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Samenvatting

Aanleiding
Het huidige bomenbeleid van de gemeente Dongen is 
gebaseerd op de Groenstructuurplannen van Dongen 
en ’s Gravenmoer uit de tweede helft van de negentiger 
jaren. Sinds de negentiger jaren is er veel veranderd op 
het vlak van: functies en waarden die we aan bomen 
toekennen, bedreigingen in de vorm van ziekten en pla-
gen, klimatologische omstandigheden en inzichten bij het 
beheer van bomen. Om met deze veranderingen om te 
kunnen gaan is een goed bomenbeleid gewenst. 

Doel van het beleidsplan
Het nieuwe bomenbeleidsplan heeft als doel het verwe-
zenlijken en behouden van een divers en gezond bomen-
bestand. Het geeft aan hoe de gemeente Dongen de 
komende jaren om wil gaan met haar bomenbestand. 
Het beleidsplan functioneert als leidraad voor het beheer 
en geeft politieke draagkracht aan de uitvoering ervan. 
Het maakt de visie van de gemeente op bomenbeleid 
inzichtelijk voor haar inwoners en reikt duidelijke kaders 
aan voor de aanpak van knelpunten en het omgaan met 
nieuwe ontwikkelingen. 

Werkwijze
Om tot het nieuwe beleidsplan te komen zijn eerst de 
bestaande	plannen	en	het	gevoerde	beleid	geëvalu-
eerd. Dit leverde een aantal knelpunten op. Samen met 
een analyse van het huidige bomenbestand is vervolgens 
een visie  geformuleerd welke is vertaald naar een viertal 
beleidskeuzen. Na consultatie van bewoners zijn 
deze beleidskeuzen vertaald in 7 beleidsdoelen en een 
leidraad voor het beheer. Daarnaast is de bomenstructuur 
geactualiseerd en in beeld gebracht waar ontwikkeling, 
versterking, vervanging en verbetering nodig is van deze 
gewenste bomenstructuur.

Visie
De visie die centraal staat bij het bomenbeleid is:
De gemeente Dongen is groen en moet groen blijven. Zij 
heeft een bomenbestand waarbij bomen tot volle was-
dom komen en optimaal hun functies en waarden kunnen 
vervullen. Een duurzaam en toekomstbestendig bomen-
bestand dat blijvend in kwaliteit verbetert, aantrekkelijk 
is en robuust is. Daarbij gaat kwaliteit voor kwantiteit en 
staat de juiste boom op de juiste plek.



Op basis van de geformuleerde visie en de geïnventari-
seerde knelpunten zijn de volgende vier beleidskeuzen 
uitgewerkt.

1. Kwaliteit versus kwantiteit
2. Juiste boom op de juiste plaats
3. Sortiment en diversiteit
4. Integraal werken

Zeven beleidsdoelen gebaseerd op deze keuzen vormen 
vervolgens de basis van het beleid voor de komende 
jaren en geven richting aan het beheer. Ze kunnen tevens 
ingezet worden bij de evaluatie van het beleid.
Beleidsdoel 1 De gewenste bomenstructuur wordt waar  
  mogelijk verder ontwikkeld en versterkt. 
Beleidsdoel 2 Groeiplaatsen van nieuw te planten bo- 
  men worden duurzaam ingericht. Groei- 
  plaatsen van bestaande bomen die onder 
  deel zijn van de bomenstructuur worden zo  
  nodig verbeterd en geoptimaliseerd.
Beleidsdoel 3 Bestaande bomen en groeiplaatsen wor- 
  den bij werken en projecten beschermd.
Beleidsdoel 4 Toekomstige groeiruimte voor bomen wordt  
  beschermd en veiliggesteld.

Beleidsdoel 5 De diversiteit in soorten en leeftijdsopbouw  
  wordt vergroot.
Beleidsdoel 6 Overlast en hinder wordt verminderd. Over- 
  last en hinder wordt objectief beoordeeld  
  (waardebepaling, status, overlast, veilig 
  heid).
Beleidsdoel 7 De positie van bomen in integrale inrich- 
  tingsprojecten wordt versterkt.

Voor de realisatie van deze beleidsdoelen is de gewenste 
bomenstructuur voor Dongen vastgelegd en een over-
zicht gemaakt van benodigde maatregelen om deze 
structuur duurzaam te ontwikkelen en in stand te houden. 
Daarnaast is een gereedschapskist van beheersinstrumen-
ten nodig. Deels zijn deze te vinden in het ‘Handboek Bo-
men’ van het Normeninstituut waar de gemeente Dongen 
bij haar beheer gebruik van maakt. Aspecten die in dit 
handboek niet of onvoldoende aan bod komen zijn in dit 
plan aan de hand van de thema’s ‘Ontwerp en inrich-
ting’, ‘Beheer en onderhoud’,  ‘Bescherming en handha-
ving’	en	‘Communicatie	en	financiën’	behandeld.



Dongen vanuit de monumentale platanen aan de Kerkstraat. 
Dit beeld, vanaf circa. 36 meter hoogte, Laat zien hoe groen Dongen is. 



1 | Inleiding

onder druk staat. Daarnaast doen zich de laatste decen-
nia regelmatig nieuwe boomziekten en aantastingen voor 
die het bomenbestand bedreigen. Dit vraagt soms om 
gerichte maatregelen en soms ook om bewuste keuzen 
als het gaat om het toepassen van sortimenten.

1.1 Aanleiding
Het huidige bomenbeleid van de gemeente Dongen is 
gebaseerd op het ‘Groenstructuurplan Dongen 1997’ en 
het ‘Groenstructuurplan ´s Gravenmoer 1999’. Vergeleken 
met circa twintig jaar geleden zijn de functies en waarden 
die bomen respectievelijk vervullen en vertegenwoordi-
gen sterk ontwikkeld. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten 
met betrekking tot de inrichting van het groen en het be-
heer van bomen. Om daar invulling aan te kunnen geven 
is een goed bomenbeleid wenselijk. De groenstructuur-
plannen bieden namelijk onvoldoende handvatten om 
om te gaan met de bedreigingen waar bomen nu mee te 
maken hebben. Met deze constateringen is een behoefte 
vastgesteld aan een nieuw boombeleid en een nieuwe 
leidraad voor het beheer van het bomenbestand van de 
gemeente Dongen.

1.2 Doel
Het nieuwe bomenbeleidsplan heeft als doel het verwe-
zenlijken en behouden van een divers en gezond bomen-
bestand. Het geeft aan hoe de gemeente Dongen de 
komende jaren om wil gaan met haar bomenbestand. 

Gemeente Dongen is een middelgrote gemeente ge-
legen aan de rivier De Donge in de provincie  Noord-
Brabant. De gemeente bestaat uit de plaatsen Dongen 
en ’s Gravenmoer en de kernen Vaart en Klein-Dongen. 
De gemeente Dongen ligt op het overgangsgebied tus-
sen zand- en veengronden en kent daarmee een grote 
verscheidenheid aan bodemtypen. Van oudsher kent 
Dongen door deze grote variatie aan bodemtypen ook 
een grote variatie aan op deze bodems voorkomende 
boomsoorten. 

Bomen vormen een belangrijk onderdeel van de open-
bare ruimte. Door hun omvang zijn ze opvallende inrich-
tingselementen in de landschappelijke structuur van stad 
of dorp en buitengebied. Bomen hebben tijd en ruimte 
nodig om gezond en tot volle wasdom uit te kunnen 
groeien. Naast dat bomen een functie als inrichtingsele-
ment vervullen, zijn het levende organismen die groeien, 
bloeien en zich voortplanten. Ze vertegenwoordigen tij-
dens hun levenscyclus verschillende functies en waarden. 
Zo	zijn	ze	op	vele	manieren	belangrijk	voor	flora	en	fauna,	
geven ze schaduw en beïnvloeden ze het microklimaat. 
Mensen voelen zich prettiger en gezonder in een groene 
omgeving	met	bomen.	Bomen	spelen	ook	een	essentiële	
rol in het leefbaar houden van dorpen en steden. Met het 
oog op verwachte klimaatsveranderingen zal het belang 
van bomen in de toekomst alleen maar toenemen.

Bomen worden echter ook bedreigd. In intensief be-
bouwd gebied is de ruimte schaars, waardoor ook de 
ruimte die bomen nodig hebben voor duurzame groei 
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Het beleidsplan functioneert als leidraad voor het beheer 
en geeft politieke draagkracht aan de uitvoering ervan. 
Het maakt de visie van de gemeente op bomenbeleid 
inzichtelijk voor haar inwoners en reikt duidelijke kaders 
aan voor de aanpak van knelpunten en het omgaan met 
nieuwe ontwikkelingen. 
Om ook in de toekomst te kunnen zorgen voor een duur-
zaam en vitaal bomenbestand zijn er duidelijke handvat-
ten nodig voor handhaving, zorg, veiligheid, beheer en 
inrichting van bestaande en nieuwe bomenbestanden. 
Deze worden in het nieuwe bomenbeleidsplan aange-
reikt.

1.3 Werkwijze
Bij het opstellen van het bomenbeleidsplan zijn de volgen-
de stappen gezet:
1. Inventarisatie en evaluatie van het gevoerde be  
 leid en de bestaande plannen
2. Analyse van het huidige bomenbestand
3. Formulering van de visie en vertaling daarvan naar  
 beleidskeuzen
4. Presentatie van de visie en beleidskeuzen aan   
 geïnteresseerde bewoners en belangengroepen
5. Actualisatie van de bomenstructuur
6. Vertaling van de beleidsmaatregelen naar beleids 
 doelen en een leidraad voor het beheer

Ad 1 Bij de inventarisatie en evaluatie is gekeken naar 
het gevoerde beleid en de bestaande groenstructuur-
plannen. Op basis van gesprekken met medewerkers van 
de afdeling Groenbeheer zijn knelpunten geïnventari-
seerd.
Ad 2 Aan de hand van veldbezoeken is het huidige bo-
menbestand geanalyseerd. Boomstructuren zijn ingedeeld 
in ‘Bestaand’, ‘Te ontwikkelen’ en ‘Te verbeteren’.

Ad 3 De visie op groen is gebruikt om de visie op bomen 
te formuleren. Deze visie heeft handen en voeten gekre-
gen door de vertaling naar beleidskeuzen.
Ad 4 De visie en de beleidskeuzen zijn gepresenteerd 
aan geïnteresseerde bewoners en belangengroepen. 
Reacties zijn genoteerd en bij de verdere uitwerking, waar 
nodig, meegenomen.
Ad 5 De bomenstructuur is geactualiseerd en aange-
vuld met enerzijds een nieuwe groep bomen en anderzijds 
boomlocaties die, in aanvulling op al beschermde bomen 
en boomobjecten, een hogere bescherming verdienen.
Ad 6 De beleidskeuzen zijn vertaald naar beleidsdoelen 
en een leidraad voor het beheer. Vervolgens is gekeken 
in hoeverre het door de gemeente gebruikte ‘Handboek 
Bomen’ voorziet in handvatten om het beheer uit te 
voeren. Zaken die in het handboek ontbreken, zijn in het 
beleidsplan opgenomen.

1.4 Leeswijzer
Hoofdstuk 1 heeft een inleidend karakter. 
Hoofdstuk 2 beschrijft de functies en waarden die bomen 
vertegenwoordigen. Het optimaal kunnen vervullen van 
deze functies en waarden staat centraal in het bomenbe-
leidsplan. Het vormt de basis van de visie.
Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de geïnventariseerde 
knelpunten in de huidige situatie.
Hoofdstuk 4 beschrijft de visie en de vertaling daarvan 
naar beleidskeuzen. Aan de hand van vier beleidskeuzen 
wordt het nieuwe bomenbeleid vormgegeven.
Hoofdstuk 5 beschrijft de gewenste bomenstructuur van 
de gemeente Dongen en geeft een overzicht van de te 
verbeteren delen van deze bomenstructuur.
Hoofdstuk 6 geeft de leidraad voor het beheer om van 
visie naar werkelijkheid te komen.
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Bomen vervullen een belangrijke rol in de landschap-
pelijke structuur van dorp of stad en buitengebied en in 
het leefbaar houden van dorpen en steden. Ze verte-
genwoordigen een groot aantal verschillende functies en 
waarden. Het gaat hierbij onder meer om:
• ecologische waarde;
• sociale waarde;
• stedenbouwkundige- en ruimtelijke functie;
• milieutechnische functie;
• cultuurhistorische waarde;
• economische waarde.

2.1 Ecologische waarde (biodiversiteit)
De ecologische waarde van bomen is tweeledig. Enerzijds 
bieden bomen levensruimte aan planten en dieren. Ze 
functioneren als:
• schuilplaats;
• voedselbron;
• slaapplaats;
• overwinteringsplaats;
• groeiplaats voor planten, algen en mossen;
• broed- en voortplantingsgelegenheid.

Anderzijds zijn bomen onderdeel van een ecologische 
verbindingszone of ecologische structuur. Ze vormen een 
‘stapsteen’	tussen	gebieden	of	zijn	een	oriëntatie-element	
voor vleermuizen. De ecologische waarde is onder meer 
afhankelijk van het aantal bomen dat bij elkaar geplant 
wordt en de ruimte tussen die bomen. Hoe meer bomen 

er bij elkaar staan, hoe groter het aantal relaties tussen 
de bomen en de overige planten en dieren is. Daarmee 
neemt ook de ecologische waarde toe. Dit gebeurt ook 
als er meerdere (inheemse) soorten bij elkaar worden 
geplant of als bomen gecombineerd worden met struiken 
en kruidachtigen.

2.2 Sociale waarde
Bomen zijn van oudsher belangrijk voor de mens. Al voor 
de jaartelling werden bomen bij tempels geplant en 
werden bomen als ‘heilige bomen’ vereerd. Ook werd 
er recht gesproken onder een gerechtsboom. Dit soort 
sociale waarden vervullen bomen nog steeds. Zo bepa-
len bomen deels de leefbaarheid van de directe woon-
omgeving. Mensen voelen zich prettiger in een groene 
omgeving met bomen. Aangetoond is dat mensen 
productiever zijn en sneller genezen als zij uitzicht hebben 
op een groene omgeving. Daarnaast dragen bomen in 
hoge mate bij aan de natuurbeleving van volwassenen 
en kinderen. In parken en bossen wordt volop gerecre-
eerd en op warme dagen zijn bomen gewild vanwege de 
verkoeling die ze bieden. Bomen in de stad zijn onmisbaar 
voor de groenbeleving, de seizoensbeleving, de gezond-
heid en het welzijn van mensen.
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2.3 Stedenbouwkundige en ruimtelijke  
 functie (esthetische functie)
Solitaire bomen, boomgroepen, bomenrijen en -lanen 
zijn de opvallendste groene bouwstenen van de buiten-
ruimte. Boombeplantingen kunnen structuren zichtbaarder 
maken en versterken. Zo accentueren bomen en struiken 
in het buitengebied bijvoorbeeld een oude structuur als 
het slagenlandschap.
Bomen hebben ook verkeerskundige functies. Ze kunnen 
routes geleiden, kruisingen en bochten accentueren en 
een snelheidsremmend effect hebben. De invalswegen 
en ontsluitingswegen worden vaak geaccentueerd door 
de bomenstructuur.

Bomen bepalen de beleving van een straat. Dorpen dan-
ken hun aantrekkingskracht mede aan de (oude) bomen 
die het dorpsbeeld bepalen.

Bomen	kunnen	een	camouflagefunctie	hebben	door	
bijvoorbeeld het afschermen of visueel onderbreken van 
onaantrekkelijke bebouwing. 

2.4 Milieutechnische functie
Bomen zijn van groot belang voor het leefklimaat.
Bomen hebben een temperende werking op het micro-
klimaat doordat ze voor schaduw, luwte/windbreking en 
verdamping zorgen. Op plaatsen met veel verhard opper-
vlak draagt de aanwezigheid van bomen dan ook bij aan 
een aangenamer leefklimaat. 
Bomen	leggen	op	hun	bladmassa	fijnstofdeeltjes	vast,	
waardoor	de	hoeveelheid	fijnstof	in	de	lucht	vermindert.	
De	fijnstof	spoelt	na	elke	regenbui	van	het	blad,	waarna	
opnieuw	fijnstof	vastgelegd	kan	worden.	Minder	fijnstof	in	

de lucht heeft een positieve invloed op de volksgezond-
heid (minder astma et cetera). Vooral groot uitgegroeide 
bomen dragen bij aan verbetering van de luchtkwaliteit. 
Het loofoppervlakte van een honderd jaar oude boom 
kan wel 1000 m2 groot zijn. Voor eenzelfde loofoppervlak 
zijn tientallen jonge bomen nodig. 
Bomen zijn ook van belang voor de waterbuffering in de 
stad. Enerzijds vangt de kroon een deel van de neerslag 
in de kroon op (interceptie), waardoor er minder water op 
de grond belandt en er dus minder water hoeft te worden 
afgevoerd. Anderzijds zorgen bomen met hun wortels 
voor doorwortelbare grond en ontstaat, waar afgeval-
len blad kan blijven liggen, een kleine kringloop. Het blad 
verteert ter plekke en stimuleert het bodemleven, wat de 
water- en luchthuishouding van de bodem ten goede 
komt. Hierdoor houdt de grond het vocht beter vast en 
wordt regenwater gebufferd. 

2.5 Cultuurhistorische waarde
De cultuurhistorische waarde van bomen is gekoppeld 
aan de plek waar de bomen staan. Vaak is er een rela-
tie tussen bomen en een gebouw of heeft de boom een 
bijzondere functie in de gemeenschap gehad. Ook be-
plantingen die een vroeger beheer of gebruik uitbeelden 
kunnen cultuurhistorisch waardevol zijn. In het buitenge-
bied zijn dat bijvoorbeeld knotbomen en hakhout. In de 
bebouwde kom zijn dat bijvoorbeeld restanten van oude 
laanstructuren of veedriften. Deze vroegere structuur-
dragers van het landschap zijn tegenwoordig vaak nog 
slechts als losse objecten aanwezig. 
Gedenkbomen vertegenwoordigen eveneens een cul-
tuurhistorische waarde. Overal in Nederland zijn bomen te 
vinden die geplant zijn ter ere van bijzondere gebeurtenis-
sen in het Koninklijk huis, zoals kroningsbomen.
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2.6 Economische waarde
De economische waarde van bomen wordt vaak onder-
schat. De directe waarde van stadsbomen is vrij beperkt, 
maar de indirecte waarde kan daarentegen bijzonder 
groot zijn. 
Met de directe waarde van bomen wordt de houtop-
brengst na kap of snoei bedoeld. Het merendeel van de 
bomen eindigt als brandhout of houtsnippers. De hout-
snippers komen terecht bij de groenrecycling of worden 
gebruikt voor de opwekking van groene stroom. Het ver-
werken van afvalhout tot een hoogwaardig product komt 
slechts incidenteel voor, maar de belangstelling hiervoor 
neemt de laatste jaren sterk toe.
De indirecte waarde van bomen is het kapitaal dat ze ver-
tegenwoordigen bij leven. De indirecte waarde van een 
bomenbestand loopt al snel in de miljoenen euro’s. Er zijn 
diverse modellen ontwikkelt om de waarde van groen in 
en	rond	de	stedelijke	omgeving	te	beschrijven	en	financi-
eel te waarderen. Algemeen erkende methoden voor het 
waarderen van bomen zijn TEEB, I-tree en de Richtlijnen 
van de NVTB voor het bepalen van de monetaire waarde 
van bomen.
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Wortelopdruk Kastanjebloedingsziekte Zonnepanelen
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3 | Inventarisatie knelpunten

In de gemeente Dongen spelen diverse knelpunten rond 
het bomenbeheer. Enerzijds zijn die het gevolg van inrich-
tingskeuzen die in het verleden zijn gemaakt op basis van 
toen geldende inzichten. Dit levert in het huidige straat-
beeld onwenselijke situaties op en leidt tot klachten en 
hoge beheerskosten. Anderzijds ontstaan er knelpunten 
doordat nieuwe ontwikkelingen zich voordoen, waar niet 
afdoende op gereageerd wordt of kan worden. Een voor-
beeld daarvan zijn nieuwe ziekten en plagen en klimaats-
veranderingen die negatieve gevolgen hebben voor het 
bomenbestand. De belangrijkste gesignaleerde knelpun-
ten worden hier beschreven. 

3.1 Beperkte ondergrondse groeiruimte
Veel bomen in Dongen zijn aangeplant in een tijd dat er 
weinig aandacht was voor de ondergrondse groeiplaats-
omstandigheden. Er werd een gat gegraven en de boom 
werd geplant met een kruiwagen ‘goede grond’. Na 
verloop van tijd gaan de wortels op zoek naar vocht en 
voeding en groeien direct onder de aangrenzende ver-
harding. Door diktegroei van de wortels ontstaat wortelop-
druk. Opgedrukte verharding leidt tot gevaarlijke situa-
ties, wortelschade bij herstel van de verharding en hoge 
beheerskosten.

3.2 Nieuwe ziekten en plagen en   
 klimaatverandering
De laatste decennia is er veel schade in het bomenbe-
stand door nieuwe boomziekten en plagen als Kastanje-
bloedingsziekte, Essentaksterfte en de Eikenprocessierups. 
Daarnaast heeft ook de verandering van het klimaat 
invloed op het bomenbestand. Zo hebben grotere schom-
melingen in neerslag en perioden van droogte een nega-
tieve invloed op gevoelige bomen als oude beuken.

3.3 Achterstallig onderhoud
In de huidige situatie is er in de gemeente Dongen sprake 
van achterstallig onderhoud van het bomenbestand. 
Daar zijn twee oorzaken voor aan te wijzen. Een eerste is 
dat de taakverdeling van werkzaamheden tussen de wijk-
ploegen en de bomenploeg niet optimaal is. Een tweede 
is dat de bomenploeg relatief veel tijd kwijt is aan het ad 
hoc oplossen van klachten over het bomenbestand. Dit 
zijn de twee voornaamste redenen dat het gewenste 
onderhoudsniveau niet wordt bereikt. Dit heeft als gevolg 
dat soms onnodig zware ingrepen uitgevoerd moeten 
worden, wat nadelig kan zijn voor de kwaliteit van het 
bomenbestand.
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3.4	 Conflictsituatie	bomen	en			 	
 zonnepanelen
De rijksoverheid stimuleert de ontwikkeling van duurzame 
energiebronnen, zoals zonne-energie. Ook gemeentelijke 
overheden steunen deze ontwikkeling. Bij het plaatsen 
van zonnepanelen op daken van particulieren kan er 
echter	een	conflictueuze	situatie	ontstaan,	waarbij	bo-
men een optimaal rendement van de zonnepanelen in 
de weg staan. Zowel bomen als zonnepanelen dragen bij 
aan een gewenste duurzame samenleving. Er zijn geen 
duidelijke richtlijnen hoe er in dit soort situaties gehandeld 
moet worden.

3.5	 Te	weinig	efficiëntie	bij	vervanging		
 van bomen
Om een vitaal en gezond bomenbestand te behouden, 
moeten bomen met een slechte conditie en met ge-
breken en/of aantastingen vervangen worden. Jaarlijks 
komen daarvoor bomen in aanmerking. Vervanging van 
bomen	is	het	meest	efficiënt	als	dit	gebeurt	tijdens	groot	
onderhoud en/of herinrichting van de openbare ruimte. 
Dergelijke projecten bieden mogelijkheden voor optimale 
inrichting van groeiplaatsen voor bomen. Hoewel een 
dergelijke integrale aanpak in Dongen wordt toegepast, 
gebeurt dit niet structureel, waardoor kansen gemist wor-
den.

“De boom die de één roert tot tra-
nen van geluk is in de ogen van de 
ander slechts een groen ding dat 
in de weg staat”
William Blake 1757 - 1827
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4 | Visie & beleid

Op basis van de huidige inzichten is een visie op het 
bomenbeleid vastgesteld die de leidraad vormt voor het 
beleid en het beheer voor de komende jaren. Deze visie 
vormt het kompas dat aangeeft in welke richting het bo-
menbestand van de gemeente Dongen zich moet gaan 
ontwikkelen. 

4.1 Visie
Het centrale thema van de groenbeleidsplannen is 
‘Dongen Groen moet Groen blijven!’. Dit thema is over-
genomen in het nieuwe duurzame bomenbeleidsplan en 
uitgewerkt in de volgende visie. 

De gemeente Dongen is groen en moet groen blijven. 
Zij heeft een bomenbestand waarbij bomen tot volle 
wasdom komen en optimaal hun functies en waarden 
kunnen vervullen. Een duurzaam en toekomstbestendig 
bomenbestand dat blijvend in kwaliteit verbetert, aantrek-
kelijk is en robuust is. Daarbij gaat kwaliteit voor kwantiteit 
en staat de juiste boom op de juiste plek.

Dit  wordt bereikt  met een bomenbeleid dat:
1. het beheer richting geeft;
2.	 kosten	efficiënt	en	doelmatig	is;
3. transparant en eenduidig is;
4. opgewassen is tegen veranderende omstandigheden.
 

Het streven van de gemeente Dongen is een bomenbe-
leid dat leidt tot:
• een duurzaam boombestand met soorten die aange- 
 past zijn aan de groeiplaats en, waar mogelijk, de  
 groeiplaats aangepast is aan de soort. Dit geldt met  
 name voor de bomen die in het bomenstructuurplan  
 (zie hoofdstuk 5) zijn opgenomen.
• vermindering van aantastbaarheid van het bomen 
 bestand door een geringere ziektegevoeligheid van  
 de soorten en een betere boom- en groeiplaatsbe- 
 scherming.
• een divers bomenbestand in sortiment en leeftijdsop- 
 bouw, passend binnen de gemeente.
• een permanente vermindering van overlast en hinder  
 van bomen, zonder dat daar bomen voor gekapt wor- 
 den.
• een beter beheer voor hetzelfde geld.
 

4.2 Beleidskeuzen
Op basis van de geformuleerde visie en de geïnventari-
seerde knelpunten is een viertal beleidskeuzen uitgewerkt. 
Deze uitwerkingen geven een goed beeld van het beleid. 

1. Kwaliteit versus kwantiteit
2. Juiste boom op de juiste plaats 
3. Sortiment en diversiteit
4. Integraal werken
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Bomen die kunnen vervallen tus-
sen goed geplaatste bomen

Goed geplaatste boom Diversiteit in beplanting
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4.2.1 Kwaliteit versus kwantiteit
Niet het aantal bomen, maar de kwaliteit van het bomen-
bestand is het belangrijkste element van het beleid.

De groeiplaatsomstandigheden zijn een bepalende factor 
voor de kwaliteit van het bomenbestand. Een goede 
groeiplaats biedt een boom voldoende ruimte (zowel on-
dergronds als bovengronds) om zich duurzaam te kunnen 
ontwikkelen. Bij een boom omringd door kabels, leidin-
gen, asfalt, tegels of klinkers is de ruimte daarvoor vaak 
te beperkt. Bij elke aanplant wordt daarom een goede 
groeiplaats ingericht die vervolgens langdurig beschermd 
wordt tegen verstorende invloeden. 
Dit betekent ook dat  bomen bij uitval niet meer automa-
tisch één op één teruggeplaatst worden. Bij de planvor-
ming wordt kritisch gekeken of er genoeg ruimte is voor 
een boom. Is deze ruimte er niet of te weinig, bijvoorbeeld 
door de aanwezigheid van kabels en leidingen, dan 
wordt een kleinere soort of helemaal geen boom geplant. 
De hoeveelheid bomen is niet bepalend voor de toekom-
stige kwaliteit van het bomenbestand. Eén goed ge-
plaatste boom is waardevoller en duurzamer dan enkele, 
verkeerd geplaatste, wegkwijnende exemplaren. Dit kan 
betekenen dat er bij herinrichting in een bestaande straat 
of wijk minder bomen terugkomen, maar dat de kwaliteit 
van het bomenbestand en daardoor de groenbeleving 
vooruitgaat. 

Deze beleidskeuze draagt bij aan de omlooptijd van de 
bomen en vermindert de onderhoudskosten.

4.2.2 Juiste boom op de juiste plaats
De	soortspecifieke	eigenschappen	van	een	boomsoort	
worden bij het ontwerp/beplantingsplan op voorhand 
getoetst op compatibiliteit met de directe omgeving.
Bij door inwoners ervaren overlastsituaties wordt op een 
transparante manier getoetst of er sprake is van de juiste 
boom op de juiste plaats. Tevens wordt een afweging 
gemaakt tussen de meerwaarde die de boom vertegen-
woordigd voor het algemeen belang en de overlast op 
individueel vlak.

Bij de keuze voor een bepaalde boomsoort spelen meer-
dere factoren een rol. De functie(s) en de beschikbare 
groeiruimte zijn echter doorslaggevend voor de keuze. 
Of een boom tot volle wasdom kan komen, hangt af van 
de ruimte en de uiteindelijke grootte die een boom kan 
bereiken. Is de ruimte beperkt, dan wordt er gekozen voor 
een kleinere soort. 

De eigenschappen van een boom bepalen voor een 
groot deel of deze overlast gaat geven. Bomen die be-
kend staan als notoire overlastbomen worden zoveel mo-
gelijk geplant op locaties waar ze geen overlast veroorza-
ken. Zo worden bomen die veel luis aantrekken en bes- of 
vruchtdragende bomen in een gazon of border geplant 
en niet bij parkeerplaatsen.

Bij het kiezen van bomen voor een bepaalde locatie 
wordt kritisch gekeken naar de benodigde beheermaat-
regelen die bomen vragen (denk aan lei- ,vorm- en 
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knotbomen). Er wordt zoveel mogelijk gekozen voor vrij 
uitgroeiende bomen.

Voor de invulling van de maatregel ‘de juiste boom op de 
juiste plaats’ is het kortom telkens zoeken naar de boom 
die: 
• op die groeiplaats tot volle wasdom kan komen;
• zo min mogelijk ziektegevoelig is;
• een overlastniveau met zich mee brengt dat past bij  
 de omgeving;
• geen (verkeers)veiligheidsproblemen veroorzaakt;
• qua leeftijd, soort en omvang bijdraagt aan de diversi- 
 teit;
• beperkt beheerbehoeftig is.

4.2.3 Sortiment en diversiteit
De juiste keuze in sortiment en het toepassen van diversi-
teit maakt het bomenbestand aantrekkelijk, weinig ziekte-
gevoelig en ecologisch waardevol. 

Een aantrekkelijk en gevarieerd bomenbestand bereik je 
door	diverse	soorten	en	variëteiten	aan	te	planten.	De	
speciale eigenschappen van deze bomen (zoals herfst-
kleur, bloei, vorm et cetera) hebben een meerwaarde 
qua beleving en geven ook meerwaarde aan de leefom-
geving.

Een zo gezond mogelijk bomenbestand bereik je door 
monoculturen te voorkomen en bomen aan te planten 
die zo min mogelijk ziekte- en plaaggevoelig zijn. Boom-
ziekten zoals de Kastanjebloedingsziekte en Essentaksterf-
te zijn momenteel verantwoordelijk voor het afsterven van 
veel bomen. Aanplant van hiervoor gevoelige kastanjes 

en essen is daarom niet wenselijk. Toepassing van diversi-
teit is vooral op wijkniveau belangrijk. Dit betekent niet dat 
in elke woonstraat verschillende soorten aanwezig moe-
ten zijn. Maar als in meerdere straten slechts één boom-
soort voorkomt, is dat niet gewenst. Zo’n situatie is namelijk 
erg plaaggevoelig en moet waar dat kan, voorkomen 
worden.

Biodiversiteit is ook van groot belang voor de ecologische 
waarde van de omgeving. Inheemse boomsoorten heb-
ben een meerwaarde ten opzichte van uitheemse soor-
ten. Doordat de soorten onderdeel uitmaken van het lo-
kale ecosysteem werken zij versterkend op dit systeem. Bij 
meer natuurlijke groeiplaatsen (bijvoorbeeld bosvakken in 
parken en grotere groenstroken) en buiten de bebouwde 
kom, wordt bij voorkeur gekozen voor inheemse soorten.

Sommige uitheemse soorten zijn beter bestand tegen de 
gevolgen van klimaatverandering. Dergelijke soorten wor-
den in Dongen zeker ook aangeplant. 

4.2.4 Integraal werken
De verschillende diciplines van het beheer van de open-
bare ruimte worden, in een vroegtijdig stadium, bij de 
planvorming voor werkzaamheden in die openbare 
ruimte betrokken. 

Wanneer de verschillende disciplines van het beheer van 
de openbare ruimte samenwerken, ontstaan er realiseer-
bare en kostenbesparende plannen. Door uitwisseling van 
kennis,	ervaring	en	inzichten	zijn	efficiëntere	oplossingen	
voor knelpunten mogelijk.
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Het vervangen van bomen gebeurt zoveel mogelijk inte-
graal. De verschillende disciplines van het beheer van de 
openbare ruimte stellen in een multidisciplinair overleg de 
meerjarenplanning op, leggen de geplande werkzaam-
heden over elkaar heen en voeren, waar mogelijk, de 
werkzaamheden	gecombineerd	uit.	Dit	werkt	efficiënter	
en beperkt overlast voor omwonenden en weggebruikers. 
Bij integrale projecten wordt met een ‘Groentoets’ vooraf 
bepaald of bomen en/of beplantingen behouden kun-
nen worden. Of behoud mogelijk is, hangt sterk af van 
het soort werkzaamheden dat plaats gaat vinden en de 
kwaliteit en conditie van de bomen. Uiteraard is dit afhan-
kelijk van de omstandigheden en betreft het vaak maat-
werk. Om ervoor te zorgen dat het belang van bomen bij 
integraal werken voldoende geborgd is, kan voorafgaand 
aan het werk een Bomen Effect Analyse uitgevoerd wor-
den.

Met een integrale aanpak van de openbare ruimte zijn er 
meer mogelijkheden om een duurzaam bomenbeleid uit 
te voeren. Zo kan bijvoorbeeld de herinrichting van het 
wegprofiel	gebruikt	worden	om	groeiplaatsen	van	bomen	
duurzaam in te richten door de boven- en ondergrondse 
groeiruimte van de bomen te vergroten.

4.3 Beleidsdoelen
Voorgaande informatie levert samengevat de volgende 
beleidsdoelen op voor de komende jaren. Deze doelen 
vormen de basis van het beleid en geven richting aan het 
beheer. Ze kunnen ingezet worden bij de evaluatie van 
het beleid.

Beleidsdoel 1 De gewenste bomenstructuur wordt waar  
  mogelijk verder ontwikkeld en versterkt. 
Beleidsdoel 2 Groeiplaatsen van nieuw te planten bo- 
  men worden duurzaam ingericht. Groei 
  plaatsen van bestaande bomen die onder- 
  deel zijn van de bomenstructuur worden zo  
  nodig verbeterd en geoptimaliseerd.
Beleidsdoel 3 Bestaande bomen en groeiplaatsen wor- 
  den bij werken en projecten beschermd.
Beleidsdoel 4 Toekomstige groeiruimte voor bomen wordt  
  beschermd en veiliggesteld.
Beleidsdoel 5 De diversiteit in soorten en leeftijdsopbouw  
  wordt vergroot.
Beleidsdoel 6 Overlast en hinder wordt verminderd. Over 
  last en hinder wordt objectief beoordeeld  
  (waardebepaling, status, overlast, veilig 
  heid).
Beleidsdoel 7 De positie van bomen in integrale inrich- 
  tingsprojecten wordt versterkt. 
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5 | Bomenstructuur

De gemeente Dongen heeft een uitgebreid bomenbe-
stand. Het bomenbestand loopt uiteen van gemakkelijk 
vervangbare bosjes en straatbomen tot waardevolle 
boombeplantingen die als belangrijke dragers van het 
groen gezien worden. Om dergelijke waardevolle boom-
beplantingen te kunnen beschermen wordt aan deze 
bomen een bepaalde status toegekend door middel van 
een bomenstructuur. 

Voor het opstellen van deze bomenstructuur is gebruik 
gemaakt van de Groenstructuurplannen van Dongen 
(1997) en ’s Gravenmoer (1999). De in deze plannen 
aanwezige structuren zijn, met enkele aanvullingen, in 
het veld geïnventariseerd en beoordeeld op aanwezig-
heid, herkenbaarheid en de mogelijkheid tot ontwikkeling. 
Dit heeft geleid tot een nieuwe bomenstructuur waarin 
hoofdstructuren, nevenstructuren en waardevolle bomen 
zijn aangegeven. 

Op de kaart zijn alle (gewenste) hoofd- en nevenstruc-
turen weergegeven. Op enkele locaties is nog geen 
structuur aanwezig, maar is ontwikkeling tot hoofd- of 
nevenstructuur gewenst. Wanneer de mogelijkheid zich 
voordoet, bijvoorbeeld bij een herinrichting van een straat 
of herontwikkeling van een wijk, kunnen dergelijke locaties 
als hoofd- of nevenstructuur ingericht worden. De nog te 
ontwikkelen locaties zijn met een stippellijn weergegeven.
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Ontsluitingsweg in de bebouwde kom
(Middellaan, Dongen)

Lange bomenlaan in buitengebied 
(Waspikseweg, ´s Gravenmoer

Natuurlijke begroeing op oude dijken
(Dwarsdijk, ´s Gravenmoer)



Bomenstructuur| 25

5.1 De bomenstructuur

5.1.1 Hoofdstructuur
Onder de hoofdstructuur vallen waardevolle boombe-
plantingen die als belangrijke dragers van het gemeente-
lijk groen gezien worden en een wijkoverstijgende functie 
hebben. 

Langs de oevers van de Donge
(Kerkebos, ´s  Gravenmoer)

De hoofdstructuur bestaat uit:
• lange bomenlanen langs wegen in het buitengebied; 
• ontsluitingswegen in de bebouwde kom;
• natuurlijke begroeiingen op ‘oude’ dijken of langs de  
 oevers van de Donge;
• grote parken en groengebieden;
• entrees van de bebouwde kom.

Grote parken en groengebieden
(Park Vredeoord, Dongen)

Entree bebouwde kom
(Beljaartlaan/Bolkensteeg, Dongen)
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Bomenlaan langs wijkontsluitingsweg 
Paul van Ostayenstraat, Dongen)

Bomenlaan in een woonstraat, tevens A-bomen
(Kerkstraat, Dongen)

Bomenlaan in een woonstraat, tevens A-bomen
(Kerkstraat, Dongen)



Wijkgroen
(Simon Vestdijkstraat, Dongen)

Bomenlaan in het buitengebied 
(Hoefweg, Vaart)
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5.1.2 Nevenstructuur
De nevenstructuur omvat waardevolle boomstructuren 
die op wijkniveau als belangrijke dragers van het gemeen-
telijk groen gezien worden. 

De nevenstructuur bestaat uit:
• bomenlanen langs wijkontsluitingswegen, in woonstra- 
 ten en in het buitengebied;
• wijkgroen;
• historische elzenhagen en houtwallen.

Historische elzenhaag 
(Slagenlandschap bij ’s Gravenmoer)
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Bijzondere boomMonumentale boom
Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ 
(Rosariopark, Dongen)

Zeer beelbepalende bomen
Platanus × hispanica 
(Rijensestraatweg, Dongen)
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5.1.3 Waardevolle bomen
Onder waardevolle bomen vallen bomenlanen, boom-
groepen of individuele bomen die, los van de hoofd- en 
nevenstructuur, een verhoogde status hebben toegekend 
gekregen. Sommige boombeplantingen hebben hierdoor 
een dubbele status. 

De lijst met waardevolle bomen is gebaseerd op de lijst 
van ‘Monumentale en andere waardevolle bomen’ 
zoals opgenomen in bijlage VII van de Cultuurhistorische 
waardenkaart van de gemeente Dongen (versie d.d. 17 
december 2013). Deze lijst is als bijlage 1 in dit rapport 
opgenomen.
 
Er wordt onderscheid gemaakt in vier groepen, namelijk: 
• monumentale bomen (A-bomen);
• zeer beeldbepalende bomen (B-bomen);
• bijzondere bomen (C-bomen);
• particuliere waardevolle bomen.

Om het waardevolle bomenbestand voor de toekomst 
te continueren kent de gemeente Dongen, als aanvul-
ling op de vastgestelde lijst van ‘Monumentale en andere 
waardevolle bomen’, een extra categorie toe, namelijk 
‘beschermwaardige bomen (D-bomen)’. Deze lijst zal de 
komende jaren moeten worden opgesteld.

Monumentale bomen (A-bomen)
Bomen die vanwege hun grootte, breedte, verschijning 
en/of plantjaar een onvervangbare status hebben voor 
de omgeving. 
De bomen moeten minimaal 80 jaar oud zijn en een le-
vensverwachting van meer dan 10 jaar hebben.
 

Voor monumentale lanen of groepen geldt dat ten minste 
¾ van de betreffende bomen aan deze (afzonderlijke) 
criteria moet voldoen. 
Hierbij bestaat een laan uit een rij bomen, aan één of elke 
kant van de weg, met minstens 4 bomen aan één of elke 
kant. Een bomengroep bestaat uit minimaal 3 bomen die 
relatief dichtbij elkaar staan en een eenheid vormen. 

Zeer beeldbepalende bomen (B-bomen)
Bomen die de status monumentaal naderen maar nog 
niet hebben bereikt, omdat ze nog niet oud genoeg zijn. 
De bomen moeten minimaal 70 jaar oud zijn en een le-
vensverwachting van meer dan 10 jaar hebben. 
Voor beeldbepalende lanen of groepen geldt dat ten 
minste ¾ van de betreffende bomen aan deze (afzonder-
lijke) criteria moet voldoen. 
Hierbij bestaat een laan uit een rij bomen, aan één of elke 
kant van de weg, met minstens 4 bomen aan één of elke 
kant. Een bomengroep bestaat uit minimaal 3 bomen die 
relatief dichtbij elkaar staan en een eenheid vormen. 

Bijzondere bomen (C-bomen)
Bomen die qua grootte, breedte, verschijning en leef-
tijd niet per se onvervangbaar zijn, maar een bijzondere 
status hebben gekregen, omdat zij bijvoorbeeld geplant 
zijn ter herdenking van een gebeurtenis of geboorte of 
overlijden van een persoon. 
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Mandelige bomen
Fagus sylvatica
(Hoofdstraat, ‘s Gravenmoer)

Beschermwaardige bomen
Platanus × hispanica
(Looiersplein, Dongen)

Voorbeeld locatie met ruimte voor een monumen-
tale boom van de toekomst
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De bomen moeten een levensverwachting van meer dan 
10 jaar hebben en aan ten minste één van de volgende 
specifieke kenmerken voldoen:
• herdenkingsboom;
• cultuurhistorische waarde;
• markeringsboom;
• kruis- of kapelboom;
• bijzondere (snoei)vormen;
• dendrologische betekenis;
• natuurwaarde;
• zeldzame bomen (hoogste, grootste et cetera);
• adoptievorm;
• genenreservoir (bomen die een belangrijke vertegen- 
 woordiger van een soort zijn).

Beschermwaardige bomen (D-bomen)
Onder deze categorie vallen:
• bomen die aan de criteria van A-, B- of C-bomen vol- 
 doen, maar nog niet als zodanig zijn vastgesteld; 
• bomen die nog niet aan de criteria van A-, B- of C- 
 bomen voldoen, maar vanwege hun potentie tot ver- 
 dere groei en ontwikkeling al wel beschermwaardig  
 zijn.
 Op sommige locaties is veel ruimte voor het inrichten 
van een groeiplaats. Dergelijke locaties kunnen gebruikt 
worden voor het aanplanten en laten ontwikkelen van 
de monumentale bomen voor de toekomst. Door deze 
locaties een status te geven, zijn de bomen beschermd en 
kunnen zij zich vrij ontwikkelen.

Particuliere waardevolle bomen in gemeentelijk onder-
houd
De gemeente Dongen heeft ook een beperkt aantal 
particuliere waardevolle bomen in onderhoud. Het initia-
tief om een particuliere boom door de gemeente te laten 
onderhouden, ligt bij de burger. De aangemelde parti-
culiere bomen staan op de lijst ‘Monumentale en andere 
waardevolle bomen’. 
Een boom komt in aanmerking voor deze onderhouds-
vorm, als hij wordt aangemeld en als hij voldoet aan de 
gestelde criteria voor waardevolle en beschermwaardige 
bomen. Daarnaast moet de boom van beeldbepalende 
waarde zijn voor de openbare ruimte en moet de boom-
kroon de openbare ruimte raken.

Mandelige bomen
Binnen de gemeente Dongen is ook een aantal bomen 
en bomenlanen mandelig. Dit wil zeggen, dat zowel de 
gemeente als de eigenaar van het perceel waarin de 
boom (gedeeltelijk) staat, eigenaar zijn. Bij werkzaam-
heden om en aan de boom moeten beide eigenaren 
overleg plegen en tot overeenstemming komen alvorens 
tot uitvoering over te gaan. 
Voorbeelden van mandelige bomen zijn te vinden langs 
de Hoofdstraat in ’s Gravenmoer en langs de Vennen in 
Dongen.
Een boom is mandelig wanneer (een deel van) de stam-
voet van de betreffende boom op zowel gemeentelijke 
als particuliere grond staat.
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5.2 Inventarisatie bomenstructuur
Voor het opstellen van de nieuwe bomenstructuur zijn de 
aanwezige structuren zoals beschreven in de groenstruc-
tuurplannen, met enkele aanvullingen, in het veld geïn-
ventariseerd en beoordeeld op aanwezigheid, herken-
baarheid en de mogelijkheid tot ontwikkeling. 
Uitgangspunt hierbij was het waarborgen van en het in 
stand houden van de kwaliteit van de het bomenbe-
stand. Locaties waar verbetering van de structuur ge-
wenst is, zijn in kaart gebracht. 

Maatregelen
Er zijn verschillen maatregelen die je kunt uitvoeren om de 
structuur te verbeteren.
Aanvullen: Daar waar de structuur geen doorlopende bo-
menlaan vormt of op andere wijze om aanvulling van de 
bestaande situatie vraagt, wordt de structuur aangevuld. 
De maatregel betreft het aanplanten van bomen. 
Dunnen: Voor een kwalitatieve instandhouding van de 
structuur is dunning gewenst. In de bestaande situatie is 
sprake van een te hoge onderlinge concurrentie waar-
door verzwakking van individuele bomen op kan treden. 
De maatregel betreft het verwijderen van een  deel 
van de bomen in de structuur, bij voorkeur zijn dat de 
minst ontwikkelde en/of meest verzwakte bomen.
Groeiplaatsverbetering: Voor een aantal locaties is het 
voor een kwalitatieve instandhouding nodig om groei-
plaatsverbetering uit te voeren. In de huidige situatie  
is er sprake van omstandigheden die het voortbestaan-
van de structuur bedreigen of hinder veroorzaken voor  
de gebruiksfuncties binnen de structuur. De maatregelen 
kunnen bestaan uit het vergroten van boomspiegels, 
vergroten of verbeteren van de bewortelbare ruimte, be-
scherming plaatsen om maai- of aanrijdschade te voor-
komen, aanpassen van het maaibeheer, vervangen van 
gazon door boomborders met kruidachten en/of heesters 
ten gunste van ‘De kleine kringloop’et cetera.

Ontwikkelen: Een aantal locaties hebben de bestemming 
hoofdstructuur gekregen, maar zijn in de huidige situatie 
nog niet als zodanig ingericht. Het kan zijn dat er momen-
teel nog geen bomen staan. De maatregel bestaat uit het 
inrichten of aanvullen van de locatie en/of het uitvoeren 
van  groeiplaatsverbetering. 
Ook is het mogelijk dat er, in de huidige inrichting, geen 
ruimte beschikbaar is voor ontwikkeling van de structuur. 
De maatregel bestaat er dan uit de structuur in te richten 
zodra de mogelijkheid zich voordoet en hiervoor de mid-
delen beschikbaar zijn.
Vervangen: Daar waar de huidige structuur niet meer te 
handhaven is, worden bomen vervangen.

Urgentie
Afhankelijk van de aard van de benodigde maatregelen 
en de houdbaarheid van de huidige situatie is aan alle 
maatregelen een urgentie gekoppeld. Er zijn drie catego-
rieën	onderscheiden:
• hoge urgentie: bij een hoge urgentie is op korte ter- 
 mijn ingrijpen nodig om de structuur kwalitatief te  
 kunnen behouden. De maatregelen moeten voor 2020  
 worden uitgevoerd.
• gemiddelde urgentie: bij een gemiddelde urgentie is  
 het nodig om in te grijpen gedurende de looptermijn  
 van dit beleidsplan. De maatregelen moeten voor 2030  
 worden uitgevoerd.
• lage urgentie: bij een lage urgentie is het kwalitatief  
 voortbestaan van de structuur niet in gevaar en er is  
 geen sprake van een nog te ontwikkelen structuur. De  
 maatregelen kunnen na 2030 worden uitgevoerd.

In de volgende paragrafen wordt de bomenstructuur 
per dorpskern weergegeven. De te verbeteren en te 
ontwikkelen boomstructuren zijn hierin gearceerd. De 
gearceerde gebieden en de waardevolle bomen waarbij 
groeiplaatsverbetering gewenst is, zijn in de bijbehorende 
tabellen uiteengezet. 
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5.2.1 Maatregelen Dongen

Hoofdstructuur Object /straatnaam Te verbeteren Urgentie
Belangrijke lanen Eindsestraat te ontwikkelen laag

Berlagestraat dunning gemiddeld
Bolkensteeg tussen Onkelsloot &  Beljaartlaan aanvullen laag
Monseigneur Nolenslaan groeiplaatsverbetering hoog
Monseigneur Schaepmanlaan groeiplaatsverbetering hoog
Steenstraat aanvullen laag
Sint Josephstraat tussen Hoge Ham en Tramstraat te ontwikkelen laag
Tramstraat tussen Sint Josephstraat en Wilhelminaplein te ontwikkelen laag
Vennen groeiplaatsverbetering hoog
Vierbundersweg aanvullen gemiddeld

Grote parken en 
groengebieden

Park Vredeoord te ontwikkelen gemiddeld

Entree bebouw-
de kom

Middellaan te ontwikkelen gemiddeld
Lage Ham/Beljaartlaan te ontwikkelen gemiddeld
Procureurweg/Onkelsloot te ontwikkelen gemiddeld
Berlagestraat/Eindsestraat te ontwikkelen gemiddeld

Nevenstructuur Object /straatnaam Te verbeteren Urgentie
Belangrijke lanen Beethovenstraat aanvullen gemiddeld

De Slof aanvullen gemiddeld
Industriestraat aanvullen gemiddeld
Kerkstraat (Platanen) groeiplaatsverbetering hoog
Rembrandtstraat aanvullen gemiddeld
Sluisweg tot aan Ruysdaelstraat aanvullen gemiddeld

Wijkgroen parkje Julianastraat, Emmastraat en Prins Hendrikstraat groeiplaatsverbetering hoog
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Waardevolle 
bomen

Object /straatnaam Te verbeteren Urgentie

A Ardennenpad: Robinia pseudoacacia groeiplaatsverbetering hoog
A Hoge Ham 124: Fagus sylvatica "Atropunicea" groeiplaatsverbetering hoog
A Hoge Ham 126: Fagus sylvatica "Atropunicea" groeiplaatsverbetering hoog
A Hoge Ham / Nieuwstraat (Park Vredenoord): Fagus, Quercus, Cedrus, 

Acer 
groeiplaatsverbetering hoog

C Hoge	Ham	/	Nieuwstraat	(Park	Vredenoord):	Liquidambar	styraciflua groeiplaatsverbetering hoog
A Oranjeplein (park): Liriodendron tulpifera groeiplaatsverbetering gemiddeld
A Rosario: Fagus in rij groeiplaatsverbetering 

(fase 2)
hoog

A Rosariopark: Fagus sylvatica groeiplaatsverbetering 
(fase 2)

hoog

A Schoolstraat: Platanus x hispanica groeiplaatsverbetering hoog
A Sint Josephstraat: Robinia pseudoacacia groeiplaatsverbetering hoog
A Sint Josephstraat– Akkermansstraat: Aesculus hippocastanum groeiplaatsverbetering hoog
A Protestantse Kerk Dongen groeiplaatsverbetering gemiddeld
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5.2.2 Maatregelen ‘s Gravenmoer

Hoofdstructuur Object /straatnaam Te verbeteren Urgentie
Belangrijke lanen Hoofdstraat groeiplaatsverbetering hoog

Kerkebos, Fagus groeiplaatsverbetering hoog
kerkdijk groeiplaatsverbetering gemiddeld
Waspikseweg dunning/ aanvullen hoog
Wielstraat     aanvullen laag
Wilhelminalaan groeiplaatsverbetering laag

Waardevolle 
bomen

Object /straatnaam Te verbeteren Urgentie

A Kerkdijk 1: Tilia Vulgaris groeiplaatsverbetering hoog
C Lange Veertel: Quercus palustris  groeiplaatsverbetering gemiddeld
A Molendijk: Quercus robur   groeiplaatsverbetering hoog
A Zwaanstraat: Fagus sylvatica groeiplaatsverbetering hoog
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5.2.3 Maatregelen Klein Dongen en Vaart

Klein Dongen
Hoofdstructuur Object /straatnaam Te verbeteren Urgentie
Entree bebouw-
de kom

Fazantenweg/Gaasjesweg te ontwikkelen gemiddeld

Vaart
Hoofdstructuur Object /straatnaam Te verbeteren Urgentie
Belangrijke lanen Gemeenteweg groeiplaatsverbetering laag

Vaartweg vervangen hoog
Entree bebouw-
de Kom

Gaasjesweg/Vaartweg te ontwikkelen gemiddeld

Nevenstructuur Object /straatnaam Te verbeteren Urgentie
Belangrijke lanen Mr. Janssenweg groeiplaatsverbetering laag
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Soortenverdeling over familiesaceraceae
altingiaceae
aquifoliaceae
aracalia
betulaceae
bignonioceae
cercidypylaceae
fabaceae
fagaceae
ginkgoceae
hamameliaceae
juglandiaceae
magnoiliaceae
malvaceae
moraceae
nothofagaceae
oleaceae
paulowniaceae
pineaceae
platanaceae
rosaceae
rutaceae
saliaceae
sapindaceae
simaroubaceae
taxodiaceae
ulmaceae

  Aantal
  752
  184
  4
  2
  1511
  37
  8
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  5159
  65
  2
  58
  99
  1995
  14
  6
  1918
  16 
  122
  328
  681
  25 
  991
  102
  30
  60
  207
  14618
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• diversiteit in soorten ter voorkoming van monoculturen  
 in verband met ziektegevoeligheid;
• ziekte- en plaaggevoeligheid van boomsoorten;
• diversiteit in leeftijd om jaren met grote uitval te voorko- 
 men; 
• belevingsaspecten zoals boomgrootte, kroonvorm,  
 kleur en vorm van blad, herfstkleur, bloesem, vrucht,  
 geur, bloeitijd en eventuele overlast hiervan;
• ecologische waarde.

Diversiteit: 30/20/10 regel
Diversiteit in het sortiment speelt een belangrijke rol bij de 
weerbaarheid tegen ziekten en plagen. Monoculturen zijn 
bij uitstek kwetsbaar voor de ontwikkeling en snelle ver-
spreiding van ziekten en plagen. Door gebruik te maken 
van de 30/20/10 regel voorkom je dat het bomenbestand 
te kwetsbaar wordt voor ziekten en plagen. 

Gemeente Dongen streeft ernaar dat: 
• maximaal 30 procent van het totaal uit één familie  
 bestaat, bijvoorbeeld Salicaceae,
• maximaal 20 procent van het totaal uit een bepaald  
 geslacht bestaat, zoals Populus, 
• maximaal 10 procent van het totaal uit een bepaalde  
 soort of cultivar bestaat, zoals ‘Robusta’.

Op de pagina hiernaast is de familieverdeling weergege-
ven. Op dit moment bestaat 35 procent van het totale 
bomenbestand uit de familie ‘Fagacea’ (eiken en beu-
ken). Dit wetende, zullen bij uitval en vervanging van bo-
men, eiken en beuken tijdelijk minder worden aangeplant. 

Voor de realisatie van de in hoofdstuk 4 genoemde 
beleidsdoelen is een gereedschapskist van beheersinstru-
menten nodig. Het gaat daarbij om normen, eisen, inrich-
tingsprincipes, keuze- en toetsingsschema’s et cetera. 

De gemeente Dongen maakt voor haar beheer gebruik 
van het ‘Handboek Bomen’ van het Normeninstituut. In 
dit handboek is voor een breed scala aan beheersonder-
werpen een praktisch bruikbare set aan normen en eisen 
opgenomen. In dit hoofdstuk worden aspecten behan-
deld die in het handboek niet of onvoldoende aan bod 
komen om het beleid te kunnen realiseren. Aan de hand 
van de volgende vier beheerthema’s worden die aspec-
ten behandeld:
• Ontwerp en inrichting
• Beheer en onderhoud
• Bescherming en handhaving
•	 Communicatie	en	financiën

6.1  Ontwerp en inrichting

6.1.1 Soortkeuze
Bij de boomsoortkeuze zijn de volgende criteria van be-
lang:
• grondsoort / bodemopbouw, (fysisch, chemisch en  
 biologisch);
• standplaats (open grond, gazon, verharding);
• boven- en ondergrondse groeiruimte;

Van visie naar werkelijkheid| 43



Inheemse of uitheemse soorten 
Inheemse bomen hebben een grotere ecologische 
waarde dan uitheemse soorten. Het inheemse sortiment 
is echter beperkt, waardoor niet voor alle stedelijke groei-
plaatsen een optimaal passende inheemse boomsoort 
beschikbaar is. De groeiplaatsomstandigheden zijn vaak 
niet optimaal voor inheemse soorten: te veel verharding, 
gemiddeld hogere temperaturen en te droog. Ze wijken te 
veel af van de natuurlijke groeiplaatsen van de inheemse 
soorten.
Uitheemse soorten en cultivars stellen andere eisen aan 
groeiplaatsomstandigheden en vormen dan ook een 
welkome aanvulling op het sortiment. Daarnaast hebben 
deze soorten vaak een hoge belevingswaarde en estheti-
sche waarde.
Voor het maken van de juiste keuze is de locatie en vooral 
ook de functie die de beplanting moet vervullen van es-
sentieel belang. Bij enigszins natuurlijke groeiplaatsen in 
het buitengebied en in groenstroken en -zones, worden 
waar mogelijk inheemse bomen geplant. In een meer ste-
delijke omgeving passen bomen die aangepast zijn aan 
de plaatselijke omstandigheden en geschikt zijn voor de 
gewenste functie(s).

6.1.2 Kwaliteit plantmateriaal

Herkomst
Een belangrijke vuistregel bij de aanschaf van plantma-
teriaal is: grondsoort bij grondsoort. Er zijn kwekerijen op 
zandgrond en kwekerijen op kleigrond. Het plantmateriaal 
is gewend aan de eigenschappen van de bodem waar 
het gekweekt is. Plantmateriaal afkomstig van een kwekerij 
op kleigrond zal moeite hebben om zich aan te passen 
aan een plantlocatie met zandgrond en vice versa.

Ent-onderstamproblemen
Bij	geënt	plantmateriaal	kunnen	ent-onderstamproblemen	
ontstaan, oftewel onverenigbaarheid. Hierdoor ontstaat 
een verhoogd risico op windworp en scheefwaaien. Het 
heeft in deze gevallen de voorkeur om soorten op eigen 
onderstam toe te passen. In de bijlage ‘Tabel ent-onder-
stam-problemen’ (bijlage 2) zijn de soortencombinaties 
met kans op onverenigbaarheid weergegeven. Gemeen-
te Dongen kiest ervoor, om onnodige risico’s te voorko-
men, om bomen vanaf 15 meter en hoger (1e grootte) 
alleen op eigen wortel toe te passen.

Kwaliteitseisen
Plantmateriaal	moet	bij	aflevering	voldoen	aan	de	gestel-
de eisen. Voor de kwaliteitseisen zijn landelijke richtlijnen 
vastgesteld. De keuring wordt uitgevoerd aan de hand 
van het ´Handboek bomen´. 

6.1.3 Groeiplaatsinrichting, aanplant en nazorg
Om te bepalen of een groeiplaats geschikt is voor aan-
plant wordt gebruikgemaakt van het ‘Toetsingsschema 
nieuwe aanplant’ (bijlage 3). 

Bij het inrichten van een nieuwe groeiplaats en het uitvoe-
ren van aanplant en nazorg wordt gebruikgemaakt van 
de richtlijnen zoals opgenomen in bijlage 1 ‘Ontwerpnor-
men bomen’ van het ´Handboek bomen´.

De kleine kringloop
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het prin-
cipe van ‘De kleine kringloop’. Hierbij kan afgevallen blad 
onder de boom blijven liggen en ter plekke verteren. Dit 
stimuleert de ontwikkeling van het bodemleven en zorgt 
voor een betere bodemstructuur. Daarmee verbetert de 
water- en luchthuishouding van de bodem. 
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6.2 Beheer en onderhoud

6.2.1 Boomveiligheidscontrole
Als eigenaar van een bomenbestand heeft de gemeente 
een zorgplicht. De gemeente moet zorgen voor goed 
beheer. Als ze dit nalaat, kan ze aansprakelijk worden 
gesteld bij eventuele schade of letsel. 
Goed beheer kan worden aangetoond door het bomen-
bestand periodiek te schouwen (boomveiligheidscontrole) 
en de bevindingen vast te leggen in een rapportage of 
beheersysteem. De maatregelen die voortkomen uit de 
schouw moeten binnen een bepaalde termijn worden 
uitgevoerd. 
Hoe vaak een boom geschouwd moet worden is afhan-
kelijk van het veiligheidsrisico dat de boom oplevert voor 
zijn omgeving. Dit risico zit met name in de gevaarzetting 
van de boom. Een kleine boom zal bij omwaaien minder 
schade aanrichten dan een grote boom en een boom 
langs een drukke verkeersroute levert doorgaans meer 
gevaar dan een boom in het gazon of in een groenstrook. 
Uitgangspunt is dat bomen die gevaar kunnen opleveren 
periodiek een veiligheidscontrole ondergaan en dat de 
maatregelen die daaruit voortkomen altijd worden uitge-
voerd. Veiligheid boven alles! 

Een boomveiligheidscontrole is een relatief kostbare zaak. 
Om kosten te besparen kan de aandacht zich richten op 
bomen met een redelijke tot hoge gevaarzetting. Bomen 
met een lage gevaarzetting (zoals knotwilgen, bomen van 
de 3e grootte in kleine rustige straten, bomen in gazon 
en groenstroken) kunnen dan met een lagere frequentie 
geschouwd worden. Een andere manier om kosten te be-
sparen is voor de onderhoudssnoei mensen in zetten die 
tevens bevoegd zijn als boomveiligheidscontroleur om de 
schouw tegelijk met de onderhoudssnoei te laten uitvoe-

ren. De bevindingen moeten daarbij  wel geregistreerd 
worden en/of doorgegeven worden aan de beheerder.

6.2.2 Verzoek tot kap of snoei
Bij een verzoek of vordering tot kap of snoei van gemeen-
telijke bomen, hanteert gemeente Dongen de ‘Toetsings-
criteria waarde & overlast’. Deze criteria zijn in bijlage 4 
weergegeven. In bijlage 5 staat een toelichting  op de 
toetsingscriteria. 

Uitgangspunt is dat gemeentelijke bomen in principe niet 
worden gesnoeid of gekapt. Hinder van overhangende 
takken, bladval, vrucht, schaduw of luizen is geen reden 
voor snoei, tenzij:
• takken van bomen directe schade veroorzaken door 
 dat ze de gevel of het dak et cetera raken;
• bij toepassing van de toetsingscriteria voor waarde en  
 overlast, de waarde minus de overlast kleiner is dan nul. 

Eventueel uit te voeren snoei mag er niet toe leiden dat 
de boom duurzaam in zijn voortbestaan wordt bedreigd 
of ernstig in zijn vorm wordt aangetast. 



Zonnepanelen
Regelmatig wordt overlast gemeld door bomen in relatie 
tot zonnepanelen. Hierbij gelden de volgende uitgangs-
punten:
• In bestaande situaties is het uitgangspunt dat bestaan- 
 de bomen worden behouden. De boom gaat vóór en  
 bij de plaatsing van een zonnepaneel moet daar  
 rekening mee gehouden worden. Ook als de boom in  
 de toekomst nog zal groeien. 
• Op nieuwbouwlocaties waar bomen worden aange- 
 plant wordt rekening gehouden met de aanwezigheid  
 van zonnepanelen en/of de eventuele plaatsing daar 
 van. 
• Bij de herinrichting van gebieden waarbij sowieso al  
 bomen gekapt of gesnoeid zouden moeten worden,  
 gelden dezelfde regels als voor nieuwbouwlocaties. 
• Als het vanuit herinrichtingsplannen niet nodig is om  
 bestaande bomen te kappen of te snoeien, gelden  
 dezelfde regels als voor bestaande situaties.

Allergieën
Diverse boomsoorten, met name windbestuivers als els 
en berk, produceren pollen die allergische reacties (hooi-
koorts) kunnen oproepen. Het kappen van bomen van-
wege klachten die samenhangen met dergelijke reacties 
heeft weinig zin. Overlast gevende pollen verspreiden 
zich, door middel van wind, over meerdere kilometers. 
In de wijde omgeving van Dongen staan grote aantal-
len windbestuivers. Het aantal pollen dat zich lokaal in 
de lucht bevindt, wordt door kap slechts in zeer beperkte 
mate verminderd.

6.2.3 Ziekten en plagen
Boomziekten zoals de Kastanjebloedingsziekte en Essen-
taksterfte zijn momenteel verantwoordelijk voor het afster-
ven van veel bomen. Tussen aantasting en afsterven zitten 
echter vaak verschillende stadia. Daarnaast sterft niet 
elke aangetaste boom af. Wat er met een aangetaste 
boom moet gebeuren, verschilt dan ook per boom en per 
aantasting. 
Voor de meeste aantastingen geldt dat vanaf het mo-
ment van waarneming tot het moment van verwijderen 
jaarlijks een controle vereist is om de ontwikkeling van de 
aantasting te monitoren. Bij een verhoogd risico op in-
stabiliteit en/of stam- of takbreuk kan er zodoende tijdig 
worden ingegrepen en is de veiligheid van de omgeving 
gewaarborgd. 
Het aanplanten van de ziektegevoelige kastanjes en es-
sen is momenteel af te raden. Maar omdat niet alle soor-
ten binnen de geslachten Aesculus en Fraxinus vatbaar 
zijn, kunnen bij (relatief grootschalige) aanplant bewezen 
immune soorten zoals Aesculus indica of Fraxinus exelsior 
‘Atlas’ goed geplant worden.

6.2.4 Inboet
Bij uitval van bomen vindt er eerst een onderzoek plaats 
naar de reden van uitval. Voordat tot herplant wordt over-
gegaan worden (indien nodig) de groeiplaatsomstandig-
heden verbeterd. Om te toetsen of inboet kan plaatsvin-
den, kan het ‘Toetsingschema inboet’ (bijlage 4) gebruikt 
worden.
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6.2.5 Groeiplaatsverbetering
Als een boom uitvalt of een conditievermindering ver-
toont, ligt de oorzaak vaak bij de groeiplaats. Met een 
onderzoek kun je vaststellen wat de problemen zijn en 
of groeiplaatsverbeterende maatregelen gewenst zijn. 
Aspecten die onderzocht kunnen worden, zijn:
• de hoeveelheid doorwortelbare ruimte;
• de voedingstoestand van de bodem; 
• de zuurstofvoorziening;
• de vochtvoorziening.

Afhankelijk van de aard van de problemen zijn vaak 
meerdere oplossingen mogelijk. De ‘Tabel groeiplaatsver-
betering’ (bijlage 5) geeft een overzicht van veel voorko-
mende groeiplaatsproblemen, mogelijke oplossingen en 
een aantal methoden om die te kunnen realiseren. 

Het aanleggen van boomborders kan een duurzame op-
lossing bieden voor de meest voorkomende groeiplaats-
problemen. 
Door de borders kan afgevallen blad onder de boom 
blijven liggen en ter plekke verteren. Hierdoor ontstaat het 
principe van ‘De kleine kringloop’. Het stimuleert de ont-
wikkeling van het bodemleven en zorgt voor een betere 
bodemstructuur. Daarmee verbetert de water- en lucht-
huishouding van de bodem.

6.2.6 Snoei
Om het bomenbestand veilig en duurzaam te beheren, 
moeten bomen in het stedelijk gebied in de meeste 
gevallen periodiek gesnoeid worden. Er zijn verschillende 
redenen om te snoeien. Veiligheid voor de omgeving is 
de belangrijkste. De boomveiligheidscontrole levert de 
informatie welke bomen om veiligheidsredenen gesnoeid 
moeten worden. Verder is de benodigde snoei afhanke-

lijk van de randvoorwaarden vanuit de omgeving, zoals 
de gevaarzetting en de doorrijhoogte, de levensfase en 
conditie van de boom. 
Na aanplant is de snoei in eerste instantie gericht op het 
verkrijgen van een solide stam met de gewenste takvrije 
stamlengte en een goed ontwikkelde, blijvende kroon 
(begeleidingssnoei). Vervolgens is de snoei gericht op het 
voorkomen van schade en het zo goed mogelijk behou-
den van de boom (onderhoudssnoei). Ook het in stand 
houden van een gewenste vorm kan reden tot snoeien 
zijn (vormsnoei, bijvoorbeeld bij leilindes).
Regelmatig ontvangt de gemeente verzoeken van inwo-
ners om bomen te snoeien. Als er buiten bovengenoemde 
redenen geen aanleiding is om te snoeien, gebeurt dat in 
principe niet.

6.2.7 Dunningsmethodiek ten behoeve van ‘master 
 bomen’ 
In het openbaar groen wordt bij bomen vaak gerekend 
met een maximale omlooptijd van 80 jaar. Onder opti-
male groeiomstandigheden kunnen veel boomsoorten 
echter een hogere omlooptijd bereiken en zelfs meerdere 
eeuwen oud worden. Bomen met de potentie om echt 
oud te kunnen worden, zogenaamde ‘masterbomen’, 
kunnen ook binnen Dongen op termijn een belangrijke 
rol gaan spelen. Door nu bestaande bomen binnen een 
beplanting aan te wijzen als ‘masterboom’ en dunningen 
in de beplanting zo uit te voeren dat deze masterboom 
zich optimaal en laag vertakt kan ontwikkelen, worden 
optimale voorwaarden geschapen om op langere ter-
mijn van deze ‘masterbomen’ te kunnen genieten. Op de 
volgende pagina staat een methodiek beschreven om 
vanuit een groep (jonge) bomen, via gerichte snoei en 
dunning, te komen tot één vrij uitgroeiende, laag vertakte 
‘masterboom’.



Anders dan bij een standaard bosbouw dunning, waarbij 
je in elke fase bekijkt welke de beste bomen zijn en je in 
functie daarvan andere bomen rooit, wordt hier in de be-
ginfase bepaald welke boom uiteindelijk zal over blijven. 
Het basisprincipe is dat de kruin van de ‘masterboom’ 
steeds voldoende licht moet krijgen om te voorkomen dat 
de onderste takken afsterven door lichtgebrek en dat de 
boom (te) hoog opgekroond raakt. Daarom worden bij 
iedere dunningsronde alle bomen waarvan de takken tot 
minder dan 3 m van de kroonrand van de master groeien 
geveld of gesnoeid.

Er zijn 2 mogelijkheden om de dunningsmethodiek uit te 
voeren:
• Met tussentijdse snoei om de 4 jaar, waarbij een deel  
 van de uiteindelijke wijkers sterk gesnoeid wordt in func- 
 tie van de master. In deze situatie is er een permanente  
 lommerrijke uitstraling en zijn de wijzigingen in het beeld  
 beperkt. De beheerkosten zijn echter hoger.
• Zonder tussentijdse snoei, waarbij wijkers steeds, om de  
 8 jaar, volledig gerooid worden. Dit geeft sterkere wijzi 
 gingen in het beeld maar de beheerkosten zijn lager.

Vooral in de laatste fasen, wanneer er nog maar en kele 
‘grotere’ bomen over blijven, kan het tussentijds sterk 
snoeien (gefaseerde kap) van de wijkers sterke wijzigingen 
in het beeld beperken en het uiteindelijke rooien van de 
wijkers meer aanvaardbaar maken.
Bij de illustraties hiernaast is ervan uit gegaan dat er elke 
10 jaar een dunningsingreep wordt uitgevoerd. Tussentijds 
(elke 5 jaar) wordt onderhoudssnoei uitgevoerd.
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6.3 Bescherming en handhaving

6.3.1 Bedreiging/schade aan bomen

Werken rondom bomen
Bij alle werkzaamheden rondom bomen moet schade 
aan bomen voorkomen worden. Daartoe moeten de 
nodige beschermende maatregelen toegepast worden. 
De toegepaste maatregelen zijn conform de in het ‘Hand-
boek bomen’ gestelde eisen. 
Bij de uitvoeringsfase is het essentieel dat toezicht gehou-
den wordt op naleven van de eisen en randvoorwaarden 
zoals opgenomen in het betreffende bestek of een Bo-
men Effect Analyse. Bij (zeer) waardevolle bomen is het 
van belang dat dit toezicht (mede) geschiedt door een 
European Treeworker, een European Treetechnician of ie-
mand met aantoonbaar vergelijkbare kennis en ervaring.

Bomen Effect Analyse
Bij werkzaamheden waarbij een boom, die onderdeel is 
van de bomenstructuur, potentieel bedreigd wordt, moet 
een Bomen Effect Analyse (BEA) worden opgesteld. Hieruit 
wordt duidelijk wat de impact van de plannen op de te 
behouden boom is en op welke manier eventuele nade-
lige gevolgen kunnen worden voorkomen of beperkt. Een 
BEA moet voldoen aan verplichte inhoudseisen zoals ge-
hanteerd in het ‘Handboek bomen’ en gemaakt worden 
door	een	gecertificeerde	European	Treetechnician	of	ie-
mand met aantoonbaar vergelijkbare kennis en ervaring. 

Schade aan bomen
Indien schade aan gemeentelijke bomen wordt toege-
bracht, wordt deze schade zoveel mogelijk op de veroor-
zaker verhaald. De schade wordt vastgesteld conform de 
methode van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs 

van Bomen (NVTB) zoals omschreven in het ‘Handboek 
Bomen’.

6.3.2 Omgevingsvergunning ‘vellen’
De Algemene wet bestuursrecht (Awb), Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) bieden het juridisch kader 
voor het beleid inzake het vellen of doen vellen van hout-
opstanden. 

Zoals gesteld in de APV geldt een vergunningsplicht voor 
houtopstanden met een stamomtrek van 100 cm, geme-
ten op 1,30 m hoogte. Uitzondering hierop zijn houtopstan-
den die zijn aangeplant en geregistreerd in het kader van 
de nota ‘Project Particulier Landschapsbeheer’. Gehele of 
gedeeltelijke verwijdering daarvan moet vooraf schriftelijk 
wordt gemeld bij het college. Voor gehele of gedeeltelijke 
verwijdering van gemeentelijke bomen vanwege klach-
ten door particulieren kan een verzoek ingediend worden. 
Een dergelijk verzoek wordt beoordeeld volgens de ‘Toet-
singscriteria waarde & overlast’ (bijlage 6 en 7). 

Noodkapprocedure 
Voordat vergunningsplichtige bomen in gemeente Don-
gen gekapt mogen worden, moet de wettelijke proce-
dure, conform de Algemene wet bestuursrecht en Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht, doorlopen worden. 
Er doen zich echter regelmatig omstandigheden voor 
waarbij veiligheidsrisico’s het doorlopen van deze proce-



dure, met het in acht nemen van de daarbij behorende 
termijnen, praktisch onmogelijk maken. 
In die gevallen gaat veiligheid boven alles. Met het oog 
op zorgvuldigheid moet dan wel, achteraf, aantoonbaar 
zijn dat het kappen onvermijdelijk en verantwoord was. 
Vanuit die zorgvuldigheid is het belangrijk dat in dergelijke 
situaties van noodkap, de procedure goed geregeld is. 
Deze procedure zal bij de eerstvolgende herziening van 
de APV ingebed moeten worden.

Ten aanzien van noodkap geldt in gemeente Dongen de 
volgende werkwijze.
• Zodra een melding over een veiligheidsrisico met  
 betrekking tot bomen binnenkomt, wordt de boom  
 door een deskundige (minimaal European Treeworker  
 niveau) beoordeeld. Dit kan zowel een deskundige  
 zijn vanuit de gemeentelijke organisatie als een ex- 
 terne deskundige. 
• In geval van twijfel, bijvoorbeeld bij een onduidelijke  
 conclusie van de boomdeskundige over de mate van  
 (on)veiligheid, wordt een tweede, onafhankelijk onder- 
 zoek in gesteld.
• Als blijkt dat de boom een hoog veiligheidsrisico voor  
 de omgeving oplevert dat alleen met kap kan worden  
 opgelost, volgt een advies voor noodkap. 
• Van de noodkap moet eerst melding gemaakt worden  
 bij de gemandateerde. Deze melding geldt als vergun- 
 ningsaanvraag met directe inwerkingtreding.
• Voor verantwoording van de noodkap dient uiterlijk  
 één week na de kap een rapportage publiek beschik- 
 baar te zijn.
• Voor noodkap van bomen met een zwaar maatschap- 
 pelijk belang of waarbij veel commotie is te verwach- 
 ten, is het gewenst om direct publiciteit te zoeken en  
 de noodkap te beargumenteren.

6.4	 Communicatie	en	financiën

6.4.1 Communicatie

Draagvlak voor dit nieuwe bomenbeleid is afhankelijk van 
transparante informatie en communicatie richting het be-
stuur, de bewoners en binnen de gemeentelijke diensten. 
De koerswijzigingen die met het vaststellen van dit beleids-
plan worden ingezet vragen op onderdelen om gerichte 
communicatie. 

Bestuur
Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het 
belangrijkste uitgangspunt van dit plan “Dongen groen, 
moet groen blijven”. Dit wordt vertaald in behoud van 
‘boommassa’ in de openbare ruimte. Binnen de keuze 
voor kwaliteit, waarbij kwantiteit (aantallen bomen) 
minder centraal komt te staan, ontbreekt op dit moment 
nog een meetmethode om hard te kunnen maken of dit 
uitgangspunt gewaarborgd blijft. Bij het sturen op aantal-
len leek dit eenvoudiger en kon met compensatie (een 
boom voor een boom) gewerkt worden. Bij het sturen op 
kwaliteit moet hiervoor nog een meetmethode ontwikkeld 
worden. Als mogelijkheid kan gedacht worden aan het 
behoud van het totale aantal boomjaren (alle leeftijden 
van alle bomen bij elkaar opgeteld). Een andere optie is 
het bepalen van de totale kronenbedekking van bomen 
in de gemeente. Voor de eerste optie ontbreken op dit 
moment de gegevens in het gemeentelijke boombeheer-
systeem. De tweede optie is nog experimenteel. Momen-
teel zijn er nog geen gemeenten die hier een eenvoudige 
praktische methode voor gereed hebben. Naar verwach-
ting zal dit de komende jaren, in het kader van onder-
zoeken naar I-tree of TEEB-stad, zeker tot een bruikbare 
methode gaan leiden.
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Een ander belangrijk aspect aangaande de communica-
tie richting het bestuur zal samenhangen met de (voort-
gang van de) realisatie van de geformuleerde beleids-
doelen. 

Bewoners
Voor de communicatie richting bewoners is met name de 
omgang met klachten vanwege overlast en hinder door 
bomen van belang. Transparante communicatie over de 
afweging die de gemeente hanteert tussen de waarden 
die aan bomen worden toegekend en de manier waarop 
overlast wordt gewaardeerd, is cruciaal voor draagvlak 
en	kan	leiden	tot	een	substantiële	vermindering	van	klach-
ten over bomen. Bijzondere aandacht hierin vraagt de 
beleidskeuze ten aanzien van bomen en zonnepanelen.

Gemeentelijke diensten 
De interne communicatie binnen de gemeentelijke dien-
sten heeft als speerpunt integraal werken. Door optimaal 
in te haken op groot onderhoud en (her)inrichtingspro-
jecten zijn diverse beleidsdoelen via een integrale aan-
pak eenvoudiger te realiseren. Inzicht in het belang van 
bomen en de grote meerwaarde van het tijdig in planvor-
mingsprocessen opnemen van bestaande bomen, leidt 
tot	efficient	en	duurzaam	boombeheer.

6.4.2	 Financiën
Er	is	momenteel	geen	financiële	ruimte	voor	extra	bud-
getten in het kader van dit bomenbeleidsplan. Dit houdt 
in dat de beleidsdoelen uit dit plan gerealiseerd moeten 
worden binnen de huidige beheerbudgetten. Een aantal 
van de in dit hoofdstuk opgenomen instrumenten draagt 
bij	aan	het	verhogen	van	de	efficiëntie	in	het	beheer.	
Andere instrumenten kunnen een rol spelen bij het vermin-

deren van klachten, die veelal ad hoc moeten worden 
opgelost. Tezamen kan dit bijdragen aan het verminderen 
van de huidige achterstanden in het beheer.
Investeringen in kwaliteitsverbetering van het bomenbe-
stand passen niet of nauwelijks binnen de huidige beheer-
budgetten.	Het	inhaken	en	financieel	meeliften	met	grote	
integrale projecten, zoals rioolrenovaties, groot onder-
houd en herinrichtingen van de openbare ruimte, waar-
voor doorgaans extra investeringsbudgetten beschikbaar 
worden gesteld, is daarom cruciaal om deze beleidsdoe-
len te kunnen realiseren.



Bijlage 1.  Lijst waardevolle bomen

A- Bomen 
Locatie Boomsoort(en) Structuur 
Dongen / Dongen Vaart 
Ardennenpad Robinia pseudoacacia Laan 
Emmastraat Quercus, Platanus, Fagus Groep 
Hoge Ham / Nieuwstraat (Park Vredenoord) Fagus, Quercus, Cedrus, Acer Groep  
Hoge Ham 124 Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ Solitair 
Hoge Ham 126 Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ Solitair 
Julianastraat (park) Cedrus, Tilia, Quercus, Fraxinus, 

Robinia, Aesculus 
Groep 

Julianastraat (park) Carpinus betulus Solitair 
Kerkstraat Platanus acerifolia Laan 
Kerkstraat 41 Fagus, Quercus, Tilia Groep 
Modestustraat Quercus rubra Laan 
Oranjeplein Liriodendron tulipifera Solitair 
Oude Baan (nabij prinsen Amaliastraat) Platanus acerifolia Laan 
Rosariopark Fagus sylvatica Laan 
Rosariopark Fagus sylvatica, Platanus acerifolia Laan 
Rosariopark Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ Solitair 
Schoolstraat Platanus acerifolia Solitair 
Sint Josephstraat Robinia pseudoacacia Groep 
Sint Josephstraat - Akkermansstraat Aesculus hippocastanum Solitair 
Vaartweg Fagus, Quercus, Tilia Laan 
’s Gravenmoer 
Brouwersdijk Quercus robur Laan 
Dwarsdijk Quercus rubra, Quercus robur, 

Alnus, Fraxinus 
Laan 

Hoge dijk Quercus rubra, Quercus robur Laan 
Hoofdstraat 4 (Geubelplein) Quercus robur Solitair 
Hoofdstraat 4 (Geubelplein) Quercus robur Groep 
Hoofdstraat Fagus, Quercus, Tilia, Fraxinus, 

Aesculus 
Laan 

Julianalaan 2 (begraafplaats) Fagus sylvatica (‘Atropunicea’) Laan 
Julianalaan 2 (begraafplaats) Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ Solitair 
Julianalaan 2 (begraafplaats) Quercus robur Laan 
Kerkdijk 1 Tilia vulgaris Solitair 
Kerkdijk 15 / Zwaanstraat Fagus sylvatica, Quercus robur, 

Aesculus, Carpinus 
Laan 

Kerkdijk 15 / Zwaanstraat Quercus robur Laan 
Kerkdijk Quercus robur Laan 
Kerkebos Fagus, Quercus, Acer, Fraxinus, Alnus Groep 
Lagedijk Quercus rubra, Quercus robur  Laan 
Molendijk Quercus robur Solitair 
Vaartweg Fagus, Quercus, Tilia Laan 
Wilhelminalaan Quercus rubra Laan 
Zwaanstraat Fagus sylvatica Solitair 
  

 

B- Bomen 
Locatie Boomsoort(en) Structuur 
Dongen / Dongen-Vaart 
Dongen / Dongen-Vaart, Bosweg Quercus robur, Quercus rubra Laan 
Dongen / Dongen-Vaart, Kanaalstraat Platanus acerifolia Laan 
Dongen / Dongen-Vaart, Rijensestraatweg Platanus acerifolia Laan 
 

C- Bomen 
Locatie Boomsoort(en) Structuur 
Dongen / Dongen-Vaart 
Bradleystraat (bij vijver) Quercus palustris Solitair 
Eksterstraat - IJsvogelstraat Tilia Solitair 
Hamsesticht - Veenbies Tilia Solitair  
Hoge Ham – Nieuwstraat (Park Vredenoord) Liquidambar Styraciflua Solitair 
Hoge Ham – Nieuwstraat (Park Vredenoord) Tilia Solitair 
Kerkstraat – Gerardus Majellastraat Tilia Solitair 
Mgr. Nolenslaan - Akkermansstraat Fraxinus Solitair 
Nieuwstraat (park) Metasequoia glyptostroboides 

‘Goldrush’ 
Solitair 

Rooseveltstraat (vijver) Tilia Solitair 
Vennen – Deken Batenburgstraat Tilia Solitair 
’s Gravenmoer 
 ‘s Gravenhoven Tilia Solitair 
Hoofdstraat 71 (achter perceel / 
buitengebied) 

Alnus Laan 

Kerkdijk (kerk) / Zwaanstraat Tilia Solitair 
Lange Veertel Tilia Solitair 
Lange Veertel Quercus palustris Groep 
Molenvaartje Tilia Solitair 
 

 



Particuliere waardevolle bomen 
Locatie Boomsoort(en) Structuur 
Dongen / Dongen-Vaart 
Heuvelstraat 26 Aesculus hippocastanum Solitair 
Kardinaal van Rossumstraat 84 - 116 Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ Solitair 
Kardinaal van Rossumstraat 120 Platanus, Fagus, Robinia Groep  
Kerkstraat 15 Aesculus hippocastanum Solitair 
Kerkstraat 18 Acer pseudoplatanus Solitair 
Kerkstraat 19 Tilia Solitair 
Kerkstraat 56 (protestantse kerk) Tilia, Platanus, Fagus, Fraxinus Groep 
Kloostersticht 2 Quercus robur Solitair 
Lage Ham 1 Fagus, Ulmus Solitair 
Mgr. Nolenslaan 1 Liquidambar styraciflua Solitair 
Oude Baan 119 Quercus robur Groep 
Procureurweg 16 Quercus robur Solitair 
’s Gravenmoer 
Julianalaan 22 Fagus sylvatica Solitair 
Vaartweg 20 / 20a Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ Groep 
Vaartweg 80a Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ Solitair 
Vaartweg 82a Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ Solitair 
Waspikseweg 5 Fagus sylvatica Solitair 
Waspikseweg 17 Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ Solitair 
Zwaanstraat 13 Quercus robur Solitair 
 



Bijlage 2.  Tabel ent-onderstam-problemen
 Ent - onderstam Geadviseerde wijze van vermeerdering  
Nr. Ent(veredeling) Onderstam met kans op 

onverenigbaarheid 
Stekken  Op onder-

stam van de 
soort 

Op onderstam van: Opmerkingen 

1  Acer rubrum cv's Acer platanoides ja ja Acer saccharinum  
2 Acer rufinerve Acer pseudoplatanus  ja  vrijwel altijd zaailingen 
3 Acer capillipes  Acer pseudoplatanus  ja Acer rufinerve of Acer 

cappadocicum 
vrijwel altijd zaailingen 

4 Acer pensylvanicum Acer pseudoplatanus  ja Acer rufinerve of Acer 
cappadocicum 

vrijwel altijd zaailingen 

5 Acer davidii cv’s  Acer pseudoplatanus ja ja Acer rufinerve of Acer 
cappadocicum 

 

6 Acer saccharinum 'Pyramidale'  Acer pseudoplatanus ja ja Acer saccharinum Op zandgrond voorkeur voor stek, op kleigrond voorkeur 
voor onderstam 

7 Acer freemanii cv's  Acer pseudoplatanus ja ja Acer rubrum, Acer 
saccharinum 

 

8 Acer pseudoplatanus 'Erectum', 
´Bruchem´  

Acer pseudoplatanus  ja  In de praktijk bij 3-10% problemen met onverenigbaarheid 

9 Acer pseudoplatanus 'Negenia´  Acer pseudoplatanus (zaden 
Roemeense herkomst) 

 ja  onderkant blad paars (tot 30%), cultivars 

10 Acer cappadocicum subsp. Lobelii  Acer pseudoplatanus ja ja   
11 Acer cappadocicum ´Rubrum´  Acer pseudoplatanus ja ja Acer rufinerve  
12 Alnus x spaethii 'Spaeth' Alnus cordata, A. glutinosa, A. 

incana 
ja ja   

13 Alnus incana cv's  Alnus glutinosa ja ja   
14 Betula utilis ´Doorenbos´  Betula pendula (=verrucosa) ja ja Betula pubescens (herkomst 

Wildfeld) 
 

15 Betula ermanii  Betula pendula (=verrucosa) ja ja Betula pubescens  
16 Crataegus x persimilis 'Splendens' 

(=prunifolia) 
 

Sorbus aria  ja Crataegus monogyna  

17 Crataegus laevigata 'Pauls Scarlet'  Crataegus coccinea  ja Crataegus monogyna  
18 Crataegus pinnatifida var. major  Crataegus coccinea  Ja? Crataegus monogyna  
19 Fraxinus pennsylvanica  Fraxinus excelsior  ja Fraxinus angustifolia, 

Fraxinus americana 
 

20 Fraxinus ornus cv's  Fraxinus excelsior  ja Fraxinus americana  
21 Fraxinus angustifolia 'Raywood'  Fraxinus americana  Ja? Fraxinus excelsior  
22 Fraxinus americana cv’s  Fraxinus pennsylvanica  ja   
23 Malus cv's  M9   Malus domestica, Malus 

sylvestris 'Bittenfelder', MM 
111 

 

24 Mespilus germanica cv's Malus / Pyrus communis  ja Crataegus monogyna  
25 Parrotia persica 'Vanessa' Hamamelis virgineana ja ja   

 

 



Nr. Ent(veredeling) Onderstam met kans op 
onverenigbaarheid 

Stekken  Op onder-
stam van de 
soort 

Op onderstam van: Opmerkingen 

26 Populus x canescens cv's  Populus x canadensis 
('Robusta') 

ja  Populus alba ('Raket')  

27 Populus lasiocarpa P. trichocarpa, P. canadensis ja  Populus nigra 'Italica'  
28 Prunus 'Spire' (='Hillieri Spire'),\ Prunus avium (Limburgse 

boskriek)  
Ja (niet 
gemakkelijk) 

 Prunus 'Colt', Prunus avium 
virus getoetst 

 

29 Prunus 'Accolade', 'Umineko'  Prunus avium (Limburgse 
boskriek) 

ja  Prunus 'Colt', Prunus avium 
virus getoetst 

 

       
30 Prunus x subhirtella ‘Autumnalis 

Rosea’ 
Prunus avium   Prunus 'Colt' 

(onderveredeling), Prunus 
avium virus getoetst, Prunus 
avium 'MF 12/1' 
(bovenveredeling) 

 

31 Prunus maackii 'Amber Beauty'  Prunus 'Colt'  of Prunus padus ja ja Prunus avium (zaailing)  
32 Prunus triloba (amandel) Prunus cerasifera (Prunus 

myrobalana) 
  Prunus domestica 'St Julien', 

Tussenstam Prunus 
cerasifera (P. myrobalana) + 
St. Julien + P. triloba 

 

33 Prunus avium Zoete kers 
 

Prunus cerasus (zure kers) 
 

 ja Prunus 'Colt'  

34 Prunus padus cv's (vogelkers) Prunus avium ja ja Prunus avium virus getoetst  
35 Prunus virginiana cv's  Prunus avium ja  Prunus padus  
36 Pyrus calleryana cv's 

 
Cydonia oblonga (Kwee A), 
Chaenomelis japonica 
(=Cydonia japonica, Cydonia 
maulei) 
 

 ja Pyrus communis 
('Kirchensaller', P. c. 'Barlet' ) 

 

37 Pyrus communis cv's 
 

Cydonia oblonga (Kwee A), 
Chaenomelis japonica 
(=Cydonia japonica, Cydonia 
maulei) 
 

  Pyrus communis 
('Kirchensaller', P. c. 'Barlet' ) 

 

38 Pyrus salicifolia cv's Crataegus monogyna   Pyrus communis 
('Kirchensaller', P. c. 'Barlet' ) 

 

39 Quercus frainetto cv's Quercus robur, Q. rubra  ja Quercus cerris  
40 Quercus coccinea 'Splendens'  Quercus robur  ja Quercus rubra  
41 Quercus castaneifolia 'Greenspire'  Quercus palustris  ja Quercus robur  



Nr. Ent(veredeling) Onderstam met kans op 
onverenigbaarheid 

Stekken  Op onder-
stam van de 
soort 

Op onderstam van: Opmerkingen 

42 Quercus 'Mauri' Quercus rubra  ja Quercus palustris  
43 Sorbus aria cv's Crateagus laevigata, Sorbus 

aucuparia 
 ja Sorbus intermedia of aria 

(goede selectie) 
 

44 Tilia americana cv’s Tilia cordataja ja ja Tilia platyphyllos  
45 Tilia mongolia Tilia platyphyllos   Tilia cordata  
46 Tilia henryana Tilia cordata ja ja Tilia tomentosa, Tilia 

platyphyllos 
 

47 Tilia tomentosa cv's Tilia cordata ja ja Tilia platyphyllos  
48 Tilia x flavescens 'Glenleven' Tilia cordata   Tilia platyphyllos  
49 Tilia x europaea 'Euchlora', T.e. 

'Koningslinde'  
Tilia cordata ja  Tilia platyphyllos  

50 Tilia x europaea 'Zwarte Linde' Tilia platyphyllos ja ja Tilia cordata  
51 Tilia cordata cv's Tilia platyphyllos  ja   
52 Ulmus 'Plantijn', 'Groeneveld', 

'Groeneveld' 
Ulmus glabra (=Ulmus 
montana) 

ja  Ulmus x hollandica 'Belgica', 
Ulmus 'Stavast' 

 

53 Ulmus pumila 'Den Haag'  Ulmus glabra (=Ulmus 
montana) 

ja  Ulmus x hollandica 'Belgica', 
Ulmus 'Stavast' 

 

 



Bijlage 3.  Toetsingsschema nieuwe aanplant
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Toelichting op het toetsingsschema nieuwe aanplant: 

1. Aan nieuwbouw gaat een uitgebreid ontwerpproces vooraf, waarbij stedenbouwkundige, 
civieltechnische en groentechnische aspecten integraal worden afgewogen. Het is belangrijk 
dat de boombeheerder actief betrokken wordt bij dit proces en kan meepraten en 
meebeslissen. Aandachtspunten die hierbij zoal een rol kunnen spelen zijn:  

 Mogelijkheid/wenselijkheid tot behoud van bestaande bomen. 
 Gewenste boomgroottes in relatie tot de functie van de boombeplanting. 
 Minimaal benodigde onder- en bovengrondse groeiruimte gekoppeld aan 

boomgroottes en functies. 
 Voorkeurssortimenten en het streven naar diversiteit. 

De uitkomst van dit proces levert onder meer een beplantingsplan op met zowel de te 
sparen als nieuw te planten bomen. 
  

2. Toetsing plan aan groeiplaatsomstandigheden 
De groeiplaatsomstandigheden worden vergeleken met de ontworpen situatie. Bij deze 
toetsing worden zowel de bovengrondse als de ondergrondse groeiplaatsomstandigheden 
zorgvuldig beoordeeld en/of onderzocht. 
 

3. Als bij de toetsing blijkt dat er knelpunten zijn die maken dat de gewenste beplanting niet 
duurzaam gerealiseerd kan worden, dan zijn maatregelen nodig om deze knelpunten op te 
lossen. De maatregelen kunnen op één of meerdere van onderstaande aspecten van 
toepassing zijn: 

 Ontwerptechnisch: Kunnen de groeiomstandigheden in het ontwerp worden 
verbeterd, bijvoorbeeld door het aanpassen of verleggen van kabel- en leidingtracés 
of het aanpassen van verhardingen. 

 Soortkeuze: Zijn er alternatieven voor het beplantingsontwerp en/of de soortkeuze. 
 Bodemkundig: Is de bodem geschikt als groeiplaats voor de gekozen bomen als we 

kijken naar bodemstructuur, vocht- en luchthuishouding en beschikbaarheid van 
voedingselementen. 

De voorgestelde oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten worden opnieuw getoetst. 
Voldoet het plan nu wel dan kan het inrichtingsplan definitief worden opgesteld. Als dit niet 
het geval is zullen, met in achtneming van de gestelde criteria, nieuwe aanpassingen moeten 
worden voorgesteld. 

4. Definitief inrichtingsplan 
Als bij de toetsing blijkt dat de gewenste beplanting duurzaam kan worden gerealiseerd, dan 
kan het inrichtingsplan definitief worden opgesteld. 
 

5. Inrichten groeiplaatsen 
De groeiplaats kan worden ingericht. Bij nieuwe aanleg wordt bij het grondwerk voor de 
aanleg van verhardingen ook de ondergrondse groeiruimte ingericht. Afstemming over de 
gestelde kwaliteitseisen, begeleiding van de uitvoering en/of controle bij oplevering van het 
grondwerk om zeker te zijn dat aan alle gestelde kwaliteitseisen is voldaan, is van groot 
belang. 
 

6. Aanplant 



Bijlage 4.  Toetsingsschema inboet 
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Toelichting op het toetsingsschema nieuwe aanplant: 

 
1. Voor er kan worden ingeboet moet de oorzaak van uitval achterhaald worden. Als de uitval is 

veroorzaakt door knelpunten in de groeiplaatsomstandigheden, dan is de kans groot dat de 
nieuwe aanplant opnieuw zal uitvallen. 
Als er duidelijke aanwijzingen zijn dat de uitval alleen door ondergrondse- of alleen 
bovengrondse groeiplaatsomstandigheden is veroorzaakt, volstaat het om één van de twee 
aspecten te onderzoeken. 
  

2. A.  Ondergronds onderzoek moet uitwijzen of er knelpunten zijn ten aanzien van de 
waterhuishouding, zuurstofhuishouding, voedingssituatie of bewortelbare ruimte.  

B.  Bovengronds onderzoek moet uitwijzen of er sprake is van concurrentie, schade door  
verkeer of vandalisme. Daarnaast moet er gekeken worden naar (symptomen van) ziekten 
of aantastingen. 
 

3. Uit het onderzoek kan blijken dat de uitval niet is veroorzaakt door groeiplaats-
omstandigheden maar bijvoorbeeld door weersinvloeden, gebrekkige nazorg of problemen 
met het plantmateriaal zelf. Als er wel knelpunten zijn aangetroffen in de 
groeiplaatsomstandigheden, dan zijn maatregelen nodig om deze knelpunten op te lossen. 
De maatregelen kunnen gericht zijn op één van onderstaande aspecten: 

 Bodemkundig. Het verbeteren/aanpassen van de ondergrondse groeiplaats-
omstandigheden. 

 Soortkeuze. Als de bestaande boomsoort niet geschikt is voor de locatie, kan een 
andere soort soms uitkomst bieden. 

 Ontwerptechnisch. Soms kunnen met (beperkte) aanpassingen in de inrichting de 
groeiomstandigheden voor bomen aanmerkelijk verbeteren. 
 

4. Als de voorgestelde oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten worden goedgekeurd kan 
tot uitvoering van de verbeteringsmaatregelen worden overgegaan. Als dit niet het geval is 
heeft inboet weinig zin omdat de oorzaak van vroegtijdige uitval niet is weggenomen.  
 

5. Uitvoeren maatregelen 
De maatregelen die nodig zijn om de oorzaken van de uitval weg te nemen worden 
uitgevoerd. Afstemming over de gestelde kwaliteitseisen, begeleiding van de uitvoering 
en/of controle bij oplevering van het werk om zeker te zijn dat aan alle gestelde 
kwaliteitseisen is voldaan, is van groot belang. 
 

6. Als aan alle kwaliteitseisen is voldaan kunnen de bomen worden ingeboet. 



Bijlage 5.  Groeiplaatsverbetering

Probleem Oplossing Methoden 

Beperkte 
doorwortelbare 
ruimte 

uitbreiden doorwortelbare 
ruimte met gronduitwisseling 
(onder 
voetpad/parkeerstrook/rijweg)  

 aanbrengen voedingssleuven naar 
doorwortelbare plaatsen  

 vergroten van de groeiplaats  
 grond uitwisselen tussen wortels 

doormiddel van 
grondzuigtechnieken 

uitbreiden doorwortelbare 
ruimte zonder 
gronduitwisseling  

 spitten of woelen 
 aanbrengen grondpijlers 
 toepassen 

luchtcompressiemethoden 
Gebrekkige 
voedingstoestand 

bemesten  oppervlakkig bemesten 
 aanbrengen voedingskokers  
 injecteren  
 bemesten via watergeefsysteem  
 toevoegen bodemorganismen  

Problemen met 
zuurstofvoorziening 

verbeteren 
zuurstofuitwisseling 

 aanpassen verharding  
 aanbrengen beluchtingsysteem  
 toepassen 

luchtcompressiemethoden  
Problemen met 
vochtvoorziening 

verbeteren vochthuishouding   aanpassen verharding  
 aanbrengen watergeefsysteem  
 aanbrengen grondpijlers tot 

grondwater  
 aanbrengen drainage  

Maaischade aanpassen maaibeheer  extensief maaien 
 niet maaien onder boomkroon of 

nabij de stamvoet 
Combinatie van 
bovenstaande 
factoren 

aanleg boomborders  aanleg onderbeplanting waar blad 
kan blijven liggen en verteren, in 
combinatie met een nette 
borderrand 

 



Bijlage 6.  Toetsingscriteria waarde en overlast
 

Formulier toetsingscriteria 
 
Locatie: Datum: 
Boomsoort: Ingevuld door: 
Omcirkel de punten die van toepassing zijn en vul onderin de totaalscore in.  
     

Waarde  Punten 
1. Onderdeel bomenstructuur/waardevolle boom  

20 
 

 - Hoofdstructuur 20 
 - Nevenstructuur 10 
 - Waardevolle boom 20 
 - Overige boom 0 
2. Onvervangbaar  
 - houtopstand is onvervangbaar 20 
 - houtopstand is te vervangen 0 
3. Relatie t.o.v. openbare omgeving (esthetisch)  
 - Beeldbepalend in het openbare profiel 20 
 - Weinig beeldbepalend in het openbare profiel 10 
 - Niet beeldbepalend in het openbare profiel 0 
4. Ecologisch  
 - Grote ecologische waarde 10 
 - Geringe ecologische waarde 0 
5. Dendrologisch  
 - Dendrologisch waardevol 10 
 - Dendrologisch niet waardevol 0 
6. Toekomstverwachting van de boom  
 - Goede toekomstverwachting (meer dan 15 jaar) 20 
 - Matige toekomstverwachting (5 tot 15 jaar) 10 
 - Slechte toekomstverwachting (minder dan 5 jaar) 0 
  Totaal  

 
Overlast  
1. Overlastcategorie  
 - Ernstige overlast  30 
 - Overlast 20 
 - Enige overlast  10 
 - Geen overlast  0 
2. Afstand tot het object  
 - Minder dan twee meter 20 
 - 2 tot 5 meter 10 
 - 5 tot 10 meter 5 
 - Meer dan tien meter 0 
3. Risicofactor / Gevaar voor omgeving  
 - Risicovol en niet oplosbaar 100 
 - Gering risico 10 
 - Geen risico 0 
4. Tijdsduur van overlast  
 - Gehele jaar 20 
 - Seizoensgebonden 10 
 - Enkele weken 5 
 - Enkele dagen 0 
5. Uren overlast per dag  
 - Meer dan 4 uren 10 
 - Minder dan 4 uren 0 
  Totaal  
 

Beoordeling

Waarde   ....punten

Overlast   ....punten

Waarde/overlast =  ....punten

Conclusie: de omgevingsvergunning ‘vellen’ wordt wel / niet* verleend

*doorhalen wat niet van toepassing is

Motivatie:



Bijlage 7.  Toelichting “Toetsingscriteria waarde en overlast”
 

Toelichting Toetsingscriteria waarde & overlast 

De ‘Toetsingscriteria waarde & overlast’ worden gebruikt bij overlastsituaties waarbij een particulier 
het verzoek indient tot snoei of kap van een gemeentelijke boom. Aan de hand hiervan wordt 
beoordeeld of snoei of kap gerechtvaardigd is. 

De toetsingscriteria zijn onderverdeeld in criteria die de waarde van een houtopstand aangeven en 
criteria die de mate van overlast aangeven. Op ieder van de zes onderdelen voor de boomwaardering 
wordt één score toegekend. De som van deze scores bepaalt de boomwaarde. Op ieder van de vijf 
onderdelen voor de overlastcriteria wordt één score toegekend. De som van deze scores bepaalt de 
overlast. 
 

Toelichting waarde 

De waarde van een houtopstand wordt bepaald door de volgende criteria: 

a) onderdeel bomenstructuur/waardevolle boom; 
b) onvervangbaar; 
c) relatie ten opzichte van de openbare omgeving (esthetisch); 
d) ecologische waarde; 
e) dendrologische waarde; 
f) toekomstverwachting van de boom. 

 
a. Onderdeel bomenstructuur/waardevolle boom  
De gemeentelijke bomen zijn ingedeeld in hoofdstructuren, nevenstructuren en waardevolle bomen. 
Alle gemeentelijke bomen die niet zijn ingedeeld noemen we “overige” bomen.  

De status van bomen is in het Bomenstructuurplan aangegeven. 
 Staat in hoofdstructuur     -> 20 punten 
 Staat in nevenstructuur     -> 10 punten 
 Waardevolle boom     -> 20 punten 
 “Overige” boom     -> 0 punten 

 
b. Onvervangbaar 
Als bij het wegvallen van de houtopstand ook de groeiplaats voor een nieuwe houtopstand vervalt 
noem je deze onvervangbaar. Als de houtopstand ter plaatse vervangen kan worden en de functie 
kan overnemen, dan noem je deze vervangbaar.  

 Onvervangbaar       -> 20 punten 
 Vervangbaar       -> 0 punten 

 
Met het overnemen van de functie wordt bedoeld dat de vervangende houtopstand aansluit op de 
bestaande boomstructuur. Bij een hoofdstructuur is een houtopstand vervangbaar als er op die 
plaats ruimte is voor een houtopstand van de eerste of tweede grootte van dezelfde of een 
vergelijkbare soort qua habitus. Bij een nevenstructuur is een houtopstand vervangbaar als er op die 
plaats ruimte is voor een andere houtopstand, ook als deze kleiner blijft of een andere habitus heeft. 
Waardevolle bomen worden vanwege hun leeftijd, omvang, cultuurhistorische waarde e.d. als 
onvervangbaar aangemerkt. 
 
 

 

c. Relatie ten opzichte van de openbare omgeving (beeldbepalend) 
Vormgeving, omvang en standplaats bepalen de mate waarin een houtopstand een beeldbepalende 
functie heeft binnen de openbare ruimte.  
Houtopstanden waarvan meer dan 50% van hun totale omvang zichtbaar is vanaf de openbare weg, 
worden als beeldbepalend aangemerkt. Houtopstanden waarvan 20 tot 50% van hun totale omvang 
zichtbaar is vanaf de openbare weg, worden als weinig beeldbepalend aangemerkt. Houtopstanden 
waarvan minder dan 20% van hun totale omvang zichtbaar is vanaf de openbare weg, worden als 
niet beeldbepalend aangemerkt. 
 

 Beeldbepalend        -> 20 punten 
 Weinig beeldbepalend       -> 10 punten 
 Niet beeldbepalend       -> 0 punten 

 
d. Ecologisch 
In feite is bijna iedere houtopstand ecologisch interessant. Een houtopstand heeft een grote 
ecologische waarde als deze wat extra's toevoegt aan het ecosysteem. Als een dergelijke 
houtopstand wegvalt, dan zijn er directe gevolgen voor de naaste omgeving. Voorbeelden hiervan 
zijn een nestelplaats voor (zeldzame) vogels, een slaapplaats of oriënterend element voor 
vleermuizen.  

 Grote ecologische waarde     -> 10 punten 
 Geringe ecologische waarde     -> 0 punten 

 
e. Dendrologisch 
In het boek ‘Dendrologie van de lage landen’ wordt per boomsoort en variëteit aangegeven of deze 
(zeer) algemeen of (zeer) zeldzaam is. Een houtopstand is dendrologisch waardevol als de soort of 
cultivar in het bovengenoemde boek als zeer zeldzaam of zeldzaam is opgenomen. Een 
houtopstanden is dendrologisch niet waardevol als de soort of cultivar in het bovengenoemde boek 
als zeer algemeen of algemeen is opgenomen. 

 Dendrologisch waardevol     -> 10 punten 
 Dendrologisch niet waardevol     -> 0 punten 

 
f. Toekomstverwachting van de houtopstand 
De toekomstverwachting van de houtopstand wordt gebaseerd op de conditie en de 
groeiplaatsomstandigheden van de houtopstand. Een toekomstverwachting van meer dan 15 jaar 
noem je goed, van 5 tot 15 jaar matig en van minder dan 5 jaar slecht. 

 Goede toekomstverwachting (meer dan 15 jaar)  -> 20 punten 
 Matige toekomstverwachting (5 tot 15 jaar)   -> 10 punten 
 Slechte toekomstverwachting (minder dan 5 jaar)  -> 0 punten 

 

 



 

Toelichting overlast 
De mate van overlast van een houtopstand wordt bepaald door de volgende criteria: 

a) de overlastcategorie; 
b) de afstand tot het object; 
c) de risicofactor/ het gevaar voor de omgeving; 
d) de tjdsduur van overlast; 
e) het aantal uren overlast per dag. 

 
Op ieder van de vijf onderdelen voor de overlastcriteria wordt één score toegekend. De som van 
deze scores bepaalt de overlast. 

a. Overlastcategorie 
Niet elke overlast is onevenredig. Er bestaat overlast die in redelijkheid tussen naburige erven geduld 
dient te worden, bijvoorbeeld normale blad- en vruchtval in een boomrijke omgeving. Biologische 
processen van de houtopstand worden niet als overlast gezien, maar als te dulden overlast 
(bessenval, vruchten, stuifmeel, pluisvorming, insecten, bladval).  

Ernstige overlast treedt op bij aantoonbaar wederkerend en onevenredig financieel nadeel.  
Overlast treedt op bij sterke verduistering van een leef/werkruimte door de houtopstand. 
Enige overlast treedt op bij een sterk verhoogde frequentie van onderhoud aan eigendommen (goot 
schonen et cetera).  
In alle overige gevallen is er sprake van geen overlast. 
 

 Ernstige overlast      -> 30 punten 
 Overlast       -> 20 punten 
 Enige overlast       -> 10 punten 
 Geen overlast       -> 0 punten 

 
b. Afstand tot het object 
De afstand tussen het object wat overlast ondervindt en de houtopstand is mede bepalend voor de 
mate van overlast. Gemeten wordt vanaf het eerste raakvlak van de boom (stam of kroonprojectie) 
met het object. Onder een object worden woningen, openbare gebouwen en bedrijfspanden 
verstaan. 

 Minder dan 2 meter      -> 20 punten 
 2 tot 5 meter       -> 10 punten 
 5 tot 10 meter       -> 5 punten 
 Meer dan 10 meter      -> 0 punten 

 
c. Risicofactor/ Gevaar voor omgeving 
De risicofactor geeft de mate van gevaar weer voor de directe omgeving van de houtopstand.  

Onder risicovol wordt tak- en stambreuk en/of windworp verstaan. In die gevallen wordt het 
maximum van 100 punten toegekend. In dat geval is ingrijpende snoei of kap van de boom 
noodzakelijk. 

Risico’s die met reguliere beheermaatregelen op te lossen zijn, worden aangemerkt als gering risico.  

Ook worteldopdruk kan een risicofactor zijn, als deze niet zonder omvangrijke schade aan de 
houtopstand is te verhelpen. Bij wortelopdruk wordt onderscheid gemaakt tussen glooiende opdruk, 
die niet als risico wordt aangemerkt en randen van meer dan 2 cm hoog, die als gering risico worden  

 

aangemerkt. 
 

 Risicovol en niet oplosbaar     -> 100 punten 
 Gering risico       -> 10 punten 
 Geen risico       -> 0 punten 
 

d. Tijdsduur van overlast 
De tijdsduur van de overlast geeft aan hoelang de overlast duurt over de periode van een jaar. 
Seizoensgebonden overlast is bijvoorbeeld het wegnemen van zonlicht bij bladverliezende 
houtopstanden. 

 Gehele jaar       -> 20 punten 
 Seizoensgebonden      -> 10 punten 
 Enkele weken       -> 5 punten  
 Enkele dagen       -> 0 punten 

 

NB: Onder overlast worden allergische aandoeningen en gezondheidsklachten in het algemeen niet 
meegenomen. Hiervoor is gekozen, omdat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het 
vellen van overlastgevende houtopstanden met betrekking tot bijvoorbeeld pollen geen enkel 
positief effect heeft. Overlastgevende pollen verspreiden zich over meerdere kilometers door 
middel van wind. Ook andere relaties tussen houtopstanden en ziekten zijn wetenschappelijk niet 
aangetoond. 

e. Uren overlast per dag 
Het aantal uren overlast dat iemand per dag kan hebben, is sterk gerelateerd aan de aard van de 
overlast en de positie van de boom ten opzichte van het object waar men de overlast ervaart. Bij het 
aantal uren overlast per dag ligt de grens bij 4 uur.  

 Meer dan 4 uren      -> 10 punten 
 Minder dan 4 uren      -> 0 punten 

 
Er is doorgaans een relatie tussen het aantal uren overlast per dag en de in het vorige punt 
aangemerkte tijdsduur van overlast. 
 
 
Afweging Waarde/overlast: 

De boomwaarde en de mate van overlast worden los van elkaar bepaald.  
De waarde van de boom wordt bepaald door bij elk van de zes onderdelen één score toe te kennen 
en vervolgens de scores bij elkaar op te tellen. De mate van overlast van de boom wordt bepaald 
door bij elk van de vijf onderdelen één score toe te kennen en vervolgens de scores bij elkaar op te 
tellen. Vervolgens worden de totale score van de waarde en de totale score van de overlast naast 
elkaar gezet.  
 

Als de waarde minus de overlast groter of gelijk is aan nul wordt het verzoek van de particulier tot 
kap van een gemeentelijke boom niet toegekend. 




