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Vraag nr. : 34 
Onderwerp : Bomenkap 
 
Vraagsteller : D66/Ed Grootaarts 
Datum : 17 maart 2016 
 
 
In de raad van 2 november 2015 heeft de D66 fractie vragen gesteld over dit onderwerp. 
Tijdens die vergadering is vastgesteld dat het hier over een beleidswijziging gaat waartoe niet het 
college maar de raad bevoegd is. 
Tijdens de bewuste raad heeft de wethouder toegezegd te komen met een wijzigingsvoorstel in 
de raad en dat er tot de discussie in de raad een moratorium voor de bomenkap zou gelden. 
 
Op dit ogenblik zien wij dat er op enkele plaatsen, waaronder de van der Marckstraat, toch 
gezonde bomen zijn gekapt. 
 
Voor de fractie van D66 leidt dit tot de volgende vragen: 
 

1. Waarom zijn er, in strijd met toezeggingen in de raad, toch enkele gezonde bomen 

gekapt; 

De kap van deze bomen is niet in strijd met de toezeggingen aan de raad. 

 

Het gaat hier voor een belangrijk deel om een dunning, die er voor moet zorgen dat de behouden 

bomen gezond kunnen uitgroeien tot volwassen exemplaren. Zonder het verwijderen van een 

deel van de bomen zouden er te veel bomen op een te kleine ruimte staan. Dit zou de groei van 

alle bomen danig belemmeren en er voor zorgen dat er staken (kale stammen met alleen in de 

top een paar takken) ontstaan. 

 

De lindebomen zijn verwijderd omdat zij naar onze mening een te groot risico op stabiliteit zijn 

geworden. De lindebomen drukken al jaren met hun wortels de verharding van het trottoir waar 

zij in staan op. Om het voetpad nog enigszins begaanbaar te houden zijn al meerdere malen 

wortels verwijderd. Doordat dit zo vaak gebeurd is, is er een groot risico op de stabiliteit bij deze 

bomen ontstaan. Dit risico is nu zo groot geworden dat wij besloten hebben om, in plaats van 

opnieuw wortels te verwijderen, de bomen in hun geheel te verwijderen. 

 

Voordat de kapvergunningprocedure in gang gezet werd, hebben wij contact gehad met 

omwonenden om te achterhalen of er bezwaren bij hen leven omtrent het verwijderen van deze 

bomen. De meerderheid van de omwonenden gaf aan voorstander te zijn van dit gemeentelijk 

initiatief. 



 

2. Op basis van welke beleidslijn van de raad heeft het college gemeend deze bevoegdheid 

te hebben; 

Dit valt binnen het bestaande bomenbeleidsplan van de gemeente. In hoofdstuk 8 Bomen en 

beheer & onderhoud staat aangegeven dat bij zware overlast, zoals bij de lindebomen, eerst 

naar duurzame oplossingen gekeken moet worden. Wanneer dat niet mogelijk is en ‘pappen 

en nat houden’ onvoldoende soelaas biedt, dan zal overgegaan worden tot het vellen van de 

bomen.  

 

In dat zelfde hoofdstuk is ook aangegeven dat dunningen binnen de Verordening op de 

beplantingen worden omschreven als periodiek noodzakelijke vellingen binnen een 

houtopstand, ter bevordering van de leefbaarheid van de overblijvende houtopstanden, 

waarbij het natuurlijk verloop van het desbetreffende milieu in stand blijft. Met andere 

woorden, bij dunnen wordt gericht gekozen voor bomen die een goede kwaliteit en vitaliteit 

hebben. Deze bomen worden gespaard. De slechte bomen worden weggehaald om meer 

ruimte te creëren voor de goede bomen. Dunnen is een steeds terugkerende maatregel die 

er voor zorgt dat de houtopstand in stand gehouden wordt en zijn bestaande oppervlakte 

behoudt. Daarom worden er bij dunningen geen bomen herplant. 

 

3. Wanneer komt het college met het beloofde voorstel voor een gewijzigd bomenbeleid. 

Vierde kwartaal 2016 

 

Toezegging:151102  

N.a.v. de vragen over bomen onderwerp bomenbeleid agenderen voor forum/raad, omdat er 

sprake lijkt te zijn van een beleidswijziging. GrL gaat ervan uit dat er tot die tijd geen bomen 

worden gekapt waarvoor overlast het criterium voor kappen is. Het college zegt dit toe. 
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Bestemd voor de raad  van d.d. 2 november 2015 
 
Vraag nr. : 17 
Onderwerp : Bomenkap 
Vraagsteller : D66/Ed Grootaarts 
Datum : 6 oktober 2015 
 
Onlangs heeft GroenLinks in de lokale media in forse bewoordingen gesproken over de bomenkap in 
Leiderdorp. Uit de uitspraken maakte mijn fractie op dat de bomenkap in Leiderdorp rigoureus en 
willekeurig is. Ook de D66 fractie is verontrust over de zichtbare bomenkap in Leiderdorp, maar gaat er, 
anders dan GroenLinks, vanuit dat het vigerende beleid blijft zoals het de afgelopen jaren was en dat bij 
verandering van beleid de raad wordt geraadpleegd. 
 

1. Zijn de uitspraken van GroenLinks in de media over bomenkap juist? 
Het college beseft dat de woorden van GroenLinks niet juist zijn weergegeven in de media. Wat in 
de media is aangegeven, geeft een aanleiding tot onderstaande reactie. 
 
“Vorig jaar kondigde de gemeente aan midden in verschillende woonwijken 127 bomen om te 
zagen.” 
Deze 127 bomen zijn verwijderd omwille van veiligheidsredenen, deze bomen kregen uit de VTA-
inspectie het advies vellen mee. De bomen zijn binnen de door het ingeschakelde adviesbureau 
gestelde norm verwijderd waardoor wij als gemeente blijven voldoen aan de wettelijke zorgplicht 
voor  boomeigenaren. 
 
“Door het recente vellen van dertien volgroeide lindebomen langs de Splinterlaan ,” 
Het vellen van deze linden is gebaseerd op een  unaniem verzoek vanuit de op de  
bewonersavond (van 15 december 2014 van 18:30 tot 20:00 uur) aanwezige bewoners. Het 
verzoek is gebaseerd op overlast (conform het raadsbesluit van 2006 Zie bijlage 
bomenbeleidsplan). Voor deze bewonersavond was de omgeving uitgenodigd, zodat iedere 
bewoner zijn wensen en bedenkingen kenbaar kon maken.  
 
“De aankondiging 17 wilgen te vellen langs de Oude Rijn bij de Van der Valk Boumanweg,” 
Goed beheer is ver vooruit kijken en een toekomstig eindbeeld visualiseren. Aangezien de wilgen 
in hun eindfase verkeren en er jaarlijks 2 tot 3 wilgen tussenuit vallen (vanwege watermerkziekte), 
is het College van mening de keuze nu voor de iepen te moeten maken zodat zij op en duurzame 
wijze het toekomstige eindbeeld kunnen gaan vormen zonder kunstmatige (snoei) ingrepen 
vanwege het behoud van deze wilgen (levensduur minder dan 20 jaar).  
 
“En het stoort GroenLinks bovendien dat de gemeente zonder veel kennis van zaken tot actie 
overgaat. Soms wordt de ’watermerkziekte’ als reden voor het gebruik van de kettingzaag 
opgegeven, terwijl dat niet het geval is. Het lijkt in Leiderdorp ’eerder een bestuurlijke ziekte. Elke 
extra boom die in Leiderdorp sneuvelt, is er een te veel.” 
De gemeente heeft drie Groenkeur gecertificeerde Boomveiligheidscontroleurs (VTA) in dienst. 
Deze medewerkers zijn en worden bij herhaling getraind in het herkennen van ziekte-, schade, en 
aantastingbeelden. Daarnaast moeten zij ook aan de hand van de constateringen een advies 
kunnen geven welke acties gerelateerd aan het ziekte-, schade-, en aantastingbeeld ingezet 



moeten worden. In te zien via: http://www.groenkeur.nl/nl/Gecertificeerde_personen  en Leiderdorp 
in de zoekbalk in te voeren. 
 

2. Zijn de vooronderstellingen van D66 over het vigerende beleid juist, en zo ja kunt u kort het 
vigerend beleid formuleren? 
Het vigerend beleid wordt gerespecteerd. De enige afwijking op het vigerend beleid is een 
aanvulling op het gebied van uitzonderlijke overlast. Uitzonderlijke overlast is beschreven in het 
raadsbesluit van 2006 en verwoord in hoofdstuk 8 van het “Bomenbeleidsplan Leiderdorp” vrij 
gegeven op 11 februari 2008 (zie bijlage), echter deze beschrijving spitst zich toe op lindebomen 
en dan met name de overlast van honing- en roetdauw afkomstig van luizen die zich in deze 
bomen huisvesten. Om die reden zijn er toen aparte overlastcriteria voor die bomen omschreven. 
Hierdoor kon deze overlast wat objectiever en meetbaarder gemaakt worden. 
 
Nu is het zo dat overlast een subjectief begrip is en wat voor de een overlast is hoeft niet per 
definitie overlast te betekenen voor een andere persoon. Omwille van deze constatering zijn wij 
van mening dat hiermee in enkele situaties tekort kan worden gedaan aan het woongenot van 
bewoners.  
 
Volgens het burgerlijk wetboek is niet elke overlast onrechtmatig. Buren hebben nu eenmaal het 
nodige ongemak van elkaar te dulden. Overlast wordt pas onrechtmatig wanneer 
daardoor de grenzen van hetgeen maatschappelijk nog betamelijk is worden overschreden (art. 
5.37 BW). Openbare bomen vallen volgens de Hoge Raad niet onder het burenrecht indien de 
gemeente blijk geeft van een belangenafweging tussen het particulier belang bij de verwijdering 
van de bomen en de aan de overheid toevertrouwde belangen als het stads-/dorps- en 
landschapsschoon, natuurbehoud of de verkeersveiligheid. 
 
Vormen van (uitzonderlijke)overlast kunnen zijn: 
1. schaduw 
2. blad (-afval) 
3. bloei (pluizen, blaadjes) 
4. vruchten 
5. dood hout 

6. luis (lekken) 
7. wortels 
8. stuifmeel (hooikoorts) 
9. overhangende takken 

 
De afdeling gemeentewerken krijgt steeds vaker verzoeken van meerdere bewoners uit een 
wijk/straat om bomen te verwijderen vanwege gebrek aan lichtinval (slagschaduw), schade (aan 
daken, gevels, goten) en onbegaanbare trottoirs voor minder valide burgers door wortelopdruk. Als 
dit het geval is zijn wij van mening dat het woongenot van bewoners kan worden aangetast en 
verzoeken wij bewoners om in beeld te brengen of er een meerderheidsbelang is om de bomen 
daadwerkelijk  in de directe omgeving te verwijderen. Als meer dan 50% van de huishoudens 
aangeeft de bomen niet te willen handhaven met een onderbouwing van de door hun ervaren 
uitzonderlijke overlast is de gemeente bereid om de bewoners tegemoet te komen en een 
omgevingsvergunning aan te vragen.  
 
Nu blijkt dat andere bomen dan linden ook voor uitzonderlijke overlast kunnen zorgen. Moeten we 
de afweging maken of we de overlastcriteria moeten uitbreiden met criteria voor lichtinval, schade 
aan woningen en dergelijke of dat we op basis van de verordening en de bijbehorende checklist 
per geval moeten kijken of de ervaren (uitzonderlijke) overlast zwaarder weegt dan het algemeen 
belang van het boombehoud. 
 
Zoals eerder beschreven is dit een andere interpretatie van de beschreven beleidsregels. De 
beschreven mogelijkheden zoals dragende constructies en granulaat nemen veelal slechts een 
deel van de (uitzonderlijke) overlast weg en zijn bovendien zeer kostbaar. Hierin investeren zou 
ten kosten gaan van het onderhoud van andere bomen binnen de gemeente waardoor er op 
andere fronten conflicten kunnen ontstaan (o.a. veiligheid).  
 
Individuele verzoeken van bewoners worden afgewezen aangezien er een collectief en 
gezamenlijk belang gediend moet worden.  

http://www.groenkeur.nl/nl/Gecertificeerde_personen


 
3. Is het juist dat bomen alleen gekapt worden in gevallen van uitzonderlijke overlast of potentieel 

gevaar? 
Nee dit is niet juist, het vellen van bomen kan gebeuren om diverse redenen. Uitzonderlijke 
overlast of potentieel gevaar zijn slechts enkele redenen. Andere redenen zijn: 

 dunningen 
Hierbij worden enkele kwalitatief mindere bomen of bomen met een kortere levenscyclus 
verwijderd ten gunste van de ontwikkeling van kwalitatief betere en/of duurzamere bomen. 
Hierdoor wordt de levensduur van een bosplantsoen of park vergroot aangezien de bomen 
de ruimte krijgen om een goede kroon (habitus) te ontwikkelen. Daarnaast wordt er door 
dunning ook voorkomen dat een struik- en kruidlaag afsterft door lichtgebrek. Hierdoor 
gaat de ecologische waarde binnen een dergelijke houtopstand ook omhoog. 
 

 (Her)inrichtingen en rioolvervanging 
Als bij (her)inrichtingen de fysieke inrichting veranderd of de ondergrond met meer dan 10 
cm. omhoog gaat zijn bomen veelal niet te handhaven. De wortels van bomen verstikken 
dan meestal en de wortelhals van de boom (die niet bestand is tegen constante 
wisselingen tussen droogte en bodemvochtigheid) gaan rotten. Als we deze bomen laten 
staan, dan gaan ze binnen vijf jaar dood en moeten we ze alsnog verwijderen vanwege 
afsterven of potentieel gevaar. Hierdoor zou er tevens schade worden toegebracht aan de 
pas ingerichte omgeving wat extra kapitaalvernietiging is.  
 
Bij rioolvervanging worden vrijwel altijd ook alle huisaansluitingen en straatkolken met hun 
leidingen vervangen Dit graafwerk heeft meestal grote wortelschade aan de bomen tot 
gevolg, waardoor er een risico ontstaat op instabiliteit van de bomen met een verhoogd 
risico op (letsel)schade. 
 
Als het om grotere hoeveelheden bomen gaat en/of oude beeldbepalende bomen laat het 
College een Bomen Effect Analyse (BEA) uitvoeren waarin door een gespecialiseerd 
bedrijf onderzocht wordt of de bomen te behouden zijn met in achtneming van de 
voorgenomen werkzaamheden. Als dit het geval is dan wordt er een advies meegegeven 
hoe de werkzaamheden dan uitgevoerd moeten worden zodat de bo(o)m(en) zo min 
mogelijk schade ondervinden. Daarnaast wordt er ook nog bekeken of bomen duurzaam 
verplantbaar zijn met in achtneming van: soort, leeftijd, conditie, toekomstverwachting, 
aanwezigheid van (parasitaire)aantastingen en de aanwezigheid van kabels en leidingen. 
(Zie als voorbeeld de  BEA die is uitgevoerd voor: aanpak wateroverlast Zijlkwartier, 
https://www.leiderdorp.nl/inwoner/projecten/verbetering_waterhuishouding_zijlkwartier/ 
onder onderzoeken) 
 

 Verplantingen 
Voor verplantingen wordt conform het gemeentelijk beleid en verordening  een 
omgevingsvergunning aangevraagd (ook genaamd kapvergunning), dit geeft veelal een 
vertekend beeld bij publicaties. Of er wordt overgegaan tot verplanten van een boom 
hangt af van de uitkomsten van een voorafgaand  uitgevoerd verplantbaarheidsonderzoek  
door een gespecialiseerd bedrijf . 
 

 Beheersing ziekten en plagen 
Voor sommige besmettelijke ziekten en plagen is er veelal maar één wijze van beheersing 
en dat is helaas vellen. Enkele van de bekendste ziekten en plagen zijn iepziekte en 
bacterievuur. Voor de bestrijding is de gemeente zelf verantwoordelijk om de bomen te 
verwijderen en volgens voorschriften te vernietigen. 
 
Er zijn ook ziekten en plagen waar de provincie bevoegd gezag voor de beheersing is 
zoals de Aziatische boktor. De impact voor de omgeving is dan veel groter omdat er dan 
enkele honderden vierkante meters rondom de infectiebron kaalgeslagen moeten worden. 

https://www.leiderdorp.nl/inwoner/projecten/verbetering_waterhuishouding_zijlkwartier/


 

 Potentieel gevaar 
Bomen die door een ziekte zijn aangetast of aan het eind van hun levensduur zijn beland 
hebben een vergroot risico op bijvoorbeeld windworp, vallend (dood) hout. Om dit 
potentieel gevaar in beeld te krijgen worden de VTA-inspecties uitgevoerd. Eens in de drie 
jaar wordt de algehele inspectie uitgevoerd van alle bomen binnen de gemeente door een 
extern bureau. De jaarlijkse inspectie wordt door eigen gecertificeerde medewerkers 
uitgevoerd. Deze jaarlijkse inspectie wordt uitgevoerd op attentiebomen (bomen met een 
lichte (parasitaire)aantasting of schadebeeld) om te beoordelen of de veiligheidssituatie 
niet is veranderd en bij bomen die langs de wijkontsluitingswegen en hoofdwegen staan 
zoals de wettelijke zorgplicht voorschrijft. 
 

 Uitzonderlijke overlast 
Zie antwoord op vraag 2. 
 

 Ruimtelijke ontwikkeling 
Bij ruimtelijke ontwikkeling  is het niet altijd mogelijk om bestaande bomen en beplanting in 
te passen en te handhaven. Wel streeft de gemeente naar zoveel mogelijk inpassing van 
beplanting in het project.  
 
Om die reden moet voor aanvang van het project een BEA en een groentoets worden 
uitgevoerd met daarin beschreven welke maatregelen noodzakelijk zijn om kwalitatief 
goede bomen met een goede toekomstverwachting gehandhaafd kunnen blijven. Deze 
maatregelen gelden als eis voor het bouwrijp, bouwen en woonrijp maken. 
 

4. Wordt in alle gevallen de buurt geraadpleegd? 
Nee, niet in alle gevallen wordt de buurt geraadpleegd. Voor het verwijderen van bomen maken wij 
onderscheidt in de wijze waarop een buurt wordt betrokken of geraadpleegd. 
 
Publicatie van vergunningaanvraag en verlening op website en in GAH :  

 incidentele individuele bomen  

 noodkap  

 bomen met niet aanwijsbaar aanwonende burgers 
 

Publicatie van vergunning aanvraag en verlening inclusief extra artikel op website en in GAH: 

 VTA-aanvraag van afgekeurde bomen 

 Aanvragen met een grotere invloed op maatschappelijk vlak vanwege beeldbepalendheid 
of landschappelijke inrichting 

 
Publicatie van vergunningaanvraag en verlening inclusief extra artikel op website en in GAH 
aangevuld met bewonersbrief of informatiebrief met toegewezen contactpersoon binnen de 
gemeente: 

 Dunningen van bosplantsoenen in de directe omgeving van woningen 

 bij aanvragen waarbij geen andere optie is dan verwijderen van bomen door (ziekte, risico 
op (letsel)schade. (bewoners worden dan betrokken in soortkeuze voor herplant) 

 
Interactief traject in ontwerpfase van project waarbij raadpleging buurt en/of toekomstige bewoners 
plaats vind en vervolgens gezamenlijke eisen uitgangspunten opstellen. alvorens overgaan tot 
publicatie van vergunningaanvraag en verlening inclusief extra artikel op website en in GAH. 

 (her)inrichtingen 

 rioolvervanging incl. huis- en kolkaansluitingen 

 Ruimtelijke ontwikkeling 

 beheersing ziekten en plagen  

 Bomen op collectief verzoek van bewoners gebaseerd op overlast (waarbij de gemeente 
toetst of het daadwerkelijk om een meerderheidsbelang gaat voor de desbetreffende 
woonblok, straat, wijk).  Bij daadwerkelijk meerderheidsbelang om overgaan tot kappen 
vindt er een bewonersavond plaats om zaken te bespreken en krijgen bewoners de 
mogelijkheid om in overleg met de medewerkers van de gemeente een keuze te maken 
voor een nieuwe boomsoort. 
 



 
5. Wordt in alle gevallen, ter plaatse voorzien in gelijkwaardige herplant? 

Nee want dit is afhankelijk van de locatie, (a)biotische factoren en de beschikbare ondergrondse 
en bovengrondse ruimte. In het verleden zijn er veel bomen geplant die in volwassenstadium veel 
te groot werden voor de beschikbare ruimten (getuige de vele gekandelaberde/geknotte bomen in 
het oude dorp). Deze fout willen wij als gemeente niet nogmaals maken en (laten bewoners) 
kiezen uit boomsoorten die wel toepasbaar zijn voor de specifieke situatie.  
 
Hierbij moeten we ons wel de vraag stellen of het in sommige gevallen wel wenselijk is om op die 
locatie te herplanten omdat er bijvoorbeeld onvoldoende ruimte is. Herplant vindt dan plaats op 
een andere locatie, zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke locatie. 
 
Voor dunningen vindt vrijwel nooit herplant plaats aangezien er juist bewust bomen worden 
verwijderd om andere bomen de ruimte te geven om te ontwikkelen en aan de totale oppervlakte 
van de houtopstand niets wijzigt; herplant doet een dunning te niet (als de nieuwe bomen al 
aanslaan vanwege licht en vocht gebrek). Alleen als er verrijking van soorten of eventuele 
ontstane gaten opgevuld worden vindt er herplant plaats. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Aanleiding 
De directe aanleiding tot het schrijven van dit beleidsplan is het verzoek van de 
gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders, tijdens de 
raadsvergadering van 11 september 2006, om gemeentelijk bomenbeleid op te stellen. 
De indirecte aanleiding is het gevoel dat onder andere bij groenbelangenorganisaties heerst, 
dat de gemeente een robuust bomenbeleid nodig heeft om er voor zorg te dragen dat 
negatieve ontwikkelingen in de toekomst vermeden kunnen worden. 
Dit project maakt onderdeel uit van de vijf speerpuntprojecten van het Groenstructuurplan. In 
de projectenlijst van het Groenstructuurplan staan ca. 80 projecten. Dit zijn er te veel om de 
komende jaren ze allemaal uit te kunnen voeren. Daarom heeft de gemeente samen met de 
groenbelangenorganisaties vijf speerpuntprojecten benoemd. Dit zijn: 
1. Ecologische verbindingszones 
2. Gemeentelijk bomenbeleid 
3. Groen en Communicatie 
4. Natuurvriendelijke oevers 
5. Het natuurvriendelijker inrichten en beheren van de randen van wijk Leyhof incl. de 

groenstrook onder de hoogspanningsmasten 

Probleemstelling 
Leiderdorp heeft haar beleid rond bomen niet vastgelegd in een integrale visie, maar in 
verschillende, losstaande beleidsstukken. Het risico van deze losse nota’s is, dat hiermee 
geen samenhangend bomenbeleid word gecreëerd. Om een goed bomenbestand in de 
toekomst te kunnen garanderen is samenhangend beleid essentieel. 

Resultaat 
Het opstellen van een bomenbeleidsplan heeft tot doel samenhang in het gemeentelijk beleid 
ten aanzien van bomen te bewerkstelligen en duidelijkheid voor alle betrokkenen te 
scheppen. De doelstelling is er voor te zorgen dat het gemeentelijk bomenbeleid, met een 
door de gemeenteraad vastgestelde integrale bomenvisie als basis, een voldoende scoort 
volgens de Bomenstichtingnorm. 

Afbakening 
� Dit project zorgt voor samenhang in het bomenbeleid. Binnen dit project gaan wij de 

bestaande beleidstukken integreren in de integrale visie, zodat het nieuwe bomenbeleid 
een totaal beeld geeft van het gemeentelijke beleid op gebied van bomen. 

� Het bomenbeleidsplan zal worden voorzien van een uitvoeringsplan en een bijbehorende 
financiële onderbouwing. De uitvoering van dit uitvoeringsplan is niet binnen dit project 
geregeld en behoort tot een volgende fase. 

� Dit project heeft raakvlakken met het Bomenbeheerplan. Het bomenbeheerplan is de 
beheermatige uitwerking van het onderdeel Bomen en beheer & onderhoud. Het 
bomenbeleidsplan geeft de beleidskaders en het bomenbeheerplan vertaald deze kaders 
naar beheermaatregelen. De projecttrekkers van beide projecten zorgen voor 
regelmatige afstemming, zodat de projectresultaten goed op elkaar aansluiten. 

� Dit project heeft ook raakvlakken met het speerpuntproject 3 Groen & Communicatie. Dat 
project neemt in het uitvoeringsprogramma alleen inspanningen op het gebied van 
communicatie op, als het gaat om heel specifieke communicatie rond bomenbeleid. De 
grotere lijnen en de voorlichting over groen in z’n algemeenheid worden via het 
speerpuntproject Groen & Communicatie uitgewerkt. 

Relatie met overig gemeentelijk beleid 
Het bomenbeleid heeft raakvlakken met andere beleidsgebieden. Dit bomenbeleidsplan 
heeft dan ook consequenties voor nieuw te ontwikkelen plannen en bestaande praktijken 
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binnen deze beleidsgebieden. Alle betrokken afdelingen zullen ermee gaan werken: de 
afdelingen Beleid & Projecten en Gemeentewerken en het cluster Bouwen, wonen en 
heffingen van de afdeling Gemeentewinkel. Ook het cluster Communicatie van de afdeling 
Concernzaken zal meer betrokken worden bij het verbeteren van de voorlichting en 
communicatie. 

Bij het opstellen van dit bomenbeleidsplan is rekening gehouden met verschillende 
beleidsdocumenten: 
� Bestuursakkoord 2006-2010 (2006) 
� Groenstructuurplan Leiderdorp 2000 (2000) 
� Projectenlijst Groenstructuurplan (2007) 
� Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (1998) 
� Landschapsbeleidsplan Leidse Regio (2002) 
� Verordening op de gemeentelijke beplantingen in Leiderdorp (2005) en de 1e wijziging 

(2006) 
� Lijst met bijzonder waardevolle bomen (2005) 
� W4 Leiderdorp Groen voor bomen, compensatieplan (2005) 
� Overlastcriteria lindebomen (2006) 
� Nota Gronduitgiftebeleid Groenstrookjes (2000) en de 1e wijziging (2003) 
� Aanlegvergunning (bestemmingsplan) 
� Toekomstvisie Leiderdorp 2015 (2001) 
� Naar een Planmatig Beheer (2006) 
In bijlage II zijn de voor het bomenbeleid meest relevante punten uit deze documenten 
samengevat 

Totstandkoming 
Het succes van het bomenbeleid staat of valt met het draagvlak binnen en buiten de 
gemeentelijke organisatie. Om zoveel mogelijk draagvlak binnen de eigen organisatie te 
verkrijgen, zijn alle relevante afdelingen bij de ontwikkeling van het beleid betrokken. Door de 
groenbelangenorganisaties die zich hard maken voor bomen actief te betrekken bij het 
opstellen van dit beleidsplan willen we draagvlak buiten de gemeentelijke organisatie 
kweken. 
Ook is – waar mogelijk – rekening gehouden met, en gebruik gemaakt van, bestaand beleid. 
Daar waar het belang van een duurzame boombeplanting een aanpassing vereist van de 
huidige praktijk, is afwijkend beleid ontwikkeld. 

Leeswijzer 
In het volgende hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de bomen in de gemeente 
Leiderdorp. Behalve een typering van het bomenbestand en de meest beroemde bomen, 
wordt inzicht gegeven in de voornaamste problemen. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de Leiderdorpse bomenvisie. Hierin wordt antwoord gegeven op 
aantal basisvragen zoals welke betekenis hebben bomen voor de gemeente en welke rol ziet 
de gemeente voor zichzelf weggelegd. Dit hoofdstuk vormt de motivatie en onderbouwing 
voor alle maatregelen die in de daarop volgende hoofdstukken worden voorgesteld. 
In hoofdstuk 4 wordt besproken hoe we er voor kunnen zorgen dat bomen bij het begin van 
het ontwerpproces worden meegenomen. In hoofdstuk 5 staat hoe we er voor zorgen dat de 
plantplaats en het plantmateriaal van goede kwaliteit zijn, zodat de bomen bij aanplant een 
goede start krijgen. In hoofdstuk 6 komt de regelgeving aan de orde en hoe de gemeente 
deze handhaaft. Hoe de gemeente omgaat met de bijzonder waardevolle bomen in 
Leiderdorp is in hoofdstuk 7 opgenomen. In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op het belang van 
goed planmatig beheer en de zorgplicht. Verder komt in dit hoofdstuk aan de orde hoe de 
gemeente de boomverzorging aan pakt en hoe we omgaan met ziektes en plagen. 
In hoofdstuk 9 staat hoe de gemeente communiceert over het bomenbeleid. En in hoofdstuk 
10 staan de vervolgstappen aangegeven. 
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Het vakgebied gebruikt een aantal specifieke begrippen. In bijlage I is een uitleg van deze 
begrippen te vinden. 

Hoofdstuk 2 De bomen van Leiderdorp 

Typering 
Leiderdorp ligt aan de Oude Rijn, de Zijl en aan de rand van het Groene Hart. In het westen 
grenst het dorp aan de bebouwing van Leiden, met de Oude Rijn en Zijl als grens. Ten 
noorden, zuiden en oosten van het dorp ligt een open veenweidelandschap. 
 
De bebouwing van Leiderdorp bestond in eerste instantie uit een lint van boerderijen en 
woningen op de oeverwal langs de rivier de Oude Rijn. Langs de Achthovernerweg en 
Hoofdstraat vinden we dan ook de oudste bomen van Leiderdorp. Het oudste exemplaar is 
de beuk in de tuin van boerderij Bouwlust. Vanuit de Oude Rijn is steeds naar het 
noordoosten uitgebreid. Eerst met de Acacialaan als grens, daarna het Engelendaal en de 
Dwarswatering. Doordat de wijken in elk een eigen stedebouwkundig tijdperk zijn ontstaan 
kunnen verschillende sferen in de bebouwde kom worden onderscheiden. 

In het zuid-westelijke deel van Leiderdorp, in de oudere wijken is het groen vrij formeel 
aangelegd en bestaat uit veel bermen en lijnvormig groen (bomenrijen en beplanting langs 
waterlopen). In het noordoostelijk deel, de nieuwere wijken, is het groen in de woongebieden 
voornamelijk kleinschalig. Daarnaast zijn er een paar grotere groenvlakken in deze wijken: 
de vijver in de Buitenhof en de oude Leysloot die daarop aansluit, de rand van Leyhof, de 
begraafplaats met de Hoogmadeseweg, de groene dolk en groene long in wijk Voorhof. In 
veel gevallen vormt het groen, in combinatie met water, een scheiding tussen de wijken. De 
ontsluitingswegen worden door veel beplanting begeleid en/ of begrensd. Er is echter geen 
heldere groenstructuur gekoppeld aan de hiërarchie van wegen. 

Knelpunten 
Tijdens een analyse is het bomenbeleid van Leiderdorp in beeld gebracht. We hebben 
gekeken waar de gemeente op dit moment staat en welke verbeterpunten er zijn. 
Het resultaat van deze analyse is in bijlage III terug te vinden. De verbeterpunten worden in 
de hoofdstukken 4 t/m 9 uitgewerkt. 

De analyse geeft onder meer de volgende inzichten: 
� De problematiek is complex 
� De problemen staan niet los van elkaar en zijn herleidbaar tot enkele oorzaken 
� Beslissingen ten aanzien van bomen kunnen verstrekkende en langdurige gevolgen 

hebben 
� Een structurele oplossing moet onder meer worden gezocht in het opstellen van een 

samenhangende visie (dit bomenbeleidsplan) en een beheerplan 
� Omdat ‘overnieuw beginnen’ geen optie is, zijn veel van de huidige problemen met 

bomen in de straat een gegeven. Deze problemen kunnen in een aantal gevallen niet 
meer opgelost worden door de oorzaken aan te pakken. In die gevallen moeten de 
oplossingen vooral gezocht worden in het zoveel mogelijk verzachten van de gevolgen, 
in aanpassingen van de groeiplaats of in het ergste geval in het vellen van de boom. 

Hoofdstuk 3 Bomenvisie 

Doelen, functies en waarden van bomen voor Leiderdorp 
Bomen hebben diverse functies. Ze dragen bij aan de aankleding en herkenbaarheid van 
Leiderdorp. En ze bepalen in grote mate de kwaliteit van een hoogwaardige leefomgeving. 
Het beleid is erop gericht de kwaliteit van de bestaande structuren en de individuele bomen 
te behouden en daar waar mogelijk te versterken. 
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Bomen geven de leefomgeving maat en structuur 
Bomen spelen een grote rol bij de vormgeving van de openbare ruimte. Bomen vormen het 
raamwerk van het openbaar groen. Ze zijn sfeerbepalend en dragen in sterke mate bij aan 
de herkenbaarheid en het karakter van plekken, routes en landschappen. Verder zorgen 
bomen ervoor dat grote ruimtes door hun aanwezigheid een menselijke maat krijgen. 

Bomen verhogen de verkeersveiligheid 
Laanbeplantingen zorgen ervoor dat het wegennet in de ruimte zichtbaar wordt. Hierdoor kan 
de weggebruiker zich aan de hand van de bomenrij oriënteren. De verkeerssnelheid neemt 
ook af door de beslotenheid van laanbeplanting, want het brengt een risicogevoel bij een 
automobilist te weeg. Een weggebruiker is namelijk geneigd tot risicoverminderend gedrag 
en zal zijn snelheid minderen. 
Een groep bomen aan het eind van een kale, rechte weg zorgt er voor dat de weggebruiker 
eerder afremt en de kruising of bocht met lagere snelheid nadert. Verkeersrotondes hebben 
dezelfde verkeersremmende functie. Hoe aantrekkelijker de beplanting op de rotonde is, hoe 
hoger de attentiewaarde ervan is. 

Groen ontspant, geeft rust en leidt tot meer bewegen 
De aanwezigheid van bomen is belangrijk voor het welzijn en de gezondheid. Wanneer 
mensen zich gestresst voelen zijn ze geneigd de natuur op te zoeken. Uit onderzoek blijkt 
dat het aantal gezondheidsklachten met 0,15% per inwoner daalt voor elke 10% meer groen 
in de woonomgeving. Groen in de wijken nodigt kinderen meer uit om buiten te spelen en 
heeft een goede invloed op de motorische en sociale ontwikkeling van kinderen.1 

Bomen verhogen de waarde van woningen 
Groen in de directe nabijheid van de woning leidt tot een waardevermeerdering van 7%. 
Woningen die uitkijken op groen scoren beter. En groen dat goed ontwikkeld is scoort beter 
dan pas aangeplant groen.23 
Een goed onderhouden woonomgeving met veel groen gaat vandalisme tegen. In 
appartementen in een groene omgeving bestaat een groter saamhorigheidsgevoel en voelen 
de mensen zich veiliger dan in appartementen zonder bomen. 

Bomen hebben een positieve invloed op het microklimaat in het dorp 
Bomen geven schaduw en verlagen de temperatuur op warme dagen. De bladeren filteren 
veel stof uit de lucht en slaan zware metalen op. Bomen absorberen, weerkaatsen en 
verstrooien geluidsgolven enigszins en maskeren het verkeer als geluidsbron. Een locatie 
met bomen wordt hierdoor prettiger voor mensen dan een versteende omgeving. 
Bomen houden gebouwen uit de wind. In windluwe omstandigheden verliezen gebouwen 
namelijk minder warmte. Onderzoek heeft aangetoond dat dit bij betrekkelijk lage 
windsnelheden al besparingen op levert van 10% op jaarbasis, ongeacht de mate van 
isolatie van een gebouw.4 

Bomen halen de natuur het dorp in 
Ze leveren schuil- en nestelgelegenheid voor vogels, vleermuizen, vlinders en tal van andere 
organismen. Bovendien functioneren bomen als ‘stapstenen’ tussen het buitengebied en het 
centrum. Dieren als vogels, vleermuizen en vlinders gebruiken lintvormige boombeplantingen 
ook als oriëntatiemiddel langs de routes van bijvoorbeeld slaapplaats naar foerageergebied. 

                                                 
1 De Vries, Verhey, Groenewegen, 2000, Natuur en gezondheid, een verkennend onderzoek naar de relatie 
tussen volksgezondheid en groen in de leefomgeving, Gezondheidsraad voor ruimtelijk, milieu- en 
natuuronderzoek 
2 Ir. J.C.A.M. Bervaes, 2000, Groen en de waarde van onroerend goed, Wageningen UR 
3 J.L. Crompton, 2001, The impact of parks on property values: a review of the empirical evidence 
4 N.P. Woodruff, 1954, Shelterbelts and Surface Barrier Effects on Wind Velocities, Evaporation, House Heating, 
Snowdrifting 
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De natuurwaarde van bomen wordt ook bepaald door de soortenrijkdom (biodiversiteit) en de 
omvang van de boomsoorten, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang. 
Bomen in het dorp verhogen het natuurbesef en de beleving van de seizoenen en hebben 
daarmee ook een educatieve waarde. 

Bomen vertellen over het ontstaan van het landschap en oefenen aantrekkingskracht uit op 
de recreant 
De oude en monumentale bomen zijn een erfenis van de generaties vóór ons. Ze herinneren 
ons aan het leven en de gebruiken van vroeger. Vooral veel leilindes zijn oorspronkelijk 
geplant als zonnescherm. Een mooi voorbeeld hiervan is de rij leilindes bij boerderij Dijkzicht 
boerderij Ringgraaf. Ook aan het vee werd gedacht: schaduw was een belangrijke functie 
van bomen langs weilanden. De koeienbochten werden speciaal voor dit doel aangeplant. 
Met name de bomen in het buitengebied hebben nog een kleinschalige gebruiksfunctie. De 
hakhoutwallen, houtsingels en boomgaarden leveren boerengeriefhout, brandhout en fruit. 
Langs de Achthovenerweg kunnen we nog een groot aantal geriefhoutbosjes vinden. Twee 
daarvan zijn vanwege hun leeftijd en cultuurhistorische waarde op de lijst met bijzonder 
waardevolle bomen op genomen. 
Bomen zijn mooi en verfraaien het landschap zowel binnen de bebouwde kom als in het 
buitengebied. Bomen dragen daardoor bij aan de aantrekkingskracht op recreanten. Met 
name de bomenrij langs de Oude Rijn en de bomen in het oude dorp hebben een hoge 
sierwaarde. 

Redenen voor boombescherming 
De bovengenoemde functies en waarden van bomen vormen op zich al voldoende reden om 
bomen te beschermen. ‘Groot groen’ heeft meer aantrekkingskracht dan ‘klein groen’. Met de 
tijd gaat een boom zijn functie steeds beter vervullen. Het kost echter vele jaren voordat een 
boom volwassen is. Deze jaren worden met een velling in één klap onomkeerbaar 
tenietgedaan. Een velling vraagt daarom om een zorgvuldige afweging. Net zoals het planten 
van een boom: een boom moet worden geplant met het doel om tot volle wasdom te komen 
en oud te worden. 

Gemeentelijke bemoeienis met bomen 
De gemeente heeft twee belangrijke rollen als het gaat om bomen: 
� Beleidsmaker en regelgever 
� Eigenaar en beheerder. 
De basistaak van de gemeente is het vertegenwoordigen, het behartigen en het nastreven 
van het algemeen belang. Behalve de gemeentelijke bomen zijn ook veel particuliere bomen 
van grote waarde voor de gemeenschap, zowel voor het welzijn van het individu als voor de 
kwaliteit van de openbare ruimte. Sommige particuliere boomstructuren zijn zeer 
karakteristiek voor Leiderdorp. Zie ook hoofdstuk 6 en 7. 
 

Bomen en ontwikkelingen op lange termijn 
De bomen waarvan we nu genieten zijn geplant en gehandhaafd door vorige generaties. De 
bomen die we nu planten, zullen de komende generaties pas in volle glorie zien. Omdat 
bomen een lange levensduur hebben, is het belangrijk om voor bomen een lange termijnvisie 
te hebben. De overheid moet als geen ander de ontwikkelingen op lange termijn bewaken. 
 
Eén van de instrumenten die de gemeente Leiderdorp in haar rol als regelgever hierbij 
hanteert, is de mogelijkheid van zienswijze, bezwaar en beroep bij kapvergunningen. De 
gemeente maakt regelgeving over zowel particuliere als publieke bomen. Deze regelgeving 
wordt vastgelegd in de Verordening op de beplantingen. Meer hierover is te vinden in 
hoofdstuk 6. 
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Als beleidsmaker houdt de gemeente zich ook bezig met coördineren en voorlichten. De 
gemeente stuurt ontwikkelingen namens de gemeenschap, maar is tegelijkertijd 
verantwoording verschuldigd aan diezelfde gemeenschap. Dit bomenbeleidsplan dient 
daarom mede om de bewoners te kunnen uitleggen waar de gemeente ten aanzien van 
bomenbeleid mee bezig is. 

Bomen en bewoners 
De meeste bewoners van Leiderdorp hebben een hoge waardering voor het groen en het 
groenbeheer. De laagste score in de wijk- en buurtmonitor van 2004 haalt de buurt 
Schansen. Daar is minder dan 40% van de respondenten tevreden over de 
groenvoorzieningen. Deze buurt is in de afgelopen jaren gerenoveerd. De verwachting is dat 
deze bewoners, wanneer we ze op dit moment de wijk- en buurtmonitor opnieuw zouden 
laten invullen, meer tevreden zijn over het groen en het groenbeheer. 
In enkele straten in Leiderdorp wordt overlast van bomen, vooral lindes, ervaren. Dit vraagt 
om extra aandacht bij het beheer van deze bomen (zie ook hoofdstuk 8). Burgers hebben 
bovendien een duidelijke rol in het signaleren van problemen. 
De gemeente wil graag duidelijk zijn in haar omgang met bewoners. Dit bomenbeleidsplan 
zal dan ook een duidelijke visie verwoorden. Verder is het vooral bij inrichtingsplannen 
noodzakelijk de burgers op eerlijke wijze voor te lichten over de kwaliteit van het groen op 
korte en lange termijn. 

Prioriteitstelling 
De bijzonder waardevolle bomen zijn de belangrijkste bomen van Leiderdorp. De beuken bij 
boerderij Bouwlust, de kastanje bij boerderij Agthoven en de laanbeplanting langs de Oude 
Hoogmadeseweg zijn de meest sprekende voorbeelden. Leiderdorp telt op dit moment 229 
bomen die zijn opgenomen op de lijst met bijzonder waardevolle bomen. Hiervan zijn 17 
bomen opgenomen in het nationaal register van monumentale bomen van de 
Bomenstichting. Naast bomen staan ook de parken De Houtkamp en De Bloemerd en twee 
houtwallen op de lijst met bijzonder waardevolle bomen. 
De bomen die deel uitmaken van de hoofdgroenstructuur verdienen ook een 
voorkeursbehandeling, zowel als het gaat om bescherming als om onderhoud. 
 
Potentieel bijzonder waardevolle bomen verdienen extra bescherming. Dit is momenteel niet 
geregeld. Het gaat om bomen die de potentie hebben om in de nabije toekomst te worden 
opgenomen op de lijst met bijzonder waardevolle bomen. (zie verder hoofdstuk 7). 
 
Publieke bomen dikker dan 20 cm doorsnede, gemeten op 1,30 m boven de grond, zijn 
kapvergunningplichtig. Bij bomen op private grond geldt dat alleen voor de bomen op de lijst 
met bijzonder waardevolle bomen een kapvergunning aangevraagd moet worden. Daarnaast 
verlangt de gemeente bij een ruimtelijke ontwikkeling een groentoets waarin voor al het 
groen binnen het plangebied wordt aangegeven welk effect de ruimtelijke ontwikkeling hierop 
heeft. Door het hanteren van deze regels wil de gemeente invloed hebben op de 
beslissingen om deze bomen te vellen vanwege de mogelijke waarde voor de omgeving. 

Hoofdstuk 4 Bomen en ontwerpen openbare ruimte 

Vroegtijdige afstemming 
Waardevolle houtopstanden en ander groen worden met enige regelmaat door derden 
(ernstig) beschadigd of vernietigd door bouw en aanleg van huizen, wegen, rioleringen of 
andere leidingen en kabels. Vaak gebeurt dit ongewenst en onbedoeld. Er is te laat naar de 
gevolgen voor de bomen en het andere groen gekeken, waardoor ze niet ingepast of 
(onherstelbaar) beschadigd raken. 
 
Veel problemen met bomen zijn terug te voeren naar het ontwerp en een gebrekkige 
afstemming bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daarom is het noodzakelijk om al in een heel 
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vroeg stadium te kijken naar het groen. Juist in het ontwerpstadium kunnen bouw- en 
aanlegplannen nog worden gewijzigd en aangepast aan aanwezige en te behouden 
beplantingen. Daarom willen de ambtenaren die zich bezig houden met het beleid en beheer 
op het gebied van het openbaar groen eerder bij ruimtelijke ontwikkelingen betrokken raken. 
 
Bovendien voorkomt een vroegtijdige afstemming dure ontwerpaanpassingen en 
vertragingen bij de uitvoering. En het voorkomt het onnodig kappen van bomen die in de 
nieuwe situatie een waardevolle functie kunnen vervullen. 

Groentoets bij ruimtelijke ontwikkelingen 
Met het herzien van de Verordening op de beplantingen is de groentoets ingevoerd. De 
initiatiefnemer van een ruimtelijke ontwikkeling is verplicht een groentoets op te stellen. Een 
groentoets moet opgesteld worden voor houtopstanden die geveld moeten worden om voor 
het realiseren van een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. In een groentoets wordt 
duidelijk aangegeven welke mitigerende en compenserende maatregelen getroffen zullen 
worden om er voor zorg te dragen dat de kwaliteit van het groen op en nabij de locatie van 
de ontwikkeling niet zal afnemen en liefst nog toeneemt. 
 
De beste fase om de inventarisatie uit te voeren is tijdens de verkenningsfase van de 
ruimtelijke ontwikkeling. Dan zijn de plannen namelijk nog niet vastomlijnd, maar worden wel 
kernbeslissingen genomen. En wordt nagegaan welke informatie noodzakelijk is om het 
initiatief in hoofdlijnen vorm te kunnen geven. In deze fase moet in ieder geval worden 
uitgezocht wat de bestaande beplanting inhoudt. Dat betekent concreet dat een 
inventarisatie van het groen moet plaats vinden, waarbij niet alleen de huidige kwaliteit van 
het groen wordt bepaald, maar ook de beleidsstatus wordt vastgesteld. 
 
Aan het begin van de ontwerpfase staat het plan min of meer vast, maar er is nog geen 
sprake van een definitief besluit. In deze fase worden de keuzes gemaakt ten behoeve van 
de uiteindelijke uitvoering. Het geplande werk is aan het eind van deze fase concreter 
uitgewerkt, meestal in de vorm van een bouwaanvraag. 
Deze laatste fase leent zich bij uitstek voor integrale besluitvorming met een groentoets. Dat 
wil zeggen dat tegelijkertijd met de behandeling van de bouwaanvraag bekeken wordt of het 
noodzakelijk is beplanting te verwijderen. Dit geldt natuurlijk voor beplanting midden in een 
toekomstig bouwblok. Maar het bouwblok heeft ook invloed op bomen en beplanting die 
vlakbij het bouwblok staan. En voor het bouwen van een pand is ook bouwruimte nodig. 
Deze moet zo ingericht worden dat dit zo min mogelijk ten koste gaat van bomen. 
 
De groentoets moet zorgen voor een onafhankelijke beoordeling, voorafgaand aan de 
voorgenomen bouw of aanleg. Deze toets moet de kwaliteit van het groen waarborgen en 
een goede beoordeling van alle effecten en mogelijke alternatieven garanderen. De 
resultaten van deze toets moeten vervolgens worden meegenomen in de besluitvorming 
rond bouw of aanleg. 

Ontwerprichtlijnen 
Veiligheid, vitaliteit en eisen ten aanzien van de beheersbaarheid hebben de hoogste 
prioriteit bij bomen in het stedelijke gebied. Optimale groei (houtproductie) en maximale 
leeftijd (1.000-jarige linde) zijn minder belangrijk. 
 
Er moet al in de ontwerpfase rekening gehouden worden met de eisen van efficiënt 
groenbeheer en –onderhoud. De ontwerpen moeten naast de aanlegkosten ook getoetst 
worden op de onderhoudskosten. Dit wordt steeds vaker door een projectteam gedaan, maar 
is nog geen vanzelfsprekend iets. 
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Als wordt voldaan aan de eisen die de bomen stellen aan hun groeiplaatsen dan leidt dit tot: 
� Meer gezonde en veilige bomen 
� Lagere beheerkosten per boom 
� Hogere beeldkwaliteit 
� Minder overlast, vooral door het opdrukken van de verharding met wortels 
 
De haalbaarheid van een gezonde en duurzame boombeplanting wordt vooral in de 
ontwerpfase bepaald. Daarbij is van belang: 
� De uiteindelijke boomgrootte 
� De beschikbare ruimte zowel ondergronds als bovengronds (is van invloed op de 

toekomstverwachting, stabiliteit, mate van overlast) 
� De groeiplaatskwaliteit (grondwaterstand, zuurstofgehalte en voedingsstoffen in de 

bodem zowel op korte als op lange termijn) 
� De Boomsoortkeuze (o.a. herkomst, kroonvorm, sierwaarde, gevoeligheid voor ziekten 

en plagen, mogelijke overlast) 
� Medegebruik van de boomlocatie (o.a. kabels en leidingen, parkeerplaatsen, voetpad) 
� Technische oplossingen om de beschikbare (ondergrondse) ruimte te vergroten 

(constructies zoals antiwortelschermen, boomkratten, boomgranulaat en boombunkers) 

Hoofdstuk 5 Bomen en inrichten openbare ruimte 
Van nature groeien bomen in het bos of op de savanne. De meeste boomsoorten voelen zich 
het beste thuis in een bos, omgeven door andere bomen en met hun wortels in een 
bosbodem. Dit is hun natuurlijke groeiplaats. Maar de meeste mensen wonen niet in een 
bos. Zij wonen in een stad of dorp. In deze bebouwde omgeving planten mensen al eeuwen 
bomen en verwachten dat ze normaal zullen functioneren alsof ze in het bos staan. De 
(groei)omstandigheden in het stedelijk gebied verschillen nogal van die in het bos. Bomen 
hebben daar moeite mee. Het kost daarom veel tijd, geld en moeite om bomen in de stad 
naar wens te laten functioneren. 

Bovengrondse ruimte 
De bovengrondse ruimte die een boom nodig heeft wordt vooral bepaald door de ruimte die 
zijn uitgegroeide kroon nodig heeft. Deze ruimte wordt bepaald door de kroonvorm, 
boomgrootte en opkroonhoogte. Er is een aantal elementen dat de kwaliteit van de 
bovengrondse ruimte bepaald: 
� Afstand tot gebouwen, straatlantaarns, bovengrondse leidingen ect. Dit heeft invloed op 

de schaduwwerking. Hierbij gaat het zowel om de lichtreductie in woningen als om 
schaduwrijke groeiplaats tussen twee gebouwen. 

� Ruk- en valwinden rond (hoge) gebouwen, tocht in bepaalde straten. Heel lokaal kunnen 
zeer hoge windsnelheden voorkomen. Dit kan takbreuk of instabiliteit bij een niet volledig 
ontwikkeld wortelstelsel tot gevolg hebben. Op deze plekken moet bij de boomsoortkeuze 
goed gekeken worden of ze van nature gevoelig zijn voor takbreuk. Zulke boomsoorten 
leveren op deze plaatsen veel overlast en moeten hier niet geplant worden. 

� Luchtverontreiniging in industriegebied of langs drukke snelwegen. Dit leidt tot 
verminderde conditie en slechte groei. Er zijn een aantal boomsoorten bekend die hier 
beter tegen kunnen. Uit deze boomsoorten zal gekozen moeten worden voor deze 
locaties. 

� Afstand tot (rijdend) verkeer. Het gaat hier om aanrijdschade door langsrijdend verkeer, 
bij parkeren of bij botsingen. Dit leidt tot stam- en kroonbeschadigingen. Het verzwakt de 
bomen. De wonden maken de bomen vatbaarder voor ziektes en zwamaantastingen. Het 
kan instabiliteit veroorzaken en in het ergste geval, wanneer bijvoorbeeld de boom dreigt 
om te vallen, ontstaat er direct gevaar voor de openbare veiligheid en moet de boom 
direct geveld worden. 

� Opspattend pekelwater (spatzout) tegen de stam levert schade aan het levende weefsel 
van de stam. Hierdoor vermindert de conditie van de boom, loopt hij in het voorjaar slecht 
uit en zal hij uiteindelijk afsterven. 
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� Verharding dichtbij de stamvoet levert een verhoogd risico op voor beschadigingen van 
stam en stamvoet en heeft negatieve invloed op zuurstof- en vochtvoorziening 
ondergronds. Hierdoor neemt de vitaliteit van de boom af, loopt de boom in het voorjaar 
slecht uit en groeit hij veel langzamer dan een boom die in de open grond staat. 

Ondergrondse ruimte 
Hoe hoger de kwaliteit van de groeiplaats, des te minder bewortelbare ruimte nodig is. Alle 
factoren moeten voldoen aan minimumwaarden. De groeiplaatseis, die het laagst ligt, 
bepaalt de kwaliteit van de groeiplaats. De normen zijn soort- en bodemafhankelijk. 
De groeiplaatseisen zijn in ieder geval: bodemkwaliteit, luchthuishouding, vochthuishouding, 
voedingselementen (vooral mineralen), bodemleven, zuurgraad, zoutgehalte. 

Technisch handboek 
Om er voor te zorgen dat de kwaliteit van de plantplaats en het plantmateriaal aan de eisen 
van de gemeente voldoen heeft de gemeente deze eisen opgenomen in het Technisch 
Handboek. Dit Technisch Handboek wordt niet alleen door de gemeente gebruikt, maar 
maakt ook onderdeel uit van de ontwikkelingsovereenkomst tussen de ontwikkelaar en de 
gemeente voor het realiseren van een (woning)bouwlocatie in Leiderdorp. 
Het handboek bevat eisen voor de kwaliteit van het plantmateriaal, grondverbetering van 
plantgaten, nazorg en inboet en bescherming van te handhaven bomen rond en op het 
bouwterrein. Een voorbeeld van het hoofdstuk groen uit het Technisch Handboek is 
opgenomen in bijlage IV. 

Bescherming van bomen bij werkzaamheden 
Bomen kunnen op korte of lange termijn ernstig te lijden hebben onder werkzaamheden als 
graven, bouwen, ophogen, bronbemaling en het tijdelijk stallen van bouwmaterialen. Soms is 
pas vijf jaar na het voltooien van de bouwwerkzaamheden aan de boom te zien dat hij tijdens 
de werkzaamheden ernstig beschadigd is. Degenen die de bouw- en/of 
graafwerkzaamheden uitvoeren, zijn zich vaak niet bewust van de effecten die hun 
handelingen op bomen hebben. Om ze hiervan meer bewust te maken, moeten ze in de 
groentoets al aangeven hoe de bomen binnen en nabij het bouwterrein beschermd zullen 
worden. Hierbij moeten de 10-geboden van werken bij bomen (zie bijlage V) als leidraad 
gebruikt worden. Deze worden daarom standaard ter informatie meegezonden bij een 
bouwvergunning. 

Verplanten van bomen 
Als een boom niet in te passen is, in bijvoorbeeld een bouwproject, dan zal bekeken moeten 
worden of deze boom in aanmerking komt om verplant te worden. Technisch is het mogelijk 
om zelfs bomen met een stamdiameter van 1,20 m te verplanten. Maar zijn gezondheid, 
ontwikkeling van het wortelstelsel, standplaats en vitaliteit bepalen in grote mate of de boom 
wel of niet succesvol verplant kan worden. Ook de nieuwe groeiplaats is van belang voor het 
slagen van de verplanting. Als deze grotendeels het zelfde is als de oude groeiplaats is de 
kans op een succesvolle verplanting het grootst. Als de nieuwe groeiplaats een lagere pH-
waarde of een hogere grondwaterstand heeft, geeft dit altijd problemen. 
Daarnaast is niet iedere boomsoort geschikt om te verplanten. Een boom met grove, gladde 
wortels levert eerder problemen op dan bomen met een fijn vertakt wortelstelsel. Zo kunnen 
lindes en platanen zich na 2 à 3 jaar weer aardig hersteld hebben en duurt dit bij essen vaak 
meer dan vijf jaar. Wilg en populier zijn in principe goed te verplanten, maar door de snelle 
groei geeft een jong exemplaar binnen een paar jaar hetzelfde effect als een grote verplante 
boom. Van uit kostenoogpunt is het in die gevallen interessanter om een jonge boom neer te 
zetten, dan een oudere te verplanten. 
Met het verplanten van de bomen zijn we er nog niet. Bomen die zijn verplant hebben ook 
een aantal jaren nazorg nodig. Want het duurt even voordat ze voldoende wortelgroei op hun 
nieuwe plek hebben ontwikkeld. Daarom moeten ze bijvoorbeeld in droge periodes op tijd en 
voldoende water krijgen.  
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De afdeling Gemeentewerken houdt toezicht op de uitvoering van de 
beschermingsmaatregelen en kan indien nodig op het werk adviseren. Als er niet zorgvuldig 
met de bomen wordt omgegaan kan het werk stilgelegd worden, totdat voldoende 
maatregelen getroffen zijn. Als bomen toch beschadigd raken, kan de gemeente een geval 
van beschadiging behandelen als een vorm van illegaal kappen conform de Verordening. Bij 
beschadiging van gemeentelijke bomen zal de gemeente daarnaast ook een 
schadevergoeding eisen. De hoogte van de schadeclaim wordt bepaald door de 
waardevermindering van de boom plus de taxatiekosten. 

Kabels en leidingen 
De gemeente overlegt met de nutsbedrijven over het vaststellen van de tracés bij nieuw te 
leggen kabels en leidingen. Bij nieuwbouwlocaties wordt een zone aangewezen voor alle 
kabels en leidingen. Hierdoor komen ze zoveel mogelijk bij elkaar te liggen en blijft er meer 
ruimte over om bomen te planten. 
 
Volgens de Telecommunicatieverordening kunnen voorschriften ter voorkoming van schade 
en ter bescherming van groenvoorzieningen bij het instemmingsbesluit worden gegeven (art 
4 lid 1 b resp. h) Op dit moment heeft Leiderdorp alleen voorwaarden ter voorkoming van 
schade opgenomen in de voorwaarden. Het is wenselijk om ook voorwaarden ter 
bescherming van de bomen hierin op te nemen. In bijlage VI is een voorbeeld hiervoor 
opgenomen. Voor het overige hebben nutsbedrijven zich te houden aan de algemene 
regelgeving van de gemeente Leiderdorp ten aanzien van het vellen en/of beschadigen van 
bomen. 
 
De gemeente wil vaker gebruik maken van haar recht de schade aan haar bomen door de 
werkzaamheden te verhalen op het nutsbedrijf. Toezicht op de werkwijze bij de uitvoering is 
noodzakelijk om te kunnen aantonen welke schade is toegebracht. Dit regelen we door in 
ieder geval voor aanvang van het werk en na de voltooiing het groen te schouwen. 

Hoofdstuk 6 Bomen en regelgeving & handhaving 

Verordening op de beplantingen 
De regelgeving met betrekking tot bomen hebben we sinds 1999 ondergebracht in een 
aparte verordening. Naar aanleiding van het Groenstructuurplan is toen besloten om de 
regels met betrekking tot bomen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te halen. In 
2005 hebben we de Verordening op de beplantingen in Leiderdorp herzien. Deze wijziging 
moet de procedure vereenvoudigen en de bureaucratie verminderen. In de eerste helft van 
2008 zal de verordening geëvalueerd worden. Dan wordt onder andere bekeken of we dit 
gerealiseerd hebben. 

De belangrijkste elementen uit de verordening zijn de minimale stamdiameter voor 
kapvergunningplichtige bomen, onderscheid tussen private en publieke bomen, het 
aanwijzen van bijzonder waardevolle bomen en de groentoets bij ruimtelijke ontwikkelingen. 
In bijlage II is een uitgebreide samenvatting van de verordening te vinden. 

Toetsingskader beoordeling kapvergunningen 
Het is noodzakelijk om een besluit om een kapvergunning te verlenen of te weigeren te 
onderbouwen. Bovendien moet in vergelijkbare situaties een gelijk oordeel worden gegeven. 
Daarom gebruiken we bij de beoordeling van kapvergunningaanvragen een checklist (bijlage 
VII). In deze checklist zijn in ieder geval criteria opgenomen die de basis vormen van de 
weigeringsgronden uit de Verordening. De checklist zorgt ervoor dat het belang van het 
behoud van de boom zorgvuldig afgewogen wordt tegen het belang van vellen. Op basis van 
de checklist wordt bepaald of de vergunning geweigerd of verleend wordt en onder welke 
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voorwaarden. Als het belang van vellen zwaarder weegt dan het belang van het behoud van 
de boom, wordt een kapvergunning verleend. 

Illegale kap 
Het zonder vergunning vellen of rigoureus snoeien (bijv. kandelaberen) van een 
kapvergunningplichtige boom is illegale kap. Maar ook het zonder vergunning ernstig 
beschadigen of ontsieren van een boom is strafbaar. Als illegale kap wordt geconstateerd, 
zal de gemeente aangifte doen van het strafbare feit. Daarnaast zal de gemeente, wanneer 
de dader bekend is, de afweging maken of het claimen van de schade zinvol en gewenst is. 
Bij boomschade die als illegale kap wordt beschouwd, wordt de schadeclaim bepaald op 
basis van taxatie van de door de schade ontstane waardevermindering. In sommige gevallen 
van schade aan bomen langs de openbare weg is het mogelijk aanspraak te doen op het 
waarborgfonds. 

Herplantverplichting  
Een herplantverplichting kan als sanctie worden opgelegd bij illegale kap. Maar het kan ook 
als bijzondere voorwaarde aan een kapvergunning worden verbonden. Dit geldt zowel voor 
publieke als voor particuliere bomen. Uitgangspunt hierbij is, dat de kwaliteit en waarde van 
het groen die verloren gaat, wordt gecompenseerd. Bij een kapvergunning is compensatie 
zinvol, als er bijvoorbeeld sprake is van beeldbepalend groen, groen dat onderdeel uitmaakt 
van de hoofdgroenstructuur of op de lijst met bijzonder waardevolle bomen staat. Met behulp 
van de checklist wordt bepaald of deze waarde hoog genoeg is voor een 
herplantverplichting. 

Herplantfonds 
De gemeente verbindt aan een kapvergunning de voorwaarde van financiële herplantplicht 
als er geen ruimte is voor het herplanten van bomen binnen of nabij de projectgrenzen. De 
hoogte van de financiële herplantplicht is afhankelijk van de boomwaarde die verdwijnt. Met 
behulp van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen en 
houtige gewassen (NVTB) is het mogelijk deze boomwaarde in geld uit te drukken. 
Het geld van de financiële herplantverplichting komt in het Herplantfonds en kan alleen 
ingezet worden voor het planten van extra bomen, inclusief het realiseren van een goede 
groeiplaats. 

Hoofdstuk 7 Bijzonder waardevolle bomen 

Selectie van bijzonder waardevolle bomen 
In 2005 is een eerste inventarisatie van bijzonder waardevolle bomen uitgevoerd op basis 
van de criteria uit de Verordening (zie bijlage VIII). De lijst is tegelijk met de herziening van 
de verordening in 2005 vastgesteld. Momenteel bevat de lijst 229 bomen, 614160 m2 park 
(Park De Houtkamp, Heemtuin Leiderdorp en De Bloemerd) en 1150 m2 hakhoutwal. 
Hiervan zijn 17 bomen opgenomen in het nationale register van monumentale bomen van de 
Bomenstichting. Nog eens 45 bomen op de lijst, komen door hun leeftijd in aanmerking om 
ook in dit register opgenomen te worden. De gemeente streeft er naar om ook deze bomen 
in het landelijk register op te laten nemen. 

De lijst wordt iedere vijf jaar gecontroleerd en geactualiseerd. Iedereen mag bomen 
aanmelden voor plaatsing op de lijst. Eigenaren van beoogde bijzonder waardevolle bomen 
worden van de mogelijke plaatsing op de lijst op de hoogte gesteld. Zij krijgen dan de 
mogelijkheid om bezwaar tegen de plaatsing te maken. 

Bescherming 
Duurzaam behoud van houtopstanden op de lijst van bijzonder waardevolle bomen heeft een 
hoge prioriteit. Deze houtopstanden zijn extra beschermd doordat alleen bij hoge 
uitzondering een kapvergunning wordt verleend. Dit is bijvoorbeeld het geval als de boom 
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dood is of ernstig ziek en herstel niet meer mogelijk is of als de boom dreigt om te vallen of 
de kroon uitbreekt waardoor gevaar voor de openbare orde en veiligheid ontstaat. 

Onderhoud en Bomenfonds 
De mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor groot onderhoud aan particuliere bijzonder 
waardevolle bomen is opgenomen om particulieren te stimuleren het (achterstallig) groot 
onderhoud aan de bomen te laten uitvoeren. Bijzonder waardevolle bomen moeten 
regelmatig gecontroleerd worden en vragen bijzonder onderhoud. Dit is vaak prijzig. Met 
deze subsidieregeling wil de gemeente ertoe bijdragen dat de waardevolle bomen vitaal 
blijven. Ten behoeve van het groot onderhoud aan bijzonder waardevolle bomen bestaat de 
mogelijkheid tot aanspraak op tegemoetkoming in de kosten middels financiering uit het 
Bomenfonds. Het Bomenfonds keert standaard bijdragen uit voor maatregelen als 
onderzoek, groeiplaatsverbetering en snoei. 

Potentieel waardevolle bomen 
De gemeente wijst geen bomen aan die in de toekomst bijzonder waardevol kunnen worden. 
Want het is moeilijk te bepalen wanneer er sprake is van een toekomstige bijzonder 
waardevolle boom. Aan welke criteria moet worden voldaan? Hebben we het over bomen in 
de leeftijd van 20-50 jaar of bomen dikker dan 20 cm? Geldt het alleen voor bepaalde 
boomsoorten of komen alle bomen in aanmerking? Omdat het heel lastig is om dit af te 
bakenen, kiest de gemeente er voor om alleen de nationale monumentale en de lokale 
bijzonder waardevolle bomen op een lijst op te nemen. Alle bomen die in de gemeente 
worden aangeplant komen (in principe) in aanmerking om uit te groeien tot bijzonder 
waardevolle bomen en de toekomst zal uitmaken welke daadwerkelijk op de lijst zullen 
komen. 

Hoofdstuk 8 Bomen en beheer & onderhoud 

Doelen en taken van het boombeheer 
Het boombeheer moet er voor zorgen dat het bomenbestand veilig, gezond en mooi is. Een 
veilig bomenbestand is een bomenbestand met stabiele bomen die geen risico vormen voor 
de openbare veiligheid. Een gezond bomenbestand heeft voldoende biodiversiteit en bevat 
geen ziektes die dodelijk zijn voor bomen of hun stabiliteit aantasten. Een mooi 
bomenbestand is een bomenbestand dat regelmatig wordt gesnoeid zodat de bomen goede 
kronen kunnen ontwikkelen. En het zorgt ervoor dat de openbare ruimte meer sfeer krijgt. 
Het beheer houdt zich voornamelijk bezig met inspectie, snoei, groeiplaatsverbetering en het 
zo veel mogelijk voorkomen en verhelpen van overlastsituaties. Bij de afdeling 
Gemeentewerken is veel kennis van bomen aanwezig. Andere afdelingen en bewoners 
kunnen van deze deskundigheid gebruik maken. In sommige gevallen gaat het om zulke 
specialistische kennis, zoals het verplanten van grote bomen, dat deze bij Gemeentewerken 
onvoldoende aanwezig is. Dan wordt gebruik gemaakt van externe deskundigen.  

Zorgplicht 
De gemeente is verantwoordelijk voor haar bomen. Ze moet deze bomen zo verzorgen dat 
letsel en schade en verspreiding van ziektes zoals bacterievuur en iepziekte door deze 
bomen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het Burgerlijk Wetboek, de Plantenziektewet en 
relevante jurisprudentie geven aan dat de gemeente hiertoe verplicht is. 
 
In de praktijk komt dit neer op het regelmatig inspecteren van het gemeentelijk 
bomenbestand en het zorgvuldig uitvoeren van onderhoud. Het is van belang dat dit op 
papier wordt vastgelegd. Hierdoor wordt het mogelijk om achter af, in het geval van 
schadezaken, de zorg aan te tonen. Bovendien komt een zorgvuldige administratie de 
werkplanning en daardoor de bomen ten goed. 
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Het hele bomenbestand moet elke 3 jaar visueel geïnspecteerd worden op uiterlijke 
gebreken. In de praktijk zal dit betekenen dat ieder jaar eenderde deel van het 
bomenbestand gecontroleerd wordt. De zogenaamde aandachtsbomen, waarvan een lijst 
wordt bijgehouden, worden eenmaal per jaar bekeken. Bij twijfel worden de bomen nader 
onderzocht met specialistische apparatuur. Soms zijn maatregelen, zoals snoeien of 
verwijderen, nodig om de veiligheid te kunnen blijven waarborgen. Deze maatregelen dienen 
binnen een vastgestelde termijn te worden uitgevoerd. 

Beheerplanning 
De beheerplanning wordt in grote mate bepaald door de uitkomsten van de visuele 
inspecties. Om een goede inschatting te kunnen maken van de benodigde 
onderhoudswerkzaamheden en de daarbij horende capaciteit is een nulmeting noodzakelijk. 
De komende 3 jaar wordt door de afdeling Gemeentewerken gebruikt om deze nulmeting te 
doen. Het dorp is hierbij opgedeeld in wijk Noord, wijk Zuid en de parken Bloemerd en 
Houtkamp. In de wijken worden de bomen langs de gebiedsontsluitingswegen, zoals het 
Engelendaal, de Persant Snoepweg en de Mauritssingel, als eerste gecontroleerd. Daarna 
volgen de wijkontsluitingswegen en als laatste de bomen langs de woonstraten. In de parken 
krijgen de bomen langs de verharde paden de hoogste prioriteit. Daarna volgen de bomen 
langs de halfverharde paden. 
 
De gegevens van de nulmeting kunnen in de bomenmodule van SYGROB (IM2) worden 
opgenomen. Het digitale bestand wordt actueel gehouden door de regelmatige inspecties en 
het documenteren van uitgevoerde werkzaamheden. 
 
De werkzaamheden kunnen met een goede planning nog beter worden afgestemd op de 
juiste seizoenen. Bovendien wordt door een planmatig beheer achterstallig onderhoud 
voorkomen. De bomen worden hierdoor veiliger, mooier, goedkoper in het onderhoud en 
veroorzaken minder overlast. 

Vervanging en aanvulling bomenbestand 
De gemiddelde levensduur van bomen in de bebouwde omgeving is 35 jaar. Bomen die niet 
meer aan hun doelstelling en/of functie voldoen komen in aanmerking voor verjonging. Het 
gaat vooral om: 
� Gevaarlijke bomen 
� Bomen die ernstige overlast veroorzaken 
� Bomen zonder toekomstverwachting, bijv. zieke of dode bomen 
Als een hele bomenrij of een bijzonder waardevolle boom vervangen moet worden, wint de 
gemeente advies in bij een onafhankelijk adviseur. Als deze ook adviseert om de bomen te 
verwijderen is de discussie beslecht. 
Bomen worden niet automatisch vervangen door een nieuwe boom. Dit wordt per geval 
bekeken. Daarbij wordt rekening gehouden met de resterende levensduur van de 
omringende bomen. 
Wanneer er voor vervanging wordt gekozen, wordt er goed gekeken naar de beschikbare 
ruimte. De boomsoort en de groeiplaats worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Meer 
randvoorwaarden voor het planten van bomen zijn in hoofdstuk vijf ‘Bomen en inrichten 
openbare ruimte’ al aan de orde gekomen. Deze zijn ook op hier van toepassing. 
Ook kan een boom in het verleden geplant zijn op een plek waar eigenlijk geen enkele boom 
goed kan groeien. Dan wordt er geen nieuwe boom op de oude plek teruggeplant. Er wordt 
dan gekeken of er in de buurt een betere plek te vinden is om een nieuwe boom terug te 
planten. 

Wijkers en blijvers 
In een groot aantal buurten, waaronder de Vogelwijk, Ouderzorg, Schansen en Dreven, is in 
het verleden bij het planten van de bomen gekozen voor het systeem van wijkers en blijvers. 
Waarbij de wijkers de eerste jaren voor het groene straatbeeld zorgen en de blijvers deze 
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functie na een aantal jaren moeten overnemen. Helaas zijn de wijkers in grote aantallen 
blijven staan, waardoor ze nu de blijvers wegconcurreren. Het gaat vooral om populieren die 
nu dertig tot veertig jaar oud zijn. Op deze leeftijd krijgen deze bomen veel last van 
uitbrekende takken. Omdat dit voor gevaarlijke situaties kan zorgen, zullen deze bomen daar 
waar ze langs voetpaden, wegen en tuinen staan, weggehaald moeten worden. Bij deze 
wijkers staan vaak al blijvers in de buurt. Wij willen deze blijvers de kans geven om grote 
volwassen bomen te kunnen worden. Daarom kiezen we in deze situaties er voor geen 
nieuwe boom terug te planten. 

Dunningen 
In de Verordening op de beplantingen wordt dunnen omschreven als periodiek noodzakelijke 
vellingen binnen een houtopstand, ter bevordering van de leefbaarheid van de overblijvende 
houtopstanden, waarbij het natuurlijk verloop van het desbetreffende milieu in stand blijft. 
Met andere woorden bij dunnen wordt gericht gekozen voor bomen die een goede kwaliteit 
en vitaliteit hebben. Deze bomen worden gespaard. De slechte bomen worden weggehaald 
om meer ruimte te creëren voor de goede bomen. Dunnen is een steeds terugkerende 
maatregel die er voor zorgt dat de houtopstand in stand gehouden wordt en zijn bestaande 
oppervlakte behoudt. Daarom worden er bij dunningen geen bomen herplant. 

Boomgroepen 
Boomgroepen kunnen op twee manieren vervangen worden. Alle bomen, ook de gezonde, 
kappen en een nieuwe boomgroep terugplanten. Een andere optie is om de boomgroep 
geleidelijk te vervangen. Bij deze methode worden alleen de slechte bomen weggehaald en 
vervangen door nieuwe bomen. Wij kiezen bewust voor de laatste methode. Dit heeft een 
aantal voordelen. Ten eerste verandert het straatbeeld heel geleidelijk. Ten tweede kunnen 
de gezonde bomen zolang mogelijk blijven staan. En ten derde kunnen de oude bomen de 
jonge bomen uit de wind houden, waardoor ze meer kans krijgen om aan te slaan. 

Bestrijding overlast, ziekten en plagen 
Enige overlast door schaduw, blad- of vruchtval, wortelgroei of ongedierte zal er altijd blijven 
bestaan. Maar veel overlast kan voorkomen worden door goede keuzes te maken bij het 
ontwerpen en inrichten van de openbare ruimte. Richtlijnen hiervoor zijn in hoofdstuk 4 en 5 
al aan de orde gekomen. Door er voor te zorgen dat het gemeentelijk bomenbestand niet uit 
slechts enkele boomsoorten bestaat, kunnen we voorkomen dat het hele bomenbestand in 
een keer door een enkele ziekte of plaag wordt uitgeroeid. Ook bij grote boomgroepen is het 
verstandig om niet voor een boomsoort te kiezen, zodat bij het uitbreken van een ziekte of 
plaag niet de hele boomgroep zal worden aangetast. 

Zware overlast 
De opdruk van de verharding door boomwortels is een belangrijk knelpunt, dat gevaarlijke 
situaties kan opleveren voor voetgangers en fietsers. De medewerkers van 
Gemeentewerken zijn jaarlijks veel tijd kwijt aan het herstellen van deze bestrating. Hiermee 
wordt dit probleem alleen voor de korte termijn opgelost. Bovendien worden de bomen bij 
deze werkzaamheden nogal eens beschadigd. Dit kan op termijn ernstige gevolgen hebben 
voor de stabiliteit van de bomen. 
Nu hebben bomen van nature niet de neiging om met hun wortels dicht onder de oppervlakte 
te groeien. Als ze dit doen dan zijn er problemen bij hun ondergrondse groeiplaats. Het kan 
zijn dat deze te nat is. Of de grond is zo verdicht dat de boom er niet doorheen kan groeien 
met zijn wortels. 

Duurzame oplossingen 
� Omvormen van het voet- of fietspad tot plantstrook door het opheffen of verplaatsen van 

het voet- of fietspad. Soms is het ook mogelijk om het wegprofiel te versmallen 
� Een combinatie van geogrid, losgeweven geotextiel en een (grof) puincunet 
� Het overbruggen van de wortelzone met een dragende constructie 
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� Het vellen van de bomen, alleen als er echt geen andere oplossing is 
 
Soms blijft de gebruikelijke methode van ‘pappen en nat houden’ de enige mogelijkheid. De 
afdeling gemeentewerken houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het 
vakgebied die zich richten op plantgatverbetering. En zal eerst alle mogelijke oplossingen 
bekijken voordat het vellen van de bomen aan de orde zal komen. Hierbij zal ook een 
kosten/batenanalyse gemaakt moeten worden, zodat een goede afweging gemaakt kan 
worden tussen een van de duurzame oplossingen of het vellen en het, al dan niet op 
dezelfde plek, vervangen van de boom. 

Ziektes 
Ziektes die onder de Plantenziektewet vallen zoals iepenziekte, watermerkziekte, 
bacterievuur en houtrot worden passief bestreden. Wanneer geconstateerd wordt dat bomen 
met een van deze ziektes zijn aangetast zal bekeken worden hoe groot de aantasting is. In 
sommige gevallen kan een rigoureuze snoeibeurt de boom nog redden. Als dit niet meer 
mogelijke is zullen de bomen gekapt worden. Omdat deze ziektes veelal besmettelijk zijn 
zullen de bomen zo snel mogelijk verwijdert moeten worden om verdere verspreiding te 
voorkomen. 
De klimaatveranderingen brengen ook nieuwe ziektes en plagen naar Nederland. De 
gemeente houdt de publicaties hierover scherp in de gaten. Sinds twee jaar heeft de 
gemeente te maken met de kastanjeziekte. De kastanjebomen worden daarom ieder jaar 
geïnspecteerd. Aantastingen van de bastknobbelziekte zijn nog niet in Leiderdorp 
gesignaleerd, maar het nabijgelegen Alphen aan den Rijn kampt hier wel mee. We moeten 
hier dus wel alert op blijven. 

Plagen 
In Leiderdorp worden plagen nauwelijks bestreden. De enige uitzondering hierop zijn de 
bladluizen in lindebomen. De gemeente krijgt de laatste jaren aanhoudend klachten over de 
honingdauw die wordt veroorzaakt door bladluizen. De gemeente doet er alles aan om deze 
overlast tot een minimum te beperken.  

De maatregelen bestaan uit: 
• frequenter dan gebruikelijk, minmaal eens in de drie jaar, (rigoureus) snoeien van de 

bomen; 
• jaarlijks in een aantal straten, als natuurlijke bestrijding van de luizen, zakjes met larven 

van lieveheersbeestjes in de bomen ophangen; 
Ondanks deze maatregelen ervaren een aantal bewoners nog steeds ernstige overlast door 
de bladluizen. De enige definitieve maatregel die de gemeente kan nemen is het vervangen 
van de lindebomen door een andere boomsoort. Per jaar vervangt de gemeente maximaal 
15 lindebomen. 
 
Omdat overlast een relatief en subjectief gegeven is (en blijft), heeft de gemeente 
overlastcriteria opgesteld die de mate van overlast objectief meetbaar moet maken. De 
overlastcriteria hebben betrekking op het woon- en leefgenot van burgers en spitsen zich 
vooral toe op de particuliere eigendommen. Het moet om een grote overlast (meer dan 25% 
van het oppervlak moet onder de roetdauw zitten) gaan die al gedurende een aantal jaren 
wordt ervaren. Om dit te kunnen aantonen moeten burgers de schadebeelden vastleggen. 
Alleen als aan al deze voorwaarden wordt voldaan zal gekeken worden of er definitieve 
maatregelen nodig zijn. Juist omdat het hier om een relatief en subjectief gegeven gaat 
evalueert de gemeente ieder jaar het effect van deze beleidsregel. 

Hoofdstuk 9 Bomen en communicatie & voorlichting 

Goed gemeentelijk beleid zal, als het voldoende gecommuniceerd wordt, een positieve 
invloed hebben op de houding van bewoners. Regelmatige voorlichting in de plaatselijke 
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krant en/ of op de gemeentelijke website over zaken als onderhoudswerkzaamheden, 
iepziektebestrijding en veiligheidscontroles zorgt ervoor dat mensen het gevoel krijgen 
serieus genomen te worden. Door middel van interactieve beleidsvorming, waarbij burgers in 
een vroeg stadium werkelijk en herkenbaar invloed kunnen uitoefenen op de planvorming, 
kunnen we het vertrouwen winnen en onze plannen een breed draagvlak geven. Ook 
natuureducatie kan gebruikt worden om het belang van bomen onder de aandacht van 
bewoners te brengen. 

We maken onderscheid in communicatie binnen de eigen organisatie en communicatie naar 
buiten toe. 

Interne communicatie 
Binnen de eigen organisatie is vooral een intensieve communicatie van belang op het gebied 
van ruimtelijke projecten (hoofdstuk 4 en 5). Het draaiboek ruimtelijke projecten en het 
technisch handboek spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast kunnen de collega’s via 
een afdelingspresentatie geïnformeerd worden. 

Informeren van bewoners 
We informeren bewoners vooral als we iets bij hun in de straat gaan veranderen. Dit gebeurt 
meestal via bewonersbrieven of informatieavonden. 

We moeten meer gebruik maken van gelegenheden om de burgers actief te informeren over 
bomen, het bomen onderhoud en het bomenbeleid. Met De Leiderdorpse Lente is hier een 
begin meegemaakt. Het vaststellen van dit Bomenbeleidsplan is ook een mooi moment om 
extra aandacht voor bomen te vragen. Dit kan versterkt worden door bijvoorbeeld het college 
een boom te laten planten. 

Boomfeestdag 
Vanuit het Milieu Educatief Centrum wordt jaarlijks de boomfeestdag voor groep 8 van de 
basisschool georganiseerd. In park De Houtkamp wordt het Bomenpad uitgezet. Langs het 
pad staan kraampjes met informatie, demonstraties en activiteiten met de boom als 
onderwerp. In de weken ervoor krijgen de leerlingen al veel informatie tijdens de 
introductielessen op school. Ter ere van de vijftigste boomplantdag plantten negen 
basisscholen dit jaar een boom vol wensen vlakbij de eigen school.  

Bomenpaspoort 
Op dit moment staat alleen de lijst met bijzonder waardevolle bomen op het internet. Per 
boom is er ook een bomenpaspoort gemaakt. Dit paspoort bevat naast gegevens als 
boomsoort, plantjaar, locatie ook bijzondere informatie over de bomen. Zo zijn er leilindes die 
een brand hebben overleefd of bomen die bij een bepaalde gelegenheid zijn geplant. Er 
wordt onderzocht of het mogelijk is om op internet een plattegrond van Leiderdorp te 
plaatsen met daarop de bijzonder waardevolle bomen met een link naar hun bomenpaspoort. 
De verwachting is dat dit begin 2008 gerealiseerd zal zijn. 

Bomenroute 
De Stichting tot Behoud Leiderdorpse Bomen heeft in 2004 de eerste Leiderdorpse 
Bomenroute opgesteld. Deze eerste Leiderdorpse Bomenroute voert de wandelaar vooral 
langs bomen in de vogelwijk, wijk Ouderzorg en wijk Voorhof. 
IVN stelt dit jaar in samenwerking met het Milieu Educatief Centrum en Stichting Comité 
Doesbrug een boekje op met diverse groene wandelingen. 
 
Verder is informatie over een kapvergunning en groentoets op de internetsite van de 
gemeente te vinden. De bijbehorende aanvraagformulieren zijn daar ook te downloaden. 
Op de gemeentelijke pagina in het Leiderdorps Weekblad publiceert de gemeente weekelijks 
welke aanvragen voor een kapvergunning of ontheffing op het kapverbod zijn ingediend en 
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welke vergunningen en/of ontheffingen zijn verleend. De aanvragen en de vergunningen en 
ontheffingen liggen op het gemeentehuis voor iedereen ter inzage. Via LeiderdorpMail is het 
ook mogelijk om de berichten over de vergunningen op de computer te ontvangen. 

Informeren van derden 
Gerichte voorlichtingsactiviteiten zijn nodig richting nutsbedrijven en lokale 
projectontwikkelaars, architectenbureaus en aannemers. Zij moeten geïnformeerd worden 
over de ontwerprichtlijnen, de procedure rond een groentoets, de bescherming van bomen 
bij werkzaamheden en het handhavingsbeleid. Dit gebeurt bijvoorbeeld door: 
� Presentatie bij het halfjaarlijkse overleg met kabel- en leidingbeheerders over het nieuwe 

bomenbeleid en beschermende maatregelen bij bomen 
� de 10-geboden van werken bij bomen (zie bijlage V) standaard als bijlage aan een 

bouwvergunning toe te voegen. 
� voorschriften bij het instemmingsbesluit gegeven (op basis van art 4 lid 1 b resp. h van 

de Telecommunicatieverordening) ter voorkoming van schade en ter bescherming van 
groenvoorzieningen (zie bijlage VI) 

Hoofdstuk 10 Aanbevelingen en vervolgstappen 

� Het is verstandig om al in de voorfase van de planvorming de groen expertise in te 
brengen. Door het invoeren van de groentoets lijken we hierin te slagen. De evaluatie 
van de kapverordening zal moeten uitwijzen of dit ook daadwerkelijk zo is. Deze 
evaluatie staat gepland voor de eerste helft van volgend jaar. Naast het eerder betrokken 
raken bij de ruimtelijke projecten zal ook gekeken worden naar de procedure rond de 
kapvergunning en de groentoets. 

� De ontwerpen voor de buitenruimte moeten niet alleen worden doorgerekend voor de 
uitvoeringskosten, maar ook getoetst worden aan de onderhoudskosten. Dit gebeurt 
steeds vaker, maar is nog niet vanzelfsprekend. 

� Bij grote ruimtelijke ontwikkelingen worden de ontwikkelaar en de bouwer met het 
opstellen van een groentoets bewust gemaakt van de gevolgen die de werkzaamheden 
op bomen hebben. Voor de kleine projecten die zonder groentoets gerealiseerd kunnen 
worden is het van belang om mensen te wijzen op de effecten die hun handelingen 
hebben op bomen. Daarom moeten de 10-geboden van werken bij bomen standaard ter 
standaard meegezonden worden bij een bouwvergunning. Met het invoeren van de 
omgevingsvergunning is het wenselijk om deze 10-geboden hierin te integreren. 

� In het instemmingsbesluit kabels en leidingen zijn wel voorwaarden met betrekking tot 
schade van het openbaar groen opgenomen, maar er worden geen voorwaarden met 
betrekking tot het beschermen van bomen gesteld. Het is wenselijk om ook hiervoor 
voorwaarden op te nemen in het instemmingsbesluit. Daarom stellen we de 
gemeenteraad voor om de voorwaarden zoals in bijlage VI staan vermeld toe te voegen 
aan het instemmingsbesluit. 

� Er staan 45 bomen op de lijst met bijzonder waardevolle bomen die door hun leeftijd in 
aanmerking komen om opgenomen te worden in het landelijk register voor monumentale 
bomen. De gemeente streeft er naar om ook deze bomen in het landelijk register op te 
laten nemen. 

� De lijst met bijzonder waardevolle bomen wordt iedere vijf jaar gecontroleerd en 
geactualiseerd. In 2010 zal dit voor de eerste keer moeten gebeuren. 

� Ten behoeve van het groot onderhoud aan bijzonder waardevolle bomen wordt de 
boomeigenaren de mogelijkheid geboden om aanspraak te doen op een tegemoetkoming 
in de kosten middels financiering uit het Bomenfonds. Dit Bomenfonds keert standaard 
bijdragen uit voor maatregelen als onderzoek, groeiplaatsverbetering en snoei. 

� Alle bomen die in de gemeente worden aangeplant komen (in principe) in aanmerking om 
uit te groeien tot bijzonder waardevolle bomen. De toekomst zal uitmaken welke bomen 
daadwerkelijk op de lijst zullen komen. 
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� De gemeente wil het beheer van de gemeentelijk bomen structureren door haar 
bomenbestand regelmatig te inspecteren en het benodigde onderhoud zorgvuldig uit te 
voeren. Dit alles zal in inspectierapporten worden vastgelegd. Het hele bomenbestand 
wordt elke drie jaar geïnspecteerd op uiterlijke gebreken. De zogenaamde 
aandachtsbomen worden eenmaal per jaar bekeken. We gebruiken het digitale 
beheersysteem om met behulp van de inspectierapporten en de uitgevoerde 
onderhoudswerkzaamheden de informatie over het bomenbestand actueel te houden. 
Om een goede inschatting te kunnen maken van de benodigde 
onderhoudswerkzaamheden en de daarbij behorende capaciteit en kosten is een 
nulmeting noodzakelijk. De komende drie jaar zal de afdeling Gemeentewerken 
gebruiken om deze nulmeting uit te voeren. De beheerplanning wordt in grote mate 
bepaald door de uitkomsten van de visuele inspecties. 

� De blijvers willen we de kans geven om tot grote volwassen bomen uit te kunnen groeien 
door de wijkers alsnog weg te halen. Het gaat hierbij vooral om populieren die door hun 
leeftijd veel last krijgen van uitbrekende takken. 

� De klimaatveranderingen brengen nieuwe boomziektes en plagen naar Nederland. De 
gemeente houdt de publicaties hierover scherp in de gaten. 

� De maatregelen om de overlast van bladluizen in lindebomen tot een minimum te 
beperken worden elk jaar geëvalueerd. 

� Op verschillende niveaus van communicatie de bewoners informeren over het 
bomenbeleid. Ten eerste via regelmatige voorlichting in de plaatselijke krant en op de 
gemeentelijke website. Ten tweede via bewonersbrieven en informatieavonden wanneer 
er wat bij hun in de straat gaat veranderen. Maar ook op een actieve manier zoals 
bijvoorbeeld de Leiderdorpse Lente. Hierbij kan natuureducatie een belangrijke rol 
spelen. 

Begroting / globale kostenraming 
Het bomenbeleidsplan is een van de 5 speerpuntprojecten uit het Groenstructuurplan. De 
kosten worden vanuit de voorziening Groenstructuren bekostigd. 
Het merendeel van de vervolgstappen heeft vooral te maken met communicatie, verbeteren 
van procedures, ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal. Deze vervolgstappen kosten vooral 
capaciteit en relatief weinig geld. Binnen de voorziening Groenstructuren is hiervoor de 
komende vijf jaar € 15.000,- op jaarbasis gereserveerd voor.  

Bomenbeheerplan 
De eerste fase is het uitvoeren van de nulmeting. Hierbij gaat het voornamelijk om capaciteit 
(vele uren) en niet zozeer om andere uitgaven. Het vervolgtraject zal zeer waarschijnlijk 
andere kosten met zich meebrengen. Dan gaan we het achterstallig onderhoud wegwerken. 
De onderhoudskosten van de bomen zijn voor volgend jaar in de begroting geraamd op 
€ 40.875,-. Maar hierin zijn de resultaten van de nulmeting nog niet verwerkt. Op dit moment 
is het onmogelijk om hiervoor een realistische kostenraming te maken. Die kosten zullen 
later in beeld moeten worden gebracht. Dit moet resulteren in een realistisch en financieel 
haalbaar onderhoudsplan. 

Bijdrageregeling bijzonder waardevolle bomen en bomenfonds 
Vanaf 2008 is hiervoor € 5.000,- per jaar geraamd vanuit de voorziening Groenstructuren. 
Ervaring van andere gemeenten geeft aan dat een jaarlijks budget van € 5.000,- voldoende 
is voor een bijdrageregeling die maximaal 50% van de totale kosten voor duurzame 
beheermaatregelen, zoals onderzoek, groeiplaatsverbetering en snoei, zoals Leiderdorp dat 
wil invoeren. 

Herplantfonds 
In het herplantfonds zit op dit moment € 26.923,20. Dit geld mag alleen gebruikt worden voor 
het planten van extra bomen, buiten ruimtelijke projecten en herinrichtingen om. 
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