
 
 

Groene Kaart 2015 vastgesteld door college van burgemeester en wethouders 17 maart 2015 
 

 

GROENE KAART 2015 GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE  

 

 
 (APV: artikel 4.10.a van de Algemene Plaatselijke Verordening Wijk bij Duurstede 2015) 

 

 

 

De Groene Kaart is meer dan een kaart: 

 een samenhangend geheel van een kaart met een aantal documenten;  

 bevat informatie voor het aanvragen toetsen van vergunningaanvragen Vellen van 

houtopstanden; 

 belicht de achtergronden van het bomenbeleid van de gemeente voor het toepassen  

van beleid en voor de uitvoering en beheer; 

 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 17 maart 2015.  

 

 

 

 

 

   

Inhoudsopgave Groene Kaart 
De onderdelen van de Groene Kaart zijn de bijlagen 1 tot en met 6. 

 

Bijlage 1. Kaart beschermde houtopstand (los bijgevoegd). Detail bijzondere bomen.  

Bijlage 2. Toelichting op Kaart beschermde houtopstand  

Bijlage 3. Toelichting op APV Wijk bij Duurstede 2014 afdeling 4.3.   

Bijlage 4. Omgang met bomen in eigendom van gemeente  

Bijlage 5. Lijst Waardevolle en (toekomstige) monumentale gemeentelijke bomen.  

Bijlage 6. Lijst landelijk Bomenstichting, particuliere Monumentale bomen 
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Bijlage 1 van de Groene Kaart.  

Kaart beschermde houtopstand.  

 

 

De complete Kaart beschermde houtopstand is los bijgevoegd.  

 

Onderstaand een uitvergroot deel van de Kaart beschermde houtopstand om waardevolle en 

monumentale bomen beter zichtbaar te maken: 

 detail Mazijk, Binnenstad   

 rode rondjes: gemeentelijke bomen 

 blauwe rondjes: particuliere bomen  

 deze bomen staan ook op de lijsten in de bijlagen 5 en 6 

 

 

 

 

Waardevolle en monumentale bomen 
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Bijlage 2 van de Groene Kaart.  

Toelichting op Groene kaart beschermde houtopstand   
 

Deze toelichting op Bijlage 1 Kaart beschermde houtopstand van de gemeente Wijk bij 

Duurstede beoogt duidelijk te maken welke houtopstanden wel en welke houtopstanden niet 

onder de vergunningplicht vallen van de omgevingsvergunning inzake kappen. 

In de artikelen 4:10 t/m 4: 11d A.P.V.  is deze vergunningplicht nader uitgewerkt. 

 

De Kaart beschermde houtopstand kan men digitaal op de website van de gemeente Wijk bij 

Duurstede raadplegen  bij: Bestuur en Organisatie > Beleidsstukken >   

 

Voor de leesbaarheid van de waardevolle en monumentale bomen de Kaart beschermde 

houtopstand op het beeldscherm vergroten tot 400-800%. Ter oriëntatie: de huisnummers zijn 

vanaf 1600% vergroot goed leesbaar.   

 

Tot de beschermde, vergunningplichtige houtopstand, aangegeven op Bijlage 1 Kaart 

beschermde houtopstand, behoren: 

1. De  als groen gekleurde kaartvlakken aangewezen gebieden voor zover het 

onderstaande van toepassing is.  

2. Alle houtopstand binnen en buiten de aangewezen gebieden, gemeentelijk of 

particulier, als vermeld in bijlage 5, Lijst Waardevolle en (toekomstige) monumentale 

gemeentelijke bomen, en in bijlage 6, Lijst landelijk Bomenstichting particuliere 

Monumentale bomen. 

 

A. Buitengebied 
Op basis van het Bestemmingsplan Buitengebied zijn de volgende kaartvlakken bepaald. 

1. De begrensde ‘Erven’ op de Bestemmingsplankaart, dat zijn de vlakken  met de 

bestemmingen Wonen, Bedrijf, Recreatie, en Maatschappelijk. 

2. De bestemming ‘Bouwvlak met agrarische bestemming’ met daarbinnen en tot 10 

meter direct daarbuiten aansluitende beplanting voor zover ter landschappelijke 

inpassing van  Bedrijf, Recreatie en Maatschappelijk. 

3. Bestemmingen (Gemengd-) Landgoed.  

4. Alle wegbeplantingen, voor zover niet vallend onder de uitzonderingen van artikel 15 

lid 2 Boswet en genoemd in artikel 4:11 lid 3 A.P.V.. 

 

Uitgangspunt zijn in het buitengebied: Landschaps Ontwikkelingsplan Kromme Rijngebied+ 

(LOP+) d.d. 02.02.10 en Beeldkwaliteitsplan Kromme Rijngebied+ (BKP+)d.d. 06.09.10. 

Zich binnen de kaartvlakken bevindende bomen, voor zover ze niet op de lijsten met 

waardevolle en monumentale bomen staan, zijn vergunningplichtig voor zover bestaand uit de 

volgende streekeigen en/of inheemse soorten.    

 Beuk 

 Es 

 Els inclusief knot-els 

 Gewone esdoorn 

 Haagbeuk 
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 Hoogstamfruitbomen 

 Iep 

 Inlandse eik (zomereik en wintereik) 

 Knotwilg  

 Lindenboom inclusief leilinde 

 Paardekastanje 

 Tamme kastanje 

 Noot 

 Zoete kers   

Voor zover onderdeel van de landschappelijke inpassing van een bedrijf, zijn ook  

vergunningplichtig tot 10 meter buiten het bestemmingsvlak: 

 houtsingels, losgroeiende hagen en geriefbosjes voor zover bestaand uit streekeigen of 

inheemse bomen en /of streekeigen of inheemse struiken;  

 populier en wilg (voor zover niet onder de Boswet vallend). 

 

 

B. Binnen de bebouwde kom (Boswet)  

 Alle houtopstand, gemeentelijk of particulier, vallende onder het beschermd stads- en 

dorpsgezicht en overige als groen gekleurde kaartvlakken aangewezen gebieden op de 

kaart.  

 Alle houtopstand binnen en buiten de aangewezen gebieden, gemeentelijk of 

particulier, als vermeld in bijlage 5, Lijst Waardevolle en (toekomstige) monumentale 

gemeentelijke bomen, en in bijlage 6, Lijst landelijk Bomenstichting particuliere 

Monumentale bomen.  

 

De overige houtopstanden vallen niet onder kapverbod en dus niet onder de (omgevings-) 

vergunningplicht en kunnen direct gekapt worden. 
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Bijlage 3 van de Groene Kaart. 

Toelichting op A.P.V. Wijk bij Duurstede 2015, afd. 4.3.: 

 ‘Het bewaren van houtopstanden’ (Artikelen 4.10 t/m 4.11d ).  
( APV door de raad 10 maart 2015 vastgesteld) 

 

ARTIKEL 4.10: Begripsomschrijvingen 

a. Boom   

Afbakening van het begrip boom is van belang in verband met het aangeven van de 

ondergrens van de bescherming. Voor de meetbaarheid is gekozen voor omtrek in plaats van 

diameter. Afgestorven houtopstand kan ook ecologisch waardevol zijn als nestel- of 

broedgelegenheid voor vogels of voor zeldzame insecten.  

 

b. Houtopstand  

Het kernbegrip van deze verordening, waarop het kapverbod en de vergunningplicht van 

toepassing zijn. Door dit begrip consequent centraal te stellen wordt duidelijk dat de 

bescherming betrekking heeft op meer dan bomen alleen, maar ook op hakhout, 

boomvormers, houtwal, lintbegroeiing, houtsingel, bos en bosplantsoen. 

 

c. Hakhout 

Het betreft hier alle boomsoorten die periodiek terug gezet kunnen worden, zoals wilg, es, 

populier, els en eik. 

 

d. Beschermde houtopstand 

Een houtopstand is beschermd indien deze houtopstand voorkomt op de Groene kaart met 

beschermde houtopstand en bijbehorende bijlagen.  

 

e. Groene kaart 

De Groen kaart bestaat uit de bijlagen Kaart beschermde houtopstand, verschillende  

toelichtingen en lijsten met waardevolle en monumentale bomen.   

De kaart plus bijlagen zijn dus maatgevend voor wat wel en niet beschermd is en waarvoor 

dus wel of niet een omgevingsvergunning vereist is.  

Op de kaart is in één oogopslag duidelijk welke boomzones, boomstructuren en solitaire 

bomen of boomgroepen  beschermd zijn.  

De toelichting kan motiveren waarom de desbetreffende houtopstand is aangewezen als een 

beschermde houtopstand.  

De beschrijving geeft meer inzicht en duidelijkheid omtrent de natuur-, milieu-, 

cultuurhistorische- en andere waarden en eventuele bijzondere functies van de houtopstand. 

Daarnaast kan deze redengevende toelichting een nader toetsingskader zijn voor een aanvraag 

tot vergunning van het kapverbod, waardoor een besluit beter gemotiveerd en afgewogen kan 

worden. 

 

f. Vellen 

Elke wijze van het te gronde richten van een houtopstand ongeacht of dit gedeeltelijk is, 

bijvoorbeeld bij kappen, of volledig, zoals bij rooien (inclusief stobbe verwijderen). Ook 

onder vellen vallen alle ingrepen die een ingrijpende wijziging betekenen, zoals kandelaberen 
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of het snoeien van teveel takken. Als de snoeirichtlijn wordt gehanteerd dat niet meer dan 

meer 30 procent van het kroonvolume of wortelgestel gesnoeid mag worden.  

Door de verordening ook van toepassing te laten zijn op het ernstig beschadigen of ontsieren 

van samengestelde verschijningsvormen, worden grootschalige ingrepen in houtopstand 

eveneens vergunningplichtig. Het verwijderen van hoofdwortels, waarvan kan worden 

aangenomen dat daardoor de houtopstand ernstige schade oploopt, valt eveneens onder het 

begrip vellen.  

 

Dunning 

Het begrip dunning, in artikel 4:11 lid 3 A.P.V.,  overgenomen uit artikel 1 Boswet, is 

gedeeltelijke velling ter bevordering van het voortbestaan van de overblijvende houtopstand. 

Het gaat daarbij volgens de rechtspraak om de duidelijke intentie tot bevordering van de groei 

van de overige bomen.  

 

Bomen effect analyse 

Bij twijfel over de effecten van geplande bouw, aanleg of andere werken op bestaande  

houtopstand kan op grond van het Bomenbeleidsplan de verplichting worden opgelegd een  

bomen effect analyse (BEA) op te stellen vooraf aan velling ter instandhouding van te  

behouden beschermde houtopstand. 

 

 

 

ARTIKEL 4.10a Groene kaart 

Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid de Groene kaart te herzien. Dit zal, 

indien noodzakelijk, periodiek gebeuren, bijvoorbeeld iedere vijf jaar. 

 

 

ARTIKEL 4:11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden 

 

Bevoegd gezag 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) schrijft voor dat de 

omgevingsvergunning wordt verleend door één bevoegd gezag en dat één procedure wordt 

doorlopen met één procedure van rechtsbescherming mogelijkerwijs in twee instanties. Niet 

altijd is het bevoegd gezag, om te oordelen over een omgevingsvergunningaanvraag, het 

college van Burgemeester en wethouders. Het kan voorkomen dat het College van 

gedeputeerde staten het bevoegd gezag is of de minister. De verantwoordelijkheid voor het 

besluit en de handhaving op grond van de verordening ligt bij hetzelfde bevoegd gezag. Ook 

wijziging of intrekking van de omgevingsvergunning ligt dan bij datzelfde bevoegd gezag. 

 

Kapverbod 

Omdat slechts de belangrijkste bomen beschermd zijn is er bewust gekozen voor een 

terughoudendheid bij vergunningsafgifte. Bij interpretatieverschillen, bij gerede twijfel of bij 

tegenstrijdige deskundigenadviezen en vergelijkbare randgevallen geldt dat de vergunning 

eerder niet dan wel wordt verleend. Met vergunning wordt in de Wabo-systematiek / 

Omgevingswetgeving bedoeld een “omgevingsvergunning” voor de activiteit kappen (= 

vellen). 
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Geen Groene kaart 

Indien en zolang het college van burgemeester en wethouders geen Groene kaart heeft  

vastgesteld zijn in beginsel alle bomen van 30 cm omtrek (zie begripsbepaling in art 4.10 lid 1 

onder a ) beschermd en vergunningplichtig. 

 

Uitzonderingen op kapverbod in APV 

Lid 3 van artikel 4.11 APV noemt als uitzonderingen op het kapverbod en vergunningplicht: 

a. een aanschrijving van b en w op grond van bijvoorbeeld plantenziekten, maar ook bij 

acuut gevaar voor personen of zaken. 

b. normaal periodiek terugkerend onderhoud aan hakhout. 

c. periodieke snoei van de door kandelaberen of knotten voor instandhouding van de  

ontstane kroonvorm is niet vergunningplichtig. Let op: de eerste keer kandelaberen of 

knotten is wel vergunningplichtig.  

d. dunning, ziet conform artikel 1 Boswet, op velling ter bevordering van het  

voortbestaan van de overblijvende houtopstand. Het gaat daarbij volgens de 

rechtspraak om de duidelijke intentie tot bevordering van de groei van de overige 

bomen.  

e. achterstalling onderhoud uitvoeren is altijd toegestaan en wenselijk. Achterstallig 

onderhoud mag meer dan 30% snoei omvatten, mits boomdeskundig uitgevoerd. 

 

Wettelijke uitzonderingen op kapverbod buiten de bebouwde kom Boswet 

De bevoegdheid tot het instellen van een verbod tot vellen bij gemeentelijke verordening 

wordt in artikel 15 van de Boswet beperkt voor het gebied buiten de bebouwde kom Boswet. 

Deze beperking heeft inhoudelijk betrekking op de in artikel 15 lid 2 en lid 3 Boswet 

genoemde houtopstand: 

a. populieren of wilgen als wegbeplantingen of éénrijige beplantingen op of langs 

landbouwgronden, tenzij deze zijn geknot; 

b.  vruchtbomen (=fruitbomen) en windschermen om boomgaarden; 

c  fijnsparren of andere coniferen, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om te 

dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde 

terreinen; 

d.  kweekgoed; 

e.  houtopstand, die deel uitmaakt van als zodanig bij het Bosschap geregistreerde 

bosbouwondernemingen (= natuur en bos ondernemingen) en niet gelegen is 

binnen een bebouwde kom, tenzij de houtopstand een zelfstandige eenheid 

vormt die:  

- ofwel geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are;  

- ofwel bestaat uit rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen, gerekend over het 

totale aantal rijen. 

De Boswetgever heeft bedoeld alle hiervoor genoemde uitzonderingen conform de Memorie 

van Toelichting op de Boswet te beperken tot bomen met een aantoonbaar economisch doel 

en te onderscheiden van sierbomen. Vrucht- of fruitbomen, die sierbomen zijn die eetbare 

vruchten dragen, zijn dus wel vergunningplichtig. Onder het kapverbod buiten bebouwde kom 
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Boswet valt dus niet het kappen van genoemde (vrucht)bomen vanwege economische 

exploitatie.  

De Boswet beoogt de oppervlakte aan “bos” in stand te houden (de kwantiteit). Gemeentelijk 

kapverbod beoogt vooral de landschapskwaliteit te borgen. De Boswet ziet op bos/grotere 

houtopstand (meer dan 10 are of meer dan 20 bomen op een rij) buiten de bebouwde kom en 

ongeacht de kwaliteit/soort houtopstand door meldingsplicht en wettelijke herplantplicht.  

De provincie neemt alle taken van de Minister inzake de Boswet over. 

 

 

 

 

Procedure en  aanvraag  

Aanvragers kunnen slechts zijn: eigenaren van of zakelijk gerechtigden tot een houtopstand. 

Zakelijk gerechtigden zijn in beginsel degenen die een notariële akte kunnen overleggen 

inzake een recht van erfpacht, pacht, opstal, erfdienstbaarheid, vruchtgebruik of pootrecht 

betreffende de houtopstand. Dit kan ook blijken uit het kadaster. 

Huurders hebben een persoonlijk en geen zakelijk recht. Zij moeten dus de schriftelijke 

toestemming voor kapaanvraag van de verhuurder, die eigenaar van de houtopstand is, 

overleggen. De eigenaar van een houtopstand kan bij (huur)overeenkomst of bij machtiging 

zijn huurders het recht tot omgevingsvergunningaanvraag verlenen. Na ontbinding van de 

huurovereenkomst is de omgevingsvergunning  voor het vellen van een houtopstand die altijd 

zaaksgebonden is, nog van toepassing op het project. Voorschriften van de 

omgevingsvergunning dienen dan door de eigenaar van het perceel nagekomen te worden. 

 

De indieningsvereisten voor een omgevingsvergunning staan in artikel 1.3 en art. 7  

Ministeriële regeling omgevingsrecht ( Mor). Buiten deze verplichte indieningsvereisten kan 

de gemeente bij verordening aanvullende eisen stellen.  
 Artikel 1.3 Mor Algemene indieningsvereisten bij iedere aanvraag: 

 1. In de aanvraag vermeldt de aanvrager; 

 a. de naam, het adres en de woonplaats van de aanvrager, alsmede het  elektronische adres van de 

aanvrager, indien de aanvraag met een elektronisch formulier wordt ingediend; 

  b. het adres, de kadastrale aanduiding dan wel de ligging van het project; 

  c. een omschrijving van de aard en de omvang van het project; 

  d. een omschrijving van de aard en omvang van de gevolgen van het project voor de fysieke 

leefomgeving, voor zover die gevolgen relevant zijn voor de beoordeling van de aanvraag; 

e. indien de aanvraag wordt ingediend door een gemachtigde: zijn naam, adres en woonplaats, alsmede 

het elektronisch adres van gemachtigde, indien de aanvraag met een elektronisch formulier wordt 

ingediend; 

  f. indien het project wordt uitgevoerd door een ander dan de aanvrager: zijn naam, adres en woonplaats. 

2. De aanvrager voorziet de aanvraag van een aanduiding van de locatie van de aangevraagde  activiteit of 

activiteiten. deze aanduiding geschiedt met behulp van een situatietekening, kaart, foto’s of andere 

geschikte middelen. 

3. De aanvrager doet bij de aanvraag een gespecificeerde opgave van de kosten van de te verrichten 

werkzaamheden. 

Artikel 7.3 Mor:: 

1. In of bij de aanvraag om een vergunning met betrekking tot het vellen van houtopstand, als bedoeld in artikel 

2.2, eerste lid, aanhef en onder g. van de wet( Wabo), identificeert de aanvrager op de aanduiding als bedoeld in 

artikel 2.3, tweede lid, van deze regeling ( Mor), iedere houtopstand waarop de aanvraag betrekking heeft met 

een nummer. 

2. In of bij de aanvraag als bedoeld in het eerste lid, vermeldt de aanvrager per genummerde houtopstand: 

  a. de soort houtopstand; 
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  b. de locatie van de houtopstand op het voor-, zij- dan wel achtererf; 

  c. de diameter in centimeters, gemeten op 1, 30 meter vanaf het maaiveld;  

 d. de mogelijkheid tot herbeplanten, alsmede het eventuele voornemen om op een daarbij te vermelden 

locatie tot herbeplanten van een daarbij te vermelden aantal soorten over te gaan. 

 

De omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden is in artikel 2.2 eerste lid 

onder g. Wabo aangewezen. Tezamen met een mogelijke vergunning, ontheffing of 

vrijstelling op grond van de Flora- en faunawet of de natuurbeschermingswet- die kunnen 

aanhaken bij de omgevingsvergunning vellen- wordt één omgevingsvergunning verleend.  

 

 

ARTIKEL 4:11a  Weigeringsgronden 

De weigeringsgronden zijn opgesteld als waarden van een houtopstand zijnde: 

a. natuurwaarde; 

b. landschappelijke waarde; 

c. waarde voor stads-en dorpsschoon; 

d. beeldbepalende waarde; 

e. cultuurhistorische waarde; 

f. waarde voor de leefbaarheid. 

Deze waarden zullen in een vergunning nader onderbouwd dienen te worden aan de hand van 

het omgevingsbeleid van de gemeente, met name het beleid voor natuur, landschap, bomen en 

groen. 

Zoals hierboven onder “Kapverbod” uiteengezet is gekozen voor terughoudende 

vergunningstoetsing nu sprake is van het enkel nog beschermd van de belangrijkste bomen in 

de gemeente, die op de kaart staan. De redenen voor kap dienen dus goed gemotiveerd te zijn.  

Indien bouw of aanleg ter plaatse van de beschermde houtopstand de reden tot de 

vergunningaanvraag is, moet allereerst duidelijk zijn dat met de realisatie van bouw of aanleg 

een zwaarwegend maatschappelijk belang gemoeid is. Individuele particuliere belangen of 

kleine maatschappelijke belangen kunnen dus niet tot velling van een beschermde 

houtopstand leiden. Vervolgens moeten voorafgaand aan een eventuele vergunning de 

alternatieven voor (her)inrichting of aanpassing van de plannen voldoende onderzocht zijn en 

als onmogelijk of zeer onwenselijk zijn aangemerkt.  

Indien door onomkeerbare slechte stabiliteit en conditie van de houtopstand leidt tot van 

gevaarzetting (het voorkomen van ernstig letsel of aanzienlijke schade) en dit reden tot de 

vergunningaanvraag is, moeten voorafgaand aan een eventuele vergunning de 

(boomverzorgings) alternatieven voor kap voldoende onderzocht zijn en als niet mogelijk of 

onwenselijk zijn aangemerkt. 

 

De Burgemeester kan toestemming bovendien toestemming geven tot direct vellen (zgn. 

noodkap), indien sprake is van acuut gevaar of vergelijkbaar spoedeisend belang van 

openbare orde of veiligheid, op grond van de artikel 175 van de Gemeentewet. 

 

Intrekking of wijziging  

Artikel 2.31 lid 2 Wabo en de eerste artikelen van de APV geven de gronden aan voor 

intrekking, wijziging van de vergunning die gelden voor ontheffing/omgevingsvergunning 

van deze verordening. 
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De intrekking van de omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand- indien 

sprake van sanctie- is geregeld in hoofdstuk 5 Wabo. Het gezag dat bevoegd is een 

omgevingsvergunning te verlenen kan deze dan geheel of gedeeltelijk intrekken indien: 

- de omgevingsvergunning is verleend op grond van onjuiste of onvolledige opgave; 

- niet overeenkomstig de omgevingsvergunning is of wordt gehandeld; 

- de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden 

nageleefd; 

- de houder van de omgevingsvergunning leeft de voor hem geldende regels niet na (art. 5.19 

lid 1 Wabo). 

Tevens is het mogelijk op grond van artikel 2.33, eerste lid onder e Wabo de vergunning die 

van rechtswege is verleend in te trekken indien deze betrekking heeft op een activiteit die 

ontoelaatbaar ernstige nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving heeft of dreigt te 

hebben en het opleggen van voorschriften daar geen oplossing voor biedt( art. 2.31, eerste lid, 

aanhef en onder c, Wabo).   

Bij wijziging of intrekking van de omgevingsvergunning dient wederom de reguliere of- 

indien voorgeschreven- de uitgebreide procedure te worden gevolgd.  

 

Vervaltermijn 

Artikel 2.33 lid 2 onder a. geeft de wettelijke bevoegdheid om een omgevingsvergunning in te 

trekken indien gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de 

vergunning. Dus een wettelijke vervaltermijn van drie jaar indien niet gekapt wordt. 

 

Inwerkingtreding 

Artikel 6.1 lid 2 onder a. Wabo noemt expliciet dat een omgevingsvergunning inzake vellen 

standaard pas in werking treedt met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn van 

zes weken na datum van het besluit. De zes weken bezwaartermijn moet dus afgewacht 

worden alvorens men tot kap mag overgaan. 

Op grond van het derde en vierde lid heeft het indienen van een bezwaar of voorlopige 

voorziening een opschortende werking ten aanzien van de inwerkingtreding. 

Wel kan “in gevallen waarin het onverwijld in werking treden” naar het oordeel van het 

bevoegd gezag nodig is, gemotiveerd van de standaard inwerkingtreding termijn van zes 

weken worden afgeweken (art. 6.2 Wabo). 

  

 

ARTIKEL 4:11b Herplantplicht 

Herplantvoorschriften moeten, blijkens de rechtspraak, concreet en precies worden 

uitgewerkt, bijvoorbeeld naar locatie, boomsoort en grootte. Uit deze rechtspraak over de 

herplantplicht blijkt ook dat beleidsmatige motivering van aard en omvang van de 

herplantplicht noodzakelijk is.  

 

De rechtspraak maakt het mogelijk dat Indien ter plaatse niet kan worden herplant, een 

bedrag gestort moet worden voor herplant op een andere locatie overeenkomstig de  

beleidsmatige status en functie van de houtopstand (ABRS 15.09.1994 (Vierlingskbeek),  

ABRS 01.02.1995, (Bussum), ABRS 04.04.2004 (Tubbergen). Zie hierna over illegale kap. 

 

De omgevingsvergunning heeft een zaaksgebonden karakter ( art. 2.25 Wabo). Om die reden 

is de vergunninghouder niet degene aan wie de vergunning is verleend, maar degene die 
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verantwoordelijk is voor uitvoering. De naleving van de voorschriften m.b.t. herplant, valt 

daarom tevens onder zijn verantwoording. Wanneer de vergunning gelding krijgt voor een 

ander dan de aanvrager of houder van de vergunning moet tenminste een maand tevoren dit 

aan het bevoegd gezag worden medegedeeld (artikel 4.8  Besluit omgevingsrecht).  

 

Omgang iIlegale kap en herplant- of instandhoudingsplicht 

Herplantvoorschriften zijn concreet en eenduidig en mogen zeer gedetailleerd soort, locatie en 

plantwijze voorschrijven mits dit in het gangbare beleid past. De wijze waarop de zelfstandige 

herplant- en instandhoudingsplicht wordt uitgevoerd, gebeurt op beleidsmatige wijze in 

overeenstemming met de visie op groen en landschap.  De uitwerking kan deel uitmaken van 

een breder opgezet handhavingsbeleid. Factoren die daarbij een rol spelen, zijn de ernst van 

de overtreding, de mate van (on)verantwoordelijkheid die aan de overtreder kan worden 

toegekend en de feitelijke mogelijkheden tot uitvoering van een herplant. Zie hierboven 

genoemde rechtspraak onder “artikel 4:11b Herplantplicht”. 

Artikel 5:18 Wabo biedt de mogelijkheid- indien sprake is van een herstel,- of 

instandhoudingssanctie van het velverbod- onder oplegging van last onder bestuursdwang of  

dwangsom, bij het besluit tot herplantverplichting tevens te bepalen dat de uitvoering van het 

besluit tevens geldt voor de rechtsopvolger. 

 

Strafbepaling 

De Wabo verbiedt in artikel 2.3 het handelen in strijd met een voorschrift uit een 

omgevingsvergunning. Door artikel 5.4 Invoeringswet Wabo is het handelen zonder 

omgevingsvergunning of het handelen in strijd met een omgevingsvergunning strafbaar 

gesteld in de Wet economische delicten. Om die reden is er geen strafbepaling in deze 

verordening opgenomen.  

Overtreding van de vergunning(voorschriften) heeft als strafmaat een hechtenis van maximaal 

6 maanden, een taakstraf en/of een geldboete tot maximaal € 19.000,-- (art. 6  Wed/anno 

2014). De getaxeerde boomwaarde kan verhogend op de geldboete werken. Indien de 

boomwaarde hoger is dan een vierde gedeelte van € 19.000,-- kan een geldboete worden 

opgelegd van maximaal € 75.000,--. 

Een ingestelde strafvervolging laat onverlet de mogelijkheid van het instellen door 

burgemeester en wethouders van een privaatrechtelijke vordering tot schadevergoeding 

wegens schade aan gemeentelijke bomen of houtopstand. 

 

Toezichthouders 

Ter toezicht op de naleving en het toezicht op de uitvoering en handhaving van het verbod een 

houtopstand te vellen of te doen vellen zonder omgevingsvergunning (art. 5.13 Wabo), zijn de 

aangewezen toezichthouders bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, een 

perceel, of in ernstige gevallen een woning, te betreden zonder toestemming van de bewoner. 

Wel dienen toezichthouders daarbij in het bezit te zijn van een machtiging, met toestemming 

tot betreding, van burgemeester en wethouders.  

 

 

ARTIKEL 4:11c  Bestrijding ziekten en plagen 

Dit artikel beoogt vele boomziekten zoals de iepziekte, essentaksterfte, massaria, 

kastanjebloedingsziekte, maar ook overlast van insecten als de eikenprocessierups adequaat te 

kunnen bestrijden en risico’s voor letsel en schade te verkomen.  
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Belangrijk is dat ook preventief verspreiding van potentieel broedhout en andere vormen van 

besmetting kunnen worden voorkomen.  

 

 

ARTIKEL 4:11d  Afstand van de erfgrenslijn 

De leden één en twee van artikel 42 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek geven het bekende 

verwijderingrecht voor bomen binnen twee meter en heesters en hagen binnen een halve 

meter van de erfgrenslijn. Maar in lid 2 van artikel 5:42 BW staat: "tenzij ingevolge een 

verordening of een plaatselijke gewoonte een kleinere afstand is toegelaten". Daarom is in dit 

artikel de erfgrensafstand aanzienlijk verkleind. Met "nihil" voor heggen en heesters is 

bedoeld deze natuurlijke wijze van erfbegrenzing met heggen te beschermen en tot een 

normale standaard te maken. Vele bomen en heesters zullen door deze afstandverkleining 

beter beschermd, misschien wel gespaard worden.   
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Bijlage 4 van de Groen Kaart. 

Omgang met bomen in eigendom van gemeente.  

 

Deze tekst is bedoeld als leidraad voor de omgang met alle bomen in eigendom van de 

gemeente.  

Tevens kan deze tekst worden opgenomen in het Handboek Openbare Ruimte (deel C) en het 

Bomenbeleidsplan. 

 

De gemeente kent beschermde bomen en, nieuw in de APV 2015, ook gebieden met  

onbeschermde gemeentelijke bomen. 

 

Beschermde gemeentelijke bomen zijn in het buitengebied alle wegbeplantingen en binnen de 

bebouwde kom alle gemeentelijke structuur- en parkbomen en bijzondere bomen. De 

beschermde gemeentelijke bomen staan op de bijlagen 1, 5 en 6 van de Groene Kaart APV. 

Zie ook bijlage 2 Toelichting op de kaart beschermde houtopstand voor een concreet 

overzicht. 

 

Alle overige gemeentelijke bomen vallen niet onder kapverbod en dus niet onder de 

(omgevings-)vergunningplicht, maar wel onder de gebruikelijke voorlichting en 

communicatie.  

 

 

Beschermde gemeentelijke bomen 

Voor beschermde gemeentelijke bomen is in beginsel altijd een omgevingsvergunning inzake 

vellen/kappen vereist.  

 

Op grond van artikel 4:11 lid 1 A.P.V.: 

 

Houtopstand (= hakhout, een houtwal of één of meer bomen) die staat vermeld op de Groene 

kaart en haar bijlagen, toelichtingen en lijst/register monumentale en waardevolle bomen. 

 

Indien geen Groene kaart vastgesteld is, zijn alle bomen diker dan 30 cm omtrek op 1,3 m 

hoogte boven maaiveld vergunningplichtig. 

 

De uitzonderingen op het kapverbod zijn op grond van artikel 4:11 lid 2 l 

A.P.V.:  

 

Het onder lid 1 genoemde verbod tot vellen geldt niet voor: 

 

a. een beschermde houtopstanden die moet worden geveld krachtens  

   de Plantenziektenwet of krachtens een aanschrijving van  

   burgemeester en wethouders, zulks onverminderd het bepaalde in  

   art. 4:11b (herplantplicht) en 4:11c (bestrijding ziekten en plagen); 

 

b. het periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van het reguliere  

   onderhoud; 
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  c.  het periodiek knotten of kandelaberen als noodzakelijke  

       beheermaatregel bij knotbomen, gekandelaberde bomen of  

       leibomen ter uitvoering van het reguliere onderhoud; 

d. het dunnen van houtopstand, met het doel de overblijvende 

houtopstand te bevoordelen; 

e. het snoeien van bomen met achterstallig onderhoud waarbij meer  

dan 20% moet worden gesnoeid, op aanwijzen van een bomendeskundige. 

    

Wettelijke uitzonderingen van de Boswet 

Het verbod tot vellen is niet van toepassing op commercieel geëxploiteerde houtopstanden 

als bedoeld in artikel 15 lid 2 en 3 Boswet, zijnde: 

a. wegbeplantingen en éénrijige beplantingen langs landbouwgronden, 

 beide voor zover bestaande uit populieren of wilgen, tenzij deze zijn  

   geknot; 

b. vruchtbomen (fruitbomen) en windschermen om boomgaarden; 

c. fijnsparren of andere naaldbomen, niet ouder dan twintig jaar,  

   bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor  

   bestemde terreinen; 

d. kweekgoed; 

e. houtopstand, die deel uitmaakt van als zodanig bij de Bosschap  

   geregistreerde bos- en natuur ondernemingen en niet gelegen is  

   binnen de bebouwde kom, tenzij de opstand een zelfstandige eenheid  

   vormt en, ofwel geen grotere oppervlakte beslaat van tien are, ofwel in  

   geval van een rijbeplanting, gerekend over een totaal aantal rijen, niet  

   meer bomen omvat dan twintig stuks. 

 

 

 

Reguliere onderhoud (Artikel 4:11 lid 3 sub b, c, d en e APV)  

Gemeentelijk regulier onderhoud aan bomen is vergunningvrij, mits:  

1. periodiek vellen van hakhout;  

2. periodiek knotten of kandelaberen als noodzakelijke beheer maatregel bij knotbomen, 

gekandelaberde bomen of leibomen;  

3. het dunnen van houtopstand, met het doel de overblijvende houtopstand te 

bevoordelen; 

4. het snoeien van bomen met achterstallig onderhoud waarbij meer dan 20% moet 

worden gesnoeid, op aanwijzen van een bomendeskundige. 

Bij dunning, ruimtegebrek en wanneer in de omgeving voldoende kwaliteitbomen blijven 

staan, is herplant niet nodig. Kwaliteit boven kwantiteit.  

 

 

Onbeschermde gemeentelijke bomen 

Voor onbeschermde gemeentelijke bomen geldt weliswaar niet meer de juridische plicht maar 

wel de interne zorgvuldigheid om een afweging te maken conform artikel 4:11a APV 

aangevuld met onderstaande criteria ter motivering van een velling, die bij de voorlichting 

genoemd kunnen worden. 
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Artikel 4: 11a Weigeringsroden A.P.V. ziet op de volgende waarden: 

  

Natuurwaarde; 

Landschappelijke waarde; 

Waarde voor stads- en dorpsschoon; 

Beeldbepalende waarde; 

Cultuurhistorische waarde; 

Waarde voor leefbaarheid. 

 

Regels ter beoordeling van weigeringsgronden” 

Hierbij wordt verwezen naar bijlage 8 van het geldende Bomenbeleidsplan d.d 8 september 

2008: “Toetsingskader kapvergunningaanvragen” (blz. 70) met een overzicht van redenen om 

een vergunning te verlenen. 

 

Hoofdstuk 6 “Bomen, regelgeving en handhaving van genoemd Bomenbeleidsplan 2009  

schetst het algemene juridische kader (blz. 31). 

Onder 8.5 “Bestrijding overlast, ziekten en plagen” (blz. 39) en bijlage 9 (blz. 71) wordt 

beheer en beleid inzake overlast en boomziekten uiteengezet.   

 

Vanwege het vervallen van de Bomenverordening 2009 door vaststelling van APV en Brede 

Groene Kaart in 2015 wordt het Bomenbeleidsplan daarop aangepast en door de raad opnieuw 

vastgesteld. 

 

Integrale besluitvorming 

Indien Boswet, Flora- en faunawet en, in de toekomst de nieuwe Natuurwet, van toepassing 

zijn, wordt zoveel mogelijk getracht één integrale afweging, en één besluit te maken. 
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Bijlage 5 van de Groene Kaart. 

Lijst Waardevolle en (toekomstige) monumentale gemeentelijke bomen.  

 

  boomid Wijk boomsrt wetenschappelijke 

naam 

NL naam plantjaar straat 

1 1002.b008 NOORDERWAARD_NOORD ROPSEUDO Robinia pseudoacacia Johannesbroodboom 1979 Aardbeiengaard 

2 1002.b009 NOORDERWAARD_NOORD ROPSEUDO Robinia pseudoacacia Johannesbroodboom 1979 Aardbeiengaard 

3 1002.b010 NOORDERWAARD_NOORD ROPSEUDO Robinia pseudoacacia Johannesbroodboom 1982 Aardbeiengaard 

4 1004.b002 NOORDERWAARD_NOORD ACRUFINE Acer rufinerve grijze 

streepjesbastesdoorn 

1979 Abrikozengaard 

5 1031.b009 DEHEUL PTFRAXIN Pterocarya fraxinifolia Kaukasische 

vleugelnoot 

1970 Badorfstraat 

6 1034.b025 SCHEPEN_RIVIEREN JUREGIA. Juglans regia gewone walnoot 1982 Beerze 

7 1034.b087 SCHEPEN_RIVIEREN PTFRAXIN Pterocarya fraxinifolia Kaukasische 

vleugelnoot 

1982 Beerze 

8 1034.b089 SCHEPEN_RIVIEREN JUNIGRA. Juglans nigra zwarte walnoot 1982 Beerze 

9 1035.b040 DEHEUL CABIGNON Catalpa bignonioides groene 

trompetboom 

1970 Birkastraat 

10 1035.b041 DEHEUL CABIGNON Catalpa bignonioides groene 

trompetboom 

1970 Birkastraat 

11 1035.b046 DEHEUL CABIGNON Catalpa bignonioides groene 

trompetboom 

1970 Birkastraat 

12 1035.b047 DEHEUL CABIGNON Catalpa bignonioides groene 

trompetboom 

1970 Birkastraat 

13 1035.b069 DEHEUL PATOMENT Paulonia tomentosa Anna 

Paulownaboom 

2004 Birkastraat 

14 1040.b045 ENGK ROPSEUDO Robinia pseudoacacia Johannesbroodboom 1960 Van Brederodestraat 

15 1063.b001 ENGK ACPLATAN Acer platanoides Noorse esdoorn 1960 dr Cuypersstraat 

16 1081.b012 ENGK AIALTISS Ailanthus altissimna hemelboom 1960 David van 

Bourgondieweg 
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17 1082.b001 ENGK GLTRIACA Gleditsia triacanthos vals christusdoorn 1960 Dirk Fockstraat 

18 1082.b002 ENGK GLTRIACA Gleditsia triacanthos vals christusdoorn 1960 Dirk Fockstraat 

19 1082.b052 ENGK PLACERLF Platanus acerifolia gewone plataan 1960 Dirk Fockstraat 

20 1125.b016 STENEN_OVENS QUCERRIS Quercus cerris moseik 1980 Friese Steen 

21 1125.b019 STENEN_OVENS QUCERRIS Quercus cerris moseik 1980 Friese Steen 

22 1144.b004 ENGK PTFRAXIN Pterocarya fraxinifolia Kaukasische 

vleugelnoot 

1960 Gossaertstraat 

23 1144.b005 ENGK PTFRAXIN Pterocarya fraxinifolia Kaukasische 

vleugelnoot 

1960 Gossaertstraat 

24 1161.b011 DEHEUL CABIGNON Catalpa bignonioides groene 

trompetboom 

1970 Haraldstraat 

25 1167.b008 ENGK FREXCELS Fraxinus excelsior gewone es 1960 Hoge Hoffweg 

26 1167.b009 ENGK FREXCELS Fraxinus excelsior gewone es 1960 Hoge Hoffweg 

27 1167.b010 ENGK FREXCELS Fraxinus excelsior gewone es 1960 Hoge Hoffweg 

28 1167.b054 ENGK MAKOBUS Magnolia Kobus Magnolia 1960 Hoge Hoffweg 

29 1167.b092 ENGK QUROBUR Quercus robur zomereik 1960 Hoge Hoffweg 

30 1167.b103 ENGK TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1960 Hoge Hoffweg 

31 1167.b114 ENGK JUREGIA. Juglans regia gewone walnoot 1960 Hoge Hoffweg 

32 1167.b115 ENGK JUREGIA. Juglans regia gewone walnoot 1960 Hoge Hoffweg 

33 1167.b116 ENGK JUREGIA. Juglans regia gewone walnoot 1960 Hoge Hoffweg 

34 1167.b385 ENGK TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1960 Hoge Hoffweg 

35 1167.b386 ENGK FASYLVAT Fagus silvatica 

Atropurpurea 

beuk 1960 Hoge Hoffweg 

36 1170.b013 NOORDERWAARD_ZUID ACPLATAN Acer platanoides Noorse esdoorn 1982 Hoogstraat 

37 1171.b058 ENGK ACSACCHA Acer saccharinum zilveresdoorn 1980 Hordenweg 

38 1171.b287 ENGK TICORDAT Tilia cordata kleinbladige 

linde/winterlinde 

1980 Hordenweg 

39 1171.b288 ENGK TITOMENT Tilia tomentosa zilverlinde 1980 Hordenweg 

40 1172.b099 SCHEPEN_RIVIEREN PATOMENT Paulonia tomentosa Anna 

Paulownaboom 

1982 Hunze 
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41 1191.b001 STENEN_OVENS ACNEGUND Acer negundo vederesdoorn 1980 Inschuiver 

42 1211.b002 ENGK CATSPECI Catalpa speciosa grootbloemige 

trompetboom 

2005 Jacob van 

Ruisdaelstraat 

43 1211.b017 ENGK AEHIPPOC Aesculus 

hippocastanum 

witte paardekastanje 1960 Jacob van 

Ruisdaelstraat 

44 1211.b053 ENGK QUROBUR. Quercus robur zomereik 1960 Jacob van 

Ruisdaelstraat 

45 1216.b008 DEGEER PATOMENT Paulonia tomentosa Anna 

Paulownaboom 

1986 Jupiterhof 

46 1234.b408 DEHEUL PTFRAXIN Pterocarya fraxinifolia Kaukasische 

vleugelnoot 

1980 Karolingersweg 

47 1234.b409 DEHEUL PTFRAXIN Pterocarya fraxinifolia Kaukasische 

vleugelnoot 

1980 Karolingersweg 

48 1234.b465 DEHEUL CABIGNON Catalpa bignonioides groene 

trompetboom 

1980 Karolingersweg 

49 1234.b482 DEHEUL QUROBUR. Quercus robur zomereik 1980 Karolingersweg 

50 1263.b162 NOORDERWAARD_NOORD FREXCELS Fraxinus excelsior gewone es 1980 Langbroekseweg 

51 1269.b006 SCHEPEN_RIVIEREN ALGLACIN Alnus glutinosa 

laciniata 

zwarte els 1982 Linge 

52 1293.b014 BINNENSTAD AEHIPPOC Aesculus 

hippocastanum 

witte paardekastanje 1950 Markt 

53 1295.b001 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1950 Mazijk 

54 1295.b002 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1950 Mazijk 

55 1295.b003 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1950 Mazijk 

56 1295.b004 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

57 1295.b008 BINNENSTAD AEHIPPOC Aesculus 

hippocastanum 

witte paardekastanje 1960 Mazijk 

58 1295.b008 BINNENSTAD AEHIPPOC Aesculus 

hippocastanum 

witte paardekastanje 1960 Mazijk 

59 1295.b012 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1960 Mazijk 

60 1295.b013 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1960 Mazijk 
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61 1295.b014 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1960 Mazijk 

62 1295.b015 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1960 Mazijk 

63 1295.b084 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

64 1295.b085 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

65 1295.b086 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

66 1295.b087 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

67 1295.b088 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

68 1295.b089 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1980 Mazijk 

69 1295.b090 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1980 Mazijk 

70 1295.b091 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

71 1295.b092 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1980 Mazijk 

72 1295.b093 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

73 1295.b094 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

74 1295.b095 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1980 Mazijk 

75 1295.b096 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

76 1295.b097 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

77 1295.b098 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

78 1295.b099 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

79 1295.b100 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

80 1295.b101 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

81 1295.b102 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

82 1295.b103 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

83 1295.b104 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

84 1295.b105 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

85 1295.b106 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

86 1295.b107 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

87 1295.b108 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

88 1295.b109 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

89 1295.b110 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 
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90 1295.b111 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

91 1295.b112 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

92 1295.b113 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

93 1295.b114 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

94 1295.b115 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

95 1295.b116 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

96 1295.b117 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

97 1295.b118 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

98 1295.b119 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

99 1295.b120 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

100 1295.b121 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

101 1295.b122 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

102 1295.b123 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

103 1295.b124 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

104 1295.b125 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

105 1295.b126 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

106 1295.b127 BINNENSTAD TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1990 Mazijk 

107 1298.b191 SCHEPEN_RIVIEREN ULHOLLAN Ulmus hollandica Hollandse iep 1985 Middelweg Oost 

108 1298.b191 SCHEPEN_RIVIEREN ULHOLLAN Ulmus hollandica Hollandse iep 1985 Middelweg Oost 

109 1298.b192 SCHEPEN_RIVIEREN ULHOLLAN Ulmus hollandica Hollandse iep 1985 Middelweg Oost 

110 1321.b080 NOORDERWAARD_ZUID QUCERRIS Quercus cerris moseik 1982 Nachtegaal 

111 1321.b080 NOORDERWAARD_ZUID QUCERRIS Quercus cerris moseik 1982 Nachtegaal 

112 1323.b008 NOORDERWAARD_NOORD FREXCELS Fraxinus excelsior gewone es 1979 Nieuwe Pyramide 

113 1342.b035 STENEN_OVENS QUPALUST Quercus palustris moeraseik 1980 Opsnijder 

114 1342.b035 STENEN_OVENS QUPALUST Quercus palustris moeraseik 1980 Opsnijder 

115 1412.b045 ENGK FREXCELS Fraxinus excelsior gewone es 1980 Singel 

116 1412.b051 BINNENSTAD TIEEUCHL Tilia euchlora krimlinde 2010 Singel 

117 1412.b153 BINNENSTAD FASYLVAT Fagus silvatica beuk 1960 Singel 

118 1412.b177 BINNENSTAD FREXCELS Fraxinus excelsior gewone es 1900 Singel 
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119 1412.b224 BINNENSTAD AEHIPPOC Aesculus 

hippocastanum 

witte paardekastanje 1950 Singel 

120 1412.b289 BINNENSTAD FASYLVAT Fagus silvatica beuk 1940 Singel 

121 1412.b290 BINNENSTAD FASYLVAT Fagus silvatica beuk 1940 Singel 

122 1412.b291 BINNENSTAD FASYLVAT Fagus silvatica beuk 1960 Singel 

123 1544.b043 STENEN_OVENS FRAEXC Fraxinus excelsior 

diversifolia 

eenbladige esdoorn 1980 Zigzagoven 

124 1546.b004 NOORDERWAARD_NOORD ACRUFINE Acer rufinerve grijze 

streepjesbastesdoorn 

1979 Zonnewijzer 

125 2016.b047 BG_COTHEN SAALBA Salix alba wilg 1970 Bredeweg 

126 2016.b047 BG_COTHEN SAALBA Salix alba Tristis treurwilg 1970 Bredeweg 

127 2042.b001 COTHEN ACPFBLAC Acer platanoides 

Faassens Black 

Noorse esdoorn 1970 Dorpsstraat 

128 2042.b001 COTHEN LITULIPI Liriodendron tulpifera Tulpenboom 1970 Dorpsstraat 

129 2042.b002 COTHEN LITULIPI Liriodendron tulpifera Tulpenboom 1970 Dorpsstraat 

130 2042.b039 COTHEN TITOMENT Tilia tomentosa zilverlinde 1970 Dorpsstraat 

131 2091.b002 COTHEN ACPATROS Acer peusdoplatanus 

atrosel 

gewone esdoorn 1970 Ireneplantsoen 

132 2091.b002 COTHEN ACPATROS Acer peusdoplatanus 

atrosel 

gewone esdoorn 1970 Ireneplantsoen 

133 2091.b003 COTHEN ACPATROS Acer peusdoplatanus 

atrosel 

gewone esdoorn 1970 Ireneplantsoen 

134 2212.b013 BG_COTHEN QUROBUR Quercus robur zomereik 1970 Tuurdijk 

135 2212.b013 BG_COTHEN QUROBUR Quercus robur zomereik 1970 Tuurdijk 

136 2231.b030 COTHEN ACPFBLAC Acer platanoides 

Faassens Black 

Noorse esdoorn 1970 Weth C.E. Th. 

Vernooijst 

137 2231.b030 COTHEN ACPFBLAC Acer platanoides 

Faassens Black 

Noorse esdoorn 1970 Weth C.E. Th. 

Vernooijst 

138 3013.b006 LANGBROEK TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 2004 Brink 

139 3013.b014 LANGBROEK TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 1985 Brink 
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140 3013.b015 LANGBROEK TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 2004 Brink 

141 3013.b016 LANGBROEK TIEUCHLO Tilia euchlora krimlinde 2004 Brink 

142 3131.b008 BG_LANGBROEK SAALBA Salix alba wilg 1980 Landscheidingsweg 

143 3132.b053 LANGBROEK FREXCELS Fraxinus excelsior gewone es 1980 Langbroekerdijk A 

144 3242.b031 LANGBROEK TIEZLIND Tilia europeaa zwarte linde 1985 Weidedreef 

145 3242.b048 LANGBROEK ACCAMPES Acer campestre veldesdoorn 1985 Weidedreef 

146 3242.b048 LANGBROEK ACCAMPES Acer campestre veldesdoorn 1985 Weidedreef 

147 9916.b023 DEHEUL ACSACCHA Acer saccharinum zilveresdoorn 1980 Dorestadplantsoen 

148 9916.b024 DEHEUL ACSACCHA Acer saccharinum zilveresdoorn 1980 Dorestadplantsoen 

149 9916.b026 DEHEUL ACSACCHA Acer saccharinum zilveresdoorn 1980 Dorestadplantsoen 

150 9916.b027 DEHEUL ACSACCHA Acer saccharinum zilveresdoorn 1980 Dorestadplantsoen 

151 9916.b029 DEHEUL ACSACCHA Acer saccharinum zilveresdoorn 1980 Dorestadplantsoen 

152 9916.b034 DEHEUL AEHIPPOC Aesculus 

hippocastanum 

witte paardekastanje 1980 Dorestadplantsoen 

153 9916.b062 DEHEUL FASYLVAT Fagus silvatica beuk 1980 Dorestadplantsoen 

154 9916.b146 DEHEUL TIEUROPA Tilia europeae Hollandse linde 2004 Dorestadplantsoen 

155 9916.b226 DEHEUL PTFRAXIN Pterocarya fraxinifolia Kaukasische 

vleugelnoot 

1980 Dorestadplantsoen 

156 9919.b001 BINNENSTAD FASYLVAT Fagus silvatica beuk 1800 Kasteelpark 

157 9919.b002 BINNENSTAD JUREGIA Juglans regia gewone walnoot 1800 Kasteelpark 

158 ?? BINNENSTAD PLACERLF Platanus x acerifolia gewone plataan 1860 Kasteelpark 

159 ?? BINNENSTAD AEHIPPOC Aesculus 

hippocastanum 

witte paardekastanje 1860 Steenstraat 

160 ?? BINNENSTAD ?? Aesculus flava gele pavia 1890 Singel 2 

161 1412.?? BINNENSTAD FASYLVAT Fagus sylvatica 

'Purpurea' 

bruine beuk 1860 Singel 2 

162 1412.?? BINNENSTAD FASYLVAT Fagus sylvatica 

'Purpurea' 

bruine beuk 1860 Singel 2 

163 1412.?? BINNENSTAD ?? Aesculus flava gele pavia 1900 Singel 2 
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Bijlage 6 van de Groene Kaart.  

Lijst landelijk Bomenstichting, particuliere Monumentale bomen.  
 

Lijst landelijk monumentale particuliere bomen volgens Bomenstichting. Aangevuld met gemeentelijke bomen. Bijgewerkt 8-1-2015. 

 

  Boomnum

mer 

wijk Lat_Naam Ned_Naa

m 

Plantper

iode 

straat Nadere 

omschrijv

ing 

Omgevin

g 

op 

kaa

rt 

1 870272 LANGBROEK_BUITE

NGEBIED 

Diverse soorten diverse 

soorten 

leeftijd 

onbekend 

Langbroeke

rdijk A 119 

op diverse 

plekken 

rondom 

de 

Buitenpla

ats 

Hinderstei

jn  

landgoed nee 

2 50055 LANGBROEK_BUITE

NGEBIED 

Quercus robur Zomereik 1750 - 

1800 

Langbroeke

rdijk A 119 

achter 

buitenplaa

ts 

Hinderstei

jn 

landgoed ja 

3 50056 LANGBROEK_BUITE

NGEBIED 

Fagus 

sylv.'Atropunicea'(P

urpurea) 

Bruine 

beuk 

1860 - 

1870 

Langbroeke

rdijk A 119 

Links 

voor 

buitenplaa

ts 

Hinderstei

jn 

landgoed ja 

4 50057 LANGBROEK_BUITE

NGEBIED 

Acer 

pseudoplatanus 

Gewone 

esdoorn 

1900 - 

1910 

Langbroeke

rdijk A 119 

Nabij 

oude 

landgoed ja 
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poortgebo

uw uit 

1880, 

voor 

buitenplaa

ts 

Hindesteij

n 

6 870278 COTHEN_BUITENGE

BIED 

Tilia europaea Hollandse 

linde 

1830 - 

1840 

Caspergou

w 8 

  tuin ja 

7 870460 BINNENSTAD Morus nigra Zwarte 

moerbei 

1800 - 

1810 

Oeverstraat 

3 

  tuin ja 

8 910220 COTHEN  Aesculus 

hippocastanum 

Witte 

paardenkas

tanje 

1870 - 

1880 

Rijnestein 2 Landgoed 

Rijnestein 

park ja 

9 920577 COTHEN Platanus x acerifolia Gewone 

plataan 

1860 - 

1870 

Dorpsstraat 

18 

Voortuin tuin ja 

10 870461 BINNENSTAD Morus nigra Zwarte 

moerbei 

1800 - 

1810 

Volderstraa

t 15/17 

  tuin ja 

11 930257 COTHEN Aesculus 

hippocastanum 

Witte 

paardenkas

tanje 

1900 - 

1910 

Dorpsstraat 

22 

Links 

voor de 

pastorie 

NH kerk 

tuin ja 

12 870273 LANGBROEK_BUITE

NGEBIED 

Aesculus 

hippocastanum 

Witte 

paardenkas

tanje 

1860 - 

1870 

Langbroeke

rdijk A 

78A 

Huize 

Rijnvoord 

tuin ja 

13 960198 LANGBROEK_BUITE

NGEBIED 

Aesculus 

hippocastanum 

Witte 

paardenkas

tanje 

1840 - 

1850 

Langbroeke

rdijk A70 

Voor het 

perceel 

aan de 

rechterkan

t aan het 

water 

tuin ja 
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14 870462 BINNENSTAD Corylus colurna Boomhazel

aar 

1880 - 

1890 

Muntstraat 

36 

  tuin ja 

15 930284 BINNENSTAD Aesculus 

hippocastanum 

Witte 

paardenkas

tanje 

1860 - 

1870 

Muntstraat 

36 

  tuin ja 

16 870463 BINNENSTAD Taxus baccata Taxus - 

Venijnboo

m 

1850 - 

1860 

Muntstraat 

37 

  tuin ja 

     

  
 

              

Gemeentelij

ke 

monumenta

le bomen 

(Bomenstic

hting)  

                  

17 870464 BINNENSTAD Aesculus flava Gele pavia 1900 - 

1910 

Singel 2   tuin ja 

18 930286 BINNENSTAD Fagus 

sylv.'Purpurea' 

Bruine 

beuk 

1860 - 

1870 

Singel 3   tuin ja 

19 930287 BINNENSTAD Fagus 

sylv.'Purpurea' 

Bruine 

beuk 

1860 - 

1870 

Singel 4 Achter't 

huis 

tuin ja 

20 930288 BINNENSTAD Aesculus flava Gele pavia 1890 - 

1900 

Singel 5 Voor 't 

hek 

tuin ja 

21 870465 BINNENSTAD Aesculus 

hippocastanum 

Witte 

paardenkas

tanje 

1860 - 

1870 

Steenstraat Algemene 

Begraafpl

aats 

Oorlogsgr

aven 

Steenstraa

t 

Begraafpl

aats 

ja 

22 870459 BINNENSTAD Juglans regia Gewone 1860 - Kasteelpark Binnenterr plein of ja 
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walnoot 1870 ein 

Kasteel 

Duurstede

, Langs de 

wal 6 

parkeerpl

aats 

23 930289 BINNENSTAD Fagus 

sylv.'Purpurea' 

Bruine 

beuk 

1830 - 

1840 

Kasteelpark Op 

kasteeleila

nd binnen 

de gracht 

bij de 

oostelijke 

toren, 

achter 

kasteel 

Duurstede 

park ja 

24 930290 BINNENSTAD Platanus x acerifolia Gewone 

plataan 

1860 - 

1870 

Kasteelpark Westkant 

kasteel 

Duurstede

, Langste 

Wal 

6Wijk bij 

Duurstede 

park ja 

25 910287 BINNENSTAD Aesculus 

hippocastanum 

Witte 

paardenkas

tanje 

1900 - 

1910 

Markt Markt,Gro

te Kerk 

plein of 

parkeerpl

aats 

ja 

(Einde) 


