zich veelal tot het 
inpakken van de bomen met wit spinsel waar de rupsen zich veilig in 
kunnen bewegen. De rupsen kunnen een of meerdere bomen geheel 
ontdoen van de bladeren maar veroorzaken geen schade aan de boom of 
directe omgeving. Voor de omwonenden kan het als een spookachting 
verschijnsel worden gezien maar is dus niet gevaarlijk.  
Het kappen van bomen die zijn aangetast door rupsen is niet nodig 
verwijdering van de eikenprocessierups is dan voldoende.  

Allergieën  Wanneer personen allergisch reageren op bomen (stuifmeel) dan is dat 
geen reden om de boom te verwijderen. Doordat stuifmeel over grote 
afstand via de wind wordt verplaatst heeft een enkele locale boom 
nauwelijks invloed op het beperken of voorkomen van een allergie. 

In tabel 2 zijn de meest voorkomende punten van hinder aangegeven. Uitwerking van een gedetailleerd 
overzicht waarin alle denkbare vormen van hinder staan is mogelijk. Hierbij is echter het risico aanwezig 
dat deze lijst als limitatief wordt gezien en dat bepaalde punten niet of onvoldoende zijn benoemd 
waardoor deze buiten de gestelde kaders vallen waarvoor een aparte afweging, advies en besluitvorming 
nodig is.  
 
Als een burger last van een boom ervaart, zal de gemeente aan de hand van het geformuleerde beleid 
beoordelen of sprake is van ernstige of geringe hinder. Vervolgens zal gekeken worden welke 
maatregelen getroffen kunnen worden om de hinder te beperken of geheel weg te nemen. 
 
Bij de uitwerking van de gemeentelijke lijst met monumentale- en beeldbepalende bomen worden de 
criteria voor kap, herplant en wijze van omgaan met illegale kap afgestemd op de bescherming van de 
belangrijke bomen en houtopstanden. 
 
In tabel 3 is het beslismodel voor handhaving of kap van bomen die overlast geven weergegeven.. 
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Tabel 3. Beslismodel voor handhaving of kap van bomen. 
 

 Volgens het beleid m.b.t. 
overlast (zie tabel) wordt 
de boom gehandhaafd 

Ja 

 
Boom handhaven 

 
Nee 

  

 De boom is onderdeel 
van een structuur of staat 

op de gemeentelijke 
bomenlijst 

Ja 

Boom handhaven of 
kappen met herplant 

overwegen 

 
Nee 

  

Boom kappen   
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5 Gewenste boomstructuur 
In de voorgaande hoofdstukken zijn van uit diverse invalshoeken randvoorwaarden en ideeën 
aangegeven die waar mogelijk in dit boombeleidsplan moeten worden opgenomen. In de volgende 
paragrafen wordt aangeven welke mogelijkheden dit zijn. 
Hoofduitgangspunt is dat het groene karakter van de gemeente gewaarborgd moet blijven en waar 
mogelijk moet worden verstevigd.  

5.1 Boomstructuren Groenstructuurplan 2000 

In het Groenstructuurplan uit 2000 zijn de uitgangspunten voor de hoofd- en secundaire boomstructuren 
aangegeven. Deze uitgangspunten zijn vervolgens verwerkt op een structuurkaart die als bijlage van het 
Groenstructuurplan in 2001 is vastgesteld.  
 
Hoofdgroenstructuur 
De hoofdgroenstructuur vormt een grote aaneengesloten groenvoorziening binnen de gemeente en zorgt 
voor de verbinding tussen het buitengebied en de stedelijke omgeving. Deze hoofdgroenstructuur bestaat 
onder andere uit de volgende elementen: 

- parken; 
- singels; 
- waterpartijen; 
- boomrijen; 
- boombeplanting langs hoofdwegen; 
- verbindingselementen op gemeentelijk niveau tussen de Ecologische Hoofdstructuur en de 

Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur verbindingsroute nr. 69 en 70; 
- verbindingselementen van de regionale groenstructuur. 

 
Secundaire groenstructuur 
De secundaire, of tweede, structuur bepaald op wijkniveau het beeld en karakter van de omgeving en 
sluit aan op elementen uit de hoofdstructuur. Hierdoor ontstaat een fijnmazig netwerk van doorlopende 
groenstructuren. De secundaire structuur bestaat onder andere uit de volgende elementen: 

- fiets- en wandelroutes; 
- waterpartijen en singels; 
- parkstroken; 
- boomrijen; 
- boombeplanting langs ontsluitingswegen. 

 
Deze hoofd- en secundaire groenstructuren zijn op kaartje 5 aangegeven. 
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Kaartje 5: Boomstructuren Groenstructuurplan 2000. 

 

5.2 Huidige boomstructuur 

De Structuurkaart uit het Groenstructuurplan is als basis gebruikt voor de beoordeling van de bestaande 
hoofd- en secundaire boomstructuren. Hierbij is naar de bestaande opbouw en aanwezigheid van de 
bestaande boomstructuur gekeken en beoordeeld. 
 
Van de belangrijkste boomstructuren zijn dwarsprofielen gemaakt en deze worden ondersteund met 
fotomateriaal. 
 
De boomstructuren en locatie van de dwarsprofielen zijn verwerkt op tekening in bijlage 4 .
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Profiel A: Weteringsingel 

 
 
Rijweg met aan iedere zijde een rij bomen. 
 

  

Foto 1 beeld richting Reeweg    Foto 2 ter hoogte van het Banckertplein 

  
De boomstructuur langs de Weteringsingel bestaat in hoofdzaak uit paardenkastanjes. Ter hoogte van 
het gemeentehuis staat een enkele rij aan de zijde van het water. Verderop in de straat staat aan beide 
zijden van de weg een bomenrij. Tussen de Reeweg en de gymzaal ontbreekt de boomstructuur. Vanaf 
de gymzaal tot aan de Adm. De Ruijterlaan staat aan de zuidzijde een rij kastanjes langs de weg met 
daarachter een rij essen. In het laatste deel springt de rij kastanjes naar de noordzijde. Langs de flat bij 
het Banckertplein is aan de zijde van de flat een rij met geknotte acacia’s geplant.  
Tengevolge van aantasting door de kastanjeziekte zijn een aantal kastanjebomen verwijderd waardoor 
gaten in de boomstructuur zijn ontstaan. De aanwezigheid van de acacia’s doet afbreuk aan deze 
structuur, deze bomen dienen op termijn vervangen te worden door kastanjebomen. Als tengevolge van 
de aantasting van de kastanjebomen wordt besloten deze door een andere boomsoort te vervangen moet 
dit voor de uniformiteit voor de gehele structuur langs de Weteringsingel worden toegepast. 
 
In het verleden heeft er geen afstemming tussen de plantplaats en de locatie voor de openbare 
verlichting plaatsgevonden. Hierdoor staan een aantal bomen te dicht op de lichtmasten. Om voldoende 
lichtopbrengst te behouden zijn de bomen gesnoeid. Dit is een tijdelijke maatregel en zal periodiek 
herhaald moeten worden wat extra beheerkosten geeft. Bij vervanging van de openbare verlichting kan 
ter voorkoming van deze problemen een nieuw verlichtingsplan worden opgesteld. 
 
Dit principeprofiel kan bij voldoende beschikbare ruimte worden toegepast bij de hoofdwegen binnen het 
dorp.  

 
 
 

Profiel B. Laan van Welhorst 
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Gescheiden rijbanen met middenberm en drie boomrijen. 
 

  
Foto 3  richting Krommeweg    Foto 4 midden gedeelte  
 
De Laan van Welhorst is een belangrijke verbinding tussen de centra van Zwijndrecht en Hendrik-Ido-
Ambacht. Voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) is een aparte rijstrook voor het busvervoer 
opgenomen. Om een statige laan te ontwillen is gekozen voor een losse aanplant van diverse 
boomsoorten aan het begin en einde van de weg. De overige delen zijn voorzien van in totaal drie rijen 
platanen die in een strak verband zijn aangeplant. Om het parkkarakter van het Sophiapark niet te 
schaden is besloten om geen boombeplanting langs dit deel van de weg aan te brengen. De plantplaats 
en locatie van de openbare verlichting in de middenberm zijn op elkaar afgestemd zodat op termijn geen 
problemen zijn te verwachten. 
Het statige karakter is door de jonge aanplant nog wat iel maar door de ontwikkeling zal na verloop van 5 
jaar zal het beeld al veel sterker zijn. 
 
Dit principeprofiel kan worden toegepast bij de invalswegen en hoofdwegen met vrijliggend fietspad. 
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Profiel C: Amandelgaarde en Bramengaarde 
 

 
Aan de zijde van de woningen is een strakke bomenrij met onderbeplanting, het middengebied is een 
parkstrook met een variatie aan verspreidt staande bomen. 
 
 

  

Foto 5 parkeerstrook met bomenrij en   Foto 6 parkstrook met verspreidt staande 
onderbeplanting     bomen 

 
Stedenbouwkundig gezien vormen de Amandelgaarde en Bramengaarde een eenheid die wordt 
getypeerd als de Noordwand. Deze wordt begeleid door een fijne boomstructuur met in de parkeerstrook 
voor de woningen een enkele rij kegelvormige bomen met een dichte kroon. De parkstrook bestaat uit 
een losse bomenstructuur van verschillende soorten bomen. 
Om deze reden zijn in de parkeerstrook aan de zijde van de woningen moerascypressen met een 
onderbeplanting van taxus geplant. In de parkstrook langs de Amandelgaarde zijn diverse boomsoorten 
in los verband aangeplant. Bij de uitwerking van het inrichtingsplan heeft afstemming plaatsgevonden 
tussen de plantplaats, parkeerplaatsen en openbare verlichting. Op deze wijze zijn er met de huidige 
inrichting weinig problemen met deze structuur te verwachten. 
 
De parkstrook is buiten de hoofdopzet flexibel in te richten met diverse speel- en recreatieve elementen. 
Indien hier op termijn behoefte aan is kan het plantsoen worden omgevormd naar hoogwaardig siergroen. 
 
Dit principeprofiel kan worden toegepast bij brede woonstraten waarbij voldoende afstand aanwezig is 
tussen de boomstructuur en bebouwing. 
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Profiel D: fietspad Heulpad, Jan van Gooijenlaan en Ary Schefferlaan 
 

 
Profiel met woonstraten, sloten, fietspad in het midden van het profiel en 3 boomrijen. 
 

  

Foto 7 beeld Ary Schefferlaan    Foto 8 sloot en knotbomen langs het fietspad 

 

 

Foto 9 beeld Jan van Gooijenlaan 

Het profiel van het Heulpad wordt gevormd door de totale openbare ruimte tussen de Jan van 
Gooijenlaan en de Ary Schefferlaan. In het midden ligt de oude verbindingsweg tussen Zwijndrecht en de 
Vrouwgelenweg met aan weerszijden een sloot. De oude verbindingsweg heeft nu de functie van 
doorgaande fietsroute. De buitenzijde wordt gevormd door woonstraatjes waar op enkele plaatsen het 
profiel verbreed is en parkeerplaatsen zijn opgenomen. De boomstructuur bestaat hier uit twee soorten 
bomen. Aan de buitenzijde staan elzen en langs het fietspad één rij knotwilgen. De onderhoudszonering 
bestaat uit de volgende twee delen: langs de woonstraten siergroen en langs het fietspad bloemrijke 
bermen. 
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Profiel D2 fietspad Heulpad ter hoogte van Soeteliefskamp en Frans Lebrethstraat 
 

 
Profiel met achtertuinen, sloten en fietspad met knotwilgen.  
 
Ter hoogte van de Soeteliefskamp en Frans Lebrethstraat bestaat het Heulpad uitsluitend uit een 
verhoogd fietspad met aan één zijde knotbomen en sloten aan beide zijden. Bij de stedenbouwkundige 
opzet zijn de particuliere achtertuinen naar het fietspad gericht waardoor aanpassing van het profiel niet 
mogelijk is. 
 
Probleem bij dit profiel is de onderlinge plantafstand van de knotwilgen die te klein is om goed machinaal 
sloot onderhoud te plegen. Ook de lage pruik van de knot geeft door overhangende takken problemen 
voor fietsers. Deze problemen worden enigszins beperkt door de knotwilgen iedere 2 jaar te knotten en 
niet zoals gebruikelijk is iedere 3 tot 4 jaar. Dit probleem kan worden opgelost door vervanging van de 
knotwilgen. Om het beeld te behouden kan dit in twee of drie fasen worden uitgevoerd. 
 
Deze principeprofielen kunnen worden toegepast bij fietspaden en wandelpaden die gescheiden moeten 
zijn van de rijweg(en) of achtertuinen. 
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Profiel E: Ring wijk Krommeweg 
 
 

 
Smal wegprofiel met een rij zuilvormige bomen in de parkeerstrook aan beide zijden van de rijweg. 
 

   

Foto 10 zuilvormige bomen in de parkeerstroken Foto 11 zuilvormige bomen tussen voetpad en 
parkeervakken 

De Ring is de ontsluitingsweg voor de diverse hofjes en woonstraatjes in de wijk Krommeweg. Tijdens de 
renovatie van een deel van deze wijk is de bestaande boombeplanting van elzen en platanen vervangen 
door zuileiken. Op deze wijze zijn de knelpunten met opdrukken verharding, beperking van lichttoetreding 
en zware hinder door bladval en zaad opgelost. De zuileiken zijn nog jong en de verwachting is dat de 
bomen op termijn breder zullen worden. Hierdoor kunnen knelpunten ontstaan met de toegankelijkheid 
van trottoirs en parkeerstroken. Oplossing kan zijn om de eiken tot een hoogte van minimaal 2 meter op 
te kronen. Het straatbeeld wijzigt hierbij doordat de stammen van de bomen weer duidelijk zichtbaar 
worden. Een andere mogelijkheid is het knippen van de overhangende takken. Nadeel is echter dat er 
hagen ontstaan die jaarlijks meerdere keren geknipt moeten worden wat hoge beheerkosten geeft. De 
toegankelijkheid van trottoirs is door de ontwikkeling van nieuwe twijgen niet te garanderen. 
Geadviseerd wordt de zuileiken gefaseerd op te kronen tot minimaal 2 meter hoogte. 
 
Dit principeprofiel kan worden toegepast in smalle straten waar een boombegeleiding vanuit 
stedenbouwkundig oogpunt noodzakelijk wordt geacht. 
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Profiel F: Antoniuslaan met 2 rijen bomen 
 

 
Twee rijen bomen en groensingel 
 
 

  

Foto 12 richting Reeweg    Foto 13 vanaf de Reeweg richting De Hoge Bogerd 

 
Het verkeer vanaf de A16 richting centrum en sportpark komt via dit deel van de Antoniuslaan de 
gemeente binnen. Hierdoor is dit een van de belangrijkste invalswegen van de gemeente. 
Ter weerszijde van de rijweg staat één rij kleinbladige lindebomen. De bomen staan voor het overgrote 
deel in een bloemrijke grasberm. Aan de zijde van de wijk Sandelingen staan de bomen in een 
groenstrook met groenblijvende heesters. Naast een afschermingfunctie van de parkeerplaatsen heeft de 
beplanting ook een veiligheidsfunctie. Hierdoor wordt voorkomen dat kinderen in hun spel de drukke 
Antoniuslaan op lopen. De plaats van de bomen en openbare verlichting zijn destijds in overleg bepaald 
zodat op termijn geen problemen van ingroeiende lichtmastarmaturen ontstaat. 
Tussen het fietspad en sloot langs de Isaac Sweerslaan is als afscherming hoge beplanting in de brede 
berm aangebracht. Naast een afscherming levert deze strook ook een bijdrage aan het terugdringen van 
stikstofdioxide en fijnstof voor de omwonenden.  
Tussen het Wassenaar van Obdampark en de Antoniuslaan is in het verlengde van de beuken een deel 
van de geboortebomen geplant. 
 
Dit principeprofiel kan worden toegepast langs belangrijke toegangswegen. Voor realisatie van dit 
wegprofiel is een minimale breedte van 30 meter vereist. 
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Profiel G: Antoniuslaan met 4 rijen bomen 
 
 

 
Twee rijen bomen aan iedere zijde van de weg in het plantsoen of berm  
 

 
  

Foto 14 beide zijden van de weg 2 rijen bomen Foto 15 met 2 rijen bomen aan de zijde van het 
Baxpark 

 
De belangrijkste toegangsweg tot het centrum van Hendrik-Ido-Ambacht is de Antoniuslaan. Door zijn 
lengte en gefaseerde aanleg wordt deze weg gekenmerkt door diversiteit aan boombeplantingen. De 
meest robuuste en in het oogspringende begeleiding is het gedeelte ter hoogte van het Baxpark. Ter 
weerszijden van de rijweg staan hier in de bermen twee rijen essen. Doordat de bomen meer dan 20 jaar 
oud zijn heeft zich een forse boombeplanting ontwikkeld. Aan de zijde van het Baxpark staan de twee 
rijen bomen in het gazon en beplantingsstroken. Aan de zijde van de woningen staan de twee bomenrijen 
vrijwel geheel in de beplanting. De boomstructuur is overwegend duidelijk en uniform van opbouw. Ter 
hoogte van de beplantingsvakken staan in sommige gevallen andere boomsoorten wat een dissonant 
vormt tussen de strak in verband staande essen. 
 
Dit principeprofiel kan worden toegepast bij de hoofdontsluitingswegen waarbij een minimale breedte 
tussen de gevels van 35 meter noodzakelijk is. 
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Profiel H: Antoniuslaan met 3 rijen bomen   
 

 
Aan de zijde van de bebouwing één rij bomen, park zijde twee rijen bomen 
 

 

Foto 16 richting Huysweer en Reeweg 

 
Dit profiel is vrijwel identiek aan profiel G. De afwijking wordt gevormd door de aanplant van één rij 
bomen aan de zijde van de woningen. Het profiel is door de afwezigheid van een rijweg voor de 
woningen van de buurt Krommeweg Noord smaller dan bij profiel G. Hierdoor is slechts beperkt ruimte 
voor aanplant van bomen. De bomen staan in hoofdzaak op de noordzijde of kopgevel van de woningen 
waardoor een beperktere lichttoetreding geen problemen geeft.  
 
Dit profiel kan worden toegepast langs hoofdontsluitingswegen waarbij aan één zijde de rijweg voor de 
woningen ontbreekt en een minimale afstand tussen de woningen en bomenrij 10 meter bedraagt. 
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Profiel I: Rietlaan 

 
 
Aan de buitenzijde van het wegprofiel een bomenrij in de beplanting of berm. 
 

  

Foto 17 richting Laan van Welhorst  Foto 18 Richting Kasteel 

 
Dit profiel komt overeen met profiel F van de Antoniuslaan. In het profiel van de Rietlaan is de berm 
tussen het fietspad en de rijweg zeer smal waardoor een haag is aangebracht. Naast verkeergeleiding en 
veiligheidsfunctie heeft de haag en de groenblijvende heesterbeplanting een afschermingfunctie om 
lichtoverlast door koplampen van geparkeerde auto’s te beperken. 
De boombeplanting is nog jong en moet nog tot ontwikkeling komen zodat over circa 5 jaar een beter 
beeld ontstaat. 
Er is gekozen voor aanplant van vruchtloze paardenkastanjes die op termijn aangetast kunnen worden 
door de kastanjeziekte. In afwachting hiervan de boombeplanting niet aanpassen en de ontwikkeling van 
de kastanjeziekte en te nemen maatregelen in den lande blijven volgen. 
 
Dit principe profiel toepassen langs belangrijke wijkontsluitingswegen waarbij een minimale breedte van 
25 meter is vereist. 
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Profiel J: Pompe van Meerdervoortsingel, Gemeenlandskade en Kerkstraat 
 

 
 
Profiel met één rij bomen. 
 

  

Foto 19 Pompe van Meerdervoortsingel Foto 20 Gemeenlandskade 

 

 

Foto 21 Kerkstraat 

 
Langs een groot deel van de wegen is slechts ruimte voor een enkele bomenrij. Als voorbeeld worden de 
Pompe van Meerdervoortsingel, Gemeenlandskade en Kerkstraat genoemd. De enkele rij bomen staat in 
deze situaties altijd aan de overzijde van de woningen in beplanting of grasveld. Doordat er veel 
particulier groen en bomen in de veelal royale voortuinen is aangebracht ontstaat een groen straatbeeld. 
De boomrij heeft in deze situaties een begeleidende functie.  
 
Dit profiel kan worden toegepast langs wegen waarbij slechts ruimte is voor één bomenrij. De 
aanwezigheid van ruime voortuinen draagt bij aan een groen straatbeeld. 
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Overige beeldbepalende boomelementen 
 
Binnen de gemeente zijn naast de beschreven profielen nog diverse locaties waarbij de boombeplanting 
een duidelijke meerwaarde geeft voor de woonomgeving. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
 

  

Foto 22 Voetpad tussen twee kunstobjecten met Foto 23 De Brink, plein met bomen en 
boombegeleiding      mogelijkheden voor kleinschalige evenementen  

 

  

Foto 24 Geboorte bomen in De Volgerlanden  Foto 25 particuliere laan met kastanjebomen  
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Conclusie 

De bestaande boomstructuur van Hendrik-Ido-Ambacht is grotendeels uniform van karakter en opbouw. 
Ook de gezondheid van een deel van deze bomen is goed tot matig. De volgende knelpunten zijn echter 
geconstateerd: 

- Op diverse locaties zijn bomen van de 1
e
 grootte toegepast waar zowel de boven- als ondergrondse 

ruimte onvoldoende is. Hierdoor ontstaan op termijn problemen met lichttoetreding, takken die tegen 
gevels en op daken schuren, wortelopdruk en slechte ontwikkeling door een onvoldoende ingerichte 
groeiplaats. 

- Bepaalde boomsoorten en/of cultivars zijn vatbaar voor ziekten en aantastingen waardoor deze een 
slechte gezondheid hebben of afstervingsverschijnselen vertonen. Vooral de paardenkastanjes 
hebben last van de zogenaamde kastanje- of bloedingziekte waardoor deze aangetaste bomen op 
termijn kunnen afsterven. 

- Binnen een boomstructuur langs een weg of route zijn door geleidelijke ontwikkeling diverse 
boomsoorten en cultivars aangeplant. Hierdoor zullen minder duidelijk beeld ontstaan. 

- De leeftijdsopbouw is op diverse plaatsen zeer divers waardoor geen evenwichtigheid in 
verschijningsvorm aanwezig is. 

5.3 Boomstructuren boombeleidsplan 2008 (toekomstige boomstructuren) 
Een groot deel van deze boomstructuren zijn aanwezig en verkeren in een goede tot redelijke conditie. 
Echter niet in alle gevallen loopt een bepaald element door waardoor de samenhang onduidelijk wordt. 
Ook ontstaat door de diversiteit aan boomsoorten binnen sommige structuren een rommelig en slecht 
herkenbaar beeld. Deze ontbrekende schakels zijn geïnventariseerd en op kaart 6 aangegeven.  
 
In het “basisinrichtingsplan hoofdstructuur” voor De Volgerlanden zijn op basis van het 
stedenbouwkundigplan de te realiseren boomstructuren en belangrijke groenelementen uitgewerkt. Bij de 
uitwerking is de na te streven identiteit beschreven en zijn de toe te passen boomsoorten aangeven. Dit 
basisinrichtingsplan hoofdstructuur is vastgesteld en wordt bij de uitwerking van de inrichtingsplannen in 
detail uitgewerkt. Deze structuren zijn als toekomstige boomstructuur op tekening aangeven. Na realisatie 
van deze boomstructuren is aanpassing van het boombeleidsplan niet nodig. 
 
De boomstructuren langs de volgende wegen ontbreken op dit moment geheel of gedeeltelijk: 

1. Admiraal de Ruijterlaan. 
2. Nibbelinkstraat. 
3. Van Elkstraat. 
4. Keerweer, entree woonbuurt De Waal. 
5. Reeweg tussen de Weteringsingel en Schildmanstraat. 
6. Dorpsstraat tussen Schildmanstraat en Hoge Kade. 
7. Hoge Kade tussen Dorpsstraat en Waelneslaan. 
8. Kerkstraat, gedeelte met woningen langs de Waal. 
9. Waelneslaan tussen P.C. Hooftsingel en Graaf Willemlaan. 
10. Halfweg aan weerszijden van het viaduct van de Antoniuslaan. 
11. Graaf Willemlaan tussen de Antoniuslaan en Paulusweg. 
12. Vrouwgelenweg tussen de Antoniuslaan en Pompe van Meerdervoortsingel. 
13. Bongerd tussen de Krommeweg en Sophialaan. 
14. Krommeweg tussen de Zuidwende en de Bongerd. 
15. Deel Veersedijk langs Noordoevers.  

 
Door het ontbreken van voldoende boven- en ondergrondsegroeiruimte of eisen van derden is het niet 
mogelijk om overal de boomstructuren te realiseren. Het om de volgende wegen: 

5.   Het gedeelte van de Reeweg tussen de Weteringsingel en Schildmanstraat. 
15. Het deel van de Veersedijk langs Noordoevers in verband met de veiligheidseisen die door het 
waterschap Hollandse Delta aan de waterkerende functie stelt, geen bomen worden aanplant. 
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Kaartje 6: Aanwezige en ontbrekende boomstructuren. 



Boombeleidsplan Hendrik-Ido-Ambacht 2009 

41 

Het snel realiseren van deze ontbrekende boomstructuren is niet eenvoudig en in veel gevallen af te 
raden. Reden hiervoor is dat bomen uit de boomstructuur een minimale levensverwachting van 40 jaar 
moeten hebben. Daarnaast ontbreekt in veel gevallen de boven en ondergrondsegroeiruimte waardoor 
de boom in de verdrukking komt te staan. Een slecht gekozen standplaats kan ook extra klachten van 
omwonenden met betrekking tot overlast of hinder geven. Om de overlast tijdelijk te verhelpen worden 
extra werkzaamheden uitgevoerd met als gevolg dat de beheerkosten stijgen. 
 
Voor een goede afweging en daadwerkelijk creëren van een goede standplaats is het beter dat een straat 
of gedeelte daarvan wordt heringericht. Hierbij kan een afweging worden gemaakt met overige 
knelpunten zoals: wegnemen van onveilige situaties, inrichting 30 km gebied, parkeervoorzieningen, 
veilige fietsroutes, wensen en ideeën van de bewoners. Op deze wijze ontstaat een afgewogen ontwerp 
wat een positieve bijdrage aan de leefbaarheid zal geven. 

5.4 Knelpunten en verbeteringen op hoofdlijnen 
Een deel van de bestaande boomstructuren is duidelijk herkenbaar en uniform van opbouw. Door de 
geleidelijke groei van de gemeente is een boomstructuur in delen gerealiseerd waardoor de tijdgeest en 
inzichten per periode kunnen verschillen. Hierdoor zijn in een aantal gevallen diverse boomsoorten 
binnen één boomstructuur toegepast. Doordat iedere boomsoort en cultuurvariëteit zijn specifieke 
verschijningsvorm heeft ontstaat een rommelig beeld of onherkenbare structuur.  
 
Geconstateerde knelpunten zijn: 

- Het ontbreken van een uniform beeld doordat diverse boomsoorten binnen één boomstructuur 
zijn toegepast. 

- Overlast doordat te grote bomen in te smalle straten zijn aangeplant. 
- Overlast doordat te kleine bomen langs routes voor vrachtverkeer zijn geplant. 
- Overlast doordat bomen te dicht op de bebouwing staan. 
- Onvoldoende aandacht aan de ondergrondsegroeiruimte waardoor bomen slecht tot ontwikkeling 

komen of afsterven. 
- Door verkeerde soortkeuze ontstaat hinder door o.a. opdrukken verharding, vallende vruchten, 

bladluizen, vlekken door vruchten of bladeren enz. 
 
Aanbrengen verbeteringen door: 

- Bij de uitwerking van nieuwbouwplannen of grootschalige herinrichtingplannen de maatvoering 
van boven- en ondergrondse groeiplaatsomstandigheden afstemmen op de toekomstige 
boomsoort. 

- Bij de uitwerking van herinrichtingsplannen voor de openbare ruimte de keuze van de boomsoort 
nadrukkelijk af stemmen op de beschikbare ruimte van de boven- en ondergrondsegroeiplaats. 

- Het bepalen welke boomsoort binnen één boomstructuur wordt toegepast. 
- De beheerder moet al in het voortraject van een ontwerp worden betrokken om mee te denken 

over randvoorwaarden, toekomstbeeld, inrichtingseisen, en soortkeuze. 
- Vooraf bepalen wat de benodigde ondergrondse groeiruimte per boomgrootte en kroonvorm 

noodzakelijk is. 
- Algemene uitgangspunten opnemen in het handboek inrichting openbare ruimte. 
- Duidelijke randvoorwaarden en uitgangspunten aan externe adviseurs meegeven. 
- Bij herinrichtingsplannen voor gebieden of wegen aangeven welke boom structuren van belang 

zijn en welke eisen er worden gesteld aan nieuw te ontwikkelen structuren binnen deze 
gebieden. 

- Bij werkzaamheden in de omgeving van bomen en houtopstanden die als waardevol zijn 
aangemerkt een bomen effect analyse laten opstellen. Aan hand van deze effect analyse kan 
worden aangegeven wat de invloed van de voorgenomen activiteiten is op de vitaliteit van de 
bomen. Vervolgens kunnen de nemen maatregelen worden gepaald om de boom of bomen te 
kunnen handhaven. 

- Lijst opstellen van bomensoorten waarvan lokaal bekend is deze goede of slechte 
eigenschappen bezitten.

5.5 Criteria beeld- en monumentale bomen 
De vier basisvoorwaarden, conform het Groene Kaart model, waar aan een boom of houtopstand moet 
voldoen om de kwalificatie “ waardevolle boom” te krijgen zijn: 

1. De geschatte leeftijd moet minimaal 40 jaar zijn, geldt niet voor gedenkbomen; 
2. de boom mag niet in een onomkeerbaar slechte conditie verkeren; 
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3. de verschijningsvorm (habitus) is karakteristiek voor de soort. Dit geldt vooral als de boom een 
esthetische betekenis heeft; 

4. de boom vormt geen onafwendbaar risico voor de omgeving (gevaarlijke situatie en schade 
kunnen op een redelijk eenvoudige wijze worden tegengegaan). 

 
Daarnaast moet de boom tenminste voldoen aan één van de volgende specifieke voorwaarden: 

1. Met betrekking tot de ruimtelijke betekenis: 
a. de boom is medebepalend voor het karakter van de omgeving; 
b. de boom vormt een onderdeel van de geheel intact zijnde boomgroep of uniforme 

laanbeplanting die een karakteristieke structuur in stad of landschap zichtbaar maakt; 
c. de boom is een herkenningspunt / oriëntatiepunt. 

2. Met betrekking tot de monumentale waarde: 
a. de boom staat op de lijst met monumentale bomen van de Bomenstichting; 
b. de boom is van een in Hendrik-Ido-Ambacht zeldzame soort, type of leeftijdsklasse; 
c. de boom vormt onderdeel van een monumentale omgeving (monumentennota) of van 

een cultuurhistorisch waardevol object; 
d. de boom is een gedenkboom ter gelegenheid van een belangrijke maatschappelijke 

gebeurtenis. 
3. Met betrekking tot de meer dan normale ecologische betekenis: 

a. de boom is onderdeel van een biotoop van een in Hendrik-Ido-Ambacht schaars 
voorkomende planten- of diersoort; 

b. de boom vormt een schakel in de keten van ecologische infrastructuur vormende 
elementen of neemt in een totaal versteend gebied een positie in die in de ecologische 
infrastructuur de functie van stepping stone kan vervullen. 

4. Overige voorwaarden: 
a. de boom heeft een dendrologische waarde (het belang als genenreservoir van de 

betreffende soort of type); 
b. de boom is bijzonder door zijn verschijningsvorm, bijvoorbeeld door uitzonderlijke hoogte 

of dikte, snoeiwijze, veredelingsvorm en dergelijke. 
 
Na beoordeling van het bomenbestand binnen de gemeente kan een lijst worden opgesteld met bomen 
die aan deze criteria voldoen.  
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6 Bescherming 
Kapregelgeving en bomenbeleid vormen een samenhangend geheel. De gemeentelijke bomenvisie is de 
basis voor het gemeentelijke bomenbeleid. De plaatselijke kapregels geven invulling aan die visie. 
Daarom dient voorafgaand aan een eventuele aanpassing van de regelgeving de bomenvisie te zijn 
vastgelegd in beleidsplannen. Deze plannen moeten voldoen aan de eisen van deze tijd en zijn 
verankerd in het gemeentelijke beleid. Pas als hieraan is voldaan, kan op basis van het 
bomenbeleidsplan beoordeeld worden of het wenselijk is de kapregelgeving aan te passen. 
 
In De Model Bomenverordening 2007 is een standaardregelgeving opgenomen. Dit model is een 
belangrijk hulpmiddel voor de gemeente, burgers en andere partijen die bomen op hun grondgebied goed 
willen beschermen, maar dan zonder overbodige regelgeving. 
De Model Bomenverordening 2007 kent twee varianten: 

a. het ‘Algemene’ model; 
b. het ‘Groene Kaart’ model. 

 De juiste keuze van vorm en inhoud van de regelgeving volgt uit een integrale beoordeling van het 
gewenste beschermingsniveau en het gemeentelijk bomenbeleid.  
 
Een goede kapregelgeving kenmerkt zich door: 

- De samenhang met bomenbeleid. 
- Het waarborgen van groene kwaliteit.  
- De aanwezigheid van voldoende inspraakmogelijkheden. 
- De afwezigheid van overbodige regels. 

 
Het algemene model bomenverordening komt overeen met de huidige tekst voor bescherming van 
boomopstanden in hoofdstuk 4 van de APV. Hierbij bestaan er mogelijkheden om vergunning vrije bomen 
of locaties aan te geven. Zodra de bedoelde boom of houtopstand niet onder deze begrippen valt is een 
kapvergunning noodzakelijk.  
Bij het Groene Kaart Model werkt dit juist andersom en is een ontheffing nodig op het moment dat de 
boom of houtopstand op de kaart of lijst staat. In alle andere gevallen is een particuliere eigenaar 
gerechtigd om zonder vergunning of ontheffing de bedoelde boom te kappen. 
De vastgelegde waardevolle bomen of houtopstanden moeten zijn omschreven waarbij zorgvuldige 
motivering van de reden(en) waarom deze houtopstand bescherming geniet. Dit kan bijvoorbeeld op 
basis van: natuur-, milieu-, cultuurhistorische waarden en functies zijn. Deze waardevolle bomen en 
houtopstanden moeten zowel op tekening als in een register worden vastgelegd. 
Zie voor het overzicht van de verschillen bijlage 2. 
 
Voor het opstellen van een lijst van monumentale bomen wordt voor het Algemene model geadviseerd 
om dit door een werkgroep te laten uitvoeren. Bij het Groene Kaart model is de instelling van een 
werkgroep noodzakelijk. Dit heeft te maken met de grote wijziging ten opzichte van de huidige 
regelgeving en de te volgen Awb procedure en eventueel juridische mogelijkheden voor de particuliere 
eigenaren na definitieve vaststelling van de waardevolle bomen en houtopstanden. Ook de communicatie 
over de werkwijze, te volgen traject en criteria is bij de uitwerking van het Groene Kaart model van groot 
belang. 
Een ander groot verschil is dat het Groene Kaart model, in tegenstelling tot het Algemene model, aan 
sluit bij de andere ruimtelijke instrumenten en als onderdeel bij integraal omgevingsbeleid kan worden 
betrokken. Dit vormt de basis voor de verplichte invoering van de omgevingsvergunning in 2010.  
 
De particuliere eigenaar die een of meerdere bomen of houtopstanden op zijn of haar grond(en) heeft 
staan wordt geacht deze ook goed te beheren en onderhouden. Door de instelling van een subsidiefonds 
kan goed beheer en onderhoud worden gestimuleerd. Voor de landelijk geregistreerde bomen is een 
dergelijke onderhoudssubsidie bij de Bomenstichting aan te vragen. Lokale bomen komen echter niet in 
aanmerking voor deze regeling van de Bomenstichting en moet door de gemeente zelf worden geregeld. 
De mogelijkheid voor subsidie geldt voor groot onderhoud en het wegwerken van achterstallig groot 
onderhoud aan de bomen. Oude bomen vragen op basis van de zorgplicht om structurele controle en 
inspectie. De gemeentelijke bomen worden ook periodiek op basis van de VTA inspectie gecontroleerd. 
Aan de hand van deze inspectie kunnen waar nodig aanvullende maatregelen worden getroffen of 
onderhoud uitgevoerd. Het onderhoud aan deze bomen is een specialistische aangelegenheid en kan 
niet of zeer beperkt door de eigenaar worden uitgevoerd waardoor dit kostbaarder is.  
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Vanuit het gemeentelijke bomenfonds kunnen standaard bijdragen voor maatregelen zoals: onderzoek, 
inspectie, groeiplaatsverbetering en snoei worden uitgekeerd. Vooraf worden eisen en randvoorwaarden 
opgesteld waaraan een subsidieaanvraag voor dergelijk boomonderhoud moet voldoen. Bij de uitwerking 
van de lijst van waardevolle bomen en aanpassing van de APV kan deze subsidieregeling verder worden 
uitgewerkt en vastgesteld.  
 
Conclusie 
De invoering van het Groene Kaart Model biedt de waarborg voor de toekomstige bescherming van 
waardevolle bomen en houtopstanden en leidt daarnaast tot vereenvoudiging van de regelgeving. Door 
de zorgvuldige voorbereiding vindt een duidelijke afweging plaats ter behoud en bescherming waardoor 
deze gegevens kunnen worden opgenomen in de nog in te voeren omgevingsvergunning. Ter stimulering 
van goed beheer en onderhoud is het instellen van een onderhoudssubsidie voor particuliere eigenaren 
mogelijk. 

6.1 Criteria voor opstellen van een Groene Kaart 

Bij de invoering van het ‘Groene Kaart’ Model Bomenverordening dient de Groene Kaart en bijbehorend 
register met grote zorgvuldigheid te worden samengesteld. Bij het opstellen van de Groene Kaart kan 
men het beste van groot naar klein werken. Allereerst de belangrijke boomzones in kaart brengen, dan de 
belangrijke groenstructuren en tot slot de monumentale bomen en toekomstig monumentale bomen 
inventariseren. 
 
Aan de volgende randvoorwaarden moet worden voldaan: 

- De beschermde houtopstanden vormen een samenhangend geheel van boomzones, 
boomstructuren, monumentale en toekomstig monumentale bomen. 

- Alle publieke houtopstanden zijn vastgelegd op de Groene Kaart. 
- Het geheel van beschermde houtopstanden waarborgt een groene kwaliteit, leefbaarheid en 

luchtkwaliteit. 
- Het geheel van beschermde houtopstanden doet recht aan de gebiedsvariatie en boomdiversiteit 

binnen de gemeente. 
- Iedere beschermde houtopstand is voorzien van een redengevende beschrijving. 
- Beschermde houtopstanden zijn ingedeeld in beschermingscategorieën (niveau van 

bescherming). 
- Iedere vier jaar wordt de Groene Kaart en bijbehorend register geactualiseerd. 

 
Aanwijzen van beschermde houtopstanden geschiedt op grond van de volgende criteria: 

- De esthetische waarde (beeldkwaliteit, versterking sfeerbeeld, bijzondere groeivorm, 
zichtbaarheid van de openbare weg). 

- De cultuurhistorische waarde (herdenkingsboom, gerechtsboom, markeringsboom, bijzondere 
snoeivorm, oude oprijlaan, park van bekent landschapsarchitect). 

- De waarde voor het milieu (bijdrage aan: luchtkwaliteit, filtering fijnstof, waterberging). 
- De invloed op de leefbaarheid (wijkontmoetingsplek, groene aders, bijdrage aan aangename 

woonomgeving, schaduw, verdamping). 
- De dendrologische waarde (zeldzame soort, bijzondere variëteit). 
- De recreatieve waarde (speelboom, picknickplaats, wandelgebied). 
- De ecologische waarde (habitat beschermde flora of fauna, gebied met grote biodiversiteit). 
- De natuurwaarde (inheemse soort, genetische moederboom). 
- De zeldzaamheidswaarde (oudste, dikste, hoogste, eerste of laatste). 
- De educatieve waarde (speelboom, kastanjegroep bij school, eiken/beukenbos). 
- De toekomstwaarde. 

 
Iedere houtopstand vertegenwoordigt een zekere waarde. Om de waarde van een bepaalde houtstand te 
kunnen objectiveren is een vergelijking met andere houtopstanden in de gemeente een eenvoudig 
hulpmiddel. Het gaat om de relatieve waarde ten opzichte van andere houtopstanden. Om te bepalen of 
dit een bijzonder oude boom is, wordt dit exemplaar vergeleken met andere bomen in de omgeving. En 
zo kan dat ook met alle andere waarden.  
 
Een houtopstand heeft vaak meerdere waarden. Het is aan te bevelen om de verschillende waarden in 
drie categorieën in te delen. Ter illustratie van objectivering nemen we het criterium ‘esthetische waarde’ 
van een boom. De gemeente kan deze waarde bijvoorbeeld onderverdelen in drie categorieën: 
 
Categorie 1: Beeldbepalend voor de gemeente 



  Boombeleidsplan Hendrik-Ido-Ambacht 2009 

45 

Categorie 2: Beeldbepalend voor de wijk / buurt 
Categorie 3: Beeldbepalend voor de directe omgeving 

6.2 Aanpassing Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) 
Bij toepassing van het Groene Kaart Model moet de tekst in de APV worden vervangen en in 
overeenstemming worden gebracht met het juridische gedeelte van de groene kaart. De wijziging van de 
APV moet samenvallen met de vaststelling van de uitgewerkte Groene Kaart en register met 
beeldbepalende en monumentale bomen en houtopstanden. 
Als de vaststelling en invoering eerder plaatsvinden dan vaststelling van de kaart en register ontstaat een 
probleem doordat op dat moment alle bomen juridisch gezien kapvergunningvrij zijn. Deze mogelijkheid 
moet ter bescherming van de bomen en houtopstanden dan ook te allen tijde worden voorkomen.  
 
De concept tekst voor de Groene Kaart uit de Modelbomenverordening 2007 is als bijlage 3 toegevoegd. 
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7 Communicatie 
 
Bomen zijn emotie. Het kappen van bomen brengt menigmaal grote onrust in de samenleving. Burgers 
vinden groen en bomen in hun directe omgeving écht belangrijk. 
De inbreng van burgers is dan ook van groot belang. De inspraakmogelijkheid voor burgers moet recht 
doen aan hun betrokkenheid bij de directe leefomgeving. 
Daarnaast is op grond van de Algemene wet Bestuursrecht inspraak voor gemeentelijke beleidsplannen 
van groot belang. 

7.1 Doelgroepen / Partijen 
Naast de gemeentelijke bestuurders zijn ook andere partijen van groot belang bij de vaststelling en 
verdere uitwerking van het boombeleidsplan.  
Dit zijn onder andere:  

- De Voorlichting- en Advies Commissie voor de woningbouw (VAC). 
- De Historische Kring Ambacht. 
- De Stichting Natuur en Landschap Zwijndrechtsewaard. 
- de Vrienden van het Baxpark. 
- Het Natuur en Milieuplatform. 

Deze locale natuur- en milieuwerkgroepen hebben in de loop der jaren vaak veel kennis verzameld die 
van belang kan zijn voor de verdere uitwerking. 
Ook historische verenigingen kunnen een bijdrage leveren over de vaak interessante overblijfselen vanuit 
het verleden. 
Daarnaast kunnen diverse bewoners op grond van persoonlijke interesse of achtergrond inbreng leveren 
en bijvoorbeeld helpen bij de nodige inventarisaties. 

7.2 Communicatieplan 

Voor de uitwerking van de Groene Kaart en lijst met beeldbepalende en monumentale bomen en 
houtopstanden wordt een communicatieplan opgesteld. Hierin komen alle aspecten van inbreng, 
bekendmaking, inspraak en besluitvorming aan de orde. 
 
Door middel van een bomenfolder kan de visie en het beleid van de gemeente over bomen aan de 
inwoners worden uitgelegd. Deze informatie kan ook op de gemeentelijke website worden geplaatst. 
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8 Fasering 
Het opstellen van het Groene Kaart Model en lijst met belangrijke bomen en houtopstanden vergt een 
lange doorlooptijd. De basis voor de uitwerking wordt gevormd door het vastgestelde boombeleidsplan. 
Daarnaast wordt ter onderbouwing van de gemeentelijke groenvisie een extra verdiepingsslag gemaakt 
door het Boombeleidsplan op wijk en/of buurt niveau uit te werken. In zogenaamde Boomstructuurplan 
wordt ingezoomd op de belangrijke boomstructuren, bomen en houtopstanden voor de directe 
woonomgeving. Dit geeft zowel houvast en duidelijkheid voor de gemeente als voor de bewoners. Op 
deze manier kan iedereen worden geïnformeerd van de belangrijke groenelementen in de directe 
woonomgeving. 
 
De te doorlopen stappen bestaan onder andere uit: 

- Het samenstellen van de werkgroep. 
- De lijst met criteria monumentale en beeldbepalende bomen uit beleidsplan bomen checken. 
- Het uitvoeren van de inventarisatie. 
- Het uitwerken van het groenstructuurplan op wijk- en buurtniveau. 
- Het vastleggen van de inventarisatiegegevens: op kaart, in lijst, foto’s. 
- Houden van werkgroep overleggen voor afstemming inventarisatie. 
- Voor inspraak de gemeentelijke inspraakprocedure hanteren. 
- Het nemen van een principebesluit voor het concept van de “Groene Kaart” met bijbehorend 

register. 
- Het informeren van particuliere eigenaren dat bomen op hun erf zijn opgenomen conceptlijst 

gemeentelijke monumentale en beeldbepalende bomen. 
- De commissie Ruimtelijke Zaken en raad informeren over de conceptuitwerking. 
- Het publiceren van het genomen principe besluit. 
- Het verwerken van de inspraakreacties en opstellen advies aan het college. 
- Het nemen van een besluit over ontvangen inspraakreacties. 
- De insprekers op de hoogte brengen van genomen besluit. 
- Het publiceren van het genomen besluit. 

 
 
 
Iedere 4 jaar na vaststelling kaart en lijst actualiseren op vervallen bomen en toevoegen nieuwe bomen 
die aan de criteria voldoen. 
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9 Financiële aspecten 
 
Bij de vaststelling van het beeldkwaliteitplan en beheerplan bomen is voor de periode van 2006 tot en 
met 2015 aangeven welke financiële middelen noodzakelijk zijn voor een adequaat beheer. Door de 
gemeenteraad zijn de benodigde bedragen voor boomonderhoud en renovatie en herinrichting van het 
openbaar groen beschikbaar gesteld. Om de fluctuaties in de uitgaven over meerdere jaren uit te smeren 
is een onderhoudsvoorziening groenvoorzieningen ingesteld. Dit onderhoudsfonds wordt met een vast 
bedrag per jaar gevoed en afhankelijk van de vastgestelde beheerplannen kan hieruit geld worden 
onttrokken of aan toegevoegd. 
 
Eventuele aanpassingen en verbeteringen van de boomstructuren kunnen in eerste instantie ten laste 
van de financiële middelen voor renovatie en herinrichting. 

Bij de vaststelling van het beeldkwaliteitplan en beheerplan bomen is voor de periode van 2006 tot en 
met 2015 aangeven welke financiële middelen noodzakelijk zijn voor een adequaat beheer. In de 
begroting 2008-2011 is dit opgenomen onder programma 2, VROM in de productgroep 3, groen.  Voor 
beheer en onderhoud groen is in de begroting voor onderhoudswerkzaamheden in 2008 een bedrag 
opgenomen van € 1.112.897,- en de daarop volgende jaren tot en met 2011 een bedrag van € 
1.088.528,-.  

Om de fluctuaties in de uitgaven over meerdere jaren uit te smeren is een onderhoudsvoorziening 
groenvoorzieningen ingesteld. Dit onderhoudsfonds wordt met een vast bedrag per jaar gevoed 
(€162.179,-) en afhankelijk van de vastgestelde beheerplannen kan hieruit geld worden onttrokken of aan 
toegevoegd. 

Eventuele aanpassingen en verbeteringen van de boomstructuren die voortvloeien uit het 
boombeleidsplan worden verwerkt in het boombeheersplan. In dit beheerplan zal worden uitgewerkt 
welke financiële consequenties hieraan verbonden zijn en hoe we deze uitgaven kunnen dekken. Indien 
voortschrijdende inzichten extra investeringen vereisen die niet kunnen worden gedekt vanuit het 
reguliere budget noch uit de voorziening zal financieringsvoorstel aan het college en de raad worden 
aangeboden.   
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10 Begrippenlijst 
 
APV:    Algemeen Plaatselijke Verordening 
Beeldbepalende boom: een boom die vermeldt staat op de Bomenlijst opgesteld door de 

gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. 
Besluit Luchtkwaliteit: Nationale vertaling van de Europese Kader Richtlijn Luchtkwaliteit. 
Boom: houtachtig overblijvend gewas, dat op 1,30 m boven maaiveld een 

stamdoorsnee heeft van 10 cm of meer. 
Bomen van de 1e grootte: bomen die hoger dan 15 kunnen worden. 
Bomen van de 2e grootte: bomen met een uiteindelijke hoogte tussen 8 en 13 meter. 
Bomen van de 3e grootte: bomen die niet hoger worden dan 8 meter. 
Boomstructuur: een geordende aanplant van bomen in lanen, rijen, singels en parken in 

samenhang met de opbouw van de stad en landschappelijke omgeving. 
In dit plan worden de belangrijkste structuren van bomen in de stad en 
buitengebied aangegeven.  

Buitengebied: het gebied buiten de bebouwde kom dat veelal niet onder het 
gemeentelijk beheer valt. 

Cultivar: boomsoort die in cultuur door selectie uit de soort een variëteit of kruising 
is ontstaan en waarvan de eigenschappen bij vegetatieve 
vermenigvuldiging behouden blijven. 

Dendrologische waarde: sprake van deze waarde als het om een zeldzame soort of bijzondere 
variëteit gaat zowel binnen de gemeente als voor geheel Nederland. 

Fijn stof: wordt uitgedrukt als PM10 en omvat alle deeltjes met een diameter van 
10µm of kleiner (dit is 0.01 mm) en bevat veel toxische verbindingen 
zoals zware metalen en organische verbindingen. 

Groeiplaats: de bovengrondse en ondergrondse ruimte waar bomen en boomwortels 
kunnen groeien. 

Inheemse boomsoort:  boomsoort die van oorsprong voorkomt in Nederland. 
Kader Richtlijn Luchtkwaliteit: in Europees verband zijn richtlijnen voor de luchtkwaliteit vastgesteld. 
Luchtkwaliteit: nationale eisen voor luchtkwaliteit zijn vastgelegd in het Besluit 

Luchtkwaliteit waarbij normen voor fijnstof, stikstofdioxide en ozon zijn 
gesteld. Normen zijn bedoeld om de risico’s voor de gezondheid van 
mensen tot een minimum te beperken. Overschrijding van de normen is 
juridisch niet toelaatbaar.  

Luchtverontreiniging: concentraties in de atmosfeer van fijn stof, stikstofdioxide, vluchtige 
organische verbindingen en ozon.  

Kastanjeziekte: ook wel bloedingziekte genoemd. De oorzaak is waarschijnlijk een 
bacterie uit de groep Pseudomonas syringae. Wordt landelijk onderzoek 
voor uitgevoerd. 

KBB 2001: KBB 2001 is een afkorting voor Kwaliteitsrichtlijnen Besteksvoorwaarden 
Boombeheer en is een uitgave van N.O.C.B. Boomtechnisch 
adviesbureau. 

Monumentale boom: boom die op de lijst van monumentale bomen van de Bomenstichting 
staat. 

Ozon: ontstaat onder invloed van zonlicht uit stikstofdioxide en vluchtige 
organische stoffen. 

Parkachtige uitstraling: een brede midden- en of zijberm met daarin meerder soorten bomen die 
verspreid in de berm staan. 

PEHS: Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur 
Streefbeeld: het gewenste (groene) beeld wat binnen een periode van 15 jaar 

gerealiseerd kan worden. 
Structuurvisie: geeft de visie van gemeente of provincie aan waarbij bestaande plannen, 

toekomstige ontwikkelingen staan. Ook worden randvoorwaarden 
aangeven voor bijsturing van latere plannen. 

Vluchtige organische stoffen: bronnen zijn o.a. uitlaatgassen van auto’s, maar ook bomen (o.a. 
populieren, eiken, wilgen en platanen). 

Zomersmog: ontstaat onder invloed van zonlicht uit stikstofdioxide en vluchtige 
organische verbindingen. 
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Bijlage 1. boombescherming op bouwlocaties 
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Bijlage 2. Twee varianten vanuit het Model Bomenverordening 2007 
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Omschrijving A. “Algemene” model 

bomenverordening 
B. “Groene Kaart” 

Algemeen Kapvergunning is nodig voor iedere 
publieke boom dikker dan 10 cm en voor 
iedere private boom dikker dan 20 cm. 
Private bomen op percelen met een 
totaaloppervlak van maximaal 120 m

2
 

(inclusief bebouwing) zijn 
kapvergunningvrij, tenzij het een 
aangewezen monumentale boom betreft. 

Ontheffing is nodig voor iedere 
houtopstand vastgelegd op de Groene 
Kaart met bijbehorend register. De 
Groene Kaart bevat boomzones, 
boomstructuren en monumentale bomen.  
De Groene Kaart is een verzameling 
houtopstanden dat een samenhangend 
geheel vormt. 
Kan eventueel worden uitgebreid met 
belangrijke stroken bosplantsoen. 
 

Aangeven van Wat vergunning vrij is en wat bijzondere 
bescherming geniet 

Vastleggen welke bomen / houtopstanden 
een bijzondere waarde(n) hebben. 
Redengevende beschrijving is een 
zorgvuldige motivering van de reden(en) 
waarom de desbetreffende houtopstand is 
aangewezen als een beschermde 
houtopstand. Criteria: 
natuur-, milieu-, cultuurhistorische- en nog 
te bepalen waarden en functies. 

Beperking Algemeen kapverbod 
Lijst met monumentale bomen 
 

verbod tot velling van houtopstanden die 
zijn aangewezen. 
 

Vergunningvrij 
voor 

Beperkt kapverbod: 
Particuliere bomen < 20 cm Ø 
Perceel opp. < 120 m2 

Alle bomen / houtopstanden die als 
zodanig zijn aangegeven. 

Monumentale 
boom 

Extra bescherming 
Alleen bij bouw of realisatie van groot 
maatschappelijk belang overweging tot 
kap. 
Alternatieven voor (her)inrichting of 
aanpassing voldoende zijn onderzocht en 
als onmogelijk of zeer onwenselijk zijn 
aangemerkt. 
Als gevaarzetting (voorkomen van letsel 
of schade) reden tot kapaanvraag is 
voorafgaand onderzoek doen naar 
alternatieven voor kap 

Extra bescherming. 
Opnemen in bestemmingsplan. 
Beschermingsniveau: standaard, 
standaard plus, hoogste niveau. 

Benodigde 
tekeningen 

Niet noodzakelijk Noodzakelijk, naast register ook een kaart 
zodat in een oogopslag duidelijk is welke 
boomzones, boomstructuren en solitaire 
bomen of boomgroepen beschermd zijn. 
 

Commissie / 
werkgroep met 
externen 

Niet noodzakelijk, wel gewenst Ja, noodzaak 

communicatie Grote wijziging t.o.v. de huidige 
regelgeving waardoor een goede 
communicatie noodzakelijk is. 
Eigenaren waardevolle bomen 
informeren. 

Grote wijziging t.o.v. de huidige 
regelgeving waardoor een goede 
communicatie noodzakelijk is. 
Eigenaren waardevolle bomen 
informeren. 

Inspraak Awb procedure volgen. 
Ter inzage leggen gedurende 6 weken. 
(i.v.m. Beleidsregels) 
Verwerken zienswijzen. 
Uiteindelijk besluit nemen. 
Degene die zienswijzen hebben 
ingebracht kunnen vervolgens naar de 

Awb procedure volgen. 
Ter inzage leggen gedurende 6 weken. 
(i.v.m. Beleidsregels) 
Verwerken zienswijzen. 
Uiteindelijk besluit nemen. 
Degene die zienswijzen hebben 
ingebracht kunnen vervolgens naar de 
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Omschrijving A. “Algemene” model 
bomenverordening 

B. “Groene Kaart” 

rechter. 
Kan eventueel ook via de gemeentelijke 
inspraakverordening (kortere procedures). 
Op dit moment echter onduidelijk of dit 
ook voldoende juridische status geeft als 
later procedures worden gestart. 

rechter. 
 

Overige  De Groene kaart sluit goed aan bij de 
andere ruimtelijke instrumenten en kan 
als onderdeel bij integraal 
omgevingsbeleid (verplicht bij de 
invoering van de omgevingsvergunning) 
worden betrokken. 
Kaart plus register leiden tot betere 
bescherming en betere randvoorwaarden 
bij ruimtelijke afwegingen. 

Conclusie Beperkt van omvang.  
Bescherming gewaarborgd maar kan bij 
weigering tot problemen leiden doordat de 
onderbouwing beperkter is. 

Uitgebreid. 
Duidelijke afweging waarom bescherming 
nodig is. 
Kan als basis dienen bij de ruimtelijke 
onderbouwing en afweging in kader 
omgevingsvergunning. 
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Bijlage 3. Concepttekst Model Bomenverordening 2007 “Groene 
Kaart” 
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Model Bomenverordening 2007 ‘Groene Kaart’ 
 
 
ARTIKEL 1: Begripsomschrijvingen 
In deze afdeling wordt verstaan onder: 
a. boom: een houtig opgaand gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van 

minimaal 10 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld. In geval 
van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam.  

b. houtopstand: één of meer bomen of boomvormers, of andere houtachtige gewassen, 
mogelijk onderdeel uitmakend van een boomzone of boomstructuur. 

c. boomzone: begrensd gebied  met houtopstanden die tezamen een functioneel 
geheel vormen.  

d. boomstructuur: lijnvormige beplanting van houtopstanden dat een functioneel geheel 
vormt. 

e. beschermde houtopstand: een houtopstand dat is vastgelegd op de Groene Kaart. 
f. groene kaart:  topografische kaart met daarop aangegeven boomzones, boomstructuren 

en solitaire bomen of boomgroepen, met bijbehorend register. 
g. vellen: rooien; kappen; verplanten; het snoeien van meer dan 20 procent van de 

kroon of het wortelgestel, met inbegrip van kandelaberen; het verrichten 
van handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de dood of ernstige 
beschadiging of ernstige ontsiering van de boom ten gevolge kunnen 
hebben. 

h. boomwaarde: de monetaire waarde van een boom zoals getaxeerd volgens de meest 
recente richtlijnen van Nederlandse Vereniging van Taxateurs van 
Bomen. 

i. bomen effect analyse: een standaard beoordeling van de gevolgen van voorgenomen bouw of 
aanleg voor een boom, op basis van landelijke richtlijnen van de 
Bomenstichting. 

 
ARTIKEL 2: Groene Kaart  
1. Burgemeester en wethouders hebben een Groene Kaart met beschermde houtopstand 

vastgesteld. De kaart met bijbehorend register wordt elke vier jaar herzien. 
De kaart en het bijbehorend register bevat een samenhangend geheel van de volgende houtopstanden: 

• boomzones; 
• boomstructuren; 
• bomen uit het landelijk Register van Monumentale Bomen van de Bomenstichting en 

lokale- en toekomstige monumentale bomen;  
• publieke houtopstanden. 

2. De kaart bevat minimaal de volgende gegevens: 
• eenduidige, maatvaste inmeting van de beschermde houtopstand; 
• indeling naar categorieën beschermde houtopstand; 
• legenda met toelichting. 

3. Het bijbehorend register van beschermde houtopstand bevat minimaal de volgende gegevens: 
• redengevende beschrijving;  
• soort boom of bomen; 
• standplaats; 
• kadastrale gegevens; 
• eigendomsgegevens; 
• foto’s. 

4. De eigenaar van een beschermde houtopstand is verplicht Burgemeester en wethouders 
onmiddellijk schriftelijk mededeling te doen van: 
a. eigendomsoverdracht van een beschermde houtopstand. 
b. het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van een beschermde houtopstand, anders dan door 

velling op grond van een verleende ontheffing. 
c. de dreiging dat de beschermde houtopstand geheel of gedeeltelijk teniet kan gaan. 

5. Burgemeester en wethouders stellen een bijdrageregeling vast voor een tegemoetkoming in de 
kosten die noodzakelijk zijn voor het duurzaam instandhouden van een beschermde houtopstand 
in privaat eigendom. 
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ARTIKEL 3: Kapverbod 
1.  Het is verboden zonder ontheffing van Burgemeester en wethouders beschermde houtopstand te 

vellen of te doen vellen. 
2.  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor een beschermde houtopstand die moet 

worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een aanschrijving van Burgemeester 
en wethouders, zulks onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van deze verordening. 

 
ARTIKEL 4: Aanvraag ontheffing 
1.  De ontheffing moet schriftelijk en gemotiveerd worden aangevraagd, onder verwijzing naar de 

redengevende beschrijving van de beschermde houtopstand op de Groene Kaart, door of 
namens dan wel met toestemming van degene, die krachtens zakelijk recht of door degene die 
krachtens publiekrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is over de beschermde houtopstand te 
beschikken. 

2.  Wanneer namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan Burgemeester en 
wethouders een afschrift is toegezonden van de ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 2 van 
de Boswet, beschouwen Burgemeester en wethouders dit afschrift mede als een ontheffingsaan-
vraag. 

 
ARTIKEL 5:  Criteria 
1. Burgemeester en wethouders kunnen de ontheffing om te vellen weigeren dan wel onder 

voorschriften verlenen. 
2. Een ontheffing voor het vellen van een beschermde houtopstand wordt slechts bij uitzondering 

verleend, indien: 
a. een zwaarwegend maatschappelijk belang opweegt tegen duurzaam behoud van de 

beschermde houtopstand. 
b. alternatieven uitputtend zijn onderzocht. 
c. naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer verantwoord is ter 

voorkoming van letsel of schade. 
 
ARTIKEL 6: Procedure 
Van het besluit tot verlening of weigering van een ontheffing wordt onverwijld kennis gegeven in een huis-
aan-huisblad onder gelijktijdige verzending aan aanvrager. Bij deze kennisgeving wordt de concrete 
datum van verzending aan de aanvrager genoemd als begin van de zienswijze- of bezwaartermijn van 
zes weken voor belanghebbenden. 
 
ARTIKEL 7: Vervaltermijn ontheffing 
1. De ontheffing tot vellen als bedoeld in deze verordening vervalt indien daarvan niet binnen 

maximaal één jaar na het onherroepelijk zijn van de ontheffing gebruik is gemaakt. 
2. In het geval het een ontheffing voor het vellen van meer dan één beschermde boom betreft, is de 

ontheffing voor alle beschermde bomen slechts één jaar geldig, ook als in fasen geveld wordt of 
één of enkele beschermde bomen al geveld zijn.  

 
ARTIKEL 8: Bijzondere ontheffingsvoorschriften 
1. Aan de ontheffing kan het standaard voorschrift worden verbonden dat niet tot vellen mag 

worden overgegaan de dag nadat de bezwaartermijn is afgelopen. Indien gedurende de 
bezwaartermijn een bezwaar is ingediend, wordt de ontheffing pas van kracht één week nadat op 
dat bezwaar is beslist. 

2. Tot de aan de ontheffing te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift dat binnen een 
bepaalde termijn en overeenkomstig de door Burgemeester en wethouders te geven 
aanwijzingen moet worden herplant.  

3. Indien niet ter plaatse kan worden herplant, kan tot de aan een ontheffing tot vellen te verbinden 
voorschriften behoren het voorschrift dat een geldelijke bijdrage gestort dient te worden in het 
gemeentelijk herplantfonds.  

4. In het voorschrift als bedoeld in het tweede lid wordt telkens bepaald binnen welke termijn na de 
herplant  en op welke wijze niet aangeslagen herplant moet worden vervangen.  

5. De verplichtingen en voorschriften van dit artikel 8 kunnen gelden voor bomen kleiner dan de in 
artikel 1 genoemde minimum maat.  

6. Tot aan de ontheffing tot vellen te verbinden voorschriften kan het voorschrift behoren dat pas tot 
vellen van de beschermde boom op en bij bouw- en aanlegwerken of andere ruimtelijke 
herinrichting of reconstructie mag worden overgegaan indien andere ontheffingen of ruimtelijke 



  Boombeleidsplan Hendrik-Ido-Ambacht 2009 

59 

ordeningsprocedures onherroepelijk geworden zijn en de feitelijke en financiële voortgang van de 
werken voldoende gewaarborgd is.  

7. Tot aan de ontheffing te verbinden voorschriften kan het voorschrift behoren tot het opstellen en 
overleggen van een bomen effect analyse in geval van bouw of aanleg van werken nabij te 
behouden bomen. 

8. Degene aan wie een voorschrift of een verplichting als bedoeld in dit artikel is opgelegd, alsmede 
diens rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen. 

 
ARTIKEL 9: Herplant-/instandhoudingsplicht 
1. Indien een beschermde houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is, zonder 

ontheffing van Burgemeester en wethouders is geveld, dan wel op andere wijze teniet is gegaan, 
kunnen Burgemeester en wethouders aan de zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zich de 
beschermde houtopstand bevond dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van 
voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te herplanten overeenkomstig de door hen te 
geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn. 

2. Indien niet ter plaatse kan worden herplant wordt een financiële bijdrage gestort in het 
gemeentelijk herplantfonds.  

3. De verplichtingen en voorschriften van dit artikel 9 kunnen gelden voor bomen kleiner dan de in 
artikel 1 van deze verordening genoemde minimummaat. 

4. Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kan daarbij tevens worden 
bepaald binnen welke termijn na herplant en op welke wijze niet aangeslaagde herplant moet 
worden vervangen. 

5. Indien een beschermde houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is in het 
voortbestaan ernstig worden bedreigd, kunnen Burgemeester en wethouders aan de zakelijk 
gerechtigde tot de grond waarop zich de beschermde houtopstand bevindt dan wel aan degene 
die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om: 
• overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn 

voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen; 
• een bomen effect analyse op te stellen en aan te bieden aan Burgemeester en wethouders.  

6. Degene aan wie een voorschrift of een verplichting als  bedoeld in dit artikel is opgelegd, 
alsmede diens rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen. 

 
ARTIKEL 10: Schadevergoeding 
Burgemeester en wethouders beslissen op een verzoek om schadevergoeding bij weigering van een 
ontheffing tot vellen op grond van artikel 17 van de Boswet. 
 
ARTIKEL 11: Afstand van de erfgrenslijn 
De afstand als bedoeld in artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld op 0,5 meter voor bomen en 
op nihil voor heesters en heggen. 
 
ARTIKEL 12: Bestrijding van boomziekten 
1. Indien zich op een terrein één of meer bomen bevinden die naar het oordeel van Burgemeester 

en wethouders gevaar opleveren van verspreiding van een boomziekte of voor vermeerdering 
van de ziekteverspreiders zoals insecten, is de rechthebbende, indien hij daartoe door 
Burgemeester en wethouders is aangeschreven, verplicht binnen de bij aanschrijving vast te 
stellen termijn: 
a. de boom te vellen. 
b. conform richtlijnen van de gemeente de gevelde boom direct zodanig de behandelen dat 

verspreiding van de boomziekte wordt voorkomen. 
2. Het is verboden gevelde bomen of delen daarvan voorhanden of in voorraad te hebben of te 

vervoeren, indien het een boomsoort betreft die de desbetreffende boomziekte kan verspreiden. 
3. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het onder het tweede lid van dit 

artikel gestelde verbod. 
4. Het niet voldoen aan de in het eerste lid bedoelde aanschrijving biedt een basis voor de 

toepassing van bestuursdwang, waarbij de noodzakelijke werkzaamheden, voor risico en voor 
rekening van aangeschrevene, door of namens de gemeente kunnen worden verricht. 

 
ARTIKEL 13: Bescherming publieke bomen 
1. Het is verboden om bomen, die publiek eigendom zijn: 

• te beschadigen, te bekladden of te beplakken; 
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• daaraan snoeiwerk te verrichten, behoudens door de gemeente opgedragen 
boomverzorgende taken. 

2. Het is verboden om één of meer voorwerpen in of aan een publieke boom aan te brengen of 
anderszins te bevestigen, behoudens ontheffing van Burgemeester en wethouders. 

 
ARTIKEL 14: Strafbepaling 
1. Degene aan wie een voorschrift als bedoeld in artikel 2, vierde lid, artikel 5, eerste en tweede lid, 

artikel 7, eerste en tweede lid, artikel 8, eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende en 
achtste lid, artikel 12, eerste, derde en vierde lid is gegeven, onderscheidenlijk een verplichting 
als bedoeld in artikel 9, eerste, tweede, vierde, vijfde en zesde lid, is opgelegd, alsmede diens 
rechtsopvolger, is gehouden dienovereenkomstig te handelen.  

2. Hij die handelt in strijd met artikel 3, eerste lid, artikel 12, tweede lid, artikel 13, eerste en tweede 
lid, dan wel een voorschrift onderscheidenlijk een verplichting als bedoeld in het vorige lid niet na 
komt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede 
categorie. Tevens kan een rechterlijke beoordeling op grond van dit artikel openbaar gemaakt 
worden. Bij de strafmaatbepaling kan rekening worden gehouden met de boomwaarde. 

 
ARTIKEL 15: Slotbepaling 
1. Deze verordening kan worden aangehaald als: Bomenverordening 2007 ‘Groene Kaart’. 
2. Zij treedt in werking met ingang van……Op datzelfde tijdstip vervalt de kap-/bomenverordening 

……(jaartal).  
3. De ontheffingsaanvragen die zijn ingediend voor de in artikel lid 1 van dit artikel genoemde datum 

van inwerkingtreding, vallen onder de verordening die van kracht was voorafgaande aan deze 
verordening.  

 



  Boombeleidsplan Hendrik-Ido-Ambacht 2009 

61 

Bijlage 4: kaart met boomstructuren 
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