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II. WETTELIJKE KADERS
Wet natuurbescherming 2017
Per 1 januari 2017 is de Nieuwe Wet
natuurbescherming van kracht. In deze wet zijn
3 bestaande wetten samengevoegd: de Flora- en
faunawet, de Natuurbeschermingswet en de
Boswet. Ook het Besluit uitvoering Europese
Houtverordening is hierin opgenomen. Delen van
de wetgeving zijn integraal in de nieuwe Wet
geschoven, andere delen zijn inhoudelijk
veranderd of samengevoegd.
Natuurvisie
Het Rijk en de provincies stellen een Natuurvisie
op, ten behoeve van behoud en versterking van
biologische diversiteit en de bescherming van
waardevolle landschappen (cultuurhistorisch) en
duurzaam beheer van houtopstanden. Deze
natuurvisies zijn richtinggevend voor structuurplannen, beheerplannen en straks onder de
nieuwe Omgevingswet (2019) de Omgevingsplannen van provincies, waterschappen en
gemeenten.

opgenomen. Wel zijn de lijsten van beschermde
soorten aangepast. Voor de beschermde soorten
en gebieden geldt een verbod op verstoring,
vernieling, doding en verhandeling, met een
aantal uitzonderingen en mogelijkheden voor
ontheffing. Dit is van belang bij praktisch alle
werkzaamheden aan en rond bomen.

Uitzonderingen op de boswet





Bescherming van houtopstanden
Een groot deel van de oude Boswet blijft overeind.
Hierin is de instandhouding van het bosareaal in
Nederland geregeld, door bescherming van de
houtopstanden buiten de bebouwde kom.
Houtopstanden die onder de boswet vallen
bestaan uit een met bomen beplant oppervlak van
10 are of meer, of een rijbeplanting van meer dan
20 bomen. In de praktijk dient er een melding te
worden verricht van de kap (meldingsplicht of
kapmelding). Daarnaast moet een perceel binnen
3 jaar opnieuw zijn ingeplant.

Bescherming van soorten en gebieden
De aanwijzing, instandhouding en bevoegdheden
betreffende Natura 2000-gebieden, andere
nationale natuurgebieden en planten- en
diersoorten zijn hierin geregeld. De
Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn (hogere Europese
regelgeving) vormen hiervoor de basis, aangevuld
met specifieke Nederlandse soorten. Een groot
deel van de oude Flora- en faunawet is
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Houtopstanden op erven en in tuinen, hier
geldt de plaatselijke APV (zie hierna).
Wegbeplantingen en eenrijige beplantingen
langs landbouwgronden die bestaan uit
niet-geknotte wilgen en populieren.
Hakhout en grienden die periodiek worden
gekapt.
Italiaanse populieren, linden,
paardenkastanjes en treurwilgen.
Vruchtbomen en windschermen rond
boomgaarden.
Fijnsparren, geteeld als kerstbomen.
Dunning als verzorgingsmaatregel van de
overblijvende houtopstand.
Vellingswerkzaamheden in het kader van de
uitvoering van een bestemmingsplan.

Algemene Plaatselijke Verordening

Provinciale kaders

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van
de gemeente Alphen aan den Rijn zijn regels
opgenomen met betrekking tot het vellen van
bomen. De gemeente hanteert hierbij de regel dat
bomen die vermeld staan op de Lijst
beschermwaardige bomen Alphen aan den Rijn in
aanmerking komen voor een aanvraag
omgevingsvergunning, activiteit kappen. Dit geldt
ook voor kenmerkende Boskoopse boomsingels
die zijn opgenomen op de ‘Windakkerlijst’.

In de Beleidsvisie groen van provincie ZuidHolland (2013) benoemt de provincie onder
andere als prioriteit het behoud van de
landschappelijke kwaliteit en identiteit.
Landschapselementen bepalen mede het verhaal
en de identiteit van een plek. Dit netwerk van
landschaps- en natuurelementen moet versterkt
worden en een bijdrage leveren aan een goed
woon- en vestigingsklimaat in het stedelijke
netwerk. De uitwerking hiervan en de
uitvoeringscriteria hiervoor zijn uitgeschreven in
het Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2016.

In artikel 4.11, lid 3a tot en met 3g, wordt voorts
een zevental criteria genoemd op grond waarvan
een omgevingsvergunning kan worden geweigerd.
Een aangevraagde omgevingsvergunning wordt na
een zorgvuldige beoordelingsprocedure
toegekend of geweigerd. Hiertegen kan bezwaar
worden ingediend door de aanvrager.
Bomen die een acuut gevaar vormen voor de
omgevingsveiligheid of die aantoonbaar lijden aan
een besmettelijke aantasting kunnen ook zonder
vergunning worden gekapt. Er is dan sprake van
noodkap. Achteraf wordt dan de vergunning
verleent. Bomen die niet op een van beide lijsten
zijn opgenomen of waarvoor de criteria niet
gelden, mogen in de gemeente Alphen aan den
Rijn zonder vergunning worden verwijderd.

Bomen spelen hierin geen uitgesproken rol, maar
zijn onderdeel van het landschap.
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III. HERPLANT
Bescherming van gemeentelijke bomen:
compensatie (herplant) en inrichting

zijn worden gevolgd helder zijn. Hieronder zijn
deze uitgewerkt.

In deze beleidsnotitie zijn voor de gemeentelijke
bomen kaders en richtlijnen vastgelegd over hoe
de gemeentelijke organisatie omgaat met de
bomen in de gemeente.

Streefpercentage bomen per statuscategorie

De intentie van de gemeente is een kwalitatiever
bomenbestand dat zij kwantitatief op een gelijk
niveau houdt. Het aantal bomen per inwoner is op
dit moment ruim 0,6. Alle gemeentelijke bomen
en houtopstanden waarvoor het beleid geldt, zijn
vastgelegd in het gemeentelijke boomgegevensbestand. Bij elke volgende inspectie van de bomen
en houtopstanden wordt dit bestand geactualiseerd. De waardevolle bomen en houtopstanden
binnen de gemeente zijn daarnaast vastgelegd in
de ‘Beschermwaardige bomenlijst Alphen aan den
Rijn’ die door het college wordt vastgesteld en
periodiek wordt geactualiseerd.
De structuurbomen en overige laan- en straatbomen (‘functionele bomen’) in eigendom van de
gemeente Alphen aan den Rijn zijn vastgelegd in
het gemeentelijke boomgegevensbestand. Voor
particuliere beschermwaardige bomen wordt een
aparte lijst vastgesteld en worden de rechten en
plichten van gemeente en eigenaren nog verder
uitgewerkt.
Vooral bij (herinrichtings)projecten en kap in het
kader van gemeentelijk onderhoud en beheer is
het van belang dat de relevante processtappen

Beschermwaardige bomen vormen de ‘top’ van het
bomenbestand in de gemeente. Ze hebben een
bijzondere waarde voor de leefomgeving.
Structuurbomen zijn eveneens belangrijke bomen.
Zij leveren in hun samenhang met andere bomen
een belangrijke bijdrage aan de beeldkwaliteit van
hoofd- en nevenwegstructuren, of benadrukken
historische lijnen. Functionele bomen ten slotte
vormen de groene aankleding van de
leefomgeving.

Statuscategorie

% van totaal
bomenareaal in de
gemeente
(benadering)

Beschermwaardige bomen

2%

Structuurbomen

48%

Functionele bomen

50%

Advies boomtechnisch deskundige
Om bij regulier onderhoud en reconstructies te
kunnen beoordelen of instandhouding van een
boom of bomen nog langer verantwoord is, of
vellen geen effect of juist een positief effect heeft
op de beeldkwaliteit van de omringende bomen,
dan wel om vast te stellen dat verplaatsing van
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een houtopstand geen nadelige gevolgen heeft,
kan een advies worden ingewonnen bij een boomtechnisch deskundige. Dit kan een externe
adviseur zijn, maar ook een groenbeheerder met
voldoende kennis.
Richtlijnen inrichting
Om bomen zo goed mogelijk te kunnen laten
groeien en veilig te kunnen behouden, moeten ze
de beschikking hebben over een goed ingerichte
groeiplaats. Daarnaast is het van belang dat
activiteiten en werkzaamheden aan en rond
bomen hen niet in hun voortbestaan kunnen
bedreigen. Hiervoor zijn richtlijnen voor onder
andere aanplant, inrichting groeiplaats, boomonderzoeken en andere ingrepen aan of bij bomen
vastgelegd in het Handboek Bomen van het
Norminstituut Bomen. De gemeente Alphen aan
den Rijn is licentiehouder.
De groeiplaats dient zodanig te zijn ingericht, met
voldoende ondergrondse en bovengrondse ruimte,
dat de boom redelijkerwijs de bij aanplant
beoogde ambitieleeftijd kan halen. Binnen de
gemeente kunnen lokaal verschillende ambitieleeftijden van toepassing zijn. Veelal hangt dit
samen met de zettingsgevoeligheid van de
ondergrond. In zettingsgebieden (33% van het
areaal) is de ambitieleeftijd lager dan in nietzettingsgebieden.
Bij het berekenen van de benodigde groeiplaats
voor een te planten boom dient gebruik gemaakt

te worden van de rekenmodule van Boommonitor
Online, behorende bij het Handboek Bomen.
De richtlijnen gelden voor alle bomen in de
gemeente. Iedereen die in opdracht van de
gemeente werk aan of voor bomen uitvoert, is op
de hoogte van deze richtlijnen en handelt ernaar.
Herplant
Uitgangspunt is een gelijk of groter aantal bomen
in de gemeente te garanderen. Het vellen van
bomen moet ‘in natura’ wordt gecompenseerd. Op
dit moment kan nog niet nauwkeurig worden
bepaald wat een evenredige compensatie inhoudt.
Allerlei aspecten spelen daarbij een rol, zoals
beeld, natuurwaarde, bladoppervlak, et cetera.
Pragmatisch geldt dat daar waar grotere bomen
worden verwijderd, indien mogelijk, ook een
groter formaat boom wordt terug geplant.
In het geval van het verwijderen van een gedeelte
of het geheel van een oppervlakte aan bosvak zal
herplant van een bosvak met eenzelfde oppervlak
gevraagd worden. Bij beheersmatige dunning
wordt geen herplant gevraagd.
Om de hoeveelheid bomen of een bosvak te
handhaven is herplant standaard gewenst, tenzij
dit onmogelijk is.
Bij herplant wordt rekening gehouden met:




Grootte: 1e grootte bomen groter dan 15
meter, 2e grootte bomen tussen de 10 en 15
meter of 3e grootte bomen kleiner dan 10
meter;
Soort en/of cultivar;





Passend op de groeiplaats/locatie, volgens de
richtlijnen van Handboek Bomen (zie
hierboven) en aanvullende gemeentelijke
richtlijnen;
(Potentiële) status: beschermwaardig /
potentie , structuur of functionele bomen;

Herplant dient zo veel mogelijk ter plaatse te
gebeuren en als dat niet mogelijk is moet worden
gezocht naar mogelijkheden om bomen of een
bosvak in de directe omgeving te herplanten.
Uiteindelijk blijkt ook uit de consultatie van de
inwoners dat kwaliteit voor kwantiteit gaat.
In het onderstaande tabel is de gemiddelde
waarde van de boom bepaald. Hierbij zijn de
leeftijd van de boom, het inrichten van de
standplaats en de nazorg voor 3 jaar na aanplant
berekend. Opvallend is dat de waarde van bomen
van de 3e grootte na 30 jaar afneemt. Dit is te
verklaren doordat zij doorgaans een kortere
natuurlijke levenscyclus hebben.
Bomen 1e en
2e grootte

Bomen 3e
grootte

0-10 jaar

1500

1500

10-20 jaar

2000

2000

20-30 jaar

3000

2500

30-40 jaar

4000

2000

5000 of taxatie

1000

> 40 jaar

Berekende waarde van een groeiplaats en de
aanplant van een boom, inclusief 3 jaar nazorg,
in euro’s.
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Gemeente Alphen aan den Rijn hanteert
momenteel een vervangingsinvestering van 2000
euro voor een boom die onderdeel uitmaakt van
de groenstructuur, en 1000 euro voor de overige
bomen. Deze bedragen zijn bepaald door
nacalculatie. In het bedrag zijn de kwaliteitseisen
zoals deze in het Handboek Bomen worden
gesteld meegenomen.
Er zit verschil in de bepaalde waarde van bomen
en de vervangingsinvestering. Voor een groot deel
is dit te verklaren uit het feit dat bomen doorgaans
veel ouder zijn dan 20 jaar en daardoor een
grotere financiële waarde representeren.
Bij (gemeentelijke) beschermwaardige bomen of
bosvakken kan in situaties waar meer
duidelijkheid gewenst is een taxatie van de
waarde van de boom of het bosvak worden
opgesteld door een taxateur van bomen (NVTB).
In de komende beleidsperiode zal verder worden
uitgewerkt hoe de gemeente wil omgaan met
aantallen, waarde en herinvesteringen voor
bomen. Bij deze uitwerkingen kunnen inwoners en
Bomenpanel nadrukkelijk betrokken worden.
Werkwijze bij bomen in projecten
Bij projecten op het grondgebied van de gemeente
gelden een aantal regels met betrekking tot
bomen.
Bij verwijdering van bomen dient herplant plaats
te vinden, ongeacht of de gemeente of een andere
partij eindverantwoordelijk is voor de uit te voeren
werkzaamheden. Het aantal bomen per inwoner
blijft voor en na de werkzaamheden gelijk, tenzij
vakkundig wordt vastgesteld dat dit niet kan.
Uiteindelijk geldt dat kwaliteit van de nieuwe
aanplant van bomen boven kwantiteit gaat.

Als de gemeente eigenaar is van de grond in het
projectgebied wordt beschreven welke bomen
aanwezig zijn. Een ‘quickscan bomen’ geeft
inzicht in de aanwezige bomen binnen het
projectgebied, waarmee in de verdere
planvorming rekening gehouden moet worden.
Beschermwaardige bomen dienen behouden te
blijven, tenzij er zwaarwegende redenen zijn voor
verwijdering. Voor deze bomen geldt vervolgens
een kapaanvraag en vervangingsplicht. Voor het
verwijderen van bomen die onderdeel zijn van de
groenstructuur geldt een terughoudend intern
beleid. Bij de planvorming kan voor bomen die
deel uitmaken van de groenstructuur alleen
integraal door de gemeente worden besloten om
deze te verwijderen.
Met de informatie uit een Bomen Effect Analyse
(BEA) kan inzichtelijk worden gemaakt wat de
gevolgen zijn op de in het projectgebied
aanwezige bomen, welke maatregelen nodig zijn
om de bomen te behouden, en of verplanting tot
de mogelijkheden behoort.
Groeiplaatsinrichtingen voor de nieuw aan te
planten bomen of te verplante bomen moeten
voldoen aan de richtlijnen van het Handboek
Bomen. Tijdens de uitvoering dient door een
gecertificeerde toezichthouder toezicht gehouden

te worden op de werkzaamheden rondom bomen,
de correcte aanleg van de groeiplaatsen en het
planten van de bomen.
Bij ieder projectplan worden in een bomenbalans
de aanwezige bomen, te verwijderen bomen,
nieuw aan te planten bomen en te verplanten
bomen weergegeven. Indien van toepassing
wordt opgesomd welke bomen buiten het
projectgebied worden gecompenseerd. een
bomentaxateur stelt een taxatie van de
boomwaarde van een gemeentelijke
beschermwaardige boom en bijkomende kosten
op.
De situatie kan zich voordoen dat de gemeente
niet de eigenaar van de grond en de bomen is
tijdens het project. Dan geldt dat beschermwaardige bomen in het projectgebied behouden
moeten blijven, tenzij er zwaarwegende redenen
zijn voor verwijdering. Voor deze bomen moet een
kapaanvraag ingediend worden en geldt een
vervangingsplicht binnen de projectlocatie. Indien
er binnen de projectlocatie, grenzend aan de
locatie of elders in de gemeente geen herplant
kan plaatsvinden bestaat er nog de mogelijkheid
voor financiële compensatie ten gunste van het
Alphense bomenbestand.
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Ook bestaat de mogelijkheid om specifieke kaders
en richtlijnen vast te leggen in een anterieure
overeenkomst tussen de gemeente als
opdrachtgever en de projectontwikkelaar als
uitvoerder.
In het geval van reconstructies en nieuwbouw
worden inwoners of toekomstige inwoners
betrokken in de planvorming. Zij kunnen samen
met de gemeente bijvoorbeeld bepalen welke
boomsoorten worden gekozen en op welke
locaties bomen worden aangeplant. De manier
waarop er met bewoners van buurten wordt
gecommuniceerd bij dit soort informatiebijeenkomsten kan met het Bomenpanel worden
geëvalueerd en wellicht verbeterd.
Voor bijzondere projecten kan naast het overleg
met buurten specifiek om advies van het
Bomenpanel worden gevraagd. Dit advies wordt
dan meegenomen in het projectplan.
Periodiek, tenminste een keer per jaar, wordt een
totaaloverzicht gegenereerd van alle verplante,
gekapte en aangeplante bomen (binnen projecten
en als gevolg van regulier onderhoud).

IV. PROCEDURE VERGUNNINGSAANVRAAG
Reguliere of uitgebreide procedure
Als iemand een omgevingsvergunning aanvraagt,
kijkt de gemeente eerst of de uitgebreide
(langere) voorbereidingsprocedure of de reguliere
(korte) voorbereidingsprocedure moet worden
gevolgd. De uitgebreide procedure is aan de orde
bij aanvragen waarover iedereen zijn mening moet
kunnen geven, bijvoorbeeld bij grote afwijkingen
van het bestemmingsplan. Aanvragen voor
reguliere en uitgebreide omgevingsvergunningen
worden gepubliceerd. Bij de reguliere procedure
neemt de gemeente binnen 8 weken een besluit
dat zij publiceert. Bij een uitgebreide procedure is
de termijn uiterlijk 26 weken. Binnen deze periode
legt de gemeente eerst nog zes weken een
ontwerpvergunning ter inzage.
Wanneer treedt een omgevingsvergunning in
werking?
Het is van belang te weten dat een vergunning in
principe direct in werking treedt de dag nadat een
besluit bekend is gemaakt. Meestal mag de
vergunninghouder de dag na de bekendmaking
beginnen met het werk. Maar er zijn
uitzonderingen:

 Als de reguliere voorbereidingsprocedure is
gevolgd én als het gaat om één van de
volgende activiteiten: ‘uitvoeren van werk’
(zoals de aanleg van een weg), ‘slopen van een
bouwwerk’, ‘slopen van een bouwwerk in een
beschermd stads- of dorpsgezicht’, ‘slopen
van een monument’ en ‘vellen van een

Uitgebreide procedure: bezwaar en beroep
houtopstand’, dan treedt de vergunning pas in
werking op de dag nadat de termijn voor het
indienen van een bezwaarschrift (6 weken) is
verstreken.
(Onder de Omgevingswet wordt dit 4 weken,
voor aangewezen activiteiten.)

 Als de uitgebreide voorbereidingsprocedure is
gevolgd, treedt de vergunning in werking op
de dag nadat de termijn voor het indienen van
een beroepschrift (6 weken) is verstreken.
(Onder de Omgevingswet wordt dit 4 weken,
voor aangewezen activiteiten.)

 Als bij een reguliere procedure niet binnen
8 weken het besluit op de aanvraag is
gepubliceerd of het besluit is verdaagd, dan is
de vergunning van rechtswege verleend. De
vergunning treedt dan in werking op de dag
nadat de termijn voor het indienen van een
bezwaarschrift is verstreken of, als er bezwaar
is gemaakt, pas nadat op dit bezwaar is
beslist.
(Dit vervalt in de Omgevingswet)
Als er binnen de geldende termijnen voor
bezwaar of beroep bij de voorzieningenrechter
een verzoek is gedaan om voorlopige
voorziening, dan treedt de vergunning, alleen
in de hiervoor genoemde eerste twee situaties,
niet in werking voordat op dat verzoek is
beslist.
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 Ontwerpbesluit
Bij een aanvraag in de uitgebreide procedure
(26 weken) komt er eerst een ontwerpbesluit.
Een aanvrager of belanghebbende (bijvoorbeeld
een omwonende) kan een zienswijze indienen
tegen dit ontwerpbesluit als het ter inzage ligt.
Het ontwerpbesluit ligt 6 weken ter inzage.

 Beroep aantekenen
Een aanvrager of belanghebbende kan alleen
beroep aantekenen tegen het definitieve besluit
bij een uitgebreide procedure. En alleen als hij of
zij al eerder een zienswijze heeft ingediend tegen
het ontwerpbesluit. Het definitieve besluit ligt 6
weken ter inzage. Binnen deze 6 weken moet
beroep aangetekend worden bij de rechtbank.
Een besluit wordt bekendgemaakt door:
 Toezending of uitreiking aan de aanvrager en
eventuele andere belanghebbenden.

 Publicatie.
Alleen voor de uitgebreide procedure is de
gemeente daarnaast ook verplicht tot:

 Kennisgeving van de terinzagelegging van de
ontwerpbeschikking.

 Toezending van een exemplaar van het besluit
aan degenen die zienswijzen naar voren
hebben gebracht over het ontwerpbesluit.
Hiervoor kan onder bepaalde omstandigheden
worden afgeweken (zie artikel 3.44, lid 2, Awb).

Zienswijze, bezwaar, beroep en voorlopige
voorziening, en griffierecht
Bij een besluit dat met de reguliere
voorbereidingsprocedure tot stand is gekomen
geldt eerst de bezwaarschriftenprocedure, voordat
beroep kan worden ingesteld bij de
bestuursrechter. Vervolgens kan hoger beroep bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State (AbRvS) worden ingesteld. Bij bepaalde
omgevingsvergunningen moet de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure van afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
worden gevolgd (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). Bij een besluit dat met de uitgebreide
voorbereidingsprocedure tot stand is gekomen
kan direct beroep worden ingesteld bij de
bestuursrechter en vervolgens hoger beroep bij de
AbRvS. Er kan geen bezwaar worden gemaakt
tegen een besluit dat met de uitgebreide
voorbereidingsprocedure tot stand is gekomen. In
plaats daarvan kan tegen het ontwerpbesluit een
zienswijze worden ingediend. De termijn voor het
indienen van een zienswijze is 6 weken. De
termijn start op de dag waarop het ontwerp ter
inzage is gelegd. Het indienen van een zienswijze
kan op twee manieren: schriftelijk bij het college
van burgemeester en wethouders of mondeling bij
een bevoegde medewerker van de gemeente.
Na indiening van een zienswijze onderzoekt de
gemeente of er reden is een ander besluit te
nemen dan het ontwerpbesluit. De indiener krijgt
altijd schriftelijk bericht van het definitieve
besluit, waarbij ook de mogelijkheden van beroep
worden vermeld. Aan het voeren van een
procedure bij de bestuursrechter zijn kosten
verbonden.

Beroep bij de bestuursrechter
Uitgebreide procedure: Wanneer de uitgebreide
voorbereidingsprocedure is gevolgd en de
aanvrager of een belanghebbende het niet eens is
met een beslissing van de gemeente naar
aanleiding van een zienswijze, dan kan direct
beroep ingesteld worden bij de bestuursrechter.
Reguliere procedure: als de aanvrager of
belanghebbende het niet eens is met een
beslissing die de gemeente nam naar aanleiding
van een bezwaarschrift (ongegrond verklaard),
dan kan de aanvrager of belanghebbende
hiertegen in beroep gaan. Dit gebeurt bij de
bestuursrechter. De termijn voor het indienen van
een beroepsschrift is zes weken.
De start van deze termijn is afhankelijk van de
gevolgde procedure:

 reguliere procedure: de dag nadat het besluit
is bekendgemaakt;

 uitgebreide procedure: na kennisgeving van
het besluit.
Mocht de aanvrager of belanghebbende het ook
met de uitspraak van de bestuursrechter niet eens
zijn, dan kan nog in hoger beroep gegaan worden
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State (AbRvS).
Voorlopige voorziening
Het indienen van bezwaar of beroep heeft geen
schorsende werking. Dat betekent dat het besluit
wel in werking treedt en dus geldig is.
De vergunninghouder kan dan beginnen met de
door hem gewenste activiteit. Om te voorkomen
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dat er door het besluit een onomkeerbare situatie
ontstaat, kan aan de bestuursrechter gevraagd
worden een voorlopige voorziening te treffen. Met
zo’n voorziening worden de gevolgen van het
besluit opgeschort. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet schriftelijk ingediend
worden, met daarbij ook een kopie van het
bezwaarschrift of beroepsschrift en een afschrift
van het besluit waarmee de indiener het niet eens
mee is. Ook moet aangegeven worden waarom er
sprake is van onverwijlde spoed om de vergunning
te schorsen.

V. PROTOCOL BOOMZIEKTEN EN AANTASTINGEN
Deze bijlage behandelt de belangrijkste ziekten en
aantastingen bij bomen in Nederland die voor de
gemeente Alphen aan den Rijn relevant kunnen
zijn. Daarnaast komen onbekende boomaantastingen aan de orde, zoals bastknobbels. Het
protocol is bedoeld om de inwoners van de
gemeente en de medewerkers van de gemeente te
informeren over veelvoorkomende aantastingen
en de wijze waarop de gemeente hiermee omgaat:

Overige ziekten



Essentaksterfte wordt veroorzaakt door de
schimmel Chalara fraxinea. De aantasting is in
2011 voor het eerst waargenomen in Groningen
en komt inmiddels in heel Nederland voor. De
schimmel heeft zich inmiddels gevestigd in de
groene ruimte en is niet meer uit te roeien of in te
perken, waardoor een vondst niet gemeld hoeft te
worden.






Uitdragen van kennis, wettelijke kaders en
normen.
Informatieverstrekking via de website.
Bijdragen aan een gezond bomenbestand door
actieve deelname aan onderzoeks- en
monitoringsprogramma’s.
Spreiden van risico’s door divers
bomenbestand.

Het document dient te worden uitgebreid of
aangepast wanneer nieuwe ontwikkelingen
(ziekten, aantastingen of voortschrijdend inzicht)
aan de orde zijn. De volgende boomziekten
en -aantastingen komen aan de orde:
1.
2.
3.
4.
5.

Essentaksterfte
Massaria (platanen)
Kastanjebloedingsziekte
Eikenprocessierups
Bastknobbels en overige onbekende
boomaantastingen

Naast bovengenoemde aantastingen zijn
spinselmot (diverse boomsoorten),
wilgenhoutrups en watermerkziekte veelvoorkomende aantastingen. Bij de aanpak van
deze ziekten is vooral leidend dat er geen
onveilige situaties mogen ontstaan.

Essentaksterfte

Gastheer
Boomaantastingen door deze schimmel zijn
bekend bij de volgende essensoorten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fraxinus
Fraxinus
Fraxinus
Fraxinus
Fraxinus
Fraxinus
Fraxinus

excelsior (gewone of Europese es)
angustifolia (smal- of eenbladige es)
nigra (zwarte es)
pennsylvanica
ornus (pluimes)
americana
mandschurica

De onder 1, 2 en 3 genoemde soorten lijken het
meest voor aantasting gevoelig te zijn, de onder
6 en 7 genoemde soorten lijken het minst
gevoelig voor een aantasting. Er zijn aanwijzingen
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dat sterke snoei essen extra gevoelig maakt voor
infectie. De bomen worden besmet door sporen
van de schimmel in de lucht en via besmet
plantmateriaal.
Symptomen
Essentaksterfte is te herkennen door zichtbare
symptomen bij de bladeren, twijgen, takken en
stammen van essen. De bladeren vertonen een
bruinverkleuring van de bladsteel, gevolgd door
afsterving en bruinverkleuring van (delen van) het
blad. Op dunne twijgen ontstaan in het begin
donkere verkleuringen in de bast. De schimmel
tast zowel blad als bast, maar geen hout aan.
Wanneer de bast afsterft wordt de sapstroom
geblokkeerd. Twijgen of takken verdrogen
hierdoor volledig. De aantasting van het blad en
de bast hoeven niet gelijktijdig op te treden. Zo
kan het ene jaar het blad worden aangetast en het
jaar daarna de bast.
Bij oudere aantastingen is de bast ingezonken en
lichter gekleurd. Op dikkere takken en stammen
ontstaan bastverkleuringen vaak rond de aanzet
van een zijtak. Deze verkleuringen zijn vaak
langgerekt en kunnen uiteindelijk de tak of stam
helemaal omvatten, waarna het bovenliggende
deel van de boom afsterft.
Jonge bomen lijken vatbaarder voor een
aantasting. Maar ook in oudere bomen kan
takafsterving worden aangetroffen. Bij ernstige
aantasting kan dit leiden tot het geheel afsterven
van de boom.

Alleen laboratoriumonderzoek kan met zekerheid
aantonen dat de waargenomen symptomen bij de
es zijn veroorzaakt door Chalara fraxinea.
Bladeren, twijgen en takken en vervolgens ook
hele essen kunnen afsterven door deze ziekte. De
schimmel kan zowel jonge als oude bomen in de
groene ruimte en bij de boomkwekerij aantasten.
Monitoring
Monitoring gebeurt op basis van de symptomen
verdrogingsverschijnselen in bladeren, twijgen,
takken en stammen. De bladeren vertonen een
bruinverkleuring van de bladsteel, gevolgd door
afsterving en bruinverkleuring van (delen van) het
blad. Op dunnen twijgen ontstaan in het begin
donkere verkleuringen in de bast. De schimmel
tast zowel blad als bast, maar niet het hout aan.
Wanneer de bast afsterft wordt de sapstroom
geblokkeerd. Twijgen of takken verdrogen
hierdoor volledig. Aantastingen van blad en bast
hoeven niet tegelijk op te treden. Bij oudere
aantastingen is de bast ingezonken en lichter
gekleurd. Op dikkere takken en stammen ontstaan
bastverkleuringen vaak rond de aanzet van een
zijtak. Deze verkleuringen zijn vaak langgerekt en
kunnen uiteindelijk de tak of stam helemaal
omvatten, waarna het bovenliggende deel van de
boom afsterft.

Maatregelen
Bij beplantingen bestaande uit essen is het
raadzaam de bomen jaarlijks te inspecteren zodat
vsnel kan worden ingegrepen en verdere
verspreiding van de aantasting verminderd wordt.
Tijdig verwijderen van aangetaste soorten is
raadzaam, echter zoals de NVWA aangeeft, is de
aantasting in Nederland niet meer volledig in te
dammen. Een eenmaal aangetaste boom kan niet
meer genezen. De enige maatregel die afdoende
werkt is het verwijderen van de aangetaste
bomen. De gemeente zal bij grootschalige kap,
vanwege essentaksterfte, haar inwoners
informeren.
Meer informatie
Praktijkadvies essentaksterfte (Bosschap 2013,
H. Siebel & A. Reichelt)
www.nvwa.nl
www.groenkennisnet.nl

Voorbeelden van aantasting door essentaksterfte.

De aantasting kan in de gehele boomkroon en
bast worden waargenomen. De aantasting is het
beste waar te nemen wanneer de bomen in blad
staan. De aantasting kan worden opgenomen in
het bomenpaspoort dat wordt gevuld tijdens de
boominspectie. Bij aangetaste essen is het advies
om deze jaarlijks te inspecteren, aangezien de
vorming van grof dood hout door de aantasting
(sterk) toeneemt.
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Massaria
De schimmelziekte Massaria, Splanchnonema
platani, veroorzaakt plotselinge takbreuk
bij platanen. De schimmel is in Limburg, het
midden, westen en noorden van het land
aangetroffen. Er bestaat geen meldplicht.
(Invasief, meldplicht NVWA, gezondheidsrisico
RIVM).
Aantasting
De aantasting komt voor bij de plataan, zowel bij
de Platanus x hispanica als bij cultivars. De
sporen van de schimmel verspreiden zich
gemakkelijk binnen de kruin van een boom die
door Massaria wordt aangetast. Via de wind,
vogels, insecten en mogelijk door snoei, kunnen
ook andere bomen geïnfecteerd raken.
Symptomen
De aantasting bevindt zich altijd aan de
bovenzijde van takken waardoor het waarnemen
vanaf de grond vrijwel onmogelijk is. De schimmel
tast zowel de fijne twijgen, de verzwakte takken in
de bovenkroon, als gesteltakken in de onderkroon
aan. Wanneer bekend is dat de aantasting
aanwezig is of was, is een tweejaarlijkse controle
van de betreffende platanen en omringende
bomen noodzakelijk.

takken. In oudere en aangetaste delen ontstaat de
hoofdvruchtvorm. Indien er sprake is van infectie,
dient de boom tweemaal per jaar te worden
geïnspecteerd. Hierbij dienen de takken aan de
bovenzijde te worden bekeken.
Maatregelen
Het wegnemen van aangetaste takken in een
vroeg stadium kan voorkomen dat de schimmel
zich uitbreidt binnen de boom of naar andere
bomen. Ook het geven van water in perioden van
droogte kan een kwetsbare boom helpen de
aantasting te bestrijden of te voorkomen.
Communicatie
Indien van bepaalde bomen of boomgroepen
bekend is dat zij tot de risicogroep behoren
– bijvoorbeeld wanneer eerder Massaria is
voorgekomen en de standplaats droogtegevoelig
is – worden direct omwonenden ingelicht over de
te nemen maatregelen.
Meer informatie
Wageningen University & Research centre:
www.groenkennisnet.nl

Van onder naar boven: aantasting

Monitoring
Op vers aangetaste takken vormt de schimmel
snel een donker gekleurd mycelium. Later
ontwikkelen zich hieruit 2 verschillende
vruchtlichamen. De zwart gekleurde
schijnvruchtlichamen ontstaan al snel onder het
schorsweefsel van aangetaste twijgen en dunnere

bovenzijde tak, bijna afgebroken tak,
scheiding tussen gezond en aangetast
hout, vruchtlichaam.
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Kastanjebloedingsziekte
De kastanjebloedingsziekte wordt in Nederland
sinds 2002 waargenomen. De ziekte wordt
veroorzaakt door de bacterie Pseudomonas
syringae pv aesculi en wordt onder andere
aangetroffen bij de witte en rode paardenkastanje
(Aesculus hippocastanum en Aesculus x carnea).
Er bestaat geen meldingsplicht bij de NVWA.
Gezondheidsrisico’s in verband met de aantasting
zijn niet bekend bij het RIVM.

driejarige of jaarlijkse inspectie worden
beoordeeld, afhankelijk van het stadium van de
aantasting.
Maatregelen

De ziekte wordt het meest aangetroffen bij de
witte en rode paardenkastanje (Aesculus
hippocastanum en Aesculus x carnea).

Uit onderzoek is gebleken dat de bacterie
temperatuurgevoelig is in een bereik waar
kastanjezaailingen niet onder lijden. Er loopt op
dit moment een proef om na te gaan of deze
warmtebehandeling ook bij volwassen bomen
geschikt is op de bacterie te bestrijden. Het
ontsmetten van gereedschap na contact met een
geïnfecteerde boom wordt genoemd, echter in de
literatuur is geen bewijs gevonden voor het nut
van deze maatregel.

Symptomen

Communicatie

De kastanjebloedingsziekte laat een opeenvolging
van symptomen zien. Op de stam verschijnen
roestbruine vlekken, deze verspreiden zich snel
over de hele stam. Uit de vlekken komt een
vloeistof: de boom bloedt als het ware. Het vocht
is eerst helder maar verkleurt snel naar
donkerbruin en wordt stroperig. Daarna gaat de
bast onder de vlekken rotten en sterft deze
uiteindelijk af. Bij oudere bomen kan in enkele
gevallen herstel plaatsvinden, bij zaailingen of
jonge kwekerijbomen is de aantasting vaak fataal.

De ziekte komt inmiddels algemeen voor.
Wanneer grote aantallen bomen, of bijzondere
bomen vanwege de aantasting worden geveld,
wordt dit specifiek vermeld bij de kapvergunningsaanvraag of in het persbericht.

Gastheer

Meer informatie
www.wageningenur.nl
www.nvwa.nl

Monitoring
Op basis van symptomen: tijdens de
boomveiligheidscontroles dient een vorm van
deze aantasting opgenomen te worden in het
bomenpaspoort. De kenmerken zijn jaarrond waar
te nemen, echter met name wanneer de
sapstromen op gang zijn. De bomen kunnen in de

Karakteristieke aantastingen door
kastanjebloedingsziekte.
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stadia van de rups hebben opvallende lange witte
haren (tot wel 10 mm bij de oudere stadia). Vanaf
het derde stadium komen de 0,1 tot 0,3 mm
kleine (zwarte) brandharen voor, gegroepeerd in
borstels. Met elk volgende rupsstadium neemt het
aantal borstels met brandharen toe.

Eikenprocessierups
Een aantasting die eerder niet voorkwam in
Alphen aan den Rijn is de aantasting van bomen
door de eikenprocessierups. De aantasting is niet
zozeer bedreigend voor de boom maar de rups
kan door zijn brandharen een gevaar vormen voor
de mens. Voor deze ziekte geldt in de gemeente
een ‘zero tolerance’-beleid.
Aantasting
Het betreft de rups van de vlinder Thaumetopoea
processionea. De rups en vlinder hebben in
Nederland geen speciale status. Inmiddels komt
de rups in bijna heel Nederland voor,
uitgezonderd de Waddeneilanden. Er is geen
meldplicht. Wel kunnen waarnemingen
doorgegeven worden aan de Natuurkalender, waar
de verspreiding en ontwikkeling in Nederland
jaarlijks gevolgd worden.

Nest eikenprocessierupsen.

’s Nachts gaan de eikenprocessierupsen in
optocht (in processie) op zoek naar eikenbladeren
in de bladkroon van de boom. Tijdens deze
processie wordt een dikke spinseldraad
gesponnen langs de takken en later langs de stam
van de boom. Zo’n spinseldraad is een goede
indicatie voor aanwezigheid van de eikenprocessierups. Vanaf half mei tot begin juli kan
men de eikenprocessierups aantreffen in de vorm
van plakkaten op de stam van eiken. Kort voor de
vervelling worden de rupsen immobiel, krijgen ze
een ‘opgeblazen’ uiterlijk en gelige kleur en
maken ze spinsel op de dikkere takken of stam
van de boom, waarin ze vervellen.

Gastheer
De rupsen voeden zich met alle in Nederland
voorkomende soorten eiken met een lichte
voorkeur voor de zomereik (Quercus robur), maar
zij kunnen bijvoorbeeld ook voorkomen op
Hongaarse eik (Quercus frainetto), moeraseik
(Quercus palustris) en Amerikaanse eik (Quercus
rubra). De eiken met een zuilvorm (fastigiatavormen) kunnen ook nesten van de eikenprocessierups herbergen, ondanks dat er geen
gedeelte met een kale stam aanwezig is.
Vrouwtjes verspreiden zich weinig, en leggen hun
eipakketten in of dicht bij de boom waar ze zelf
uit een ei gekomen zijn. De brandharen van
rupsen en oude nesten kunnen door de wind ver
verspreid worden en veel overlast geven.

Eikenprocessierups.

Symptomen
In april komen de oranjekleurige rupsen van het
eerste stadium uit het eipakket dat vastzit op de
stam. Alle rupsen van hetzelfde eipakket komen
tegelijkertijd uit. De kleur van de rupsen verandert
in grijsgroen met een lichte streep aan de zijden.
Ze blijven dicht bij elkaar en kunnen als kluitjes
rupsen op uiteinden van takken worden waargenomen tot en met het derde stadium. Alle
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In het vierde tot en met zesde stadium worden
kenmerkende nesten gemaakt om in te vervellen
en om overdag in te schuilen. Deze nesten zijn
gemaakt van dichte spinsels waarin
vervellinghuidjes achterblijven en worden
gevormd in oksels van takken of tegen de stam
van de boom. Ze verschillen in grootte van
tennisbal tot voetbalafmetingen of platte spinsels
als plakkaat tegen de boomstam. De
eikenprocessierups kan vanaf het vierde stadium
zich ook ingraven in de grond aan de voet van de
stam van de eik. De rupsen zitten daar overdag op
een kluitje bij elkaar. In de nacht trekken ze van
daar uit de boom in om van de bladeren te eten.
Het laatste nest wordt gemaakt om in te
verpoppen. Dit nest is zeer compact en bevat de
meeste brandharen. Oude nesten verkleuren van

grijswit naar bruin en waaien soms uit elkaar tot
lange slierten van spinsel, haren en oude
pophuidjes. Deze nesten kunnen bij wind nog
brandharen verspreiden in de lucht. Ook kunnen
ze uit de boom waaien en dan kunnen brandharen
in de wegberm terechtkomen.
Monitoring
Mannetjesvlinders kunnen zich over grotere
afstanden verplaatsen en worden aangetrokken
door een geurstof (feromoon) die de vrouwtjes
afscheiden. Voor monitoren zijn feromoonvallen
een goed hulpmiddel. De aantallen
mannetjesvlinders die gevangen worden (eind
zomer-begin herfst), geven samen met gegevens
over aantallen nesten (lente-zomer) en
weersomstandigheden een indicatie van de
populatiedichtheid voor het komend jaar.
Vanaf het moment dat in het nieuwe jaar (wintervroege lente) dat de eerste (ei)nesten weer
zichtbaar zijn, kan het verloop van de
ontwikkeling van de eitjes en later rupsen gevolgd
worden. De eipakketten zitten op de stam van de
boom, de latere rupsnesten ook. De rupsnesten
kunnen zowel hoog als later ook laag bij de grond
zitten.
De Natuurkalender volgt de verspreiding en
ontwikkeling van de eikenprocessierups in
Nederland jaarlijks.

een informatiebord volstaan (tot eventueel het
nest wordt verwijderd), bij grote aantallen nesten
zal eerder ingegrepen moeten worden.
Bij meldingen van nesten kan men gebruik maken
van diverse apparaten voor het wegzuigen van de
nesten. Op moeilijk bereikbare plekken kunnen
nesten ook handmatig worden verwijderd.
Bij risico van veel overlast kan worden ingegrepen
door toepassing van bestrijdingsmiddelen op
basis van de bacterie Bacillus thuringiensis. Dit
gebeurt op het moment dat de eikenprocessierups
in het tweede en derde stadium is en dus voor
overlast kan optreden. De keuze voor deze
toepassing moet zorgvuldig worden bepaald aan
de hand van gegevens over de populatiedichtheid
en verwachting van overlast.
Overigens is de eigenaar van de boom altijd zelf
verantwoordelijk voor bestrijding.

Inwoners worden via de website, social media en
eventueel een bericht in de krant op de hoogte
gebracht van het voorkomen van nesten in de
gemeente, waar mogelijk ook met aanduidingen
van locaties met grote besmettingen. Er wordt
aangegeven welke maatregelen er worden
getroffen.
Bij specifieke locaties met nesten kunnen
waarschuwingsbordjes en -linten geplaatst
worden.
Meer informatie
NVWA (Nationale Voedsel- en warenautoriteit
www.nvwa.nl
Kenniscentrum Eikenprocessierups
www.fsd.nl/eikenprocessierups
De Natuurkalender www.natuurkalender.nl

Stadium
Vlinder

Periode
juli – oktober

Risico
Laag

Eipakket
Jonge rupsen
(1e, 2e en 3e larvale stadium)

juli – april
april - mei

Geen
Geen - laag

Oudere rupsen
(4e, 5e en 6e stadium)

mei - juli

Hoog
Rupsen met borstels brandharen; actieve
afgifte in lucht. Brandharen aanwezig in
spinselnesten.

Popstadium

juni – oktober (vers)
oktober tot langer dan 1
jaar (oud)

Middel – laag
Brandharen van vervellingshuiden in
verpoppingsnesten.
Kans op verwaaiing.

Maatregelen
De brandharen van de rupsen vormen een gevaar
voor de volksgezondheid. Verwijdering van de
rupsen, nesten of het voorkomen van de
ontwikkeling van de rupsen is van belang, vooral
in bewoonde gebieden, met een prioriteit voor
centrumgebieden. Bij aanwezigheid van een enkel
nest kan afscherming met lint of hek met daarbij

Communicatie
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In 2010 en 2011 is metaalglans van het blad als
gevolg van epidermisnecrose waargenomen. Ook
werd over de periode 2010-2012 significante
epidermisnecrose vastgesteld (met en zonder
metaalglans) significant voor klimaatcellen mét
EM-velden met een overschrijdingskans van 0.4%.
In 2010 en 2011 trad bladkrulling intensiever op
in de klimaatcellen mét EM. In 2011 vormde
essenbladeren die belast waren mét EM-velden
een kleverig exsudaat.

Bastknobbels en andere
onbekendeaantastingen
Aantasting
Gemeente Alphen aan den Rijn heeft de laatste
jaren veel aandacht gevraagd voor het verschijnen
van onbekende boomaantastingen. Op dit
moment blijkt dat 25% van alle stadsbomen is
aangetast met verschijnselen die niet door
biologische oorzaak verklaard kunnen worden.
Deze nieuwe aantastingen komen zowel nationaal
als internationaal voor, vooral in het stedelijke
gebied. De behoefte aan onderzoek naar deze
aantastingen binnen de branche komt op gang.
Door actief te zijn betrokken in het onderzoek en
door het monitoren van de ziekten met derden
probeert de gemeente het risico calculeerbaar te
maken. Een volgende stap is om oplossingen te
zoeken voor deze bedreigingen van het bomenbestand. Deze aanpak hoort bij het verantwoordelijk voeren van beheer.
In 2006 is door de dienst Groenvoorziening van
de gemeente melding gemaakt van de aanwezigheid van knobbels op de bast van diverse
stadsbomen. Sinds die tijd zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en nog steeds lopend naar het
voorkomen van bastknobbels, necrose, -scheuring en -bloeding. Hierbij wordt
met name gekeken naar het verband tussen
elektromagnetische velden (GMS- en UMTSzendmasten) en de knobbels.
Tot op heden is niet onomstotelijk vastgesteld dat
dit de oorzaak is van de bastknobbels, echter, het
kan ook niet worden uitgesloten. Er is in dit
onderzoek geen bewijs gevonden dat bastknobbels en scheuren worden veroorzaakt door
EM-velden. Hierbij is opgemerkt dat niet kan

Diverse
boomaantastingen,
bastvlekken,
bastscheuren,
bastlijnen,
bastknobbels

worden uitgesloten dat langere belasting wel
dergelijke effecten kan veroorzaken. Er zijn bij dit
onderzoek ook geen significante verschillen
gevonden in lengtegroei, diktegroei van de stam
en bladaantallen bij wilg (onderzocht in 2012) en
bladaantallen bij essen (onderzocht in 2011 en
2012).
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De proefomvang en het aantal herhalingen van het
onderzoek dat door Wageningen University &
Research centre werd uitgevoerd in de periode
2010-2012 maken dat alle uitkomsten als
indicatief moeten worden geïnterpreteerd. In
relatie tot het buitenonderzoek dat in 2012 werd
uitgevoerd door Praktijk Onderzoek Plant &
Omgeving wordt een onderzoekslocatie
aanbevolen waar storende factoren met effecten
op de groei van bomen zoveel mogelijk worden
uitgesloten. Vervolgonderzoek met voldoende
herhalingen draagt bij aan statistisch betrouwbare
uitspraken.
Gastheer
De bastknobbels zijn waargenomen bij zeer
diverse boomsoorten, met name bij beuk, linde,
es en eik.
Symptomen
De onbekende aantastingen uiten zich in
bastknobbels, bastscheuringen, bastnecrose en
bastbloedingen. De symptomen zijn het gehele
jaar aanwezig bij de bomen, de aantastingen
kunnen verergeren.

Monitoring

Maatregelen

Meer informatie

De gemeente Alphen aan de Rijn heeft het
voortouw genomen in onderzoek naar deze
aantasting. In 2007, 2008 en 2009 zijn 121
bomen in Alphen aan den Rijn onderzocht op
afwijkingen. Afwijkingen werden onderzocht en de
gezondheid van de bomen worden gemonitord.
In 2017 wordt opnieuw een inspectie uitgevoerd
bij 121 bomen.

Er zijn geen maatregelen bekend om deze
aantastingen te verminderen of te doen
verdwijnen.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
www.nvwa.nl

Communicatie
Wanneer meer duidelijkheid bestaat rondom de
oorzaak en gevolgen van de onbekende
aantastingen, informeert de gemeente haar
inwoners hierover via de (gemeentelijke) website.

Bastknobbels bij bomen in Nederland
(Plantenziektenkundige Dienst, Ministerie van
LNV, 2010)
Rapportage analyse boomaantastingen (WUR,
A.A.M. van Lammeren, 2008)
Onbekende aantastingen (gemeente Alphen aan
den Rijn, 2009)
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VI. VORMEN VAN OVERLAST DOOR BOMEN
In de gemeente Alpen aan den Rijn wordt in
uiteenlopende buurten op sommige momenten
overlast van bomen ervaren. Ook kan overlast
ervaren worden door bomen die eigendom zijn
van buren of andere particulieren of
privaatrechtelijke organisaties. Hierover staat veel
informatie op het internet. Bijvoorbeeld op de
website van www.Bomenrecht.nl. Daarnaast kan
een deel van de overlast door gemeentelijke
bomen ontstaan. In deze bijlage wordt het beleid
van de gemeente bij dit soort overlast uitgelegd.
De volgende vormen van overlast komen voor:
overhangende takken, plak als gevolg van
bladluizen in bomen, vogeluitwerpselen, derving
van lichttoetreding, hooikoorts, allergische
reacties en ‘afval’ van bomen. Maar ook kunnen
bomen overlast geven aan hen die zonnepanelen
hebben of willen plaatsen.
Overhangende takken
Het groenbeheer is er onder meer op gericht
voldoende takvrije ruimte te creëren op de
plaatsen waar dat nodig is. In principe worden
bomen alleen gesnoeid tijdens de geplande
onderhoudsmomenten. Wanneer er sprake is van
een onderhoudsachterstand aan de boom
(of bomen) kan de gemeente overwegen om,
eerder dan gepland, tot snoei over te gaan.
Ingrijpende snoeimaatregelen (zoals
kandelaberen) worden in principe niet toegepast.
Alleen bij aantoonbare schade aan particulier
eigendom die niet verholpen kan worden met
regulier snoeien, worden aanvullende maatregelen

overwogen, in overleg met een boomtechnisch
adviseur.
Plak door bladluizen, vogeluitwerpselen
In sommige bomen kunnen grote aantallen luizen
aanwezig zijn. Deze luizen kunnen een plakkerige
substantie (honingdauw) afscheiden. Onder
bomen kunnen ook uitwerpselen van vogels voor
overlast zorgen. De genoemde overlast wordt met
name op geparkeerde auto’s als hinderlijk
ervaren. Overlast door honingdauw en
vogeluitwerpselen vormt voor de gemeente in het
algemeen geen reden om in te grijpen. Bij
vervanging van bomen wordt zo veel mogelijk
rekening gehouden met de gevolgen van de
soortkeuze.
Zonnepanelen
Het plaatsen van zonnecollectoren of
schotelantennes op particulier terrein is voor de
gemeente Alphen aan den Rijn nooit een reden om
over te gaan tot het verwijderen, of ingrijpend
snoeien van een boom (of bomen). Wanneer er
sprake is van een onderhoudsachterstand aan de
boom (of bomen) kan de gemeente overwegen
om, eerder dan gepland, tot snoei over te gaan.
Derving van lichttoetreding
Schaduw in huis en in de tuin door een
gemeentelijke boom kan hinderlijk zijn en als
overlast ervaren worden. De gemeente bepaalt per
geval wat redelijk is. Als bewoner en gemeente er
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samen niet uit komen, kan in het uiterste geval
een onafhankelijk onderzoek worden ingesteld
naar de mate van de ontstane lichtreductie door
de bomen. “Er is sprake van voldoende
daglichttoetreding wanneer er sprake is van ten
minste twee mogelijke bezonningsuren per dag in
de periode van 19 februari tot 21 oktober
(gedurende 8 maanden) in de woonkamer” (TNOnorm). De minimumnorm voor bezonning van
tuinen wordt per locatie bepaald.
Het verwijderen (of het ingrijpend snoeien) van
één of meerdere bomen wordt dus pas overwogen
indien de situatie naar oordeel van een extern
adviseur als onacceptabel wordt beschouwd. Bij
deze overweging wordt de situatie bij aanvang van
de bewoning meegewogen. Bij vervanging (of
verwijdering) van bomen wordt eventueel te
verwachten overlast door lichtbeneming
meegewogen in de soortkeuze en de plantlocatie.
Hooikoorts
Stuifmeel van bomen, grassen maar ook onkruid
is behalve in de wintermaanden dagelijks in de
buitenlucht aanwezig. Patiënten die allergisch zijn
voor stuifmeel hebben hooikoorts. Als men
blootgesteld wordt aan stuifmeel komen de
stoffen die klachten veroorzaken vrij. Hoewel
uiterlijk heel verschillend en ieder op een ander
moment in bloei, worden de klachten in geval van
een boompollenallergie bij meer dan 90% van de
bevolking veroorzaakt door slechts 1 allergeen
aanwezig in stuifmeel afkomstig van bijna alle

bomen die in onze omgeving bloeien. Met andere
woorden, als iemand allergisch is voor berk, is
hij/zij ook allergisch voor els, hazelaar, populier
of eik. In de gemeente Alphen aan den Rijn geldt
de bepaling om geen berken, elzen en
hazelaars aan te planten binnen 75 meter van
woningen en gebouwen. Ondanks dit besluit
worden allergische reacties als gevolg van het
stuifmeel van bomen hierdoor niet uitgesloten.

Allergische reacties

‘Afval’ van bomen: takken, zaden, bladeren

De brandharen van de eikenprocessierups
veroorzaken een allergische reactie die tot
ernstige klachten kan leiden. Er bestaan diverse
mogelijkheden om deze overlast te bestrijden. In
geval van melding of constatering van de
aanwezigheid van de rupsen zal de gemeente
binnen 4 weken maatregelen treffen. Het
verwijderen van één of meerdere bomen vanwege
de aanwezigheid van de eikenprocessierups wordt
alleen in uitzonderlijke gevallen in overweging
genomen.

In de herfst laten de meeste bomen hun bladeren
vallen. Dit kan leiden tot ophoping van bladeren,
zowel in de openbare ruimte als op particulier
terrein. Bladval en de verspreiding van zaden
en/of vruchten vormen voor de gemeente in het
algemeen geen reden om in te grijpen. Op
plekken waar daadwerkelijk overlast wordt ervaren
zal in de herfstperiode meer geveegd worden dan
gemiddeld en worden bladcontainers geplaatst
waarin omwonenden blad kwijt kunnen.
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Bij vervanging van bomen wordt te verwachten
overlast door bladeren, zaden en/of vruchten
meegewogen in de soortkeuze.

VII. BEWONERS EN BOMEN
Sinds 2001 is de procedure ‘Bewoners en Bomen’
van kracht. Onderstaand treft u in het kort de
procedure aan welke op een aantal punten is
bijgesteld op basis van de samenvoeging in een
nieuwe gemeente.
Voor de procedure wordt er vanuit gegaan dat alle
bomen met grote waarde door inventarisatie
bekend zijn. Dit zijn de beschermwaardige bomen
en de bomen in de groenstructuur. Voor deze
bomen is de regeling niet van toepassing. De
overige bomen, lees functionele bomen, kunnen
worden gekapt mits het verzoek daartoe voldoet
aan de gestelde criteria van overlast of als 2/3 van
de belanghebbenden het verzoek ondersteunt.
Bij het beheren van het openbaar groen in de
gemeente Alphen aan den Rijn worden de algemene uitgangspunten gehanteerd voor wat betreft
klant- en vraaggericht werken. De ervaring is dat
deze aanpak bij de inwoners tot een grotere tevredenheid leidt. Bij deze contacten met bewoners
zijn er voor wat betreft het groenbeheer een tweetal situaties die tot interactie tussen bewoners en
beheerders leidt dan gebruikelijk. Het betreft hier
aanpassingen van het groen in woonstraten
(reconstructies) en het al dan niet kappen van
bomen. Onder andere voor deze gevallen zijn er
door de beherende afdelingen uitgangspunten
geformuleerd waarbij een balans is gevonden
tussen het individuele belang van de bewoner(s) en
het algemene belang dat het openbaar groen in de
gemeente dient. In dit stuk kan kennisgenomen

worden van deze uitgangspunten zoals ze zijn
opgenomen in het (concept) groenbeheerplan.

Basisuitgangspunten
De kern van elk overleg tussen bewoners en de
gemeente is de afweging tussen algemeen belang
en individueel belang. Het kader biedt
oplossingen voor de volgende aspecten:




Flexibel inspelen op de steeds verdergaande
individualisering van de samenleving en de
hieruit voortvloeiende groeiende privéafwegingen in de meningsvorming over het
openbaar gebied.
Een beperking van de omvang van het
algemeen belang tot dat wat ten minste
geregeld moet worden voor het goed
functioneren van het betreffende deel van het
openbaar gebied. Niet alleen nu, maar ook in
de komende jaren.

Dit stuk past binnen de uitgangspunten van
vraaggericht werken en Integraal beheer.
In het kort geeft vraaggericht werken een beeld
van toekomstige ontwikkelingen in de wensen van
bewoners en gebruikers en op welke wijze de
gemeentelijke organisatie hierop inspeelt.
Hierna wordt via een beschrijving van de
algemene uitgangspunten van adaptief beheer een
beleidslijn aangegeven voor de wijze waarop
verzoeken van bewoners voor het kappen van
bomen worden behandeld.
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Adaptief beheer
De andere invalshoek
Het grootste deel van het beheer van openbaar
groen heeft een rationele invalshoek. Voor het
omgaan met bewoners en de dilemma’s die uit
bewonersvragen naar voren komen, biedt een
meer interactieve benadering uitkomst. In het
onderstaande wordt het idee en de plaats van
adaptief beheer in de gemeente toegelicht.
Adaptief beheer is een vorm van beheer waarbij in
een open proces wordt getracht de betrokkenheid
van de bewoners en de bestuurders bij het
functioneren van de openbare ruimte te vergroten.
Bewoners geven aan wat aanvaardbaar is voordat
bestuurders zeggen wat haalbaar is. Direct gevolg
van deze manier van beheren is dat de
woonomgeving niet meer volledig voorspelbaar en
beheersbaar is omdat niet overal voor dezelfde
oplossingen gekozen wordt. Hierbij wordt
gestreefd naar een situatie waarin de bewoners
steeds meer waardering voor hun woonomgeving
gaan krijgen.
Definitie
Interactieve handelwijze bij fysiek beheer van de
openbare ruimte in het kader van vraaggericht
handelen (bijvoorbeeld bij verzoeken van
bewoners). De onderlinge verhoudingen tussen
publiek, politiek en professional zijn aan
veranderingen onderhevig. De gemeentelijke
dienstverlenende taak wordt steeds directer door

de verschuiving van aanbod naar vraaggericht
handelen. Landelijk wordt gesignaleerd dat de
rolverdeling tussen professional en politicus
verandert. Bewoners onderhandelen namens
zichzelf of een groep rechtstreeks met
ambtenaren, zonder tussenkomst van de politiek.
Ten slotte is er de ontwikkeling dat publiek
domein steeds meer als een verlengde van het
privédomein wordt gezien. Dit is te merken aan
het toenemend onderhoud van openbaar groen
door bewoners en privéafwegingen als een van de
argumenten voor de inrichting van het openbaar
gebied. Veel is in deze veranderende
verhoudingen niet meer vanzelfsprekend, wat
vandaag geldt kan volgend jaar anders zijn.
Adaptief denken als innovatieve oplossing
Er is bij het beheer een spanningsveld waar te
nemen tussen de technische eisen en de wensen
vanuit de bewoners. Bij de omgang met bewoners
zijn er vele onzekerheden, met name betreffende
de mening van bewoners over de technisch
gewenste oplossing.
Bij rationeel beheer is het werken er juist op
gericht die onzekerheden te minimaliseren. Een
belangrijke voorwaarde is een continu proces te
realiseren, waarbij de onzekerheden op een
acceptabel niveau blijven. In ieder geval moeten
de volgende uitgangspunten worden nagestreefd:





Bij ontwerp en (her)inrichting worden beheer
en onderhoud vanaf het begin meegenomen
en wordt er een beheerbare situatie
ontworpen.
Plannen worden gemaakt in interactie met
bewoners.
Bij inrichting wordt rekening gehouden met
draagvlak van bewoners.







Er wordt niet gestreefd naar absolute
consensus.
Meer verantwoordelijkheden bij de bewoners
onderbrengen.
Maatwerk leveren is niet hetzelfde als
precedenten scheppen.
Aansluiting bij het allerdaagse; eenvoudige
oplossingen zijn het beste.
Wees oplossingsgericht!

Door aan deze uitgangspunten te voldoen kan de
techniek functioneren in een open klimaat waarin
innovatieve oplossingen mogelijk zijn. Begrippen
als rationeel, slagvaardig en integraal moeten
worden aangevuld met de kernwoorden “adaptief
beheer” en “interactieve besluitvorming”.
Uiteindelijk zal het adaptief beheer een
acceptabele methode worden voor de gemeente
om in het complexe krachtenveld van het beheer
van het openbaar gebied, middels het organiseren
van draagvlak en inspelen op de mening van de
bewoners, een sturende rol op hoofdzaken te
kunnen vervullen.
Invloed op het beheer
Adaptief beheer vraagt om een andere opstelling
van de beheerder ten opzichte van de mening van
bewoners. Het gekozen beheer zal gebaseerd zijn
op de wens van de bewoners, zoals de gemeente
die denkt te kennen uit de Belevingspeiling en de
afhandelingen van meldingen over het openbare
gebied. Er wordt zo indirect invulling gegeven aan
de bewonersvraag. Toch kan er een moment
komen dat het betreffende beheer niet meer kan
steunen op draagvlak van de bewoners.
Indien het om een verzoek van een individuele
bewoner of een groep bewoners gaat, kan er
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getoetst worden aan vastgelegde uitgangspunten
en randvoorwaarden, zoals die zijn opgenomen in
betreffende paragrafen.
Indien het verzoek wordt gedaan door een groep
die als belanghebbenden kan worden aangemerkt
én er verder geen algemeen belang is
gedefinieerd, dan gelden andere uitgangspunten.
Voorop staat dat voor groen in groenstructuren
géén adaptief beheer kan gelden. Op basis van de
uitgangspunten van adaptief beheer kan verder
worden gesteld dat deze regels geen vaste
voorgeschreven richtlijnen moeten zijn. Ze dienen
zover te strekken, dat ongewenste ontwikkelingen
van enige omvang worden tegengegaan.

Bomenbeleid
Uitgangspunten
Velen dragen bomen een warm hart toe. Anderen
ervaren bomen in het stedelijk milieu als hinderlijk
en meer dan eens om steekhoudende redenen.
Kiezen tussen behouden of verwijderen komt
frequent voor. Door stedelijke verdichting en
bouwactiviteiten neemt deze frequentie eerder toe
dan af. Daarom moet de beheerder de keuze op
verantwoorde wijze kunnen maken.
De keus om een boom te verwijderen dan wel te
behouden is gebaseerd op het bomenbeleid van
de gemeente. Het belang van de ‘Inventarisatie
van Beschermwaardige Bomen’ en van een actueel
‘groenbeleidsplan’ en ‘groenstructuurplan’ wordt
hiermee onderstreept. Het is noodzakelijk om
vastgestelde afwegingscriteria te hanteren bij het
nemen van de uiteindelijke beslissing.

Het gaat daarbij om de onderstaande aspecten:






Vaktechnisch; in biologisch opzicht te
handhaven of niet, bijvoorbeeld bij
bodemzettingen.
Beleidsmatig; wat is de waarde, het belang in
groter verband, bijvoorbeeld bij
stedenbouwkundige ontwikkelingen,
beschermwaardige omstandigheden.
Omgevingsgevoeligheid; individueel, ofwel
groeps/buurtbelang, bijvoorbeeld bij
vraaggericht handelen.

Voor bomen geldt doorgaans, hoewel het beleid er
primair op is gericht bomen duurzaam in stand te
houden, dat bij herinrichting en met name bij
ophoging er bomen vervroegd vervangen zullen
moeten worden. Hiermee is rekening gehouden bij
de gemiddelde afschrijvingstermijnen die voor de
bomen worden gehanteerd.
De volgende beleidslijnen gelden voor het kappen
van bomen:
Bij beschermwaardige bomen:
Kapvergunning vereist.
Bij bomen in de groenstructuur:
Meldingsplicht bij kapverzoek en ter kennisname
aan de Raadscommissie of portefeuillehouder
Tot de groene (hoofd)structuur wordt gerekend:
de stedelijke (hoofd)structuur en het overig
structureel groen zoals vastgelegd in een actueel
Groenstructuurplan.
Bij alle andere bomen:
Verzoek toetsen aan de checklist

Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen een
‘individueel verzoek’ of ‘in meerderheid van
stemmen van de belanghebbenden’.

Overlast van vallend blad / vallende vruchten /
pluis / plak van luis / vogelpoep
→ verzoek niet honoreren

Checklist

Wanneer een verzoek naar aanleiding van
bovenstaande toets gehonoreerd wordt dienen de
bewoners, die vanaf hun perceel de boom kunnen
waarnemen, hierover worden geïnformeerd.

Verzoeken voor het kappen van bomen worden
getoetst aan:
 Het groenbeleidsplan;
 Het groenstructuurplan;
 De Lijst beschermwaardige bomen Alphen aan
den Rijn.
Als een verzoek op basis van bovenstaande toets
past binnen het geldende beleid, dan wordt het in
eerste instantie beoordeeld op:
Leeftijd voorziening: < 5 jaar → niet honoreren
Reconstructie gepland: < 3 jaar → niet honoreren
Wanneer er op basis van bovenstaande criteria
geen aanleiding is om een verzoek af te wijzen,
dan beoordelen op:
Wortelschade aan verharding:
< 3 cm → niet honoreren
> 3 cm → herstellen schade of verzoek honoreren
Afstand tot perceel/erfgrens:
> 2m → verzoek niet honoreren
< 2m → verzoek beoordelen op overlast i.v.m.
wortelschade, schaduwoverlast, schurende takken
tegen gevel/dak woning. Indien mogelijk klacht
oplossen, pas in tweede instantie verzoek
honoreren.
Schaduwoverlast:
< 2 uur per dag → verzoek niet honoreren
> 2 uur per dag → verzoek in behandeling nemen.
(nagaan of snoeien boom uitkomst biedt, zo niet
dan pas verzoek honoreren)
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Indien het verzoek van een bewoner op basis van
bovenstaande toets wordt afgewezen, dient de
aanvrager te worden gewezen op de procedure
‘adaptief beheer’. Dit wil zeggen dat wanneer er
géén sprake is van een beschermwaardige boom
of een boom die onderdeel uitmaakt van een
groene groenstructuur, er gekeken wordt naar het
belang van alle belanghebbenden.
Als belanghebbenden gelden: Alle bewoners die
vanaf het perceel of vanuit de woning de
betreffende bomen redelijkerwijs kunnen
waarnemen. Voor het honoreren van een verzoek
voor het kappen van een boom is een
meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal
belanghebbenden vereist. Wanneer een verzoek
gehonoreerd wordt dan komt het op de
prioriteitenlijst te staan (lijst van uit te voeren
werken/klussen door de gemeentelijk
groenbeheerder).
Het dilemma
Het spanningsveld tussen bewonersverzoeken en
het reguliere groenbeheer doet zich op dit
moment het meest voor bij kapverzoeken in
woonstraten. Bij het verzoek om er de bomen te
kappen kan het gaan om beschermwaardige
bomen, bomen in groenstructuren of overige
bomen. Daarnaast is er het onderscheid tussen
individuele verzoeken en verzoeken namens de
belanghebbenden.

Het combineren van deze soorten verzoeken geeft
de volgende mogelijkheden:
1. Individuele verzoeken over beschermwaardige
bomen of bomen in een groene
(groen)structuur;
2. Belanghebbende verzoeken over
beschermwaardige bomen of bomen in een
groenstructuur;
3. Individuele verzoeken over alle andere bomen;
4. Belanghebbenden verzoeken over alle andere
bomen.
Voor 1 en 2 geldt dat de bomen een groot en
algemeen maatschappelijk belang dienen. Een
besluit ten aanzien van deze verzoeken is
zodoende voorbehouden aan het college van B&W.
Voor mogelijkheid 3 geldt dat er getoetst moet
worden aan de eerder genoemde checklist. Bij
afwijzing van een individueel verzoek wordt de
aanvrager erop gewezen dat een verzoek namens
minstens twee derde van alle belanghebbenden
(mogelijkheid 4) op andere gronden beoordeeld
wordt dan het individuele verzoek. Het principe is
dan “verzoek inwilligen, behalve als“ en niet
“verzoek afwijzen, behalve als”. Alleen op basis
van zwaar wegende redenen kan het verzoek
worden afgewezen.
Bij zwaar wegende redenen zouden de betreffende
bomen niet onder ‘alle andere’ bomen dienen te
vallen, maar alsnog opgenomen moeten worden in
de bestaande groenstructuur voor bomen/ groene
hoofdstructuur. Het past in de gedachte om alleen
te regelen wat de gemeente echt belangrijk vindt
en de overige gevallen, ook twijfelgevallen, over te
laten aan de inzichten van bewoners. Zij zijn zeker
in staat om te bepalen hoe de eigen leefomgeving
eruit moet zien. Zij kunnen zelf komen tot een
belangenafweging, desgewenst met

ondersteuning van de gemeente. Het onderstreept
wel de noodzaak de bestaande groenstructuur
(Groenbeleidsplan 1989) te actualiseren en waar
nodig uit te breiden.
Als de groep belanghebbenden goed is
omschreven kan daar een grote
verantwoordelijkheid worden neergelegd. Hieraan
worden natuurlijk toch al weer beperkingen
gesteld. Allereerst kan er worden bekeken of de
problemen niet op een andere manier zijn op te
lossen. Ook zullen verzoeken ingepast moeten
worden in een integrale afweging van prioriteiten,
al was het alleen maar vanwege de beperkte
beschikbare middelen. Tenslotte is de gemeente
in de meeste gevallen ook eigenaar van de
betrokken boom en heeft ze dus recht van
spreken.
De groep belanghebbenden is omschreven als die
groep bewoners “die redelijkerwijs de betreffende
bomen vanaf hun woning of perceel kunnen
waarnemen.”
In een aantal gevallen zijn er (negatieve) reacties
van omwonenden die niet als belanghebbend zijn
aangemerkt. Een gevolg van deze procedure is
inderdaad dat deze groep geen inspraak heeft,
immers er is in deze gevallen geen breder belang
dan het belang van de direct omwonenden zoals
hierboven gedefinieerd.
Het is wel van groot belang de omwonenden die
niet als belanghebbend zijn aangemerkt volledig
en tijdig te informeren inzake de afspraken die
met de belanghebbenden gemaakt zijn. Dit kan
gebeuren middels een brief huis aan huis in een
ruime kring rond de betreffende locatie of een
publicatie op de informatiepagina in Week in Beeld
of via elektronische media.

29

Gevolgen en resultaten
De hiervoor genoemde procedure biedt naar
verwachting een goede balans tussen het
algemeen belang en de rechten en invloed van
individuele (groepen) bewoners.
Juist in de eigen woonomgeving, waar een
belangrijk deel van de interesse voor het openbaar
gebied ligt, is de invloed van de bewoners groot.
Het algemeen belang dient middels structuur- en
beleidsplannen goed vastgelegd te worden. Wat
niet in deze plannen vastligt, is aan de bewoners
om te beslissen.
Bij de afweging zal minder de prioriteit bij de
bomen komen te liggen, met als gevolg minder
bomen in de woonomgeving.
Middels verhuizingen kan de groep
belanghebbenden veranderen en daarmee de
mening over het openbaar groen. Dit bemoeilijkt
een goede ontwikkeling van het groen op de
(middel)lange termijn.
Het gemeentebestuur levert inhoudelijke
beslissingsbevoegdheid in ten gunste van
bewoners. Middels het vaststellen van de
procedures blijft het gemeentebestuur wel in staat
het proces te sturen.
Bewoners die niet belanghebbend zijn, worden
niet geraadpleegd, alleen geïnformeerd

Een alternatief
In de hiervoor beschreven procedure wordt voor
wat betreft de eigen woonstraat zonder groter
algemeen belang gekozen voor de zeggenschap
van de bewoners die het aangaat. De mogelijk

hierbij optredende nadelen worden voor lief
genomen. Uiteindelijk zullen de positieve effecten,
indien het belang van de bewoners en
vraaggericht werken serieus genomen wordt,
groter zijn dan de negatieve effecten.
Indien er vanuit de gemeente de wens leeft ook op
straatniveau voor de bewoners inhoudelijk en niet
alleen procedureel te beslissen, moet ervoor
gekozen worden de checklist ook van toepassing
te laten zijn voor verzoeken door een meerderheid
van belanghebbenden. Onafhankelijk van de
bewonerswens gelden dan de gemeentelijke
criteria. Dit houdt dan in dat zowel bij een
individueel verzoek als bij een verzoek van meer
belanghebbenden getoetst wordt aan dezelfde
uitgangspunten, de zogenoemde checklist.
Er wordt dan een keuze gemaakt voor meer
‘technische zekerheid’. Het betreft hier een
schijnzekerheid want het gevolg is minder
zekerheid en succes in de interactie met
bewoners. In dit voorstel wordt er derhalve niet
gekozen voor dit alternatief.
Om eventuele ‘ongewenste’ effecten van de
bewonersinvloed in kaart te brengen en waar
nodig te kunnen corrigeren, is het goed om na
een jaar de gevolgen van het werken volgens deze
procedure te evalueren.

Functie groenstructuur- en beleidsplan
Om de kaders van een goed beheer van het
openbaar gebied te bepalen zijn er een drietal
stukken van belang, te weten: het
Groenbeleidsplan, het Groenstructuurplan en het
Groenbeheerplan.
De naamgeving is bijna gelijk, de verschillen
betreffen:
Groenbeleidsplan: geeft een (toekomst)visie op de
gewenste ontwikkelrichting van het openbaar
groen.
Groenstructuurplan: is een categorisering van het
(huidige) aanwezige groen naar functie en belang.
Groenbeheerplan: het instandhouden of tot stand
laten komen van de in bovengenoemde plannen
aangegeven doelstellingen voor zover met
beheermaatregelen mogelijk is.
Het zal duidelijk zijn dat deze drie-eenheid samen
het aanzicht van het groen in de gemeente
bepaalt. Het beheerplan is als vervolgstap op
integraal beheer in concept gereed. Voor het
groenbeleid en structuurplan is het zover nog
niet. Naast het beleidsplan, wat de hoofdkaders
bepaald, is vooral het groenstructuurplan van

30

groot belang bij de hierboven beschreven
procedure. Juist het toegekende belang en de
functie bepalen immers in hoeverre bewoners
rechtstreeks invloed hebben op de situatie, of dat
de gemeente, als hoeder van het algemeen
belang, namens allen, c.q. een veel grotere groep
belanghebbenden een afweging maakt. Voor een
juiste toepassing van de procedure is een
geactualiseerd structuurplan een noodzaak.
Instemmen met de procedure is ook het
instemmen met het actualiseren van het
groenbeleidsplan en het groenstructuurplan.
Het huidige groenstructuurplan kan hierbij als
kader dienen om zo de continuïteit te waarborgen.
Indien met de procedure “Bewoners en bomen”
wordt ingestemd, zal deze opgenomen worden in
het Groenbeheerplan. De vaststelling van dit
groenbeheerplan door de gemeenteraad hangt,
net als bij alle andere beheerplannen, samen met
de voortgang van Integraal beheer. Hierover is de
gemeenteraad nog geen oordeel gevraagd.
Tegelijk met het aanbieden van het
groenbeheerplan zullen ook de vervolgstappen
worden voorgesteld om te komen tot het
actualiseren van het groenbeleidsplan en
groenstructuurplan.

VIII. BOMENPANEL
Wat voorafging
In 2016 is de gemeente van start gegaan met het
bundelen van het bomenbeleid, voortkomend uit
de voormalige fusiegemeenten. De gemeente had
de wens om de inwoners van Alphen aan den Rijn
beter te informeren over het bomenbeleid en
sámen met inwoners speerpunten te benoemen en
aan te geven waar de focus op moet liggen.
Eind 2016 heeft zij dit interactieve traject gestart
door de publiciteit te zoeken: een kerstboom op
zijn kop bij de Aarhof. Onder het motto: het
bomenbeleid gaat op z'n kop.

Dit was het startsein voor inwoners om een
enquête in te vullen. Doel van de enquête was om
na te gaan hoe inwoners van de gemeente Alphen
aan den Rijn denken over zes thema's van
bomenbeleid én om op te halen welke thema's
mensen daarnaast belangrijk vinden. Zo'n 1400
mensen hebben in de periode december 2016 –
januari 2017 deze enquête ingevuld.
De uitkomst: er zijn geen wezenlijk nieuwe
thema’s aangedragen. Vier thema's springen er
uit:

Kosten
Waarde van
bomen
Bomen in
projecten
Overlast
van bomen
Beschermen
van bomen
Ziekten en
plagen
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Regels

Rol
gemeente

Participati
e

Communic
atie

Maatwerk

Om een verdieping en eerste prioritering te
krijgen op deze vier thema's is een tweede
enquête gehouden in de periode mei tot en met
juni 2017. Deze is door 276 mensen ingevuld en
dit heeft een top 3 opgeleverd:

Avond over beleid – 26 juni 2017

Zie voor meer informatie de rapportage bijlage IX.
‘Rapportage Bomenbeleid i&o research’.

Als eerste is een terugkoppeling gegeven van wat
er al gedaan is, zoals hierboven beschreven.

Bij de tweede enquête was een oproep gevoegd
om twee avonden bij te wonen:

Vervolgens zijn de aanwezigen in vier groepen aan
de slag gegaan met de volgende opdracht:

1.



2.

een avond op 26 juni 2017 om over beleid
door te praten en verder te prioriteren;
een avond op 3 juli 2017 om mee te praten
over een op te zetten Bomenpanel.

Hieronder volgt het verslag van beide avonden.

Top
3
1

Ruim 140 mensen hebben zich opgegeven voor
deze avond en zo'n 50 mensen waren
daadwerkelijk aanwezig.



Ga volgens de aan u uitgereikte 'reisgids'
langs de vier thema's en ga met vier van uw
'reisgenoten' in gesprek over wat u belangrijk
vindt als het om deze thema’s gaat.
Maak uiteindelijk zelf de keuze waar u uw
persoonlijke prioriteit(en) wilt leggen door de
aan u uitgereikte stickers te plakken bij het
deelthema van uw keuze.

Waarde van bomen

Communicatie

Participatie

Rol gemeente

Beeldkwaliteit

Meebeslissen soorten
bomen
171 x
Suggesties
waardevolle bomen
112 x
Meebeslissen
beschermwaardige
bomen
94 x

Gegevensbeheer
bomenbestand
127 x
Beleid beschermwaardige bomen
119 x
Communicatie

2

170 x
Ecologisch

Geplande
werkzaamheden
179 x
Bomenbestand

3

133 x
Hoeveelheid

114 x
Regels en afspraken

60 x

106 x

111 x
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Bij ieder hoofdthema stond een medewerker van
de gemeente om vragen ter verheldering te
beantwoorden. In het gesprek konden zowel
rationele als emotionele argumenten een rol
spelen: denken met je hoofd, voelen met je hart
en twijfelen met je buik. Er is geen 'verkeerde'
mening of reactie, alles mag er zijn, iedereen
heeft zijn eigen verhaal en je mag je laten
beïnvloeden door het verhaal van je reisgenoten.
Daarnaast was er ruimte om aanvullende
opmerkingen te plaatsen.

Uitkomsten
In de pauze zijn de stemmen geteld en de
uitkomst is vervolgens plenair in beeld gebracht:

Bij de behandeling van de uitkomsten van de
enquêtes is komen vast te staan dat alle hierboven
genoemde thema’s deel uitmaken van het nieuwe
bomenbeleid.

Vervolg
Tot slot is verteld wat de volgende stappen zullen
zijn.
1.

Top
3
1

Waarde van bomen

Communicatie

Participatie

Rol gemeente

Beeldkwaliteit

2

170 x
35 x
Ecologisch

Geplande
werkzaamheden
179 x
39 x
Bomenbestand

3

133 x
30 x
Hoeveelheid

114 x
9x
Regels en afspraken

Gegevensbeheer
bomenbestand
127 x
32 x
Beleid beschermwaardige bomen
119 x
23 x
Communicatie

60 x
13 x

106 x
25 x

Meebeslissen soorten
bomen
171 x
47 x
Suggesties
waardevolle bomen
112 x
22 x
Meebeslissen
beschermwaardige
bomen
94 x
8x

111 x
27 x
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2.

3.

Juli – september: uitwerken nieuwe
bomenbeleid en Bomenpanel en
voorbereiden besluitvorming
Oktober – november: besluitvorming.
Deze procedure duurt minimaal 8 weken;
uiteindelijk beslist de gemeenteraad eind
dit jaar over het beleid.
De avond over de opzet van een
Bomenpanel op maandag 3 juli.

Avond over Bomenpanel – 3 juli 2017

Uitkomsten

Vervolg

Het doel van deze avond was om een eerste
aanzet te geven voor de taken, de vorm en de
samenstelling van een Alphens Bomenpanel. Via
de media zijn alle inwoners van de gemeente
uitgenodigd. Ook zijn alle raadscommissies
uitgenodigd. Zo’n 85 mensen hebben zich
opgegeven en uiteindelijk zaten zo’n 50 mensen
in de zaal.

Na afloop van de groepen zijn de stemmen geteld
(zie onderstaande tabel).

Tot slot is geschetst wat het vervolg is rond het
Bomenpanel. Vóór de besluitvorming over het
Bomenpanel zijn twee acties van belang:

Te zien is dat de volgorde onveranderd is
gebleven (later bleek namelijk dat de telling van
de flappen op de avond zelf niet goed is
overgenomen).
Daarnaast heeft ieder groepje kort verslag
uitgebracht van de discussie door hun
aandachtspunten vanaf een flap te presenteren.

Na een korte introductie op de resultaten van de
enquête zijn de aanwezigen in 4 groepen uiteen
gegaan. In deze groepen hebben zij het gesprek
gevoerd over de mogelijke taken van een
Bomenpanel. Uiteindelijk hebben zij hun voorkeur
uitgesproken door stickers te plakken bij de
betreffende taken.
Groep 1

Groep 2

1. Een korte omschrijving van ambitie en doel van
het Bomenpanel (A4tje).
2. Meelezen met het concept Bomenbeleid.
Daaraan liggen de input vanuit de enquête en
de wettelijke taken en verantwoordelijkheden
van de gemeente ten grondslag.
Hiervoor is de periode tot september beschikbaar.
11 mensen hebben zich opgegeven om deze
beide acties uit te voeren. De gemeente biedt hen
in deze periode onafhankelijke ondersteuning aan
en zal de relevante informatie beschikbaar stellen.

Groep 4

Groep 4

Totaal 3
juli

Enquête

Adviseren
beleid
Adviseren
communicatie

4

8

9

9

30

74

7

3

6

2

18

51

Bewaken
beleid
Informeren
thema's

3

1

6

4

14

50

2

2

1

3

8

45
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De gemeenteraad beslist uiteindelijk (eind 2017)
of het Bomenpanel wordt ingesteld. Wanneer dit
een positief besluit is komt de daadwerkelijke
instelling van het panel. Na dit besluit kan een
plan worden opgesteld over hoe het panel
uitvoering gaat geven aan haar taken.
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Bomenpanel Alphen aan den Rijn
16 augustus 2017
Het Bomenpanel
Het Bomenpanel i.o. van de gemeente Alphen aan
den Rijn heeft zich georganiseerd vanuit een
groep belangstellenden rond het nieuwe bomenbeleid, aanwezig op de participatieve avonden op
26 juni en 3 juli 2017.
Ons motto is: 'Bomen zijn ons leven, wij zijn er
voor de bomen’. Bomen maken deel uit van een
groter ecosysteem en onze leefomgeving. Ze
zorgen onder meer voor frisse lucht, verkoeling,
voedsel en beschutting. Ze binden fijnstof,
verminderen wateroverlast en geven rust en een
mooi uitzicht. Wij staan voor de waarde van
bomen.
Beoogde rol
Wij willen als partner van de gemeente optreden.
Wij zien de rol van een Bomenpanel als volgt:
Beleid en implementatie
Wij denken graag proactief mee bij beleid voor
bomen en ander beleid waarin bomen een rol
spelen: groen, groenstructuur, natuur en
beschermwaardige bomen. Wij dragen gevraagd
en ongevraagd adviezen en suggesties aan. We
kijken breed naar de omgeving van bomen; de
nieuwe Omgevingsvisie heeft onze warme
aandacht. Daarnaast denken we graag mee bij de
implementatie van beleid, zoals advies en
suggesties voor (inkoop van) openbaar groen,
beheerplannen, omgevingsplannen,
verordeningen. Uiteraard treden wij niet in de
verantwoordelijkheid van de gemeente.

Uitvoering en evaluatie van beleid
Tussen plannen en de realisatie daarvan kan
verschil zitten. Het Bomenpanel wil de gemeente
helpen dit verschil te overbruggen door signalen
over de (kwaliteit van de) uitvoering van ruimtelijke projecten en beheer met de gemeente te
bespreken. Dit kan gaan over de communicatie
over de uitvoering en over de kwaliteit van de
uitvoering. Daarnaast blikken we aan het einde
van een beleidsperiode graag samen met de
gemeente terug op de beleidseffecten en hoe dit
verwerkt kan worden in nieuw beleid.
Gradatie van participatie
Wij kiezen voor de trede ‘Adviseur beginspraak’.
Dat vraagt een participatieve stijl van het bestuur
van de gemeente Alphen aan den Rijn (zie
afbeelding pagina 37). Het wenkend perspectief is
om het onderlinge vertrouwen tussen Bomenpanel
en gemeente op te bouwen en medebeslisser of
zelfs samenwerkingspartner te worden.
Vertegenwoordiging

Positie
Wij streven niet naar formalisering in de zin van
een juridische entiteit maar naar een gegunde
positie in de Alphense samenleving. De
vaststelling van de gemeenteraad van het
Bomenpanel is daartoe een mooi begin. De
inwoners van Alphen aan den Rijn bepalen
uiteindelijk onze meerwaarde.
Beoogde organisatie
Wij beogen een slagvaardig en wendbaar panel
met mandaat vanuit haar achterban om snel te
kunnen schakelen en processen niet onnodig te
vertragen. Wij denken aan het Bomenpanel als een
‘motorblok’ met vier ‘wielen’: vier werkgroepen
met de volgende aandachtsgebieden:





Wij voelen ons vertegenwoordigers van alle
inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn.
Niet alleen de 1392 mensen die de enquête
hebben ingevuld of de 426 die betrokken willen
blijven bij de ontwikkeling van bomenbeleid. Wij
willen ons zodanig organiseren dat inwoners uit
alle kernen en wijken ons weten te vinden en
kunnen volgen.

36



Advies over gemeentelijk beleid en visie,
aanpalend beleid, projecten en gemeentelijke
communicatie;
Boomdeskundigheid van sortimentskennis
tot beplantingsplannen en ziekten en plagen;
Communicatie, informatie en educatie voor
de inwoners van de gemeente Alphen aan
den Rijn over het Bomenpanel en haar
activiteiten;
Signaleren van mogelijkheden voor
kwaliteitsverbetering in de uitvoering door
ogen en oren te organiseren bij de achterban
in wijken en kernen.

Het motorblok drijft met ‘linking pins’ vanuit
iedere werkgroep de activiteiten aan en zorgt
zodoende voor snelle en eenduidige
communicatie met de gemeente en de achterban
door een beperkt aantal vertegenwoordigers. Dit
stellen wij ons als volgt voor:

besluitvorming, mandaat, eigen evaluatie en
benodigde faciliteiten.
Doel van het uitvoeringsplan is om het
Bomenpanel zodanig te organiseren dat we snel
kunnen schakelen en doordachte adviezen en
suggesties geven aan de gemeente.
Daarvoor hebben wij nauw overleg en kennisdelen
met de gemeente nodig. We zoeken graag samen
met de gemeente naar een passende en transparante manier om dit te doen.

Meerwaarde
Het Bomenpanel biedt de gemeente een
onafhankelijke, georganiseerde, deskundige en
gedragen platform dat met haar adviserende en
signalerende rol vanuit een brede achterban in alle
wijken en kernen een bijdrage kan leveren aan de
kwaliteit van het bomenbeleid in elke fase van de
beleidscyclus. De aanwezige kennis, talenten,
motivatie én tijd bieden de gemeente kansen om
een stevige partner in huis te halen.

Uitvoeringsplan
Wanneer uw raad instemt met de instelling van dit
Bomenpanel, maken wij een uitvoeringsplan
waarin wij bovenstaande verder uitwerken en
concretiseren. Aspecten die wij in dit plan willen
meenemen zijn onze organisatie, samenstelling,
(roulerende) rollen, kennis en deskundigheid,
stroomlijnen van informatie, communicatie met de
achterban én de gemeente, raadpleging van en
verantwoording aan de achterban, interne

De gebruikte participatieladder
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IX. Rapportage en Speerpunten Bomenbeleid
I&O research
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Raadpleging over het bomenbeleid

INLEIDING
Aanleiding

Onder- en bovengemiddelde groepen worden dus opgehoogd en verlaagd. Op

Binnenkort wordt het nieuwe bomenbeleid van de gemeente Alphen aan den

deze manier zijn de resultaten representatief voor de gehele gemeente Alphen

Rijn vastgesteld. Voor de invulling van dit beleid wil de gemeente graag de

aan den Rijn.

mening over de bomen in Alphen weten van haar bewoners.
Analyse
Methode

Resultaten zijn berekend over de totale respons, maar ook uitgesplitst naar

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het burgerpanel van Alphen aan

kern* en bron van invullen (panel of open link). Significante verschillen tussen

den Rijn. Dit zijn bewoners van de gemeente Alphen aan den Rijn die zich

respondenten uit verschillende kernen en bronnen worden beschreven in

hebben aangemeld voor online panelonderzoeken over hun gemeente. De

groene kaders.

panelleden zijn per mail uitgenodigd voor dit onderzoek. De vragenlijst kon
ingevuld worden tussen 8 december 2016 en 5 januari 2017.

*Zwammerdam en Aarlanderveen zijn niet in de vergelijking meegenomen, omdat de
respons voor deze kernen te laag was om betrouwbare uitspraken te kunnen doen (zie
Tabel 1). De resultaten van deze kernen zijn wel meegenomen in de totaalrapportage.

Respons
Voor dit onderzoek zijn 1.726 panelleden aangeschreven. Bij 33 van hen kon

Tabel 1. Verdeling van respons over de verschillende kernen

AANTAL

PERCENTAGE

21

2%

923

66%

66

5%

195

14%

Hazerswoude-Dorp

50

4%

Hazerswoude-Rijndijk

74

5%

Koudekerk aan den Rijn

53

4%

Zwammerdam

10

1%

de uitnodiging niet worden bezorgd, vanwege een volle mailbox of een foutief
mailadres. In totaal hebben dus 1.693 panelleden de uitnodiging ontvangen.

Aarlanderveen

Van hen hebben 725 de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 43

Alphen aan den Rijn

procent.

Benthuizen
Boskoop

Daarnaast is een open link naar de vragenlijst op de gemeentelijke website
gezet, waar niet-panelleden de vragenlijst konden invullen. Via deze link
hebben 667 bewoners op de vragenlijst gereageerd. Dit brengt de totale
respons op 1.392. Dit is voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen
doen. Daarnaast zijn de resultaten gewogen op leeftijd, geslacht en kern. Dit

betekent dat de verhoudingen naar leeftijd, geslacht en kern zijn
teruggebracht naar de werkelijk bestaande verhouding.

Raadpleging over het bomenbeleid
3

WAARDE VAN BOMEN
Bewoners vinden bomen in leefomgeving waardevol

Bewoners hechten veel waarde aan effecten van bomen op leefmilieu

Nagenoeg alle bewoners ervaren bomen in de directe leefomgeving als

De gemeente hecht veel waarde aan bomen om drie belangrijke redenen: de

waardevol. Vier vijfde geeft zelfs aan dat bomen in de directe leefomgeving

beeldkwaliteit (een groene aankleding van de woonomgeving), de ecologische

zeer waardevol zijn.

waarde (biodiversiteit) en de klimatologische effecten (effecten op het
klimaat). Uit Figuur 3 blijkt dat bewoners deze redenen ook belangrijk vinden:
elk wordt door ruim negen op de tien als (heel) belangrijk ervaren.

Figuur 1. Bomen in mijn directe leefomgeving ervaar ik als … (n=1.392)

Figuur 3. Hoe belangrijk vindt u… (n=1.392)
79%

0%

20%
Zeer waardevol

17%

40%
Waardevol

60%
Enigszins waardevol

80%

100%

De beeldkwaliteit

95%

4%

Niet waardevol

Bewoners vinden bomen belangrijk voor de stadsecologie

De ecologische waarde

92%

6%

De klimatologische effecten

92%

6%

Variatie in het groen van de gemeente is belangrijk. Dit heeft te maken met
de stadsecologie. Stadsecologie gaat over de dynamiek en wisselwerking

tussen organismen (mensen, dieren, planten en schimmels). Bijna alle
bewoners vinden dat bomen belangrijk zijn voor deze stadsecologie. Slechts

0%

een beperkt deel is hier neutraal over of vindt dit onbelangrijk.
(Heel) belangrijk

20%

40%

Niet belangrijk, niet onbelangrijk

60%

80%

100%

(Heel) onbelangrijk

Figuur 2. Hoe belangrijk zijn bomen volgens u voor de stadsecologie? (n=1.392)

96%

0%

20%
(Heel) belangrijk

40%

3%

60%

Niet belangrijk, niet onbelangrijk

80%

77%

van de bewoners vindt dat de gemeente zich meer
moet inspannen om de waarde van bomen de
effecten ervan in ons leefmilieu in beeld te brengen

100%

(Heel) onbelangrijk
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BOMEN IN PROJECTEN
Een derde heeft in laatste tien jaar een wijkconstructie meegemaakt

Gemeente verwerkt vragen en wensen meestal naar tevredenheid

Een derde van de bewoners geeft aan in de afgelopen tien jaar een

Aan de bewoners die in de afgelopen tien jaar betrokken zijn geweest bij

wijkreconstructie meegemaakt te hebben. Een kleiner deel – veertien procent

(her)inrichting van openbaar gebied is gevraagd of hun vragen en wensen

– is betrokken geweest bij de (her)inrichting van openbaar gebied. Ongeveer

over bomen naar tevredenheid in de plannen zijn verwerkt. Bijna de helft

drie vijfde is bij beide niet betrokken geweest.

geeft aan dat dit inderdaad is gebeurd. Iets meer dan een derde vindt dat hun
vragen en wensen niet naar tevredenheid zijn verwerkt. Ongeveer een vijfde

Figuur 4. Heeft uw wijk in de laatste tien jaar een wijkreconstructie meegemaakt, of bent

had geen vragen of wensen over bomen.

u op een of andere wijze betrokken geweest bij de (her)inrichting van het openbaar gebied
in de gemeente Alphen aan den Rijn? (n=1.392)

Figuur 5. Zijn in uw contact met de gemeente uw vragen en wensen over bomen naar
tevredenheid in de plannen verwerkt? (n=195)

Wijkreconstructie meegemaakt

33%
Ja

Betrokken geweest bij (her)inrichting van
openbaar gebied

14%

Nee

Geen van bovenstaande

59%

0%

47%

20%

40%

35%

Ik had geen vragen of wensen over bomen

60%

80%

18%

0%

20%

40%

60%

 Respondenten van de open link hebben vaker een wijkreconstructie
meegemaakt (37%) dan panelleden (29%).
 Bewoners uit de kernen Alphen aan den Rijn (35%), Benthuizen
(42%) en Boskoop (43%) hebben vaker een wijkreconstructie
meegemaakt dan de andere kernen (8% tot 12%).
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BOMEN IN PROJECTEN
Bewoners willen dat aantal bomen in wijk of gemeente gelijk blijft

Gemeente verwerkt vragen en wensen meestal naar tevredenheid

Aan de bewoners in dit onderzoek is gevraagd aan welke voorwaarden een

In het kader van duurzaamheid kan de gemeente beslissen om alleen nog

reconstructie moet voldoen op het gebied van bomen. Hierbij zegt twee vijfde

bomen te planten die duurzaam gekweekt zijn in Nederland. Voordelen

dat het aantal bomen binnen een wijk voor en na een reconstructie gelijk

hiervan zijn dat voorkomen kan worden dat onnodig veel transport plaatsvindt

moet blijven. Een iets kleiner deel vindt dat het aantal bomen minder mag

en dat voorwaarden gesteld kunnen worden aan de teeltwijze. Een nadeel is

zijn, mits ervoor wordt gezorgd dat de bomen goed kunnen uitgroeien en

dat een duurzame teeltwijze kan leiden tot een hogere prijs voor bomen.

elders in de gemeente gecompenseerd wordt voor de afname in bomen in de
wijk. Een tiende vindt dat het aantal bomen minder mag zijn – en niet

Ongeveer twee derde van de bewoners vindt dat de gemeente vooral

gecompenseerd hoeven te worden – als de bomen goed kunnen uitgroeien.

duurzame bomen moet aankopen, ook al kost dit meer geld. Een kwart is hier
tegen.

Het grootste deel dat ‘anders’ heeft geantwoord, vindt dat het aantal bomen
Figuur 7. Vindt u dat de gemeente vooral duurzaam gekweekte bomen uit Nederland zou

moet toenemen bij een reconstructie.

moeten aankopen? (n=195)
Figuur 6. Aan welke voorwaarde moet een nieuw ontwerp volgens u voldoen op het
gebied van bomen? (n=1.392)
11%
Aantal bomen moet gelijk blijven

40%
26%

Aantal bomen mag minder zijn als de bomen
goed kunnen uitgroeien en het bestaande
aantal bomen in de gemeente niet afneemt

63%

35%

Aantal bomen mag minder zijn als de bomen
goed kunnen uitgroeien

12%

Anders

Ja

Weet niet/geen antwoord

 Bewoners uit Hazerswoude-Rijndijk vinden vaker dat de gemeente
duurzaam gekweekte bomen moet aankopen (79%) dan bewoners uit
de andere kernen (44% tot 68%).

13%

0%

Nee

20%

40%

60%
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OVERLAST
Ruim de helft is niet bekend met regels rondom overlast

Bewoners moeten keuze kunnen maken over bomen in hun straat

Er zijn regels waar bewoners zich aan moeten houden rondom overlast die

Bewoners kunnen op dit moment de gemeente vragen om bomen – die niet

veroorzaakt kan worden door bomen. De regels over overlast door bomen van

tot de groenstructuur behoren en/of niet beschermwaardig zijn – te kappen.

buren zijn het bekendst: ruim twee vijfde van de bewoners kent deze. Iets

Als een meerderheid van twee derde van deze bewoners de desbetreffende

meer dan een vijfde kent de regels over overlast door bomen van de

bomen vanuit hun woning of perceel kan zien, moet de gemeente hier gehoor

gemeente. Ruim de helft geeft aan de regels voor beide soorten bomen niet te

aangeven.

kennen.
Deze regel vindt bijna de helft van de bewoners een goede zaak, mits er een
Figuur 8. Bent u bekend met de regels die er zijn over overlast die veroorzaakt wordt door

beperking komt in het aantal bomen dat gekapt kan worden. Bijna drie tiende

bomen van buren of van de gemeente? (n=1.392)

vindt het ook zonder deze beperking een goede zaak. Een kwart is voor
afschaffing van deze regel.

Regels over overlast door bomen van
de buren zijn bekend

43%

Figuur 9. Vindt u het een goede zaak dat bewoners deze keuze over bomen in hun
woonstraat kunnen maken? (n=1.392)

Regels over overlast door bomen van
de gemeente zijn bekend

Ja, maar er moet wel een beperking komen
in het aantal bomen dat gekapt kan worden

22%

46%

Ja, dit mag van mij zo blijven
Bij mij zijn de regels over overlast
door bomen niet bekend

28%

53%
Nee, van mij mag dit afgeschaft worden
0%

20%

40%

24%

60%
Weet niet/geen antwoord

3%
0%

20%

40%

60%

 Respondenten uit de open link vinden vaker dat de keuze van
bewoners over bomen in hun woonstraat afgeschaft moet worden
(28%) dan panelleden (19%).
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BESCHERMWAARDIGE BOMEN
Meeste bewoners willen enige invloed

Bewoners willen suggesties doen en meebeslissen

De gemeente bepaalt op basis van leeftijd, dendrologische waarde

Bewoners die aangeven dat zij invloed willen hebben op welke bomen

(zeldzaamheid/bijzonderheid van de soort of groeivorm), geschiedenis en

beschermwaardig zijn is gevraagd op welke manier zij deze keuze het liefst

uiterlijk of bomen beschermwaardig zijn. Beschermwaardige bomen mogen

zouden beïnvloeden. Ruim drie vijfde geeft aan dat bewoners de ruimte

niet zomaar gekapt worden. Hiervoor is een vergunning nodig die verleend

moeten krijgen om suggesties te doen voor (potentieel) waardevolle bomen.

kan worden door de burgemeester en wethouders.

Een iets kleiner deel geeft aan dat bewoners moeten kunnen meebeslissen
over het al dan niet opnemen van voorgedragen bomen op de lijst van

Bijna twee derde van de bewoners geeft aan dat zij enige invloed willen
hebben op het bepalen van welke bomen beschermd moeten worden. Een
kwart wil zelfs veel invloed. Twaalf procent geeft aan dat zij vinden dat
bewoners hier geen invloed op hoeven te hebben.
Figuur 10. Hoeveel invloed moeten inwoners van Alphen volgens u hebben op welke
bomen in de gemeente beschermd moeten worden? (n=1.392)

24%

0%

62%

20%
Veel invloed

40%
Enige invloed

60%
Geen invloed

Een tiende wil op andere manieren invloed hebben, bijvoorbeeld door inspraak
te hebben op het kapbeleid of door beter geïnformeerd te worden.

Figuur 11. Wat zou die invloed moeten inhouden? (n=1.195)
Suggesties doen voor (potentieel)
waardevolle bomen

62%

Meebeslissen over het wel of niet
opnemen van voorgedragen bomen op
de lijst van beschermwaardige bomen

12%

80%

beschermwaardige bomen.

57%

Anders

9%

Weet niet/geen antwoord

4%

100%

Weet niet/geen antwoord

0%

20%

40%

60%

80%

 Respondenten uit de open link geven vaker aan dat zij suggesties
willen doen voor waardevolle bomen (68%) dan panelleden (57%).
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BESCHERMWAARDIGE BOMEN
Meeste bewoners vinden eigenaar verantwoordelijk

Meesten vinden dat gemeente moet ondersteunen in beheer en in

Veruit de meeste bewoners vinden dat de eigenaar van het terrein waarop

stand houden van beschermwaardige bomen

een beschermwaardige boom staat verantwoordelijk is voor het beheren en

De meeste bewoners vinden dat de gemeente particulieren die

onderhouden van deze boom. Een tiende meent dat dit een taak van de

beschermwaardige bomen op hun terrein hebben zou moeten ondersteunen in

gemeente is.

het beheer en in stand houden van deze bomen. Volgens ruim twee vijfde

Bewoners die een ander antwoord hebben gegeven vinden meestal dat het
een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de gemeente en de eigenaar.
Figuur 12. Wie is volgens u verantwoordelijk voor het beheren of onderhouden van

moet de gemeente financieel helpen en advies geven. Een iets kleiner deel
vindt dat de gemeente alleen met advies hoeft te ondersteunen. Een beperkt
deel is voor alleen financiële steun. Veertien procent meent dat de gemeente
particulieren helemaal niet hoeft te ondersteunen.

beschermwaardige bomen op privéterrein? (n=1.392)
Figuur 13. Vindt u dat de gemeente particulieren die beschermwaardige bomen op hun
Eigenaar/bewoner

Gemeente

terrein hebben staan ook zou moeten ondersteunen bij het beheer en in stand houden van

78%

deze bomen? (n=1.392)

Ja, zowel financieel als met advies

10%

43%

Ja, met advies
Anders, namelijk:

39%

9%
Nee

Weet niet

2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

14%

Ja, financieel

2%

Weet niet/geen antwoord

3%
0%

20%

40%

60%

 Panelleden vinden vaker dat de gemeente particulieren die
beschermwaardige bomen op hun terrein hebben niet hoeft te
ondersteunen (17%) dan respondenten die via de open link hebben
gereageerd (11%).
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ZIEKTEN EN PLAGEN
Vooral overheden zijn verantwoordelijk voor onderzoeken van

82%

boomziekten en -plagen
De laatste tien jaar komen er steeds meer nieuwe boomziekten en –plagen

vindt dat de gemeente Alphen aan den Rijn zich
actief moet blijven inzetten bij het vaststellen en in
kaart brengen van (nieuwe) boomziekten en –
plagen

voor. Vaak is de oorzaak hiervan onbekend. De gemeente Alphen aan den Rijn
heeft een voortrekkersrol gespeeld bij het in kaart brengen van onbekende

Kleine meerderheid is voor het verbod van aanplanting van bepaalde

ziekten en plagen onder bomen. Extra kosten die hiermee gepaard gaan

boomsoorten in de buurt van gebouwen

worden betaald uit het gemeentelijk budget voor groenbeheer.

Als maatregel tegen het optreden van allergische reacties mag de gemeente

Aan de bewoners in dit onderzoek is gevraagd van wie zij vinden dat zij zich

een aantal boomsoorten niet binnen een afstand van 75 meter van een

bezig moeten houden met het onderzoeken van boomziekten en –plagen.

gebouw aanplanten. Echter, stuifmeel verplaatst zich over grotere afstanden

Bijna drie vijfde geeft aan dat dit een taak is van de gemeente. Ongeveer de

dan 75 meter. Daarom is aan de bewoners van dit onderzoek gevraagd of zij

helft noemt de Rijksoverheid en de provincies en twee vijfde de

vinden dat de gemeente dit verbod in stand moet houden. Hierbij geeft bijna

boomkwekers.

de helft aan dat zij dit verbod inderdaad wilden behouden. Een iets kleiner
deel vindt dit niet nodig en veertien procent heeft hier geen mening over.

Anderen die zich met boomziekten en –plagen moeten bezighouden volgens
bewoners zijn bijvoorbeeld wetenschappers van universiteiten en plant- en
natuurorganisaties.
Figuur 14. Wie moeten zich volgens u bezig houden met het vaststellen en in kaart
brengen van (nieuwe) boomziekten en –plagen? (n=1.392)
Gemeenten

Weet niet

8%
4%
0%

20%

40%

42%
14%
20%

40%

60%

 De kernen Benthuizen (66%) en Hazerswoude-Dorp (65%) vinden
minder vaak dan de andere kernen (79% tot 94%) dat de gemeente
zich actief in moet blijven zetten voor het onderzoeken van
boomziekten en –plagen.
 Panelleden vinden vaker dat het verbod van aanplant van bepaalde
bomen binnen 75 meter van een gebouw gehandhaafd moet worden
(47%) dan respondenten die via de open link reageerden (40%).

41%

Anders

44%

0%

47%

Boomkwekers

Ja

Weet niet/geen antwoord

50%

Provincies

binnen een afstand van 75 meter van gebouwen in stand moet houden? (n=1.392)

Nee
59%

Rijksoverheid

Figuur 15. Vindt u dat de gemeente het verbod van aanplant van bepaalde boomsoorten

60%

80%
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INFORMATIE EN EDUCATIE
Bewoners hebben interesse in diverse onderwerpen

Bewoners krijgen informatie het liefst digitaal

De gemeente is op dit moment bezig om informatie over onder andere het

Bijna driekwart van de bewoners die (mogelijk) interesse hebben in de

bomenbestand, snoeiactiviteiten, groenbeleid en grote groenprojecten digitaal

informatie over bomen wordt het liefst geïnformeerd via de gemeentelijke

inzichtelijk te maken. Driekwart van de bewoners geeft aan interesse te

website. Ongeveer de helft wil de informatie lezen in een digitale

hebben in (een deel van) deze informatie.

informatiefolder. Een papieren informatiefolder en een informatieve film
worden door respectievelijk zestien en elf procent genoemd als

Van de bewoners die aangeven interesse te hebben in de informatie wil ruim
driekwart meer weten over regels en afspraken rondom bomen. Ook het
bomenbestand en de snoeiwerkzaamheden krijgen de belangstelling van een
ruime meerderheid. Informatie over bomenroutes in de gemeente en bomen

voorkeursmedia voor informatie over bomen.
Andere manieren om bewoners te informeren zijn via sociale media, mail,
apps en huis-aan-huisbladen.
Figuur 17. Wat vindt u de beste manier om geïnformeerd te worden over het Alphense

met eetbare vruchten vindt twee vijfde van de bewoners interessant.

bomenbeleid en de afspraken die er gelden voor het bomenbestand? (n=1.392)

Andere zaken waar bewoners graag informatie over hebben zijn bijvoorbeeld
Via de website van de gemeente

bomenkap, allergieën en toekomstplannen voor bomen in de wijk.

73%

Via een digitale informatiefolder

51%

Figuur 16. Welke informatie vindt u dan met name interessant? (n=1.058)
Via een papieren informatiefolder
Regels en afspraken rondom bomen

16%

78%
Via een korte informatieve film

Bomenbestand

11%

72%

Snoeiwerkzaamheden

Anders

9%

Wil niet geïnformeerd worden

0%

68%

Bomenroutes in Alphen aan den Rijn

40%

Eetbaar/fruitbomen in de gemeente

40%

0%

Anders

8%

Weet niet/geen antwoord

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

20%

40%

60%

80%

 Respondenten die via de open link reageerden hebben vaker interesse
in de informatie over bomen (80%) dan panelleden (73%).
 Respondenten die via de open link reageerden ontvangen liever
informatie via de gemeentelijke website (79%) dan panelleden
(68%).
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INFORMATIE EN EDUCATIE
Meeste bewoners zijn voor een bomenpanel in de gemeente
In veel gemeenten is een bomenpanel ingesteld. Dit panel bestaat uit een
afvaardiging van bewoners en instanties uit de gemeente. Bij grote ingrepen
in het bomenbestand of in het groen en bij het opstellen van nieuw
groenbeleid kan dit panel om advies worden gevraagd. Ook wordt zij
betrokken bij het communiceren over groenthema’s.
De bewoners uit dit onderzoek is gevraagd of zij het een goed plan vinden om
een dergelijk panel ook in Alphen aan den Rijn op te richten. Driekwart geeft
aan dit een (zeer) goed plan te vinden. Veertien procent is neutraal en vijf
procent vind het een (zeer) slecht plan.
Figuur 18. Wat vindt u van het plan om een dergelijk plan op te richten in Alphen aan den
Rijn? (n=1.392)

76%

0%

20%
(Zeer) goed plan

40%

14%

60%

Geen goed, geen slecht plan

80%
(Zeer) slecht plan

5%

100%
Weet niet
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INLEIDING
Aanleiding en doel van het onderzoek
De gemeente Alphen aan den Rijn is bezig met het opstellen van
nieuw bomenbeleid. Eind 2016 heeft de gemeente de inwoners van
Alphen aan den Rijn gevraagd wat zij belangrijk vinden in het
nieuwe bomenbeleid. Bijna 1400 inwoners hebben toen aan het
onderzoek deelgenomen. Om het beleid nog scherper vast te stellen,
is er in mei 2017 een vervolgpeiling uitgevoerd. In deze peiling is
verder ingegaan op de prioritering binnen het nieuw te ontwikkelen
bomenbeleid.
Respons
Voor dit onderzoek zijn 426 inwoners van Alphen uitgenodigd, die
tijdens de vorige peiling over het bomenbeleid hebben aangegeven
betrokken te willen blijven bij de ontwikkeling van dit beleid.
Daarnaast is de vragenlijst opengesteld op de website van de
gemeente. Uiteindelijk hebben 276 Alphenaren de vragenlijst
ingevuld.
Bijeenkomsten
Naast de prioritering voor het bomenbeleid is er tijdens deze peiling
ook aan inwoners gevraagd of zij interesse hebben om tijdens een
bijeenkomst met de gemeente mee te denken over de verdere
invulling van het bomenbeleid van Alphen aan den Rijn. 140
inwoners hebben aangegeven interesse te hebben deze bijeenkomst
bij te wonen, die eind juni 2017 plaatsvindt.
Ook had men de mogelijkheid zich op te geven voor een
bomenpanel. Wat men als taak van een bomenpanel ziet, en welke
rol men er voor zichzelf in ziet komt verderop in deze rapportage
aan de orde.

Speerpunten bomenbeleid ● Gemeente Alphen aan den Rijn

NIEUWE BOMEN
Beeldkwaliteit belangrijkst bij planten nieuwe bomen
Bij het planten van bomen, moet de gemeente volgens het
merendeel van de respondenten rekening houden met de
beeldkwaliteit: de groene aankleding van de leefomgeving. De helft
vindt dat de ecologische waarde (de biodiversiteit, groene corridors)
moet meewegen in het aanplanten van bomen. De klimatologische
waarde en de hoeveelheid bomen is voor een op de vijf
respondenten belangrijk om mee te nemen bij de keuze voor nieuwe
bomen.
Rekening houden met formaat en locatie van de bomen
Andere zaken waar de gemeente volgens de respondenten op moet
letten bij het planten van bomen, zijn onder meer het formaat van
de bomen: er moet voldoende ruimte zijn om de bomen goed te
laten uitgroeien. Ook de plek waar de bomen worden geplant is
belangrijk: zo wordt genoemd dat bomen niet te dicht bij woningen
moeten worden geplant in verband met overlast in de vorm van
bladval, hars, en het tegenhouden van zonlicht. Daarnaast dient de
gemeente rekening te houden met eventuele schade die de
boomwortels kunnen veroorzaken aan trottoirs en asfalt.
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Figuur 1
Als de gemeente bomen plant, waar moet zij dan rekening mee houden?
Maximaal 2 antwoorden
De beeldkwaliteit

63%

De ecologische waarde

49%

De klimatologische waarde

22%

De hoeveelheid bomen

22%

De wijze van telen (duurzaamheid)

13%

Iets anders

14%
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COMMUNICATIE
Vooral communiceren over snoeien
Twee derde van de respondenten hebben het liefst dat de gemeente
informatie verstrekt over geplande werkzaamheden rond bomen,
zoals snoeien. Twee op de vijf ziet graag dat de gemeente
communiceert over het bomenbestand of over regels en afspraken
rondom bomen (zoals regels voor overlast van bomen) en een kwart
hoort of leest graag meer over boomziekten.
Behalve over de bovengenoemde onderwerpen zien respondenten
ook graag meer informatie over het belang en de waarde van
bomen, en uitleg bij snoei- of kapwerkzaamheden (waarom wordt
een boom gesnoeid of gekapt, informatie over snoeien tijdens
broedtijd etc.).

Figuur 2
Als de gemeente communiceert over bomen, welke onderwerpen vindt u dan
het belangrijkst? Maximaal 2 antwoorden
geplande snoeimaatregelen of andere
geplande werkzaamheden rond bomen

67%

het bomenbestand

42%

regels en afspraken

39%

boomziekten
Iets anders

24%
8%
0%
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MEEBESLISSEN
Liefst meebeslissen over bomen in projecten

Twee op de drie respondenten vinden dat de inwoners van Alphen
aan den Rijn zouden moeten kunnen meebeslissen over welke
bomen er worden geplant in projecten. Ruim veertig procent doet
graag suggesties voor (potentieel) waardevolle bomen in het
bomenbestand. Een derde geeft aan dat inwoners een stem zouden
moeten hebben in het opnemen van voorgedragen bomen op de lijst
van beschermwaardige bomen of in voorstellen om bomen te
verwijderen in hun eigen straat (onder bepaalde voorwaarden).
Tenslotte heeft een aantal respondenten nog genoemd dat zij graag
zien dat inwoners mogen meebeslissen over het behoud van bomen,
ook als er bomen moeten wijken/verplaatst moeten worden bij
bijvoorbeeld een wijkreconstructie.

Figuur 3
Waar zouden de inwoners van Alphen aan den Rijn over mogen
meebeslissen op het gebied van bomen? Maximaal 2 antwoorden
meebeslissen over welke bomen er
worden geplant in projecten

64%

suggesties doen voor (potentieel)
waardevolle bomen

42%

meebeslissen over het opnemen van
voorgedragen bomen op de lijst van
beschermwaardige bomen

35%

voorstellen om bomen te verwijderen
in hun straat
Iets anders

33%
9%
0%
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THEMA’S BOMENBELEID
Gegevensbeheer en beleid uitwerken belangrijkste thema’s
De belangrijkste thema’s van het bomenbeleid zijn volgens de
respondenten het opzetten van het gegevensbeheer van het
bomenbestand, het uitwerken van beleid voor beschermwaardige
bomen en communicatie over het bomenbeleid. Daarnaast noemen
sommige respondenten ook spontaan het behoud van bomen en het
uitbreiden van groen in de gemeente als speerpunt waar de
gemeente zich op zou moeten richten.
Het vaststellen en in kaart brengen van boomziekten en de waarde
van de bomen is voor de respondenten minder belangrijk.

Figuur 4
Op welk van deze thema’s moet de gemeente zich het meest inzetten?
Maximaal 2 antwoorden
Het opzetten van het gegevensbeheer van
het bomenbestand

47%

Het uitwerken van beleid voor
beschermwaardige bomen, waarbij zowel de
gemeente als de inwoners een rol spelen

44%

Communicatie over bomenbeleid

41%

Het vaststellen en in kaart brengen van
(nieuwe) boomziekten en –plagen

17%

Het in beeld brengen van de waarde van de
boom

17%

Iets anders

11%
0%
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BOMENPANEL
Figuur 6
Welke rol ziet u voor uzelf weggelegd in het bomenpanel?
Meerdere antwoorden mogelijk

Bomenpanel moet gemeente adviseren over invulling beleid
Er zijn gemeenten die een bomenpanel hebben, dat bestaat uit een
afvaardiging van inwoners en instanties uit die gemeente. Bij grote
ingrepen in het bomenbestand of in het groen in de gemeente kan
dit panel om advies worden gevraagd. Ook kan zij advies geven bij
het opstellen van nieuw beleid over groen, of het communiceren
daarover. Omdat het panel zelfstandig functioneert (en dus geen
‘afdeling’ van de gemeente is) kan het panel met een andere blik
naar de acties van de gemeente kijken. Uit de vorige peiling over het
bomenbeleid blijkt dat zo’n driekwart van de Alphenaren het een
goed idee vindt als ook in de gemeente Alphen aan den Rijn zo’n
bomenpanel wordt opgericht.

Meedenken/adviseren
Vertegenwoordigen van het bomenpanel in
gesprekken met de
gemeente/projectontwikkelaar
Adviezen schrijven namens het bomenpanel

Van alle respondenten hebben er tachtig aangegeven interesse te
hebben om tijdens een bijeenkomst met de gemeente mee te
denken over de verdere invulling van het bomenpanel. Driekwart
van hen vindt het geven van advies over de invulling van het
bomenbeleid de belangrijkste taak van het bomenpanel. De helft van
de geïnteresseerden vinden dat het panel vooral advies moet geven
aan de gemeente over het communiceren over kappen en
aanplanten, of het bewaken van de uitvoering van het bomenbeleid.
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Respondenten die deel willen nemen het bomenpanel denken
gemiddeld 5,6 uren per maand aan het panel te kunnen en willen
besteden. De meesten van hen hebben het liefst een meedenkende
of adviserende rol in het panel, een op de drie wil het panel wel
vertegenwoordigen en gesprekken met de gemeente of met een
projectontwikkelaar, tien procent zou adviezen willen schrijven
namens het bomenpanel.

45%

0%

10%

Bomenpanel vooral meedenken en adviseren

74%

Advies geven over hoe de gemeente moet
communiceren over kappen en aanplanten

32%

0%

Figuur 5
Wat ziet u als taak van het bomenpanel? Meerdere antwoorden mogelijk
Advies geven over de invulling van het
bomenbeleid
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