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1 Inleiding
INLEIDING
1
1.1

Inleiding/ achtergronden

Bomen zijn van grote waarde voor de gemeente Naarden. Ze dragen bij aan een
aantrekkelijke, groene leefomgeving. Terwijl gazons en heestervakken na circa
25 jaar versleten zijn, kunnen verschillende boomsoorten, zoals eiken, lindes en
beuken, wel 80 jaar worden. Hierdoor zijn bomen een blijvende waarde in een
snel veranderende omgeving.
Door hun omvang kunnen oude bomen een imposante en indrukwekkende
verschijning vormen. Door deze lange levensduur is het van extra groot belang
dat de gemeente over een goed bomenbeleid beschikt waarin bomen en
boomstructuren staan beschreven die voor de toekomst gewaarborgd worden.
Tevens zijn oplossingen opgenomen om problemen met bomen bij de inrichting
en het beheer te voorkomen.

1.3

Gehanteerde werkwijze

De planvorming van dit bomenbeleidsplan is gestart met een opstartbespreking.
De knelpunten, die uitgangspunt zijn bij dit plan, zijn daar besproken. Gelijktijdig
is in de gemeente Naarden een enquête uitgezet om de mening van bewoners
over de bomen in hun omgeving te peilen. De uitkomsten van deze enquête zijn
verwerkt in dit bomenbeleidsplan.
Tijdens het planproces hebben twee discussiemomenten plaatsgevonden in de
vorm van projectgroepbesprekingen. In de projectgroep waren gemeentelijke
medewerkers vanuit verschillende vakrichtingen aanwezig, waaronder
werkvoorbereiding, management wijkbeheer en groenbeleid en adviseurs van BTL
Advies en BTL Bomendienst.
Een onderdeel van het bomenbeleid is de herziening van het kapbeleid.

1.2

Doelstelling en status

De gemeente Naarden wil met dit bomenbeleidsplan de karakteristieke
boomstructuur van Naarden omschrijven en de waardevolle bomen en
boomstructuren voor de toekomst beschermen. Het gaat daarbij niet alleen om
gemeentelijke bomen. Ook bomen van derden dragen hieraan bij. Daarnaast
streeft de gemeente ernaar een gevarieerd, gezond, duurzaam en veilig
boombestand te behouden en te realiseren. Actuele ontwikkelingen op het
gebied van bomen en boomonderhoud zoals het beperken van overlast, boom
veiligheidscontroles, waardevolle bomen en burgerparticipatie worden daarom
meegenomen in dit bomenbeleidsplan.
Het bomenbeleidsplan heeft betrekking op alle bomen binnen de komgrenzen van
de gemeente. Het plan legt het belang van bomen vast voor de toekomst en geeft
voor de periode 2009 - 2024 richting aan de ontwikkelingen en het beheer van het
bomen in de gemeente Naarden.
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Hiervoor is een inventarisatie uitgevoerd naar de waardevolle bomen in de
gemeente Naarden. De uitkomsten van deze inventarisatie zijn verwerkt in het
bomenbeleidsplan.
Het concept bomenbeleidsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen op het
gemeentehuis. Gedurende deze termijn was het mogelijk reactie te geven op het
plan. De ontvangen reacties zijn verwerkt in het bomenbeleidsplan of worden in
een ander plantraject meegenomen.

1.4

Leeswijzer

Om het bomenbeleidsplan op te stellen zijn allereerst in hoofdstuk 2 de relevante
wet- en regelgeving beschreven. Deze documenten vormen de kaders van het
bomenbeleidsplan. Daarna worden in hoofdstuk 3 de belangrijkste functies en
waarden van bomen voor de gemeente Naarden beschreven.
Hoofdstuk 4 gaat in op de boomstructuur. De boomstructuur is onderverdeeld in
een stadstructuur en een wijkstructuur. In de stadstructuur zijn de boomstructuren
aangegeven die waarde hebben voor de gehele gemeente. In de wijkstructuur wordt
de boomstructuur aangegeven die karakteristiek is voor die bepaalde wijk. Tevens
wordt voor deze structuren aangegeven waar deze aangepast en versterkt
dienen te worden. Aan de hand van de kaarten bepaald de gemeente welke
structuren behouden moeten worden en waar ontwikkeling van de structuur
wenselijk is.
In hoofdstuk 5 worden de beleidsmatige en beheermatige uitgangspunten
vastgelegd die nodig zijn om het karakteristieke bomenbestand van de gemeente
Naarden te behouden en verder te ontwikkelen. De beleidsthema’s die daarbij
aan bod komen zijn: dimensionering, toepassing van bomen, ziekten en plagen,
overlast door bomen, boombeheer, boomveiligheidscontroles, kapverordeningen,
bescherming waardevolle bomen, bouwen en bomen en burgerparticipatie en
inspraak.
In hoofdstuk 6 wordt een overzicht gegeven van alle in het bomenbeleidsplan
aangegeven aandacht- en actiepunten. Aanvullend wordt in hoofdstuk 7 een
samenvatting gegeven van het totale bomenbeleidsplan.

Gemeente Naarden

8

2 K
Kaders
en
achtergronden
2
ADERS EN
ACHTERGRONDEN
De verantwoordelijkheid voor de inrichting en het beheer van het gemeentelijke

geregistreerde Rijksmonument staan vermeld. Afzonderlijke groenobjecten, zoals

bomen ligt primair bij de gemeente Naarden. Maar ook hogere overheden hebben

bomen of bomengroepen, kunnen niet als Rijksmonument worden geregistreerd.

wetgeving opgesteld met betrekking tot ecologische waarden en bescherming

Naarden kent vele Rijksmonumenten, de belangrijkste is natuurlijk de Vesting. In

van monumenten. Daarnaast heeft ook de gemeente beleid vastgesteld waarin

de beschrijving van deze objecten is groen in geen enkel geval opgenomen.

kaders zijn gesteld voor de openbare ruimte. In de volgende paragrafen zijn deze
toegelicht.

Nationaal register monumentale bomen
De Bomenstichting beheert het Nationaal Register van Monumentale Bomen.

2.1

Va n u i t r e l e v a n t e w e t - e n r e g e l g e v i n g

Het betreft zowel gemeentelijke bomen als bomen in eigendom van derden. Het
register monumentale bomen heeft geen juridische status. In het register zijn voor

Flora en faunawet

Naarden de Godelindeboom en de Zilverlinde aan de Meentweg opgenomen.

De Flora- en faunawet (Stb. 1998,402) richt zich op de bescherming van
alle inheemse planten- en diersoorten binnen en buiten de beschermde

Boswet

natuurgebieden. Uitgangspunt bij verstoring, beschadiging, jagen enz. is het ‘nee,

Met de Boswet wil de overheid het areaal aan bos in Nederland in stand houden.

tenzij’-beginsel. De Flora- en faunawet heeft niet alleen gevolgen voor nieuwe

De Boswet is alleen van toepassing op houtopstanden buiten de bebouwde

ontwikkelingen maar ook voor de werkzaamheden in het dagelijks groenbeheer.

komgrenzen van gemeentes. Deze grenzen zijn door de gemeente in 2004
opnieuw vastgesteld. Eigenaren van houtopstanden buiten de komgrenzen

Voor bomen houdt dit veelal in dat snoeiwerkzaamheden en het rooien van

zijn, behalve voor enkele speciﬁeke houtopstanden die in de boswet worden

(oudere) bomen globaal niet in de periode van 15 maart tot en met 15 juli mogen

omschreven, verplicht hun voornemen tot kap te melden bij het ministerie van

worden uitgevoerd wanneer in de bomen nesten aanwezig zijn. Daarnaast dient

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tevens is de eigenaar verplicht volgens

rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van vleermuizen, die holtes

vastgestelde regels de houtopstanden te herplanten.

kunnen gebruiken als winterverblijf of kraamlocatie. Indien werkzaamheden
uitgevoerd moeten worden die verstoring van vleermuizen of vernietiging van

2.1.1

Vanuit vigerend gemeentelijk beleid

de verblijfplekken tot gevolg hebben, moet een onthefﬁng hiervoor worden
aangevraagd. Bij dergelijke werkzaamheden dient derhalve ruimschoots voor

Groenstructuurplan

aanvang een deskundig onderzoek plaats te vinden.

Het (concept) groenstructuurplan wat voorafgaand aan dit bomenbeleidsplan is
opgesteld gaat in op het gewenste beeld van het groen en de hiervoor benodigde

Monumentenwetgeving

maatregelen. Omdat bomen en groen niet altijd los van elkaar gezien kunnen

In de Monumentenwet kunnen groenobjecten, zoals bomen en tuinen, alleen

worden zijn in het groenstructuurplan op verschillende plaatsen ook de bomen

worden beschermd wanneer deze elementen in de beschrijving van het

beschreven. Deze zijn in dit bomenbeleidsplan ook meegenomen.
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Algemene plaatselijke verordening (APV)
In de APV is opgenomen dat het kappen van bomen met een stamomvang
van 25 cm verboden is en dat voorafgaand aan de kap van een boom een
kapvergunning moet worden aangevraagd bij de gemeente. Tevens zijn in de
APV mogelijkheden vastgelegd voor herplantverplichting en schadevergoeding.

Gemeente Naarden
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B ELANG EN
BOMEN

Bomen zijn belangrijke elementen in de stad, die naar mate ze ouder en groter
worden steeds meer betekenis krijgen voor de woon- en werkomgeving. Naarden
beschikt over een groot bomenbestand van zowel gemeentelijke bomen als
bomen van derden, zoals particuliere bomen. Al deze bomen dragen bij aan
het leefklimaat. In het huidige straatbeeld vallen nu vooral de oudere, grote
bomen op. De jonge bomen zijn minder nadrukkelijk aanwezig maar zijn voor de
toekomst niet minder belangrijk.
Daarom zijn in dit beleidsplan handvatten en uitgangspunten opgesteld zodat
zorgvuldig met bomen wordt omgegaan. De waarde die bomen hebben kan
worden uitgedrukt in:
Natuur
De bomen leveren een bijdrage aan de natuur in de stad. Met name de oudere
bomen zijn aantrekkelijk voor vogels en vleermuizen. Ze vinden hier voedsel
en beschutting of gebruiken de bomen bij hun oriëntatie. Het gebruik van
verschillende boomsoorten, met name inheemse soorten, bevordert daarnaast
de biodiversiteit in de stad en geeft ons de mogelijkheid de seizoenen te beleven
door het verschil in bladontwikkeling, bloeiwijze of herfstverkleuring.

Karakteristieke boombeplanting in de Vesting

Boomstructuur Huizerstraatweg

Schaduwwerking in de Componistenbuurt

Opvallende beuk rontonde Zandbergen

Invloed op het stadsklimaat
Bomen hebben invloed op het stadsklimaat. Door transpiratie onttrekken bomen
warmte van de lucht, breken de wind en het zorgen voor schaduw gedurende
de dag. In de nacht zorgen bomen voor een minder sterke daling van de
temperatuur.
Een functie van bomen die veel in de belangstelling staat is het afvangen van
ﬁjnstofdeeltjes door bladeren. Omdat nog steeds onderzoeken plaatsvinden, naar
bijvoorbeeld de meest geschikte boomsoorten en plantwijze, is het resultaat wat
bomen leveren voor de luchtkwaliteit in Naarden nog niet te zeggen. Maar in het
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algemeen kan gesteld worden dat: Hoe groter het bladoppervlak van bomen,

Keverdijk daarentegen kent een andere wijkopbouw. Doordat de ruimte voor

hoe meer ﬁjnstof een boom kan vasthouden. “Volwassen bomen nemen per jaar

groen en bomen beperkt is zijn die enkele bomen in het straatproﬁel van grotere

ongeveer 1.4 kg ﬁjnstof op” (Bomen, een verademing voor de stad feb.2008

waarden voor de aankleding van de wijk.

PPH/VHG). Over de hele stad kan dit al snel resulteren in enkele tonnen stof die
vastgelegd wordt.

Conclusie:
Bomen zijn van grote waarde, zowel voor de stedenbouwkundige opbouw, de

Gezondheid

natuur en als voor de gezondheid van burgers. Het is dus belangrijk hoog in te

Mensen die wonen en werken in een groene omgeving voelen zich gezonder. Dat

zetten op het behoud en ontwikkeling van een duurzame bomenbestand van

niet alleen, uit onderzoek blijkt dat ze ook gezonder zijn. Vooral mensen met een

gemeentelijke bomen en bomen van derden.

lagere sociaal-economische status, kinderen en ouderen hebben proﬁjt van meer
groen in de woonomgeving. (bron: Nivel Vitamine G onderzoeksprogramma)
Daarnaast spelen bomen ook een bepalende rol bij het herstelproces na ziekte. Al
langer is bekend dat zieken in een ‘groene’ omgeving sneller herstellen. Bomen
dragen dus ook bij de gezondheid van burgers.
Stedenbouwkundige functie
Bomen hebben ook een stedenbouwkundige functie. Door onderscheid te maken
in boombeplantingen worden bepaalde elementen in de stad herkenbaar. De
oude haven in de Vesting met zijn karakteristieke boombeplanting is hiervan
een voorbeeld. Ook de structurerende werking van bomen, als begeleiding
van (hoofd)ontsluitingswegen kan een positieve bijdrage leveren aan
verkeersgeleiding en afwikkeling van het verkeer. Daarnaast hebben bomen
ook invloed op de veiligheid in het verkeer. Bijvoorbeeld wanneer ﬁetspaden
worden gescheiden van de rijbaan door een bomenrij en al bomen gevaarlijke
kruispunten markeren.
Waarde van woningen
In woonwijken hebben bomen vooral de functie van aankleding van de
woonomgeving. In Naarden is dit duidelijk zichtbaar in de uitstraling van de
wijken. In wijken als Rembrandtpark en Bos van Bredius zijn veel bomen
aanwezig die gezamenlijk het karakter van de wijk bepalen. Deze oudere bomen
zijn van grote invloed op de waarde van de woningen. Oudere bomen geven de
woningen uitstraling en status waardoor de economische waarde wordt verhoogd.

Gemeente Naarden
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4 Boomstructuur
4 B OOMSTRUCTUUR

In dit hoofdstuk is de gewenste boomstructuur binnen de gemeente Naarden
beschreven. Hierbij worden drie niveaus onderscheiden, te weten de
Stadsstructuur, Wijkstructuur en Overige bomen. Het doel van het vaststellen
van de boomstructuur is het beschermen van de bestaande structuren en het
ontwikkelen van een duurzame en toekomstgerichte boomstructuur die aansluit
op de groenstructuur.

Stadsstructuur

Wijkstructuur

Overige bomen

Prioriteit acties

Zeer hoog

Hoog

Normaal

Bescherming

Duurzame

Duurzame

Inrichting aanpasbaar aan

bomen

bescherming

bescherming

wensen bewoners

Inspraak bij

Zeer beperkt

Beperkt

Mogelijkheden voor inspraak

herinrichting

bewoners, volgens de in het
groenstructuurplan beschreven

De stads- en wijkstructuur zijn in de volgende paragrafen beschreven en worden

kaders

verduidelijkt aan de hand van kaartmateriaal en foto’s. Voor de karakteristiek
van elke wijk wordt verwezen naar het groenstructuurplan. Hierin is per wijk de
karakteristiek omschreven. De overige bomen betreffen bomen die niet binnen de
stads- of wijkstructuur vallen. Door dit onderscheid zijn de belangrijkste bomen in
elke wijk overzichtelijk van één kaart af te lezen.
Stadsstructuur

Representatieve bomen die van belang zijn voor de gehele
gemeente Naarden. De bomen dienen als begeleiding en oriëntatie
voor de gehele gemeente. Bijvoorbeeld als historische element of
benadrukking van de hoofdontsluiting.

Wijkstructuur

Functionele of structuurbepalende bomen met een duidelijke functie
voor de gehele wijk. De bomen bieden begeleiding en herkenning in
de betreffende wijk.

Overige bomen

Boombeplanting op de Vesting is
stadsstructuur

Bomen die belangrijk zijn voor de direct aanwonenden maar geen
meerwaarde heeft voor de totale stad of wijk.

Aan de hand van deze structuren kan bij toekomstige ontwikkelingen worden

Boombeplanting Bos van Bredius is

bepaald welke structuren moeten worden behouden en beschermd. Dit biedt

wijkstructuur

de gelegenheid om deze structuren zorgvuldig in nieuwe plannen in te passen.
Ook ten aanzien van de kap en inspraak is tussen de structuren onderscheid
aanwezig.
Overige bomen zonder directe structuur
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4.1

Stadsstructuur Naarden

4.1.1

Stadskarakteristiek

De gemeente Naarden ligt samen met de kern Bussum als stedenbouwkundige
kern in een landschap van polders, moerassen en plassen en de kustzone van
de voormalige Zuiderzee. Deze ligging is lange tijd geleden ontstaan door het
verschil aan bodemtypen in de omgeving. Op de hoger gelegen Gooise stuwwal
waarop ook Naarden zich op bevindt kon bewoning plaatsvinden. De lager
gelegen veen- en kleigebieden stonden regelmatig onder water waardoor ze pas
veel later ontgonnen zijn.

Amersfoortsestraatweg

Rijksweg

De Vesting Naarden, als onderdeel van de Hollandsche Waterlinie en ontstaan
rond 1350, vormde in het verleden een belangrijke barrière op de route
Amsterdam – Haarlem. De Vesting was namelijk grotendeels omringd met water
en ondoordringbare moerasgebieden. De Vesting heeft door het behoud van
de stedenbouwkundige opzet en de aanwezige Vestingwerken een markante,
historische uitstraling die voor een belangrijk deel het karakter van de totale
gemeente bepaalt. De openheid en de ruimte voor natuur in de schootsvelden
(aan de noord/noord-oostzijde) zijn van grote waarde voor ecologie en recreatie.
Nadat de Vesting in 1926 zijn militaire functie verloor werd het mogelijk de
gemeente uit te breiden op de schootsvelden. Bijzonder is daarbij de afstand
die is aangehouden tussen de Vesting en de nieuwe wijken. Deze open ruimtes
versterken het markante uitzicht op de Vesting. De nieuwbouw van woningen
vond allereerst plaats ten oosten en zuiden van de Vesting. In deze tijd heeft
ook de samensmelting met Bussum plaatsgevonden. Doordat de wijken van
Naarden en Bussum tegen elkaar zijn aangebouwd, is de gemeentegrens niet
overal zichtbaar. De bebouwingstypen zijn aan beide zijden gelijk en vaak sluit
de beplanting hierbij aan. De uitbreiding van de wijken ten westen van de Vesting
volgde na de tweede wereldoorlog. De opbouw en karakteristiek van de wijken is
beschreven in de wijkstructuur.
Bepalend voor Naarden is de Vesting en de verschillende (historische)

Landschapsstructuurkaart Naarden

Gemeente Naarden

toegangswegen en ontsluitingswegen met de vele markante bomen. De
stadsstructuur is dan ook hierop gebaseerd. De stadsstructuur bestaat
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voornamelijk uit lange, verbindende wegen die grote delen van Naarden en
omstreken ontsluiten. Tussen de historische wegen en ontsluitingswegen kan
een onderscheid worden gemaakt. De Rijksweg, Godelindeweg, Meerstraat,
Burgemeester Jur. Visserlaan en Huizerstraatweg vormen ontsluitingswegen die
dwars op Naarden liggen, waarvan de Huizerstraatweg een historische weg is.
Deze wegen liggen oost-west gericht. De andere zijn historische toegangswegen
van en naar de Vesting: Amsterdamsestraatweg, Amersfoortsestraatweg,
Lambertus Hortensiuslaan, Thierensweg, Cort van der Lindenlaan en Koningin
Wilhelminalaan. De richting is noord-zuid. De spoorbaan en de A1 vormen de
grote verbindingslijnen en zijn markant aanwezig.
Deze stadsstructuur is erg duidelijk en overzichtelijk door de logische opbouw.
Volwassen bomen en doorzichten naar het buitengebied zorgen voor oriëntatie
en kwaliteit van de structuur. Met name de volwassen laanbeplanting aan bijv.
de Huizerstraatweg en Amersfoortsestraatweg en de markante bomen rondom
de rotonde Zandbergen zijn van grote waarde. Daarnaast zijn er weidse zichten
vanaf de Rijksweg en Huizerstraatweg naar het omliggende landschap. Natuurlijk
vormt de Vesting het middelpunt van Naarden met de markante bomen aan
de haven, zichten op de schootsvelden en de ruimtelijke opzet van bijzondere
bebouwing met groen beklede gevels.
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4.1.2

Stadsstructuur

De Vesting vormt het middelpunt van Naarden. Opvallend zijn de wegen die
toegang bieden tot de Vesting en tevens verbinding leggen met de wijken. Deze
liggen radiaalgewijs rond de Vesting. De andere wegen van de stadsstructuur zijn
de ontsluitingswegen die geen verbinding maken met de Vesting, maar alleen
een ontsluitingsfunctie hebben. Ontsluiting binnen de wijken en op hoger niveau
van de stad Naarden. Deze liggen veelal dwars op de radiale wegen. Door het
onderscheid van deze twee te benadrukken en de boomstructuur hierop aan te
passen wordt de structuur van de wegen verduidelijkt. De radiale wegen worden
ook wel historische toegangswegen genoemd. De dwarsliggende wegen worden
ontsluitingswegen genoemd.
De stadsstructuur van Naarden wordt opgedeeld in drie onderdelen: de Vesting,
Historische toegangswegen en Ontsluitingswegen.
Vesting
De Vesting is van grote waarde in Naarden en is het (historisch) middelpunt
met geheel eigen sfeer en identiteit. Met name voor de groenstructuur vormt de
Vesting een belangrijke waarde.
Huidig beeld Vesting
De Vesting vormt door de Vestingwallen een groene omkadering van grasvlakken,
bomen en bosplantsoen. De entrees zijn duidelijk gemarkeerd met bomen. Op en
rond de Vesting liggen verscheidene wandelroutes en verblijfsplekken, waaronder
een speeltuin en een parkje met het verzetsmonument uit de 2e Wereldoorlog.
Visie Vesting
Het huidige beeld van de Vesting is karakteristiek en moet in deze staat
behouden blijven.
Aandachtspunten
Op de Vestingwallen is een duidelijke boomstructuur aanwezig. Aan het deel van
de Admiraal Helfrichweg wordt deze structuur onderbroken door het gebruik van
knotwilgen. De keuze voor knotwilgen is in het verleden bewust gemaakt omdat
deze een relatie hebben met het landschap en het zicht naar het omliggende
landschap open houden.
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Boombeplanting op en rond de Vesting

Historische toegangswegen (radiale wegen)

Huidig beeld historische toegangswegen

De historische toegangswegen naar de Vesting zijn markante lijnen in

De wegen zijn voor een groot deel voorzien van een bomenrij. De staat en leeftijd

het landschap, die nu dienst doen als ontsluiting van de wijken. Tot de

bepalen de beeldbepalendheid van de bomenrij. Jonge bomen hebben een

toegangswegen behoren:

weinig structurerende werking, maar vormen wel een beeldbepalend element in

Amsterdamsestraatweg

de toekomst. Volwassen bomen daarentegen zullen op den duur gaan aftakelen

Thierensweg – Lambertus Hortensiuslaan

en vervangen moeten worden. De volwassen bomenrijen zijn zeer structurerend

Amersfoortsestraatweg

en karakteristiek door de soortkeus van beuken linde. Een goede oplossing om

Koningin Wilhelminalaan – Cort van der Lindenlaan

de jonge bomen een krachtigere structuur te geven is het toepassen van hagen

Huizerstraatweg

of haagblokken. Hierdoor ontstaat een betere begeleiding van de wegen. Een

Oud Blaricumerweg

voorbeeld is de Cort van der Lindenlaan – Koningin Wilhelminalaan, waar hagen
de boomstructuur ondersteunt. In de Lambertus Hortensiuslaan staan jonge
bomen in verharding op grote afstand van elkaar. Dit geeft geen groen beeld. Met
de aanplant van blokhagen wordt de structuur versterkt. In de toekomst kan deze

Historische toegangswegen
versterken historische toegangswegen:
boomsoorten zijn opvallend, duurzaam en afwisselend.
begeleiding van bomen naast Naardertrekvaart
en bedrijventerrrein Gooimeer Zuid.
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laan een krachtige rij worden door de duurzame (resistente) soortkeus van iep.
Visie historische toegangswegen
Het historisch beeld aan de historische toegangswegen moet versterkt worden.
Met name wegen begeleid met laanbomen vormen dit beeld. Daarnaast kan
gedacht worden aan strakke grasbermen en blokhagen als ondersteuning van de
laan.
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Ontsluitingswegen
De wegen zijn in functie niet veel anders dan de historische toegangswegen. Ze
maken alleen geen verbinding met de Vesting. De ene weg heeft een grotere
ontsluitingsfunctie (Rijksweg) dan de andere. Onder de ontsluitingswegen vallen:
Rijksweg - Godelindeweg
Burgemeester Jur Visserlaan - Meerstraat

Visiekaart Historische toegangswegen

Gemeente Naarden
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4.1.3

Huidig beeld ontsluitingswegen

Visie per weg

Met name de Rijksweg is een duidelijk ingerichte verkeersader. Deze ontsluit
veel wijken en verbindt tevens het buitengebied met de wijken. Deze weg is erg

Historische toegangswegen

herkenbaar. De Burgemeester Jur. Visserlaan en Meerstraat daarentegen zijn

Amsterdamsestraatweg

minder duidelijk herkenbaar. De wegen vormen drukke ontsluitingswegen. De

Huidig beeld

Meerstraat is de belangrijkste doorgaande route tussen de noordelijke wijken

Op de Amsterdamsestraatweg na, liggen alle toegangswegen op zandgrond en in

en het zuidelijk deel van Naarden. Aangezien de Meerstraat geen duidelijke

het bebouwd gebied (zie landschapsstructuurkaart). De Amsterdamsestraatweg

boomstructuur heeft, vormt de route geen markante stadsstructuur.

ligt in het veengebied, langs de Naardertrekvaart enerzijds en het bedrijventerrein
anderzijds. Dit gebied is van oorsprong weidegebied, wat gekenmerkt wordt

Visie ontsluitingswegen

door openheid en een rechtlijnige opzet. De Amsterdamsestraatweg is een

Als contrast met de historische toegangswegen worden de ontsluitingswegen

drukke weg waarbij het zicht gericht is op de trekvaart met het achterliggende

voorzien van 1 of 2 krachtige boomsoorten met een enigszins sobere uitstraling.

(groene) parkje van Keverdijk. De bomen in deze randzone begeleiden de
weg. Aan de parallelweg (zijde van de bedrijven) staan bomen die tevens de
Amsterdamsestraatweg begeleiden.
Visie

Ontsluitingswegen

Begeiding van de wegen met bomenrijen;
1 of 2 krachtige (sobere) boomsoorten;

gemeentegrens
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zijde vindt begeleiding plaats door de trekvaart en het parkje aan de rand van

De boomstructuur aan het bedrijventerrein herinrichten (eventueel

weg
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boomstructuur op het bedrijventerrein deze functie overnemen. Aan de andere

Aandachtspunten

Godelinde

Visiekaart Ontsluitingswegen

Bij deze weg is een boomstructuur gewenst. Vanwege de beperkte ruimte kan de

Proﬁel Thierensweg

Thierensweg – Lambertus Hortensiuslaan

Amersfoortsestraatweg

Huidig beeld

Huidig beeld

De Thierensweg en de Lambertus Hortensiuslaan maken geen directe verbinding

De Amersfoortsestraatweg verbindt de Vesting met de wijken Rembrandtpark

met de Vesting, maar indirect via Over de Tol. Dit is echter wel een historische

en Componistenkwartier. Temidden van de weg ligt een rotonde die de entree

weg die radiaal ligt ten opzichte van de Vesting en wordt daarom behandeld als

van Naarden aan de zuidzijde markeert. Vanaf de afslag op de snelweg A1

toegangsweg.

is de Amersfoortsestraatweg de hoofdroute naar de Vesting. Tevens vormt

De Thierensweg en de Lambertus Hortensiuslaan lopen in elkaar over. Net

de Amersfoortsestraatweg samen met de de Godelindeweg en Rijksweg de

zoals de Koningin Wilhelminalaan liggen de Lambertus Hortensiuslaan en

hoofdontsluiting van Naarden. Alleen het noordelijk deel van de rotonde behoort

Thierensweg dwars op de Rijksweg. Markante laanbomen bepalen de sfeer

tot de historische toegangsweg. Aan dit deel van de Amersfoortsestraatweg staan

van de Thierensweg. Grote rode beuken aan het noordelijk deel en robuuste

esdoorns. Door de toepassing van markante boomsoorten krijgt de weg een

boomhazelaars aan de zuidzijde. De Lambertus Hortensiuslaan heeft kleine iepen

lommerrijk karakter.

in verharding als laanbeplanting. Het beeld van de lommerrijke en zware laan van
de Thierensweg is in contrast met de stedelijke uitstraling van de jonge iepen in
verharding van de Lambertus Hortensiuslaan.
Proﬁel L. Hortensiuslaan

Visie
De weg is voorzien van grote rode beuken en volwassen boomhazelaars wat
een markant beeld oplevert. Bovendien staan de beuken in brede grasbermen.
Dit beeld dient behouden te blijven. De Lambertus Hortensiuslaan bestaat uit
jonge iepen die op grote afstand van elkaar staan. De toegepaste boomsoort
is passend in de sfeer van historische toegangswegen. Het is voor het beeld
belangrijk deze bomen te behouden

Proﬁel Amersfoortsestraatweg

Aandachtspunten

Visie

Haagblokken toepassen aan de Lambertus Hortensiuslaan.

De toegangsweg vormt een markante entree door leeftijd, soortkeus en
rotonde. De rotonde met volwassen beuken vormt het middelpunt van de
Amersfoortsestraatweg. Het noordelijk deel wordt aan de ene zijde begeleid door
bomen en aan de andere zijde door een haag.
Aandachtspunten
Het beeld van haag aan de ene zijde en bomen aan de andere zijde doorzetten
waar dit ontbreekt.

Gemeente Naarden
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Koningin Wilhelminalaan – Cort van der Lindenlaan

Huizerstraatweg

Huidig beeld

Huidig beeld

De Burgemeester M.P. Wettemweg, Koningin Wilhelminalaan en Cort van der

Een erg herkenbare en markante weg die, midden door het schootsveld,

Lindenlaan gaan in elkaar over en vormen een toegangsweg naar de Vesting.

de Vesting met het buitengebied van de wijk Valkenveen verbindt is de

De noord-zuid georiënteerde weg verbindt de Vesting met de wijken Vierhoven,

Huizerstraatweg. Aan deze weg staan volwassen lindes in een dichte laan,

Naardermeerkwartier, Oranje Nassau Noord en Zuid, Fortlanden en Ministerpark.

waarbij zicht op het open landschap gehandhaafd blijft. Richting het buitengebied

Aan het noordelijk deel van de Koningin Wilhelminalaan (ter hoogte van het

vormen eiken de boomstructuur.

Huizerstraatweg

bejaardenhuis) staan jonge amberbomen in gras. Aan de Cort van der Lindenlaan
staan jonge eiken in een brede grasberm. De laan eindigt ter hoogte van

Visie

Ministerpark. Momenteel zijn de bomen nog jong. In de toekomst zullen deze

Een karakteristieke laan met een sterk structurerende werking die in huidige vorm

bomen van grote waarde zijn. Het huidige beeld is erg groen waardoor de wegen

behouden moet blijven.

een herkenbare en groene uitstraling hebben.
Aandachtspunten
n.v.t.
Oud Blaricumerweg
Huidig beeld
De weg ligt verdeeld over 2 wijken die gescheiden worden door de snelweg A1.
In de wijk Componistenkwartier wordt de weg begeleid door beuken in ruige
Proﬁel Koningin Wilhelminalaan

grasbermen. Ook Oud Blaricumerweg in Bos van Bredius wordt begeleid door

Visie

vormt van oorsprong de toegangsweg naar het achterliggende landgoed wat op

De jonge amberbomen vormen in de toekomst een bijzondere laan. De eiken

het grondgebied van Huizen ligt.

beuken. De bosrijke omgeving zorgt voor een bijzondere sfeer. De Blaricumerweg

van de Cort van de Lindenlaan krijgen naar mate ze ouder worden steeds meer
uitstraling en sluiten dan aan bij het laanbeeld van de totale weg

Visie
De opdeling door de snelweg creëert een beperkte samenhang tussen

Aandachtspunten

de delen. De beuken in Bos van Bredius vormen een volwassen laan, in

N.v.t

Componistenkwartier zijn de beuken aanzienlijk jonger, maar vormen ook een
duidelijke laanstructuur. Het handhaven van beide lanen is van groot belang. De
richting of het zicht naar het landgoed dient benadrukt te worden.
Aandachtspunten
n.v.t.
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Omgeving Oud Blaricumerweg

Ontsluitingswegen

Rijksweg

Amersfoortsestraatweg

Huidig beeld

Huidig beeld

Deze weg is de verbinding tussen het westelijk buitengebied met de Thierensweg.

De Amersfoortsestraatweg is opgedeeld in een noordelijk en een zuidelijk

Na de Thierensweg gaat de Rijksweg over in Godelindeweg. Hiermee is de

deel, waarbij de rotonde de scheiding vormt. Het deel ten zuiden van de

Rijksweg een belangrijke ader die de wijken ontsluit. De Rijksweg is voorzien

rotonde behoort tot de ontsluitingswegen. Het noordelijk deel vormt een

van een enkele rij eiken in redelijk jong stadium (ongeveer 10 jr.). Met name de

historische toegangsweg naar de vesting. Vanaf de afslag op de snelweg A1

Rijksweg is een duidelijk ingerichte verkeersader. Een breed proﬁel met grote

vormt de Amersfoortsestraatweg samen met de Godelindeweg en Rijksweg

kruisingen, parallelwegen en veel (extensief beheerd) gras met bomen. Omdat de

de hoofdontsluiting van Naarden. De Amersfoortsestraatweg ontsluit de wijken

bomen relatief jong zijn, zullen zij met name in de toekomst een structurerende

Rembrandtpark en Componistenkwartier. De weg is voorzien van beuken. Door

laan gaan vormen, waarbij de hoofdader extra benadrukt wordt. Aan de Rijksweg

de toepassing van markante boomsoorten krijgt de weg een lommerrijk karakter.

staan eiken, een sobere boom die een krachtig beeld vormt. Een deel van de
parallelweg wordt van de Rijksweg gescheiden door een haag.

Proﬁel Rijksweg
Amersfoortsestraatweg

Visie

Visie

Het beeld van sobere bomen in een ruige grasberm is van toepassing. Sobere

Ten zuiden van de rotonde staan hoofdzakelijk beuken in een grasberm. Het

bomen vormen een contrast met de meer uitbundig toegepaste bomen aan

lommenrijke beeld van de beuken wordt behouden.

de historische toegangswegen. De hagen die toegepast zijn schermen de
parallelweg af van de Rijksweg. De toegepaste haagsoort (veldesdoorn) is van

Aandachtspunten

belang om het contrast met de toegangswegen te vergroten.

n.v.t.
Aandachtspunten
n.v.t.
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Godelindeweg

Burgemeester Jur Visserlaan - Meerstraat

Huidig beeld

Huidig beeld

De Godelindeweg is het verlengde van de Rijksweg die in oostelijke richting

De Burgemeester Jur Visserlaan en de Meerstraat zijn minder duidelijk ingerichte

eindigt bij de rotonde, waarna deze overgaat in Amersfoortsestraatweg. Aan de

aders, maar hebben wel de functie van drukke verbindingsweg. De wegen

Godelindeweg staan voornamelijk eiken als laan in wisselende hoeveelheid. De

kennen wisselende proﬁelen, waardoor het een minder duidelijke route is. De

ruige grasbermen zijn smaller dan die van de Rijksweg, waardoor het beeld van

ontsluitingsweg is onder te verdelen in drie delen. Burgemeester Jur Visserlaan

de weg geheel anders is. Naast eiken is de Godelindeweg voorzien van andere

door Vierhoven, het karakteristieke middengedeelte en de Meerstraat. De

soorten zoals beuken en vleugelnoten, die geen structuur vormen. Met name de

Burgemeester Jur Visserlaan doorsnijdt de wijk Vierhoven, waar de weg onlangs

wijk Rembrandtpark wordt door de Godelindeweg ontsloten.

is voorzien van een nieuwe inrichting. Jonge bomenrijen in ruw gras of verharding
bepalen de sfeer van dit deel van de Burgemeester Jur Visserlaan. Karakteristiek
is het deel wat in het open schootsveld ligt. Hier is veel zicht op het omliggende
landschap en vormen een mooie bomenrij. De rotonde op de Meerstraat als
entree van Keverdijk is onderdeel van de stadsstructuur. De Meerstraat ligt
in de wijk Keverdijk en vormt een ontsluiting naar Bedrijventerrein Gooimeer
Zuid. De weg heeft geen uitstraling als hoofdontsluiting door het ontbreken van
een duidelijke structuur. Door beperkte ruimte is weinig groen aanwezig en het
aanwezige groen is erg wisselend toegepast. In de vorm van (jonge) bomenrijen
in verharding, boomgroepen in gras en bomen in beplanting.

Godelindeweg

Visie
Deze ontsluitingsweg heeft meerdere onderdelen waardoor een duidelijke route

Visie

ontbreekt. Om meer duidelijkheid te scheppen moet eenheid verkregen worden.

De wegen Rijksweg en Godelindeweg liggen in elkaars verlengde, maar hebben

Dit kan door middel van het toepassen van dezelfde bomen of door ze op

toch een geheel andere sfeer. De andere toegepaste soorten vormen een

eenzelfde manier te plaatsen (in groepjes of als laan). Echt een eenheid creëren

afwisseling op de eiken.

met het karakteristieke midden is een uitdaging door het leeftijdsverschil tussen
de bomen. In de visie is de rotonde opgenomen als stadsniveau, waardoor de

Aandachtspunten

rotonde meer een oriëntatiepunt moet gaan vormen.

n.v.t.
Aandachtspunten
De Meerstraat moet voorzien worden van bomen, waar dit mogelijk is. De
aanplant van bijzondere bomen rondom de rotonde en een toepasselijke inrichting
van het middenvlak zorgen voor een verbeterende structuur.
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"
)t
4.2

wijkstructuur

m
"
)

B
"
)

In het groenstructuurplan Naarden worden de wijken uitgebreid beschreven.

"
)l

Voor nadere informatie over de karakteristiek verwijzen we u naar dit plan. In
deze paragraaf wordt de waarde van de bomen in de wijken beschreven, de visie
hierop en mogelijke oplossingen voor knelpunten.

"
)

n onder andere de aankleding
Bomen in de straat zijn van van grote waarde voor
en herkenning. Maar bomen kunnen ook overlast geven. Vooral wanneer de
boomsoort en (beschikbare) ruimte niet op elkaar zijn afgestemd kan dit leiden tot
opdruk van verharding of overlast door blad- en vruchtval. Het is van belang de
boomstructuren zoveel mogelijk te handhaven en bij renovatie en vervanging van
bomen te kiezen voor een meer gepaste boomsoort.
4.2.1

^

C
"
)

Naarden Vesting

Huidig beeld
De stedelijke Vesting met smalle straten en historische gevels direct aan de

.

straat heeft enkele bomenrijen die aangepast zijn op het proﬁel van de Vesting.
Knotbomen, kleine bolvormige bomen en leibomen doorbreken het stenige
beeld van de Vesting. De vormbomen staan overwegend in verharding en zijn
karakteristiek voor de Vesting.

k
"
)

Visie
De toegepaste bomen in verharding zijn karakteristiek en het beeld dient
behouden te blijven.
Aandachtspunten:
Binnen de Vesting is beperkte ruimte beschikbaar. Bij nieuwe ontwikkelingen

"
)

dient onder andere rekening gehouden te worden met het imaken van goede
groeiplaatsinrichtingen en de juiste soortkeuze.

d
"
)

^
Oude haven
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Adriaan Dortsmanplein

"
)f

A
"
)
c
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4.2.2

Componistenkwartier

Huidig beeld
De wijk heeft enkele karakteristieke lanen die de wijkstructuur bepalen. Met name
de driehoekvormige spie aan de Paulus van Loolaan/ Oud Blaricumerweg is
kenmerkend. De Wagnerlaan, Beethovenlaan en Dr. Anthon van der Horstlaan
vormen structuurdragende lanen door de leeftijd en soortkeus. De bomen aan de
Dr. Anthon van der Horstlaan (Robinia’s) geven momenteel problemen door de
Bomen langs de vijver

Toegepaste acacia’s die overlast geven

wortelopdruk. Aan weerszijden van de vijver aan de Johan Schoonderbeeklaan
vormen de bomen door de vormgeving van de vijver een strakke laan met
kenmerkende uitstraling in de wijk.

a
"
)

Visie
De karakteristieke lanen dienen behouden te blijven. In het jongere deel van de
wijk (jaren ‘70) komen weinig tot geen laanbomen voor. Door laanbomen toe te
passen krijgt dit deel van de wijk een duidelijkere structuur.

b
"
)

^

Aandachtspunten
a. In het jongere deel moet hogere beplanting omgevormd worden naar lage
beplanting met bomen om de structuur in de wijk te vergroten.
b. De Robinia’s aan Dr. Anthon van der Horstlaan worden vervangen om
problemen met wortelopdruk weg te nemen.

c
"
)
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4.2.3

Rembrandtpark

Huidig beeld

"
)i

a
"
)

d
"
)

Bomen zijn erg bepalend voor de wijkstructuur. Aangezien grote, volwassen
boomsoorten toegepast zijn vormen ze markante lanen met een lommerrijke
uitstraling. Dit is erg karakteristiek voor de wijk. Aan de overzijde van de
Godelindeweg ligt de buurt Dirk Tersteeglaan met jonge bomen. De bomen
veldesdoorn (Acer campestre ‘Elsrijk’) die rondom de woonblokken staan vormen



de wijkstructuur hier.
Visie

"
)f

g
"
)
e
"
)
Jan Steenlaan

Karakteristiek straatbeeld

Het toepassen van duurzame en markante soorten als beuk, linde, esdoorn
en plataan in woonstraten is bijzonder. De bomen moeten in de huidige vorm
behouden blijven.

h
"
)

Aandachtspunten
c. De minder duurzame soorten, zoals de berk in de woonstaat Gerard Doulaan,
is minder passend bij de rest van de wijk. Deze moet op den duur vervangen
worden door een meer duurzamere soort, passend bij de aanwezige ruimte.
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A
"
)

c
"
)

4.2.4

Oranje Nassaupark Noord

Huidig beeld
De wijk is bijna geheel omsloten door stadsstructuur. Aan de Alexanderlaan
vormt de structuur van linde een sterke boomstructuur. Binnen de wijk is het
meeste groen en bomen opgenomen in privétuinen. De bomen in de wijk op
gemeentelijke grond vormen geen eenheid waardoor een wijkstructuur niet
aanwezig is. Belangrijke elementen zijn het park aan de noordzijde en het
bomenveldje aan de Sophialaan met grote, volwassen bomen: Acer saccharinum,
Quercus robur ‘Fastigiata’, Sorbus intermedia en Carpinus betulus.

Privégroen is bepalend

Alexanderlaan

Visie
De bomen in de woonstraten moeten waar mogelijk versterkt worden tot een
boomstructuur.
Aandachtspunten
d. De bomen in de woonstraten vormen geen structuur. Dit zou door middel van
soortkeus en standplaats verbeterd kunnen worden.

boomstructuur versterken in het jonge deel van de wijk.

Gemeente Naarden
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4.2.5

Oranje Nassaupark Zuid

Huidig beeld
Door de ruime opzet en leeftijd heeft de wijk een groene uitstraling. Solitaire
bomen en de bomen nabij de vijver geven de wijk een markante uitstraling.
De structuur wordt gevormd door de lanen aan de Juliana van Stolberglaan
(lindes), Prins Willem van Oranjelaan (paardenkastanjes) en de Graaf Willem
de Oudelaan met gevarieerde boomsoorten. Aan de Graaf Lodewijklaan staan
nabij de Rijksweg markante platanen waarna esdoorns het overnemen en een
duidelijke structuur vormen. De vijver en het groenveldje met rode beuk vormt
een bijzonder element in de wijkstructuur.

Beeldbepalende bomen bij de vijver

Lindes aan de J. van Stolberglaan

Visie
De lommerrijke uitstraling met de verschillende boomsoorten dient behouden
te blijven. De toegepaste soorten zijn over het algemeen duurzaam. Dit is
kenmerkend voor de wijk.
Aandachtspunten
e. De lijsterbes is een niet duurzame soort. Wanneer deze vervangen wordt
is het van belang een duurzamere soort terug te planten die past binnen de
beschikbare ruimte.
f. Enkele woonstraten bevatten kleine bomen in verharding waar een
standplaatsverbetering van belang is.
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4.2.6

Ministerpark

Huidig beeld
De Thorbeckelaan vormt een belangrijke doorgaande route en is voorzien van
een boomstructuur. Naast de Thorbeckelaan is de Kuyperlaan een weg op
wijkstructuurniveau vanwege de volwassen staat en soortkeus van de bomen.
Een enkele solitaire boom zorgt voor de groene uitstraling van de wijk. Veel
bomen die in de wijk staan vormen geen boomstructuur door leeftijd, kwaliteit of
Smalle straat met bomen in verharding

Boomstructuur Kuyperlaan

het beperkt onderdeel uitmaken van een route.
Visie
Een gevarieerde boomstructuur is in deze wijk kenmerkend. Veel verschillende
soorten, verschil in proﬁel en in toepassing. De hoofdaders in de wijk moeten een
duidelijk en sterke structuur gaan vormen. De overige bomen hebben een groot
verschil in soort en toepassing, waardoor de wijkstructuur opvalt.
Aandachtspunten
g. In enkele woonstraten staan minder vitale bomen. Deze dienen vervangen te
worden door een duurzamere soort. De variatie in soorten moet gehandhaafd
blijven.
h. In de wijk enkele overhoeken aanwezig. Om de aankleding van de wijk te
verbeteren kunnen hier bomen toegepast worden.

Het verbeteren van de structuur door toepassing van bomen op overhoeken

Gemeente Naarden
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4.2.7

De Fortlanden

Huidig beeld
De rondgaande wijkontsluiting van de Schout vormt de boomstructuur van de wijk
Fortlanden. Hierdoor ontstaat een duidelijke route en structuur. De Baljuw vormt
de verbindingsweg tussen het noordelijk deel van de wijk en het zuidelijk deel,
waar tevens een sterke boomstructuur aanwezig is. De Verlengde Fortlaan vormt
een wijkontsluitingsweg van het zuidelijk deel en is tevens toegangsweg naar het
Naardermeer bij het fort. Ten oosten van het fort, nabij de woningen is deze weg
voorzien van een bomenrij. Deze bomenrij met achterliggend bosplantsoen is een
belangrijk groenelement in de wijk.

Boomstructuur Schout

Bossage Verlengde Fortlaan

Visie
De wijkstructuur is overzichtelijk, ondanks de jonge bomen in de Schout. De wijk
is groen en dit moet behouden blijven.
Aandachtspunten
N.v.t.

31

Bomenbeleidsplan

4.2.8

Naardermeerkwartier

Huidig beeld
De Graaf Willem de Oudelaan vormt de hoofdas met een boomstructuur op
wijkniveau. Dwars op deze bomenrij staan enkele bomen die de voorzijde van de
woningen inkleden en bijdragen aan de boomstructuur in de wijk.

Jonge aanplant Graaf Willem de Oudelaan

Markante boom bij het speelveldje Anna
Paulownalaan

Visie
De Graaf Willem de Oudelaan is duidelijke structuurdrager.
Aandachtspunten
i. Enkele toegepaste bomen hebben een beperkte duurzaamheid en hebben
een verminderde vitaliteit. Deze moeten vervangen worden of de vitaliteit dient
verbeterd te worden door middel van groeiplaatsverbeterende maatregelen.

Gemeente Naarden
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4.2.9

Vierhoven

Huidig beeld
Het kenmerk van de wijk zijn veel groenvlakken met bomen. De bomen vormen
geen duidelijke begeleidende structuur, maar zijn wel van belang voor de
aankleding van Vierhoven. De relatief jonge bomen hebben de mogelijkheid uit te
groeien tot volwassen exemplaren. De Burgemeester Jur Visserlaan deelt de wijk
in tweeën en is onderdeel van de stadstructuur. Het parkje aan de noordzijde in
een bijzonder element in de wijkstructuur door de volwassen bomen en zichten
op de Vesting.

Burg. J. Visserlaan

Jonge aanplant in de wijken

Visie
De in huidige vorm toegepaste bomen worden markante elementen in de wijk,
maar vormen geen begeleidend middel. De bomen zijn onderdeel van de
groenstructuur. De bomen in het park aan de Anna van Burenlaan zijn volwassen
en ruim uitgegroeid. Tevens zijn bijzondere soorten toegepast waarbij veel
verschil in textuur, vorm en kleur waar te nemen is.
Aandachtspunten
k. De bomen in het parkje aan de Anna van Burenlaan zijn belangrijk als
toekomstbomen en dienen behouden te blijven.
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4.2.10

Keverdijk

Huidig beeld
Tussen de bomen in de wijk zit veel kwaliteitsverschil.
De straten haaks op de Rijksweg en Naardertrekvaart
vormen belangrijke structuurdragers. De entree
naar de wijk vanaf de Amsterdamsestraatweg is
de Generaal Krayenhoffstraat. Deze vormt een
duidelijke structuur door de grote lindes. De straten
parallel hieraan creëren hetzelfde beeld. De Kolonel
van Brienenstraat ligt dwars op deze straten en

Churchillaan

verbindt de parallelle straten met elkaar door middel
van grote eiken. Aan de zuidzijde vormt Keverdijk de
ontsluitingsweg en is voorzien van een boomstructuur
van pluimessen. De Churchillaan vormt de scheiding
tussen Keverdijk en Jac. P. Thijssepark. Tevens is
de straat een doorgaande route met een duidelijke
boomstructuur. Ook de E. de Bruynstraat vormt een
doorgaande route. De straat heeft een geheel andere
uitstraling dan de rest van de wijk. Dit is vanwege
de functie als winkelgebied waar een herinrichting

Dobbestraat

heeft plaatsgevonden. De bomen zijn erg wisselend van kwaliteit, leeftijd en soortkeus,
waardoor het geen duidelijke boomstructuur is in de huidige situatie.
Visie
De richting van de opzet van de wijk benadrukken met bomen. Nabij het centrum mag
de boomstructuur verbijzonderd worden. De bomen die voor overlast zorgen worden
vervangen voor een andere soort.
Aandachtspunten
l. Minder vitale bomen vervangen door duurzame bomen.
m. Bomen (grote eiken) die voor overlast zorgen dienen vervangen te worden voor een
andere soort.
n. De boomstructuur nabij het centrum kan verbijzonderd worden door soortkeus,
boomstructuur nabij het winkelcentrum verbijzonderen

Gemeente Naarden

onderbeplanting, parkachtige inrichting bomen en beheertechnische verbetering.
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4.2.11

Jac. P. Thijssepark

Huidig beeld
Deze wijk heeft een parkachtige opzet met veel grasbermen waarin met name
bloesembomen staan. Grote taxodiums en paardenkastanjes bij parkeervakken
markeren de boomstructuur in de wijk. Verbindende wegen zijn gemarkeerd met
kleine (bloesem)bomen en geven de wijk de parkachtige sfeer.

Beeldbepalende structuur van Taxodium

Parkachtige sfeer in de wijk

Visie
De parkachtige sfeer van de wijk is prettig en kan versterkt worden op de plekken
waar de structuur minder duidelijk aanwezig is.
Aandachtspunten
o. Overhoeken behalen een verbeterslag door deze in dezelfde sfeer als de wijk
in te richten. Met bomen en/of beplanting

Enkele overhoeken kunnen met bomen ingericht worden
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4.2.12

Naarderwoonbos

Huidig beeld
In de wijk Naarderwoonbos bestaat de boomstructuur uit de hoofdwegen en
doorgaande routing. De wijk is voorzien van veel groen en bomen. De wegen
worden benadrukt door de bomen, al staan ze niet in een vast stramien. Ze staan
veelal op groter grasveld en met meerdere bomen.

Wegbegeleiding door bomen

Geclusterde bomen op grasveld

Visie
De sfeer in deze wijk wordt bepaald door de opzet van de wijk waar de
bomen onderdeel van uitmaken. Vrij sobere en landschappelijke beplanting is
kenmerkend en moet bij vervanging aangehouden worden. Aan de buitenrand,
tegen het Gooimeer aan, is het contrast tussen beslotenheid en openheid
kenmerkend. Deze coulisse dient in stand gehouden te worden.
Aandachtspunten
p. Over het algemeen een goed ingerichte wijk. Op enkele plekken in de wijk
ontstaan ‘kale’, rommelige plekken, waar een groepje bomen niet ongepast zou
zijn.

Gemeente Naarden
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4.2.13

Bos van Bredius

Huidig beeld
Alle bomen in deze wijk bepalen de boomstructuur. De bomen (beuk, eik en
berken) staan in grasbermen en vormen een statig geheel. Veel groen en bomen
zijn particulier eigendom. De Oud Blaricumerweg vormt een markante laan en is
onderdeel van de stadstructuur.

Statige bomen in grasbermen

Bosrijke omgeving bepaalt het karakter

Visie
De markante structuur behouden.
Aandachtspunten
q. In enkele straten is de laan moeilijker te onderscheiden door het natuurlijk
uitschieten van bomen. Hier zou extra aanplant of het verwijderen van
overwoekerende beplanting een oplossing zijn.
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4.2.14

Valkeveen

Huidig beeld
Deze villawijk is voornamelijk voorzien van bos en beekdalen. Door de grote
kavels is Valkeveen een wijk voor wonen in het bos. De belangrijkste laan in het
gebied is de Valkeveenselaan, waar volwassen bomen het beeld bepalen. Deze
weg ligt op grondgebied van gemeente Huizen en is eigendom van gemeente
Naarden.

Boomstructuur Huizerstraatweg

Speciale boomsoorten op begraafplaats

De overige (boom)structuur is aanwezig in de vorm van massa (bos) of ruimte
(weide). Veel van het bos wordt gevormd door grote particuliere kavels. Een
belangrijk en bijzonder element binnen de wijk is de begraafplaats. Hier bevinden
zich veel verschillende (volwassen) boomsoorten: treurbeuken, volwassen
taxussen, berken, dennen en sparren.
Visie
Dit landschap is kenmerkend en goed beleefbaar. Een duidelijke boomstructuur is
beperkt aanwezig en ook niet wenselijk. De landschappelijke ligging is op zichzelf
uniek.
Aandachtspunten
n.v.t.

Gemeente Naarden
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4.2.15

Bedrijvenpark Gooimeer Noord

Huidig beeld
De hoofdweg is voorzien van bomen die een duidelijke en structurerende werking
hebben. Bovendien zorgt de boomstructuur voor een nette uitstraling van het
bedrijvenpark.

Boomstructuur

Opvallend boomaccent

Visie
De nette uitstraling van het bedrijvenpark behouden. De entrees versterken.
Aandachtspunten
r. De entrees zouden versterkt kunnen worden. De grote entree is door middel
van bomen aantrekkelijker te maken.
s. Het ﬁetspad op het bedrijvenpark kan aangezet worden met bomen. Door
de aanwezigheid van kabels en leidingen is het nu niet mogeijk bomen toe
te passen. Wanneer zich in de toekomst wijzigingen voordoen moet hiermee
rekening worden gehouden.

Benadrukking van het ﬁetspad
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4.2.16

Bedrijvenpark Gooimeer Zuid

Huidig beeld
De doorgaande route is voorzien van een boomstructuur. De boomstructuur is
door de grote afstand en relatief kleine bomen in een stenige en ruim opgezette
omgeving minimaal te beleven. In de wijk is een groot verschil in boomsoorten.

Achterzijde bedrijvenpark

Boomstructuur Amsterdamsestraatweg

Een belangrijk element in de wijk is de noordelijke rand van populieren.
De populieren zorgen voor een natuurlijke rand vanaf de schootsvelden
gezien, waardoor het bedrijventerrein aan het zicht onttrokken wordt. Op het
bedrijventerrein bevindt zich een hoge parkeerdruk.
Visie
De bestaande volwassen bomen behouden. Ook staan in de straten bolvormige
bomen die hier niet passen. Om de boomstructuur zo rustig mogelijk te houden is
het van belang 1 soort aan te houden.
Aandachtspunten
t. De bolvormige bomen vervangen in de toegepaste soort op het industriepark.

Gemeente Naarden
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5 Boombeleid
5 B OMENBELEID

Bomen hebben een belangrijke rol bij de inrichting van de buitenruimte en
dragen bij aan de beleving van onze groene leefomgeving. Helaas is de waarde
van bomen niet altijd bij iedereen duidelijk. Bij inrichting en gebruik van de
buitenruimte kunnen bomen daarom nog wel eens het onderspit delven.
De gemeente Naarden heeft op veel plaatsen oude, karakteristieke bomen
en boomstructuren. Instandhouding van deze waardevolle elementen vraagt
om duurzaam boombeleid. Zeker wanneer het gaat om veiligheid, vitaliteit,
bescherming en het afhandelen van meldingen is het belangrijk beleid te hebben
voor de omgang met bomen. Door het vastleggen van beleid wordt gewerkt aan
een duurzaam en goed beheerbaar bomenbestand. Voor het boombeleid zijn de

Beheer en onderhoud
Bomen in het stedelijk gebeid hebben regelmatig onderhoud nodig. De kwaliteit
en uitvoering hiervan is bepalend voor een gezond en duurzaam bomenbestand.
Voor een duurzaam boombeheer is het noodzakelijk keuze te maken die
economisch haalbaar, realistisch, cyclisch en voorspelbaar zijn.
Ziekten en plagen zoals luizen, watermerkziekte en iepziekte kunnen gevolgen
hebben voor de vitaliteit van de boom en leiden tot overlast voor bewoners. De
gemeente Naarden streeft er naar de bestrijding te beperken en preventief ziekten
en plagen tegen te gaan. Een gevarieerd bomenbestand is daarvoor gewenst.

volgende aspecten van belang:

Burgers en bomen

Boombescherming

de bomen in de eigen straat of buurt heeft men al snel een mening. Omdat de

Bomen die nu in de stad aanwezig zijn, bepalen het beeld. Bepaalde bomen zijn
daarbij zeer waardevol, zoals de belangrijke boomstructuren, markante solitaire
bomen, karakteristieke bomen in een wijk of die enkele bomen in de Vesting.
Deze bomen moeten extra bescherming krijgen in de vorm van een objectief
en overzichtelijk kapbeleid en uitgangspunten voor de instandhouding van de

Burgers hebben dagelijks te maken met bomen in hun stad. Met name over
gemeente Naarden deze mening erg op prijs stelt zullen burgers de mogelijkheid
krijgen mee te praten over de bomen in hun buurt.
Uit de enquête die voorafgaand aan dit beleidsplan is gehouden blijkt dat
de burgers over het algemeen tevreden over het bomenbestand en het

bomen.

boomonderhoud in de gemeente Naarden. Her en der zijn echter wel speciﬁeke,

Ontwikkeling en inrichting

ernaar deze opmerkingen bij toekomstige plannen op te pakken.

plaatsgebonden problemen of opmerkingen aangedragen. De gemeente streeft

Alleen het instandhouden van huidige bomen is niet voldoende om ook op
langere termijn een aantrekkelijk bomenbestand binnen de stad te handhaven.
Om kwantitatief en kwalitatief het gemeentelijk bomenbestand op peil te houden
is het belangrijk dat bij de inrichting al rekening gehouden wordt met structuren,
onder- en bovengrondse ruimte, uitstraling en soorteigenschappen. Zo kan
worden gewerkt aan een gevarieerd, gezond, duurzaam en veilig boombestand
in de toekomst.

41

Bomenbeleidsplan

Gemeente Naarden

42

5.1

Dimensionering (richtlijnen voor aanplant van bomen)

5.1.1

Algemene richtlijnen

De levensverwachting van een boom in stedelijke omgeving wordt voor een
Vanuit het duurzame beleid wordt gestreefd naar zoveel mogelijk boven- als

belangrijk deel bepaald door de soortkeuze, locatie en de beschikbare boven-

ondergrondse ruimte voor bomen. Het opstellen van richtlijnen heeft als doel

en ondergrondse ruimte (groeiplaats). Doordat bomen over het algemeen jong

de boom de soorteigen grootte te kunnen laten bereiken. Uitgangspunt is

worden aangeplant en pas na jaren hun maximale omvang bereiken, worden de

een geschikte standplaats. De richtlijnen gaan daarom verder dan wettelijke

gevolgen van verkeerde keuzes pas na vele jaren zichtbaar. Als voorbeeld kan

richtlijnen voor bijvoorbeeld afstand tot perceelsgrens of kabels en leidingen.

de keuze voor een boomsoort met een brede kroon in een smalle straat leiden

Deze richtlijnen zijn bedoeld om te helpen keuzes te maken en foutieve keuzes

tot hinder en lichtverlies in woningen. Daarom is bij het kiezen van de soorten

te voorkomen. Veelal zijn de huidige knelpunten ontstaan door een foutieve

een goede sortiment- en omgevingskennis noodzakelijk. Om de beschikbare

keuze uit het verleden of veranderde omstandigheden gedurende de levensloop

kennis op dit gebied optimaal te gebruiken en toegankelijk te maken, zijn in dit

van de boom. Het kan dus voorkomen dat eenzelfde soort boom nooit meer op

beleidsplan richtlijnen opgenomen voor de aanplant van bomen. Daarnaast is een

de huidige locatie wordt herplant. Een voorbeeld hiervan zijn de Robinia’s in de

sortimentslijst opgenomen met daarin belangrijke kenmerken per soort.

verharding in de Dr. Anthon van der Horstlaan. Deze bomen zorgen voor een
ernstige opdruk van de verharding.

Duurzame kwaliteit boven kwantiteit
Een boom(groep) die kan uitgroeien tot een imposante, grote en beeldbepalende

De richtlijnen zijn primair bedoeld als uitgangspunten voor het aanplanten van

boom(groep) heeft de voorkeur boven meer kleinere of matig

nieuwe bomen, maar kunnen tevens worden gebruikt bij beoordeling van de

groeiende bomen op dezelfde locatie. Bij aanplant wordt daarom de

duurzaamheid van bestaande bomen en bij de afhandeling van klachten. De

grootte en het aantal bomen afgestemd op de mogelijkheden van de

richtlijnen worden als volgt gebruikt bij aanplant van bomen:

standplaats. Dit kan betekenen dat bijvoorbeeld gekozen wordt voor



Als uitgangspunt door afdeling CWG (civiele werken en groenvoorziening);

het aanplanten van één rij bomen aan één zijde van de weg in plaats



Door de afdeling ROBM (ruimtelijke ordening, bouwen en milieu) bij toetsing

van aan beide zijden van de weg.

van inrichtingsplannen die door derden zijn opgesteld;




De richtlijnen voor aanplant van bomen zijn bedoeld voor de verschillende

Lange omlooptijd (minimaal 80 jaar)

afdelingen en disciplines die werkzaam zijn in de openbare ruimte en dienen

Bij aanplant dient ervan uitgegaan te worden dat de bomen op

om problemen aangaande bomen in de toekomst te verminderen en de

de betreffende standplaats tot in de eindfase kunnen worden

uitgangsituatie te verbeteren.

gehandhaafd. Bij de keuze is het noodzakelijk (naast de standplaats)

Ze worden als uitgangspunten meegegeven aan derden die verantwoordelijk

ook met al bekend zijnde toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen

zijn voor planvorming en uitvoering van werkzaamheden in de openbare

rekening te houden.

ruimte, zoals stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, architecten,
projectontwikkelaars en aannemers;

Wanneer de omstandigheden voor bomen met een lange omlooptijd
(buiten de hoofd- en wijkstructuur) ontbreken is het beter te kiezen

Bij vervanging is het van belang dat de in dit plan beschreven richtlijnen worden

voor een boomsoort met een kortere omlooptijd. Deze boom zal zich

nagestreefd rekening houdend met het feit dat de richtlijnen een ideale situatie

hier beter ontwikkelen dan de boom met een lange omlooptijd en kan

weergeven. Sommige huidige situaties met markante bomen voldoen niet aan

na 30 jaar, bij renovatie van de wijk worden vervangen.

deze richtlijnen.
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Aansluiten op eenheid en (stedenbouwkundige) structuur

en beluchting van de wortels alsmede het ontbreken van grote druk zorgen voor

Het is wenselijk nieuwe aanplant aan te laten sluiten op bestaande structuren.

betere groeiomstandigheden. Een standplaats in gras heeft daarbij als nadeel dat

Vooral bij doorgaande wegen wordt gestreefd naar structuur en eenheid in

stamschade op kan treden als gevolg van maaiwerkzaamheden.

het straatproﬁel zodat een eenduidig en rustig herkenbaar beeld ontstaat of
gehandhaafd blijft.

Overlast/ klachten voorkomen
Overlast van bomen moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Naast de omvang
van de boom kunnen de richtlijnen voor de aanplant van nieuwe bomen bijdragen
aan een afname van meest voorkomende klachten over bomen.

Soortkeuze
In de ontwerpfase dient al rekening gehouden te worden met de soort in relatie
tot de beschikbare ruimte. Dit voorkomt grotendeels de kans op problemen
in de toekomst. Het Stadsbomen Vademecum 4 beschrijft bomen en hun
eigenschappen. Door gebruik te maken van de beschreven soorteigenschappen

5.1.2

is het mogelijk een betere soortkeuze te maken.

De richtlijnen zijn gebaseerd op bomen met een ovale of eironde kroonvorm.

Ruimtelijke richtlijnen

Voor bomen met afwijkende kroonvormen, zoals zuilvormige kronen of juist brede
Bewuste toepassing vormbomen

platte kronen, en voor bomen met bijzondere snoeivormen, zoals leibomen of

Leibomen, gekandelaberde bomen, knotbomen en bomen met andere speciﬁeke

knotbomen, gelden afwijkende maten. Deze worden hier niet omschreven.

vormen hebben extra beheer nodig. Het snoeien en begeleiden van de groei
veroorzaakt gedurende het gehele leven van de boom extra kosten. Daarom

Boomhoogte

dienen deze vormbomen alleen te worden toegepast waar een dergelijk

Bij de groeiplaatsvoorwaarden die afhankelijk zijn van de boomgrootte wordt

intensiever onderhoud beheertechnisch en budgettair verantwoord is, zoals

onderscheid gemaakt in drie hoogtes

in centrumgebieden, bij monumenten of op speciﬁeke locaties. Het knotten of



Bomen van de 1e grootte: bomen die bij uitgroei tot hun natuurlijke habitus

kandelaberen van bomen als maatregel om overlast of klachten te bestrijden,

hoger worden dan 15 meter, en een kroonprojectie >175 m2. Voorbeelden

moet voorkomen worden.

zijn plataan, zomereik, linde, beuk en paardekastanje;


Bomen bij voorkeur in beplanting of gras
Ongeacht de groeiplaats die bomen in verharding geboden wordt, gedijen
bomen het best als ze in beplanting of gras staan. De betere vochthuishouding

Gemeente Naarden

Bomen van de 2e grootte: bomen met een natuurlijke habitus tussen 8 en
15 meter, zoals pluimes en zwarte els;



Bomen van de 3e grootte: bomen met een grootte tot 8 meter, zoals
meidoorn, sierappel en lijsterbes.

44

Doorrijhoogte
Per locatie is de minimale opkroonhoogte waaraan een boom moet voldoen
verschillend:


Bomen langs doorgaande wegen: minimale opkroonhoogte 4,5 meter



Bomen langs overige wegen: minimale opkroonhoogte 2 meter.

Bovengrondse ruimte
De kroonvorm, groeiwijze en soortspeciﬁeke eigenschappen zijn mede bepalend
of de boom kan uitgroeien zonder problemen te veroorzaken. De meeste
bomen in een stedelijke omgeving worden opgekroond ten behoeve van
voldoende doorrijhoogte. Ook bomen in gras moeten worden opgekroond zodat
de maaimachine er onderdoor kan rijden. Hierbij is het beheer soortspeciﬁek.
Voorbeelden van bomen die laag in de kroon zware gesteltakken vormen zijn
Aesculus hippocastanum (witte paardekastanje) en Carpinus betulus ‘Fastigiata’
(zuilvormige haagbeuk). Ook zijn er soorten waarbij takken op termijn kunnen
gaan doorhangen, bijvoorbeeld Tilia x europaea ‘Euchlora’ (krimlinde).
Wanneer de bovengrondse ruimte voor de boom niet toereikend is, kan dit
leiden tot klachten van burgers. Veelgehoorde klachten zijn schaduw, takken
tegen gevels en blad in de dakgoot. Veelal ontstaat overlast bij bomen in de
volwassen fase. Dan is het moeilijk en onwenselijk om een goede oplossing te
zoeken door middel van snoeimaatregelen. In de praktijk wordt vaak gekozen
voor kleinschalige ingrepen als terugsnoeien of uitlichten. Deze zorgen vaak
maar voor een tijdelijke oplossing, kosten relatief veel geld en zijn vaak slechts
een poging de burger tijdelijk tevreden te houden. Wanneer er geen alternatieve
oplossingen voorhanden zijn is kappen van de bomen de beste oplossing. Dit
kan echter leiden tot conﬂictsituaties met burgers. De juiste soortkeuze is dus
van groot belang. In de tabel zijn de meest optimale afstanden bovengronds
aangegeven. De letters corresponderen met bovenstaande tekening. Hierbij
staan de letters A t/m F voor de bovengrondse richtlijnen. De letters H t/m J staan
voor de ondergrondse richtlijnen.
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Bomenbeleidsplan

Richtlijn gemiddelde boom, afstand gemeten vanaf hart van de stam
A afstand tot gebouw/gevel, uitgaande van:

de halve hoogte van de uiteindelijke boom als minimale afstand
B breedte straatproﬁel voor twee rijen, uitgaande van:

bovengrondse maat van gevel tot gevel;

twee maal afstand tot gevel en minimale tussen afstand van 4 meter
(wegproﬁel);

extra ruimte voor het plantvak waarin de boom staat.
C afstand tot rijbaan

bij doorgaande wegen

tevens afhankelijk van opkroonhoogte
D horizontale afstand tot openbare verlichting

uitgezonderd situaties waarbij de onderzijde van de kronen zich boven de
armatuur bevindt
E onderlinge afstand

afstand in de rij, gebaseerd op uitgroeimogelijkheden tot natuurlijke habitus
F boomspiegel

bij standplaats in verharding

1e

2e

3e

Grootte

> 8,00

> 6,00

> 4,00

m

> 22,00

> 18,00

> 14,00

m

>1

>1

NVT

m

> 6,00

> 4,00

> 3,00

m

> 12-15

>8

> 6,00

m

2x2

1x1

1x1

m

Bomen bij erfgrenzen

Ondergrondse groeiplaats

Plant geen bomen dicht op de grens van particuliere tuinen. Consequenties

De groeiplaats dient te zijn afgestemd op de eisen die de boom aan de

kunnen zijn: het opdrukken van de bestratingen, kronen die tegen de gevels

groeiplaats stelt. Een boom haalt zijn voedingsstoffen en vocht uit de ondergrond.

komen, tuinmuren en hekwerken die beschadigd raken door diktegroei.

Lokale omstandigheden kunnen speciﬁeke voorzieningen noodzakelijk maken,
zoals het gebruik van bomengrond, toepassen van beluchtingsystemen,

Burenrecht (art 5:37 t/m 59 van Burgerlijk Wetboek).

vergroten van het vochthoudende vermogen van de bodem, verhogen van het

Doel van het burenrecht is het handhaven en herstellen van de vrede tussen eigenaren

humusgehalte of voedingswaarden van de bodem. Ook spitten om eventuele

van naburige erven. Het is een regelend recht dat betekent dat overeenkomsten op

ondoordringbare lagen te doorbreken kan nodig zijn. Er kan gewerkt worden

schrift tussen buren of plaatselijk gebruikelijk belangrijker kunnen zijn dan de wet. Als

met gescheiden groeiplaatsen per boom (bij solitaire bomen) of langgerekte

deze overeenkomst ook notarieel is vastgelegd dan kan deze overeenkomst ook worden

ondergrondse voorzieningen bij laanbeplantingen. Daarnaast dient ook gekeken

opgelegd aan nieuwe buren.

te worden of de omgeving mogelijkheden biedt. Vaak zijn ondergrondse

De afstand tot de erfgrens voor bomen is beschreven in de ‘verboden zone’ van artikel

verbindingen tussen plantsoenen en het plantgat in de verharding een prima

5:42. Deze zone bedraagt voor bomen 2,0 meter. Hierbinnen mogen dus in principe

oplossing.

geen bomen worden aangeplant. Er zijn echter uitzonderingen voor openbare bomen
of als in de plaatselijke verordening iets gezegd is over de ‘5.42 afstand’. In de model-

Een deel van de maatregelen om de groeiplaats te verbeteren is ook toepasbaar

bomenverordening wordt een afstand van 0,5 meter voorgesteld.

bij bestaande bomen. Voorafgaand dient door middel van een onderzoek bepaald
te worden of en welk vorm van groeiplaatsverbetering dient worden toegepast.
De minimale ondergrondse groeiplaats (kluit) dient de diameter van de stam
(cm)*10 te zijn. Indien nodig wordt groeiplaatsverbetering toegepast om zowel
de kwantiteit als de kwalitieit van de ondergrondse groeiruimte te verbeteren.
Onderstaande tabel geeft indicatieve afstanden naar verschillende typen
ondergrondse infrastructuur: (*afstand gemeten vanaf hart van de stam)

Gemeente Naarden

Richtlijn gemiddelde boom*
H Tot kabels en leidingen, mantelbuis
Tot kabels en leidingen

1e
0
2

2e
0
1,5

3e
0
1

m
m

Tot ondergrondse hoogspanningslijn
I Ondergrondse groeiruimte:
Gemiddelde grondsoort
Goede bomengrond
J Tot riool

5

4

3

m

25
12,5
3,5

20
10
3

15
7,5
2,5

Opmerkingen
Graafwerk uitgesloten
Aanleg kabels en leidingen
bij bomen met lange
omloop geen optie
Kroonprojectie
Vuistregel per 25 jaar

m3
m3
m Kap van riool onder
grondwaterspiegel
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5.1.3

Zuurstof

Technische richtlijnen

Bij de aanplant van bomen worden minimale eisen gesteld die bepalend zijn

In het groeiseizoen is het optimale bodemzuurstofgehalte 16 volumeprocent.

voor een goede en gezonde toekomst van de boom. Naast de eerder genoemde

Daar waar uitwisseling van de buitenlucht met de bodemlucht wordt belemmerd

ruimtelijke richtlijnen voor de ondergrondse en bovengrondse ruimte, behoren

kan een zuurstoftekort optreden. Hierdoor sterven wortels af. Om te voorkomen

hiertoe ook technische richtlijnen voor de aanleg.

dat dit gebeurt wordt een beluchtingsysteem toegepast. Een beluchtingsysteem
bestaat uit een (of meerdere) drain met een diameter van 10-15 cm die aan

Ruimte

de onderzijde van de wortels wordt aangebracht en in verbinding staat met de

Voor een optimale groei heeft een boom voldoende ondergrondse groeiruimte

buitenlucht. De drain wordt ten minste 25 cm van de beworteling aangebracht

nodig. Vuistregel is dat een boom voor elke m kroonprojectie 0,75 m

om uitdroging van de wortels te voorkomen. Bovengronds kan de drain afgedekt

2

3

doorwortelbare ruimte nodig heeft. Een volwassen eik heeft bij een kroondiameter

worden met een ventilatietegel. Bij bestaande groeiplaatsen is het mogelijk

van 10 meter circa 60 m doorwortelbare, ondergrondse ruimte nodig. De

luchtcompressiemethoden toe te passen. In situaties waarbij wortelschade

groeiplaats wordt dus op basis van de grootte van de boom ingericht. Vergroten

is opgetreden kan deze methode de boom windworpgevoelig maken. Een

of behouden van de doorwortelbare ruimte kan door middel van;

groeiplaatsonderzoek is daarom van belang om de juiste groeiplaatsverbeterings-

3

methode te bepalen.
Methode vergroten of behouden
van de doorwortelbare ruimte
Terugstraten

Bestaand
voordeel
of nieuwe
situatie
B (bij bomen Eenvoudig
in verharding)

Beluchten en bemesten
Aanbrengen van voedingspijlers

B
B/N

Aanbrengen van voedingssleuven
naar doorwortelbare plaatsen
Verruimen van groeiplaats

B/N
B/N

(bomenzand)

Wortelbrug

B/N

Gronduitwisseling tussen de
wortels
Groeiplaatsconstructies

B
N

Doormengen (schimmeldominante) B / N
humuscompost ter verbetering
doorwortelbaarheid.
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Bomenbeleidsplan

Eenvoudig
Kan eenvoudig,
lage investering.
Kan eenvoudig,
lage investering.
Nagenoeg in
elke situatie
toepasbaar.

Duurzaam

nadeel

Water
Niet duurzaam
Hoge kosten op
lange termijn.

Het waterverbruik van een boom is gemiddeld 640 liter per vierkante meter
kroonprojectie per groeiseizoen. Voldoende opname van vocht is dus zeer
belangrijk. Zodanig belangrijk zelfs dat als er sprake is van een grondwaterproﬁel
ten opzichte van een hangwaterproﬁel circa 50% minder doorwortelbare ruimte
nodig is voor voldoende water.
Bij een hangwaterproﬁel is de boom geheel afhankelijk van water dat in de bodem
vloeit. Bij een grondwaterproﬁel is vocht vanuit de grondwaterzone bereikbaar.

Verzakking
verharding.
Aanleg vraagt
speciﬁeke
kennis.
Hoge investering

In de Gemeente Naarden is het grondwater overal dieper dan een meter. In de
Vesting is dit rond 2,5 meter onder maaiveld. Een boom kan in het groeiseizoen
op de volgende manieren aan water komen (grondwaterproﬁel):


330 liter per vierkante meter neerslag;



200 liter voorraad per m3 bodem;



75 liter door de capilaire werking in de bodem.

Hoge investering
Zeer duurzaam

Hoge investering

Bij nieuw te planten bomen dient rekening te worden gehouden met het
grondtype in de kluit en het bodemtype waarin de boom wordt geplant. Zo neemt
een lemige kluit in zandgrond onvoldoende water op en kan een boom ondanks
watergift verdrogen. Extra maatregelen zijn dan nodig om het water in de kluit te
krijgen.

Bij bestaande groeiplaatsen met vochttekort kunnen grondpijlers worden

5.1.4

aangebracht tot een diepte van de gemiddeld hoogste grondwaterstand

Bomen in gras

Locatiegebonden richtlijnen

Grondpijlers zijn gegraven schachten, gevuld met grond waardoor wortelcontact

Een standplaats in gras heeft als nadeel dat de boom maaischade kan oplopen.

met het grondwater(zone) mogelijk is. In de aanslagfase zijn de wortels nog

Daarom is het belangrijk dat de boomspiegel rond de boom voldoende groot is en

onvoldoende diep gegroeid en is water geven in droge perioden noodzakelijk.

dat stammen worden beschermd bijvoorbeeld door gebruik van paaltjes.

In de eerste 3 jaar na aanplant (aanslagfase) is water geven onderdeel van de
nazorg. In deze periode zal 6 liter per centimeter doorsnede per week worden
gegeven. Voor een optimaal resultaat kan een watergeefsysteem toegepast
worden. Dit is een drain die op de wortelkluit is aangebracht zodat het water
eenvoudig de kluit kan bereiken, zonder dat het water wegvloeit langs de kluit.
Op het open maaiveld zijn direct rond de plantspiegel tijdelijke grondwallen
opgeworpen, die het afvloeien van het water via het maaiveld voorkomen. Bij
plantplaatsen met een hangwaterproﬁel wordt het waterbergend vermogen van de
bodem verbeterd middels het doormengen van compost.
Voedingstoestand
De kwaliteit van de bodem is zeer belangrijk voor een goede duurzame
groei. Naast doorwortelbaarheid is het aanbod van nutriënten van belang.
Als de beoogde groeiplaats niet voldoet aan de kwaliteitseisen wordt

Bomen in verharding

groeiplaatsverbetering toegepast. Er zijn verschillende manieren om de

Bij een boom in de verharding vervult de bodem in principe twee conﬂicterende

voedingstoestand te verbeteren. Afhankelijk van de situatie kan worden gekozen

functies: een dragende functie onder de verharding en een verzorgende functie

voor;

voor de boom (vocht, voeding, zuurstof en bewortelingsmogelijkheden).

 Oppervlakkige bemesting;

Bij bomen in verharding met onvoldoende doorwortelbare ruimte kan na 10 – 15

 Aanbrengen van voedingskokers;

jaar na aanplant opdruk van verharding optreden.

 Bemesting via watergeefsysteem.
De gemeente is verantwoordelijk voor een deugdelijke bestrating en kan
aansprakelijk worden gesteld bij letsel en schade. Het opdrukken van verharding
kan leiden tot:


Gevaarlijke situaties voor ﬁetsers en voetgangers;



Onbegaanbare trottoirs;



Hoge kosten in verband met herstraten, herstel asfalt en bijkomende werken.

Daarnaast ontstaat na 3 – 5 jaar vaak weer dezelfde situatie en gaat de boom in
conditie achteruit. In de gemeente Naarden staan veel bomen in kleine en smalle
boomspiegels, waardoor regelmatig wortelopdruk voorkomt.

Gemeente Naarden
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5.2

To e p a s s i n g b o m e n

5.2.1

Aanplant en Verplant

Het aanplanten van de bomen begint bij de aanschaf. Uiteraard moeten
bomen van goede kwaliteit zijn en op een juiste manier van de kwekerij naar
de plantlocatie worden getransporteerd. Het planten zelf zal vakkundig moeten
gebeuren zodat problemen door onjuist planten in de toekomst kunnen worden
voorkomen.

Afhankelijk van de standplaats en de waarde van de boom zijn diverse methoden
bruikbaar om opdruk te voorkomen door verruiming van de ondergrondse ruimte.

Maatregelen die voor bomen in verharding extra aandacht verdienen


Gebruik van beluchtings- en watergeefsysteem



Keuze boomsoort; eigenschappen passend binnen eventuele beperkingen

De balans tussen beschikbare ruimte en aanvaardbare groeiomstandigheden en

waardoor minder problemen te verwachten zijn. (opdruk van verharding,

daarmee de levensverwachting van bomen is daarbij van belang.

boomgrootte, smalle kroonvorm e.d.);


Bij het aanplanten of verruimen van de groeiplaats van bomen in verharding dient

het planten is 1 – 3 jaar nazorg noodzakelijk. Dit om de bodemvochttoestand

extra aandacht besteed te worden aan onderstaande aandachtspunten:


Gebruik van bomenzand is geschikt voor locaties met een beperkte belasting
zoals voet- en ﬁetspaden en beperkt bereden verhardingen. Hiervoor is
bomenzand beschikbaar dat enerzijds nauwelijks nazakt en anderzijds voor
de boom acceptabele groeiomstandigheden geeft. Het aanbrengen van
bomenzand dient zorgvuldig te gebeuren.



Voor toepassing van bomen in zwaarder belaste groeiplaatsen zijn speciﬁeke
draagconstructies, substraat, of granulaat noodzakelijk. Soms wordt in
dergelijke gevallen gekozen voor een bomensubstraat. Dit is een mengsel
van lavabrokken (fractie 12-16) en een uitgebalanceerd grondmengsel.
De lavabrokken zorgen voor draagkracht en het grondmengsel voor de
voedingstoffen. Met deze methode zijn goede resultaten behaald. De
ervaringen zijn van recente datum,



Als in de nabijheid van de standplaats een plantsoen aanwezig is wordt door
middel van het aanleggen van voedingsleuven een verbinding gerealiseerd.

Actiepunten Dimensionering

Opname van de richtlijnen in het nader op te stellen “Handboek Openbare
Ruimte”
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Bomenbeleidsplan

Goede nazorg en beheer (water geven, tijdige jeugdsnoei en opkronen). Na
te controleren en de boom extra water te geven



Goede bescherming van de bovengrondse delen. Boomroosters worden
toegepast om ervoor te zorgen dat het betreden van de boomspiegel geen
problemen oplevert. Bij bomen op parkeerplaatsen en in parkeerstroken
is bescherming tegen aanrijdschade van belang. Hier kunnen beugels,
boomkorven of palen ter bescherming worden aangebracht.

Bij het verplanten van bomen is het van belang dat de volgende uitgangspunten
in acht worden genomen:
Kosten van het verplanten moeten in overeenstemming zijn met het
resultaat
De afweging of de bomen verplaatst worden is vaak niet alleen een technische
en beleidsmatige, maar ook een politieke keuze. Bij de besluitvorming moet een
goede afweging gemaakt worden tussen verplanten of aanplanten van nieuwe
bomen. Eventueel in grotere maten. Het succesvol verplanten van bomen is vaak
goedkoper dan het verwijderen en aanplanten van een zelfde maat boom. Een
goede uitvoering is dan wel noodzakelijk.

Bomen beoordelen en onderwerpen aan een vitaliteitsonderzoek

de boompalen. Voor de verankering mogen geen verduurzaamde palen

Bij het verplanten van grote bomen is het essentieel door een deskundige te

gebruikt worden. De bomen die ondanks alle zorg toch uitvallen worden in het

laten vaststellen of de boom wel verplantbaar is en of de kans op succesvolle

eerstvolgende plantseizoen vervangen. Als de plantwerkzaamheden worden

verplanting wel reëel is. Hierbij wordt gekeken naar de grootte van de boom,

uitgevoerd door derden, kan de nazorg ook via derden geregeld worden. Met

de beworteling, kabels en leidingen, toekomstige standplaats of depot,

name de noodzakelijke begeleidingssnoei dient deskundig te worden uitgevoerd.

verplantmethode en de route waarover de boom moet worden vervoerd.
De te verplanten bomen dienen tijdig voorbereid te worden op het
verplanten.

Actiepunten Toepassing bomen

Opname van de richtlijnen in het nader op te stellen “Handboek Openbare
Ruimte”

Bij verplanten van bomen verliest de boom normaliter een aanzienlijk deel
van zijn wortelgestel. Dit leidt tijdens het verplanten tot een grote onbalans in
verdamping en de mogelijkheid tot vochtopname. Dit kan leiden tot het uitdrogen
van de boom. Door de boom tijdig en geleidelijk voor te bereiden op het
verplanten kunnen hergroeirisico’s uitgesloten worden. Die voorbereiding wordt
gerealiseerd door de wortels van de boom in fasen (bijvoorbeeld 50% in twee
opeenvolgende jaren) rond te steken en kroonsnoei toe te passen.
Verplanten in de juiste periode
Voor een boom is het van belang dat de verplanting plaats vindt in de niet
actieve periode (waarin de boom geen blad heeft). Bij verplanten in deze periode
ondervindt de boom een minimale plantschok.
Vakkundige uitvoering
Het succesvol verplanten van grote bomen vraagt vakkennis en ervaring.
Goede en structurele nazorg.
Na het verplanten is 1 – 3 jaar nazorg noodzakelijk. Dit om de
bodemvochttoestand te controleren en de boom extra water te geven.
5.2.2

Nazorg

De eerste jaren na het planten heeft een boom bijzondere zorg nodig. Afhankelijk
van de situatie is deze nazorg noodzakelijk gedurende 1 – 3 jaar. Te denken
valt aan tijdig en regelmatig water geven, controleren van de ondergrondse
of bovengrondse verankering en het na een aantal jaren verwijderen van

Gemeente Naarden
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5.3

Ziekten en plagen

Vele nieuwe ziekten en plagen op en bij bomen vinden hun oorsprong in
zuidelijke delen van Europa en andere continenten. Klimaatverandering lijkt hier
een rol in te spelen. Doordat de temperaturen gemiddeld steeds hoger worden

Plagen

Risico’s/ schaden

Kastanje
mineermot

Verdwijnen bladmoes,

Vroege herfst,

stagnerende groei.

Blaasachtige mijnen,
lichte langwerpige
vlekken
Luizen op blad of
takken,
honingdauw

bij mensen met
allergie

allergische reactie bij
sommigen

vinden vele nieuwe organismen hier een nieuw habitat. Voorbeelden zijn de
eikenprocessierups en de schimmel die massariaziekte veroorzaakt.
Voor veel ziekten en aantastingen zijn (nog) geen bestrijdingsmethoden

Luis

voorhanden. Hierdoor is het belangrijk om als beheerder van bomen recente
ontwikkelingen bij te houden en indien mogelijk adequaat te reageren.
Onderstaand een tabel met de meest voorkomende ziekten en aantastingen.
Voor uitgebreide beschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 1
Ziekten

Risico’s/ schaden

Symptomen

Kastanje
bloedings
ziekte

Afsterven en scheuren
in stam waardoor
secundaire aantasting
plaats kan vinden
Afsterven van de
boom

afsterven en scheuren
in de stam

Iepziekte

Massaria

Watermerk
ziekte
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Afsterven van de
onderste takken van
de boom waardoor
risico op takbreuk
wordt verhoogd.
Afsterven van takken
en bladeren

Bomenbeleidsplan

Vroege herfst,
zogenaamde
vaantjes, stipsgewijze
verkleuring in de
houtvaten
Violetverkleuring,
afgestorven bast aan
de bovenzijde van de
tak
Verwelking,
bruinverkleuring en
verdroging van de
bladeren, bossige
vormen van waterlot
op de grens van de
levende en dode
takken of takdelen.

Mogelijkheden voor
bestrijding
Monitoring,
infecties voorkomen
d.m.v. ontsmetten
gereedschap
Snel ingrijpen door
verwijderen, schillen
van de stam en
takken, Inenten
met Dutch Trig als
preventief middel
Regelmatige controle
m.b.v. hoogwerker,
verwijderen van de
aangetaste takken
Jong, nog
niet besmet
uitgangsmateriaal
gebruiken, minder
gevoelige rassen
toepassen

Horzelvlinder/
populierenboktor

Eiken
processierups

Wilgenhout
rups

Pollen

Symptomen

Mogelijkheden voor
bestrijding
Verwijderen van

blad in de herfst
(overwinteringsplek
van de pop)
Honingdauw, plak op
Uitzetten van
auto’s en bestrating
lieveheersbeestjes,
gebruik van knoﬂook
extracten
Groeistagnatie,
Gaten in de stamvoet
Zorgvuldig maaien
breukgevoeligheid
op beschadigde
zorgt voor geen
plekken
schade aan de
stamvoet
Brandharen,
Rupsen in processie
Opzuigen, branden,
aangevreten blad
naar de kroon, eizakjes bespuiten van
onder de stam of in
bladeren met een
een oksel
preparaat van
Bacillus thuringiensis
Groeistagnatie,
Ovale openingen in
Zorgvuldig
breukgevoeligheid met de stam of snoeiwond, maaien zorgt voor
gevaar voor stambreuk plantensap dat naar
voorkomen schade
buiten treedt
aan de stamvoet
Gezondheidsklachten Zaden veroorzaken
Niet mogelijk

Voorkomen is beter dan genezen.
Het preventief tegengaan van ziekten en plagen heeft de voorkeur boven het
bestrijden. Daarom zal de gemeente bij aanplant van nieuwe bomen streven naar
een gavarieerd bomenbestand en de voorkeur geven aan gezonde en resistente
boomsoorten.
Actiepunten Ziekten en plagen

Onderzoeken van de mogelijkheden voor bestrijding van ziekten en
plagen.

in de bebouwde kom: Stadsstructuur, Wijkstructuur en Overige bomen (zie
5.4

Overlast door bomen

De gemeente Naarden wordt regelmatig geconfronteerd met burgers die overlast
ondervinden van bomen. De gemeente moet dan afwegen hoe zij met deze
klachten omgaat. Uitgangspunt hierbij is het zoveel mogelijk behouden van
bomen.
5.4.1

Hoe om te gaan met meldingen en verzoeken

meldingensysteem bij de gemeente. Veel voorkomende meldingen zijn:
Ik ben natuurliefhebber en vind bomen prachtig maar de boom voor mijn
raam wordt zo groot, dat hij al het licht wegneemt. Kan deze boom verwijderd
worden?


in de wijkstructuur. Bij bomen in de stadsstructuur is geen inspraak mogelijk.
Onderstaande tabel geeft uitgangspunten voor de afhandeling van meldingen.
Met “wel actie” wordt bedoeld dat de gemeente een afweging maakt van het

Burgers die overlast ondervinden van bomen melden dit aan de via het


ook hoofdstuk 4 pagina 13). Algemeen kan worden gesteld dat inspraak
door bewoners mogelijk is bij overige bomen en in mindere mate bij bomen

De bomen aan de straat zorgen voor veel overlast, kunnen de bomen getopt
worden?



Mijn auto zit onder de luizenplak, kunnen de bomen omgezaagd worden?



Kan de boom voor mijn huis worden gerooid omdat deze te dicht op de gevel
staat.

Afweging
Uitgangspunt is het behoud van de bomen. Als duidelijk is welke plaats bomen

persoonlijk belang ten opzichte van het algemeen belang. Als het belang van de
melder groter is worden maatregelen uitgevoerd om de problemen op te lossen.
Dit kan inhouden dat bomen gesnoeid of gekapt worden. Als sprake is van
onveilige situaties worden altijd maatregelen uitgevoerd. Voor solitaire bomen
in het buitengebied, waardevolle bomen en bomen in de stads- en wijkstructuur
geldt dat maatregelen altijd gericht moeten zijn op het behoud van de bomen.
Voorkomende
klachtenmelding

Bomen in
stadsstructuur / lijst
waardevolle bomen

vallende bladeren

mogelijk gebruk
bladkorven
vallende vruchten
geen actie
beperkte zon- lichttoetreding geen actie
uitzicht belemmering
geen actie

innemen in het geheel is heldere communicatie naar bewoners mogelijk. De
eerste actie die de gemeente onderneemt is het communiceren met de melder.
Vaak geeft een heldere uitleg over het gevoerde beleid, beheer en het algemeen

opdrukkende wortels

wel actie: afhankelijk
van lokale situatie

vallende takken

actie: opruimen en
afvoeren
geen actie
geen actie

belang de melder een beter beeld van de afweging die de boombeheerder
maakt. Hierdoor kunnen maatregelen achterwege blijven. Als dit niet lukt, dient
een afweging te worden gemaakt of het nodig is actie te ondernemen. Het
algemeen belang vraagt om een groene aankleding van de gemeente terwijl in
het individuele belang bomen niet altijd worden gewaardeerd en zelfs conﬂicten

takken over erfgrenzen
honingdauw bij linden

oproepen.
Veelal zijn de klachten periodiek en seizoensgebonden (beperkte lichttoetreding,
belemmering van het uitzicht, vallend blad, bloesem, vruchten en luis). De
afweging of ingrepen nodig zijn, is mede afhankelijk van het belang van de
betreffende boom of bomen. Deze afweging is gebaseerd op de boomstructuren
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onschadelijke rupsen- en
luizenplagen
schadelijke
(volksgezondheid) rupsenen luizenplagen
allergieklachten

geen actie

Bomen in
wijkstructuur

Overige bomen

mogelijk gebruik
bladkorven en vegen
geen actie
beperkte actie
beperkte actie:
kroon uitlichten,

geen actie

actie: vegen
beperkte actie
beperkte actie:
kroon uitlichten,
mogelijk licht
mogelijk licht
opkronen
opkronen
wel actie: afhankelijk wel actie:
van lokale situatie
afhankelijk van
lokale situatie
actie: opruimen en
actie: opruimen en
afvoeren
afvoeren
geen actie
geen actie
geen actie
Plaatselijke
inzet biologische
bestrijding
geen actie
Geen actie

Bestrijding, afhankelijk Bestrijding,
van aard en omvang
afhankelijk van aard
en omvang
geen actie
geen actie

Bestrijding,
afhankelijk van
aard en omvang
geen actie
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De tabel geldt uitgangspunt voor de meest voorkomende klachten. Elke situatie

5.5

is echter anders en ter interpretatie van de klachtbehandelaar. Maatregelen

Het ontwikkelen van boombeleid is de eerste stap naar het ontwikkelen en

Boombeheer

worden uitgevoerd binnen de boomtechnische mogelijkheden. Bij dit alles staat

instandhouden van een duurzaam bomenbestand. Zeker zo belangrijk is het

de (openbare) veiligheid voorop.

onderhoud van de bomen. Boombeheer is gericht op het in stand houden van
een gezond en veilig boombestand. Het beheer omvat globaal de volgende

Actiepunten Overlast door bomen

-

werkzaamheden: inspectie, snoei, groeiplaatsverbetering, ziektebestrijding en het
voorkomen en verhelpen van overlastsituaties.
Met het boombeheer brengt de boombeheerder de uitgangspunten die in
dit bomenbeleidsplan zijn opgesteld in de praktijk. Het is voor het praktisch
uitvoeren van de werkzaamheden wenselijk een boombeheerplan op te stellen.
Hierin worden onder andere eindbeelden van de stadsbomen beschreven zodat
de doelen en methoden van het beheer bepaald kunnen worden. Ook wordt
beschreven welke onderhoudsmaatregelen in welk stadium van de ontwikkeling
van de boom nodig zijn. Daarnaast is een beheerplanning opgenomen die laat
zien wanneer het beheer moet worden uitgevoerd. Om een planning werkbaar te
maken wordt een beheercyclus vastgesteld die past bij de aard van de geplande
werkzaamheden. Voor onderhoudssnoei wordt bijvoorbeeld een cyclus van 1 keer
per 4-6 jaar aangehouden, terwijl voor begeleidingssnoei
1 keer per 2 of 4 jaar geldt.
De basis voor duurzaam boombeheer naast een boombeheerplan is een goede
en actuele inventarisatie van het bomenbestand. Belangrijk opnamekenmerken
hierbij zijn onder andere de soort, diameter, hoogte, onderhoudstoestand en
eventuele gebreken. Aan de hand van deze gegevens kan inzicht worden
gekregen in de benodigde werkzaamheden. (Niet te verwarren met de VTA
controle, zie hiervoor paragraaf 5.6)
Actiepunten Boombeheer

Opstellen boombeheerplan
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Uitvoering boominventarisatie/ opzetten boombeheersysteem

5.6

Boomveiligheidscontroles

Vaak wordt bij het controleren van bomen onderscheid gemaakt naar leeftijd of

De boomeigenaar, in de praktijk de taak van de beheerder, heeft volgens het

boomgrootte. Om te voldoen aan de zorgplicht kan men in theorie volstaan met

recht een zorgplicht voor zijn bomenbestand. Bij aansprakelijkheidsstelling geldt

het controleren van bomen dikker dan bijvoorbeeld 30 cm stamdoorsnede. Bij

een normale bewijslast. Dit betekent dat de benadeelde, die schade heeft als

dunnere bomen is het risico dat ze letsel of grote schade kunnen veroorzaken

gevolg van een gebrekkige boom, moet aantonen dat de boomeigenaar nalatig is

kleiner. De kans op schade is echter niet de enige reden om naar bomen te

geweest in zijn zorgplicht. Dit vereist dat een boomeigenaar, zoals een gemeente

kijken. De reguliere boomcontrole kan ook aangegrepen worden om bijvoorbeeld

moet zorgen dat zij als verweer kan bewijzen dat zij voldoende en goede zorg

werkzaamheden te plannen en prioriteiten te stellen. Het is dan noodzakelijk

heeft gevoerd. Het is dus voor de boombeheerder niet alleen van belang dat hij

bomen van alle formaten en leeftijden met een speciﬁeke frequentie te

zorgvuldig onderhoud pleegt en zijn bomen controleert op veiligheid, maar dat hij

controleren en de geconstateerde benodigde maatregelen in een werkplan op te

ook een goede schriftelijke registratie heeft waaruit blijkt dat hij aan zijn zorgplicht

nemen. Het is dus aan te raden ook bomen met een diameter minder dan 30 cm

heeft voldaan. Bij nalatig of achterstallig onderhoud kan de boomeigenaar

periodiek te controleren zij het met een lagere frequentie.

aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade, indien hij niet heeft voldaan aan
zijn zorgplichten (art. 6. 162 BW en vaste rechtspraak).

Verhoogde zorgplicht
Van onderzoeksplicht kan sprake zijn indien:

Het begrip zorgplicht kan binnen de juridische systematiek verwarrend werken omdat



privaatrechtelijke “maatschappelijke betamende zorgvuldigheid” van artikel 6:162 lid 2 BW

uit: Bomen en wet, mr. Bas Visser

Uitwendig zichtbaar gebrek is vastgesteld waarvan zonder nader onderzoek
het risico niet goed vastgesteld kan worden;

de wet verschillende publiekrechtelijke zorgplichten kent, terwijl het hier gaat om de



Andere aanwijzingen risico’s zouden kunnen impliceren: historie, ras,
vergelijkbare situaties waarbij problemen zijn opgetreden.

In de rechtspraak worden ten aanzien van bomen drie zorgplichten
onderscheiden.

Hierbij geldt dat de onderzoeker voor het uitvoeren van het onderzoek een
uitgebreide kennis van bomen moet hebben. Vaak wordt dit werk aan een

Algemene zorgplicht

deskundig bedrijf overgelaten omdat dit specialistische kennis en apparatuur

Deze algemene plicht bestaat uit regulier onderhoud en regelmatige controle

vereist. De boom wordt in Nederland bij de algemene zorgplicht visueel

op uitwendig zichtbare gebreken. Een rondje maken waarbij de bomen vanuit

beoordeeld volgens de VTA of IBA methodiek of een combinatie hiervan.

de auto bekeken worden is geen deugdelijke boomcontrole. Degene die de

Daarnaast kennen we nog de SIA die onderdeel van de IBA is. In het

bomen controleert moet minimaal een redelijke kennis van bomen hebben om

kader van de onderzoeksplicht wordt de boom inwendig onderzocht met

mogelijke problemen goed in te kunnen schatten. Daarnaast moet sprake zijn

behulp van bijvoorbeeld een resistograaf of een picus geluidstomograaf. De

van een systematische aanpak van de controles en verwerking van de gegevens,

windworpgevoeligheid kan worden getest met behulp van een trekproef (zie voor

bijvoorbeeld in een logboek. In de praktijk bestaan nuanceverschillen ten aanzien

uitleg van technische termen de trefwoordenlijst).

van de frequentie van regelmatige controle afhankelijk van alle factoren van
“goed bomenbeheer” (soort bomen, leeftijdsopbouw, staat van onderhoud, enz.).

Als na inspectie en onderzoek blijkt dat een boom gevaarlijk is, dient de
beheerder te handelen om aan zijn zorgplicht te voldoen. Dit kan bestaan
uit snoei van dode takken, uitlichten van een te zware kroon of het rooien
van de boom, aanbrengen van ankers, enz.. Normaal gesproken wordt voor
een boom die niet te handhaven is een kapvergunning aangevraagd en de
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vergunningsprocedure doorlopen. Veel gemeenten en ook de gemeente

Naast de gegevens over de conditie van de boom dient hetgeen visueel is

Naarden hebben in hun kap- of bomenverordening de mogelijkheid voor noodkap

waargenomen geregistreerd te worden om te kunnen aantonen dat de boom is

ingebouwd. Noodkap is bedoeld voor bomen waarbij direct gevaarlijke situaties

geïnspecteerd:

ontstaan. Als een boom ieder moment kan omvallen, kan niet gewacht worden op



Wie heeft gecontroleerd (inspecteur, bedrijf);

de vergunningsprocedure.



Wanneer is gecontroleerd (datum);



Waar is gecontroleerd (straatnaam of sectie-wijk-object nummer);



Welke bomen zijn gecontroleerd (boom of element nummer);



Welke afwijkingen zijn waargenomen (gebrek);



Wat moet gebeuren (maatregel);



Voor wanneer moeten deze maatregelen uitgevoerd zijn (urgentie).

Algemene zorgplicht

Betreft het regulier noodzakelijke onderhoud en
een periodieke controle op zichtbare gebreken

Verhoogde zorgplicht

Bomen met een verhoogde gevaarzetting dienen
met een verhoogde regelmaat (bijv. 1x per jaar)
gecontroleerd te worden.

Onderzoeksplicht

Als aard en omvang van het gebrek niet geheel
duidelijk is moet door middel van een aanvullend
nader onderzoek het risico vastgesteld worden.
Zo nodig dient een adequate bijzondere maatregel
genomen te worden om de onveiligheid op te
heffen.

Alle bomen dienen individueel gecontroleerd te worden, bij de registratie kan
er voor worden gekozen alleen de bomen te registreren die daadwerkelijk
afwijkingen vertonen. In elk geval dient goed vastgelegd te worden dat de niet
genoteerde bomen goedgekeurd zijn. Deze registratie kan als bewijsvoering
dienen bij eventuele geschillen aangaande schade om aansprakelijkheid te
voorkomen. Controle en registratie zijn uiteraard niet voldoende. De noodzakelijk
uit te voeren werkzaamheden dienen vastgelegd te worden, zodat in de

5.6.1

Boomcontrole

registratie het complete zorgproces is vastgelegd. Indien de visuele inspectie

In Nederland kennen we twee methoden voor de visuele controle. De VTA en

onvoldoende basis geeft om de boomveiligheid te beoordelen, dient door

IBA methode. De VTA (Visual Tree Assessment) is een systematiek ontwikkeld

een nader onderzoek de boomveiligheid te worden vastgesteld. Ook dient bij

door prof. Dr. C. Mattheck. De boom wordt visueel geïnspecteerd op fysische

geschillen aangetoond te worden dat onveilige situaties tijdig zijn opgelost.

gebreken. De niet-visuele hulpinstrumenten zijn een prikstok en een houten
hamer waarmee op de boom geklopt wordt om verborgen holtes op te sporen.

Frequentie boomcontrole

Tijdens de inspectie wordt gelet op mechanische en biologische gebreken. De

In Naarden staan circa 9.000 gemeentelijke bomen, die minimaal eens

boom dient van alle zijden bekeken te worden, kroon, stam en wortelaanlopen. In

per 3 jaar worden geïnspecteerd met de VTA methode. Per jaar wordt

de praktijk dient de controleur dus om de boom heen te lopen.

dus 1/3 van het aantal bomen plus ongeveer 350 attentiebomen uit vorige
inspectierondes gecontroleerd. Tijdens de inspectie worden zowel gebreken als

De IBA (Integrierte BaumAnalyse) is vergelijkbaar met de VTA. Hierbij is echter

onderhoudsachterstanden in het beheerprogramma TMS opgenomen. Eveneens

de biologie van de boom en houtrot erg belangrijk. Met name voor wortelrot en

worden hier de te nemen maatregelen aan gekoppeld. Bij gebreken die invloed

stamrot zijn richtlijnen gegeven. De SIA (Statisch Intergrierte Abschätzung) is

kunnen hebben op de veiligheid voor de omgeving van de boom worden in

een uitwerking van de IBA en geeft ook beoordelingscriteria voor stabiliteit en

overleg met de gemeente de te nemen maatregelen bepaald.

breukgevoeligheid. Voor verdere informatie van de in Nederland toegepaste
visuele controles wordt verwezen naar Stadsbomen vademecum deel 3A.
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Bij de inspecties kijkt de gemeente Naarden speciﬁek naar de conditie van

Bij inwendig onderzoek is het van belang de boom zo weinig mogelijk te

bomen. Maar de risico’s die bomen geven zijn ook afhankelijk van de ruimte

beschadigen en geen onnodig en kostbaar onderzoek te doen. Inwendig

waarin de bomen staan. Daarom zal bij toekomstige inspecties ook de

onderzoek dient ook uitsluitend te worden uitgevoerd als aanwijzingen aanwezig

standplaats van een boom meewegen bij de frequentie van de boomcontrole.

zijn van problemen.

Bij een boom of bomenrij in een straat waar veel verkeer passeert of bij pleinen

Bij bouwwerkzaamheden zijn bomen vaak niet of nauwelijks beschermd.

of speelplaatsen is de kans op een incident met schade of letsel groter. Op

Daardoor lopen bomen tijdens de bouwwerkzaamheden schade op. Schijnbaar

dergelijke locaties is het aan te raden de bomen met een verhoogde regelmaat

beperkte schades kunnen vaak grote gevolgen voor de boom hebben.

te controleren op veiligheid om aan de zorgplicht te voldoen. Eens per 2 jaar is

Wortelschade kan bijvoorbeeld leiden tot een aantasting door parasitaire

in veel gevallen aan te raden. Voor risico- en attentiebomen, die overal kunnen

schimmels met een verkorte omlooptijd tot gevolg. Daarom kan onder andere bij

voorkomen, geldt 1 keer per jaar.

reconstructies een beoordeling door boomtechnisch adviseur worden uitgevoerd
(o.a. BEA’s en plantplaatsconstructies).

In woonstraten en parken kan de frequentie naar van 1x per 4 jaar worden
verhoogd. Hier is sprake van de algemene zorgplicht. Bij jonge bomen die

De meest voorkomende schades als gevolg van bouwwerkzaamheden zijn:

normaliter nagenoeg geen schade kunnen veroorzaken is een controlefrequentie



Schade aan het wortelgestel;

van 1x per 5 jaar voldoende. Deze controlefrequenties zijn richtlijnen die



Verdichting van de bodem;

afhankelijk zijn van de actuele ontwikkeling van het bomenbestand. Het is aan te



Verdrogingschade als gevolg van bronbemaling of blootgelegde wortels;

bevelen bovengenoemde controlefrequenties periodiek te evalueren, bijvoorbeeld



Schade aan kroon en stam.

elke 5 jaar.
5.6.2

Nader onderzoek

Nader onderzoek is noodzakelijk als tijdens de visuele inspectie een gebrek of

Actiepunten Boomveiligheidscontroles

In het boombeheerplan de inspectiecyclus koppelen aan speciﬁeke
gevaarzetting van de diverse locaties.

een vermoeden van een gebrek is geconstateerd waarvan de aard en omvang
niet bekend zijn. Het constateren van een gebrek wil niet direct per deﬁnitie
zeggen dat een boom onveilig is. Voorbeeld: Tijdens de boomcontrole door
kloppen geconstateerd dat de boom een holte heeft. Een holte kan gevaarlijk
zijn, maar bij een beperkte holte neemt de breukvastheid van de stam
nauwelijks af. Met behulp van de Picus geluids tomograaf kunnen de aard en
omvang van de holte worden bepaald.
Voor een nader onderzoek wordt gebruik gemaakt van aanvullende
apparatuur zoals:


Geluidsapparatuur;



Boorapparatuur;



Trekproef / windsimulatie. ( bij waardevolle en monumentale bomen)
Picusbeelden van het nader onderzoek bij de Godelindeboom
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5.7

Kapverordeningen

5.7.2

Herplant-/ instandhoudingsplicht

Het in stand houden van het bomenbestand is een taak van de gemeente.

Voor alle particuliere bomen met een stamdiameter > 25 cm (en gemeentelijke

Hiermee behartigen zij het algemeen belang. Het gaat bij bomen met name

bomen met een stamdiameter van >10cm) is het noodzakelijk een kapvergunning

om het belang van leefbaarheid, veiligheid, ecologie en kwaliteit van de

aan te vragen. Indien deze houtopstanden zonder kapvergunning worden geveld

openbare ruimte. Vanwege de lange levensduur van bomen gaat het ook om het

zal de gemeente een herplantplicht opleggen met daarbij een termijn waarbinnen

veiligstellen van deze belangen voor de toekomst.

de aanplant moet zijn voldaan.

Een belangrijke basis voor de bescherming van het boombestand is een degelijk

5.7.3

beleid voor zowel gemeentelijke als particuliere bomen. De gemeente Naarden

Omdat voor alle particuliere bomen met een stamdoorsnede van > 25 cm

heeft voor de bescherming en instandhouding van het bestaande boombestand

(gemeentelijk > 10cm) een kapvergunning moet worden aangevraagd besteedt

(zowel gemeentelijk als particulier) het kapbeleid opgenomen in de APV. In

de gemeente veel tijd aan de behandeling ervan. De daadwerkelijke functie

deze paragraaf wordt het huidige kapbeleid geanalyseerd. Hieruit komen

van de bomenverordening, namelijk de bescherming van de waardevolle

mogelijkheden naar voren om het kapbeleid te verbeteren.

bomen, wordt hierdoor naar de achtergrond verdrongen. Door het aanwijzen

Eindconclusie

van de waardevolle bomen en boomstructuren wordt de bomenverordening
5.7.1

Weigeringsgronden

Een kapaanvraag die binnenkomt beoordeeld de gemeente momenteel aan de

vereenvoudigd en kan meer tijd en geld besteed worden aan het daadwerkelijk
beschermen van deze waardevolle bomen.

hand van een checklist. Een vergunning kan daarbij om de volgende redenen
worden geweigerd:

Alle bomen die niet op deze waardevolle bomenlijst worden opgenomen zijn



de natuurwaarde van de houtopstand

kapvergunningsvrij. Dit betekent dat alleen voor bomen die op deze lijst staan



de landschappelijke waarde van de houtopstand

een kapvergunning moet worden aangevraagd en dat bij toekenning een



de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon

herplantplicht wordt opgelegd. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op



de beeldbepalende waarde van de houtopstand

de waardevolle bomenlijst.



de cultuurhistorische waarde van de houtopstand



de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand

De beoordeling van de kapaanvragen volgens deze weigeringsgronden kan
objectiever. Afhankelijk van de interpretatie van de beoordelaar wordt een
kapvergunning wel of niet afgegeven. Daardoor is er veel ruimte voor discussie
en bezwaar.
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Actiepunten Kapverordening

Herziening van de kapverordening

5.8

Bescherming waardevolle bomen

of op de gemeentelijke website, het ter inzage leggen van de stukken op het

Voor het beschermen van het bomenbestand gebruikt de gemeente momenteel

gemeentehuis en/of, het aanschrijven van bewoners met een waardevolle boom.

het kapbeleid zoals dat in 2007 in de APV is vastgelegd. In veel gevallen wordt

Om burgers, en met name eigenaren van waardevolle bomen, de gelegenheid

aan de hand van dit beleid een vergunning verleend. Om dit efﬁciënter, effectiever

te geven te reageren op de waardevolle bomenlijst vindt een inspraakprocedure

en objectiever te laten verlopen gaat de gemeente werken aan de hand van

plaats voor de ontwerplijst. Hier kan bezwaar gemaakt worden tegen opname

een lijst waardevolle bomen. Door alleen de waardevolle bomen te beschermen

van bomen op de lijst, of het juist niet opnemen van bomen op de lijst.

neemt enerzijds het aantal aanvragen en hiermee de noodzakelijke inzet van

Beoordeling van de bezwaren vindt plaats aan de hand van de opgestelde

gemeentepersoneel af. Anderzijds neemt het gemak voor bewoners toe.

beoordelingscriteria. Na de bezwaarprocedure wordt de waardevolle bomenlijst
ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Op de waardevolle bomenlijst zijn zowel gemeentelijke als particuliere bomen
opgenomen. Het betreft bomen met speciﬁeke waarde zoals cultuurhistorische

5.8.2

betekenis en/of ruimtelijke betekenis. Het zijn kortom bomen die waardevol zijn

De waardevolle bomenlijst is onderhevig aan veranderingen (nieuwe aanplant

Mutaties en actualisatie

voor de gemeente Naarden. Deze bomen verdienen dan ook bescherming.

van herdenkingsbomen, afsterven van oude bomen e.d.). Om te voorkomen dat

Naast de solitaire bomen /boomgroepen op deze lijst is in dit rapport ook een

bij elke wijziging de lijst opnieuw door de Raad moet worden vastgesteld is het

beoordeling opgenomen van de boomstructuren die in het bomenbeleidsplan

beter om elke 5 jaar een herbeoordeling te doen. Hierbij worden de volgende

zijn vastgelegd. Voor zowel het rooien van de bomen op de waardevolle

stappen doorlopen:

bomenlijst als de in het bomenbeleidsplan aangewezen boomstructuren is een



Alle bomen op de waardevolle bomenlijst worden beoordeeld.

kapvergunning vereist.



Alle nieuw aangeplante gemeentelijke bomen sinds de vorige vaststelling

In bijlage 2 is de beleidsnotitie Bescherming waardevolle bomen opgenomen.



Bomen die door burgers opgegeven zijn als waardevol worden beoordeeld.

Hierin staat beschreven hoe de waardevolle bomenlijst is opgesteld en welke



Na deze herbeoordeling worden eigenaren van nieuwe waardevolle bomen

worden beoordeeld.

status deze waardevolle bomen hebben. Om de waardevolle bomenlijst te gaan

aangeschreven en worden deze gepubliceerd zodat burgers bezwaar kunnen

gebruiken moet deze allereerst vastgesteld worden door de gemeenteraad.

maken. De uiteindelijke lijst wordt daarna opnieuw vastgesteld.

Daarna is het van belang dat de bomenlijst actueel blijft. Deze processen zijn
hieronder beschreven.

5.8.3

Tegemoetkoming eigenaren

De gemeente vindt het redelijk particulieren tegemoet te komen als hun boom op
5.8.1

Bezwaar en vaststelling

de waardevolle bomenlijst wordt opgenomen en wil hiervoor een tegenprestatie

Om daadwerkelijk met de waardevolle bomenlijst te kunnen werken moet

leveren. Als een vorm van dienstverlening biedt de gemeente aan de VTA

in de bomenverordening worden verwezen naar de waardevolle bomenlijst.

inspectie van deze bomen uit te voeren. Dit ontslaat de particulier echter niet van

De gemeenteraad zal zowel de waardevolle bomenlijst als de aangepast

zijn zorgplicht.

bomenverordening vaststellen.
5.8.4

Procedure kapaanvraag

De gemeente zal na deze vaststelling burgers informeren over de

Het inventariseren van waardevolle bomen aan de hand van de

veranderingen. Dit kan door een informatief artikel in het plaatselijke weekblad

inventarisatiecriteria leidt tot een goed onderbouwde waardevolle bomenlijst
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waarbij kritisch en objectief bepaald is of een boom waardevol is. Voor het
kappen van bomen op deze lijst moet dan ook altijd een kapvergunning
aangevraagd worden. Deze vergunning zal alleen bij zeer zwaarwegende
argumenten worden afgegeven. Argumenten zoals hieronder zijn in beginsel
onvoldoende.


schade door wortelopdruk;



beperkte toetreding van (zon)licht;



allergische reacties door stuifmeel;



overlast door blad-/ vruchtval;



ingroei in riolering;



vochtproblemen;



zaailingen.

Kapvergunningen
Alleen wanneer de onveilige situaties of schades niet door uitvoering van
ander maatregelen kan worden verbeterd wordt de afweging gemaakt toch een
kapvergunning af te gegeven. Hiervoor zijn een drietal redenen:
Veiligheid
Wanneer een waardevolle boom een onveilige situaties veroorzaakt, moet allereerst de
volgende vraag worden gesteld: zorgt de boom voor een gevaarlijke situatie of is sprake
van een calamiteit?
Gevaarlijke situaties: situaties waarbij de veiligheid van omwonenden en passanten
in het gedrang komt of kan gaan komen. In deze situaties is het altijd noodzakelijk
een bomendeskundige nader onderzoek te laten doen of de onveilige situatie wel
door de boom wordt veroorzaakt. Afhankelijk van de uitkomsten uit het onderzoek
worden maatregelen getroffen. Allereerst wordt geprobeerd het gevaar op te heffen
door uitvoering van extra (onderhoud)maatregelen zoals snoei of verbetering van
ondergrondse ruimte. Wanneer andere maatregelen geen oplossing bieden is kap de
laatste optie.
Calamiteit: levensbedreigende situaties of situaties waarbij ongevallen kunnen ontstaan,
waarbij directe kap noodzakelijk is om de veiligheid van omwonenden en/of passanten te
waarborgen.
Voorbeelden van een calamiteit:

Blikseminslag;

Stormschade.
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Schade
Wanneer een waardevolle boom ernstige schade aanricht aan bijvoorbeeld gebouwen
kan dit in enkele gevallen een reden zijn voor verlening van een kapvergunning. Bij elke
kapaanvraag die terug te herleiden is naar een schadegeval dient allereerst te worden
onderzocht of de schade daadwerkelijk is veroorzaakt door de waardevolle boom.
Voorbeelden van schadegevallen zijn:

Ingroei van wortels in funderingen, waardoor scheuren of verzakkingen ontstaan
mits dit terug te herleiden is naar de boom.

Wanneer maatregelen als wortelsnoei en wortelscherm geen oplossing zijn of
wanneer meer schade wordt aangericht aan boom en/of gebouw is het verwijderen
van de boom een laatste optie.
Vitaliteit en ziekten
Plantenziekten kunnen in enkele gevallen leiden tot afgifte van een kapvergunning.
Vooral bij besmettelijke ziekten is het vaak verplicht een aangetaste boom te verwijderen
om verdere besmetting te voorkomen. Bij elke kapaanvraag die te herleiden is naar een
plantenziekte is het noodzakelijk dat een bomendeskundige vaststelt of er sprake is van
een ziekte die het noodzakelijk maakt een kapvergunning te verlenen. Voorbeelden van
ziekten kunnen zijn:

Iepziekte

Watermerkziekte (in wilgen)

Herplantverplichting
Een kapvergunning zal niet zo vaak meer verleend worden. Als het voorkomt
gaat het in alle gevallen om waardevolle bomen. Een herplantverplichting wordt
daarom standaard opgelegd bij het afgeven van een kapvergunning. De wijze
waarop de herplantplicht wordt uitgevoerd wordt in overleg met de aanvrager
bepaald door de desbetreffende medewerker van de gemeente. Hij/zij bepaalt
aan de hand van het voorgeschreven beleid de soortkeuze, locatie en maat van
de terug te planten bomen en zorgt er daarbij voor dat de nieuwe aanplant past
binnen de gemeentelijke (groen)visie. Hierbij wordt een herplantplicht opgelegd
van bomen met een minimale maat van 18-20 cm (stamomtrek).

Bomenfonds
Voor bomen op de waardevolle bomenlijst wordt in principe geen kapvergunning

Actiepunten Bescherming waardevolle bomen

Vaststelling waardevolle bomenlijst

verleend. Wanneer een waardevolle boom zonder kapvergunning wordt gekapt is



Bekendmaking/ aanschrijving eigenaren

dit illegale kap. De gemeente zal bij illegale kap sancties opleggen.



Instellen bomenfonds

Een ﬁnanciële compensatie voor illegaal gekapte bomen kan voor een eigenaar

5.9

reden zijn de boom toch niet te kappen. Wanneer de boom wel gekapt wordt

Het komt regelmatig voor dat zich bomen bevinden in een gebied waar

moet achteraf de geldelijke waarde van de boom berekend worden. De hoogte

werkzaamheden en bouwplannen uitgevoerd gaan worden. Bouw- en

van de compensatie is hiervan afhankelijk. De geldelijke waarde, ook wel

graafwerkzaamheden kunnen ernstige nadelige gevolgen hebben voor de

vervangingswaarde genoemd, wordt berekend volgens de rekenmethode NVTB*1

conditie van bomen. Hierbij valt te denken aan werkzaamheden als graven,

(voorheen Methode Raad). Het opleggen van een ﬁnanciële compensatie is

bouwen, bronnering, opstallen, materiaalopslag en werkzaamheden aan kabels

echter alleen juridisch afgedekt wanneer het compensatiebedrag gestort wordt

en leidingen. De gemeente Naarden zal bij bouw- en graafwerkzaamheden

in een bomenfonds. Dit bomenfonds mag alleen gebruikt worden voor aanplant

afspraken maken met aannemers en ontwikkelaars over het beschermen van

van nieuwe (niet geplande) houtopstanden (dus geen extra onderhoud, inboet

bomen.

Bouwen en bomen

of aanplant vanuit beheer- of herinrichtingsplannen). (Bomen en Wet pag.
109 ﬁnanciële herplant) Bij illegale kap geldt tevens dat naast de ﬁnanciële

5.9.1

compensatie ook een herplantplicht wordt opgelegd voor de gekapte boom van de

Boombeschermingsplan

waardevolle bomenlijst.

Om tijdig in het proces inzicht te krijgen in het boombestand en de mogelijkheden

Boom Effect Analyse/Boom Effect Rapportage en

voor behoud worden Boom Effect Analyses (BEA’s) en Boom Effect Rapportages
*1 Rekenmethode NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen) is in beginsel

(BER’s) uitgevoerd. Hierbij worden de bomen visueel geïnspecteerd en wordt

bedoeld voor het berekenen van de waarde van bomen in een tuin, op een erf, in een park,

beoordeeld wat de gevolgen van de bouw voor de conditie van de boom

in de straat of in een laan. De hoogte van de boomwaarde wordt berekend uit de kosten die

betekenen. In een boombeschermingsplan wordt omschreven hoe een boom

gemaakt moeten worden om de betrokken boom op dezelfde locatie te vervangen (kosten

behouden kan blijven en worden maatregelen voorgeschreven die nodig zijn om

die gepaard gaan met de heroprichting).

de boom tijdens de bouw te beschermen. Dit zijn onder andere:

Bij grote c.q. oudere bomen zal de waarde bestaan uit de kosten van het (her)planten



gelijkwaardige wijze de functie vervult van de oude boom. (bron: NVTB)

Handhaving (Bomen Effect Analyse)

Boombeschermingsgebieden, gebieden waar geen werkzaamheden en
opslag mogen plaatsvinden;

van een boom, plus de kosten van beheer en onderhoud tot de betreffende boom op



Plaatsen van hekwerken en andere beschermende maatregelen;



Maatregelen die verdroging voorkomen tijdens bronbemaling;



Waardebepaling van de bomen zodat bij eventuele schade het waardeverlies

Bij bouw- /graafwerkzaamheden nabij waardevolle bomen draagt het opstellen

kan worden berekend;

van een Bomen Effect Analyse (BEA) bij aan de instandhouding en bescherming



Eisen aan graafwerkzaamheden;

van de boom. Voor te handhaven bomen nabij een bouwproject of andere



Regelen van deskundig toezicht op de werkzaamheden (bomenwacht).

mogelijk werkzaamheden wordt een dergelijke BEA verplicht opgesteld door de
aanvrager van de bouwvergunning. (zie ook paragraaf 5.9 Bouwen en bomen)
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De in het boombeschermingsplan opgenomen eisen zijn sterk afhankelijk van

Geen grondophoging, grondafgraving of bodembewerking binnen de



de aard en omvang van de werkzaamheden, duur van de werkzaamheden,
locatie en de periode waar in gebouwd wordt. Een goed middel om te

kroonprojectie van bomen.
Toepassen van de 10 geboden Bouwen bij bomen van de Bomenstichting.



voorkomen dat er schade ontstaat aan bomen tijdens bouwwerkzaamheden is
het opnemen van voorwaarden in het bestek. Naast de RAW kunnen ook de

5.9.3

KBB (kwaliteitsrichtlijnen besteksvoorwaarden boomverzorging) van toepassing

Bouwbedrijven hebben vaak weinig ervaring en afﬁniteit met en kennis van de

worden verklaard. Ook is het belangrijk dat de aannemer bijtijds in het bezit zijn

gevolgen voor het bomenbestand. In de gemeente Naarden is wortelkap hierbij

van het geldende boombeschermingsplan

een veel voorkomend probleem. Door een boomtechnisch toezichthouder

Toezicht op werkzaamheden

(bomenwacht) aan te stellen kan schade worden voorkomen. De toezichthouder
5.9.2

Tijdig juiste beschermende maatregelen treffen

houdt toezicht op de gestelde eisen, kan bij incidenten het werk bijsturen en

Bouwen rondom bomen is in de meeste gevallen goed mogelijk indien op een

advies uitbrengen op het moment dat zich onvoorziene problemen voor doen.

zorgvuldige wijze wordt gewerkt. Belangrijk is om in de planfase al rekening te

In situaties waarbij schade is ontstaan wordt geadviseerd een onafhankelijk

houden met de bomen. In veel gevallen wordt pas over de bomen nagedacht

geregistreerd boomtaxateur (aangesloten bij de NVTB) in te schakelen.

als het ontwerp al vervaardigd is. Door vroegtijdig het ontwerp af te stemmen op
eventuele waardevolle bomen kunnen zonder kwaliteitsverlies veel problemen

5.9.4

voorkomen worden. Door bij de beoordeling van een bouwaanvraag eisen te

Op het moment dat er, ondanks de voorzorgmaatregelen, toch schade ontstaat

stellen aan het bouwen rond bomen zal vooraf duidelijk zijn wat er moet worden

aan de bomen kan de hoogte van de schade worden bepaald middels een

voorbereid. Hierdoor kan indien nodig de bouwperiode worden aangepast aan

taxatie volgens de methode NVTB. Of een vastgesteld boetebedrag bij kleinere

de meest gunstige periode voor de boom (dit is meestal buiten het groeiseizoen).

beschadigingen, die de NVTB berekening niet waard zijn. Deze schade kan

Voordat de werkzaamheden gaan plaatsvinden, dienen enkele zaken geregeld

worden verhaald op de aannemer.

Aannemer verantwoordelijk stellen voor eventuele schade.

te zijn, zoals b.v. de maaiveldhoogte, het plaatsen van bouwhekken, snoeien
van bomen, plaatsen van meetinstrumenten t.b.v. de bodemvochtigheid, een
installatie voor het water geven van de bomen. Algemene richtlijnen om bomen te

Actiepunten Bouwen en bomen

Bij (grootschalige) bouw- en graafwerkzaamheden in de buurt van
(waardevolle) bomen zal de gemeente gebruik maken van BEA’s en BER’s

beschermen tijdens werkzaamheden


met machines onder de kroonprojectie noodzakelijk is.


Leg kabels en leidingen op minimaal 2,5 meter uit het hart van bomen. Pas
indien mogelijk sleuﬂoze technieken toe. Maak gebruik van kabelgoten of
mantelbuizen.



Houdt de grondwaterstand gelijk tijdens werkzaamheden, geef
bij bronbemaling tijdens het groeiseizoen (april t/m oktober) een
compenserende watergift als dat nodig is



om schade aan bomen te voorkomen.

Rijplaten aanbrengen om bodemverdichting te voorkomen, indien het werken

Laat geen schadelijke stoffen (olie, cementwater, chemische stoffen, zout,
zuren of kalk) in de bodem lopen.
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Aanstellen bomenwacht.

5.10

Burgerparticipatie en inspraak

Als mensen daarnaast moesten kiezen hoe zij bomen graag toegepast zien dan

Door burgers te betrekken bij hun leefomgeving wordt het draagvlak voor

kiest het merendeel voor meerdere kleine bomen in plaats van één grote boom

ontwikkelingen in de openbare ruimte vergroot. Positieve communicatie over het

en bomen aan beide zijden van de straat. Dit maakt duidelijk dat de burgers in

belang en de waarde van bomen levert een positieve bijdrage aan het beeld van

Naarden vooral de hoeveelheid bomen belangrijk vinden.

bewoners ten aanzien van bomen. Om inzicht te krijgen in hoe de bewoners van
Naarden hun bomen waarderen heeft de gemeente een enquête uitgezet. De

Wanneer gevraagd wordt of er voldoende bomen in de gemeente Naarden of de

uitkomsten zijn hieronder weergegeven.

woonwijk aanwezig zijn, geeft het merendeel van de burgers aan dat zowel in de
gemeente als in de woonwijk voldoende bomen staan. De personen die vinden

5.10.1

Enquête

dat Naarden te weinig bomen heeft geven aan waar zij nog graag extra bomen

De gemeente Naarden vindt het belangrijk dat de wensen en meningen van

zouden zien. Enkele voorbeelden:

burgers bekend zijn, zodat hiermee bij het maken van plannen en het uitvoeren



Vestingwallen

van onderhoudswerkzaamheden rekening kan worden gehouden. Door middel



Burgemeester J. Visserlaan

van een enquête zijn duizend burgers gevraagd hun mening te geven over:



Industrieterreinen



Toepassing en gebruik van bomen in Naarden



Keverdijk



Kapvergunningen en informatievoorziening



Ministerpark



Overlast en onderhoud
Hoe bomen in de gemeente Naarden worden toegepast is natuurlijk in elke

De respons op de enquête was goed. Van de duizend verzonden brieven zijn 233

situatie anders en afhankelijk van heel veel andere criteria. Bij de vraag welke

exemplaren ingevuld en teruggestuurd. De beantwoording van de vragen vond

verbeteringen de gemeente kan toepassen bij de aanplant van bomen. Mag

over het algemeen uitgebreid en gedetailleerd plaats. Dit geeft de gemeente voor

het duidelijk zijn dat een ruime meerderheid aangeeft het gebruik van minder

de toekomst goede aanknopingspunten voor inrichtingsplannen en onderhoud.

bomen in straten niet wenselijk te vinden. Of volgens burgers een verbetering kan
plaatsvinden door het gebruik van kleinere bomen, andere soorten of een grotere

Omdat de resultaten van de enquête zeer uiteenlopend zijn, is hiervan een

afstand tot woningen wordt niet duidelijk. De percentages liggen hiervoor te dicht

overzicht opgenomen in bijlage 4 en 5. Per categorie volgt hieronder een

bij elkaar om een speciﬁeke uitspraak te doen. Als aandachtspunten voor het

beknopte samenvatting.

verbeteren van ontwerp en inrichting worden hierbij onder andere genoemd:


Bomen aanpassen aan de ruimte in de straat

Toepassing en gebruik van bomen in Naarden (vraag 1.1-1.5)



Slank opgaande bomen komen beter tot hun recht

Bomen zijn belangrijke elementen in de openbare ruimte. Door hun omvang



Gebruik bomen met herfstkleuring

en hoogte zijn ze vaak opvallend aanwezig. In de enquête heeft bijna de helft



Variëteit is het belangrijkste

van alle burgers aangegeven bomen in de eerste plaats te zien als aankleding
van de stad of wijk. Andere eigenschappen van bomen zoals een opvallende

Naast de toepassing van nog aan te planten bomen zijn in de gemeente Naarden

herfstverkleuring of aantrekking van ﬂora en fauna worden minder hoog

ook veel bomen aanwezig die voor burgers een bepaalde waarde hebben. Dit

gewaardeerd.

kan bijvoorbeeld zijn als herkenningspunt, emotionele waarde of beleving van de
seizoenen. In de enquete konden burgers aangeven welke boom of bomen zij
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in Naarden bijzonder waardevol vinden en waarom. In de bijlage is het overzicht

particuliere bomen, volgt hierop geen eenduidig antwoord. 43% vindt strengere

hiervan opgenomen.

regels belangrijk 40% is het hiermee oneens. (17% heeft geen mening)

Kapvergunningen en informatievoorziening (vraag 1.6-2.3)

Overlast en onderhoud (vraag 3.1-3.3)

De gemeente Naarden probeert haar burgers zo goed mogelijk op de hoogte te

Bomen zijn belangrijk. Niet alleen omdat bomen zuurstof produceren,

houden van werkzaamheden en veranderingen ten aanzien van bomen. Toch

verontreinigde lucht ﬁlteren en ﬁjnstof afvangen. Bomen zijn ook belangrijk voor

vindt een groot deel van de burgers dat de gemeente onvoldoende informatie

de aankleding van de openbare ruimte en als leefgebied voor allerlei vogels,

geeft als het gaat om onderhoudswerkzaamheden bij bomen, inspraak bij kap

zoogdieren en insecten. Maar bomen kunnen ook irritaties opleveren. Om inzicht

van gemeentelijke bomen en bestrijding of voorkoming van overlast. Daar zou de

te krijgen in de irritaties en overlast die burgers ondervinden zijn hierover enkele

gemeente iets aan kunnen doen door bijvoorbeeld:

vragen gesteld. Omdat de ervaring van overlast vaak zeer speciﬁek per wijk



Meer voorlichting over snoeien en onderhoud

voorkomt zijn hier alleen de meest voorkomende antwoorden opgenomen. In de



Verruimen bezwaarprocedures

bijlage zijn alle reacties terug te vinden.



Meer communicatie als het gaat om het kappen van bomen



27% heeft in de wijk last van blad- en/of vruchtval



Verbeteren informatie in de Naarderkoerier



19% heeft in de wijk overlast door beperkte lichttoetreding



23% heeft in de wijk last van wortelopdruk in verhardingen

Omdat in dit bomenbeleidsplan ook aandacht besteed wordt aan het verbeteren
van het kapbeleid zijn in de enquête ook enkele vragen opgenomen over

De gemeente Naarden vindt het vervelend als burgers overlast ondervinden.

het huidige kapbeleid. Ruim 20% van de burgers heeft in het verleden wel

Daarom wordt gezocht naar mogelijkheden om de overlast te verminderen.

eens een kapvergunning aangevraagd. Daarvan is 64% tevreden over de

Vaak is overlast namelijk te beperken door het aanpassen van het beheer of

afwikkeling. Slechts 28% geeft aan dat de afhandeling verbeterd kan worden. Als

de inrichting. Ook de burgers zijn het daar mee eens. 42% is van mening dat

verbeteringen worden aangegeven:

de gemeente geen actie hoeft te ondernemen omdat de overlast maar van



Snellere behandeling, betere onderbouwing van de afwijzing

beperkte duur is. 47% ziet het kappen van bomen dan ook als laatste optie. Goed



Meer kijken naar het totaal van de omgeving en niet alleen naar de

onderhoud (snoeien) heeft volgens 62% van de mensen het meeste effect.

speciﬁeke boom



Het moet makkelijker worden voor bepaalde soorten een kapvergunning te

Het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt in de gemeente Naarden zowel

krijgen.

door de eigen dienst als door externe partijen gedaan. De gemeente heeft

Langere geldigheid

daarom de burgers gevraagd wat zij vinden van het onderhoud dat uitgevoerd
wordt. Uit de resultaten van deze vraag zijn geen directe conclusies te trekken.

Wanneer het kapbeleid wordt aangepast vindt het merendeel van de burgers het

Regelmatig wordt de vraag beantwoord met geen mening. Hieruit blijkt dat de

belangrijk dat strenge regels worden opgesteld voor gemeentelijke bomen, dat

vraag waarschijnlijk te technisch is geweest en dat burgers hier niet voldoende

grote (monumentale) bomen speciale bescherming krijgen en dat voor bomen

inzicht in hebben om de vraag goed te kunnen beantwoorden.

in kleine tuinen vrijstelling mogelijk moet zijn. 76% van de ondervraagden is van
mening dat een totale vrijstelling voor alle bomen niet wenselijk is.
Wanneer gevraagd wordt of het noodzakelijk is strengere regels op te stellen voor
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Algemene gegevens van de geïnterviewde (vraag 4.1-4.4)

(on)mogelijkheden van bomen in hun straat. Op deze manier kan een uitvoerbaar

Om inzicht te krijgen in de achtergrond van de geïnterviewden zijn ook enkele

en aantrekkelijk ontwerp worden gerealiseerd.

algemene vragen gesteld. Uit de reacties blijkt dat de enquêtes goed over
de wijken zijn verdeeld. De wijken Keverdijk (19%) en Rembrandtpark (15%)
springen er wel boven uit. Waarschijnlijk omdat in deze wijk de woningdichtheid

Actiepunten Burgerparticipatie en inspraak

Analyseren en verwerken van de reacties uit de enquête

hoger is dan in de rest van de gemeente.
De leeftijd van de geïnterviewde ligt voor ruim 70% boven de 46 jaar. Opmerkelijk
is dat de jongere (<25-35 jaar) slechts met 4% zijn vertegenwoordigd in de
enquête. De verschillen in gezinssituatie liggen dichter bij elkaar. Hieruit kunnen
dan ook geen duidelijke conclusies worden getrokken met betrekking tot de
resultaten van de enquête.
5.10.2

Vervolg na de enquête

De meeste burgers zijn tevreden over het bomenbestand en het boomonderhoud
in de gemeente Naarden. Her en der zijn echter wel speciﬁeke, plaatsgebonden
problemen of opmerkingen aangedragen. De gemeente zal deze opmerkingen
verder analyseren zodat ze indien mogelijk bij toekomstige plannen kunnen
worden aangepakt
5.10.3

Inspraak en draagvlak

In de enquete kwam verschillende keren naar voren dat burgers graag
geïnformeerd willen worden over veranderingen in hun woonomgeving. Een
voorbeeld van het informeren van burgers is het uitleg geven over uit te voeren
onderhoudswerkzaamheden en het planmatige karakter hiervan. Hierdoor neemt
het draagvlak bij bewoners voor deze maatregelen toe. Ook het kappen van
bomen en het behoud van monumentale bomen zijn onderwerpen waarover de
bewoners goed geïnformeerd willen worden. Middels de gemeentelijke website
en/of de plaatselijke krant zal hier nog meer aandacht aan besteed worden.
Bij herinrichting of reconstructie kunnen bewoners actief worden betrokken bij
de inrichting van hun straat. Het behoud van of de inrichting met bomen speelt
hierbij vaak een rol. Aan de hand van de het groenstructuurplan (paragraaf 5.3)
opgenomen richtlijnen kan met de bewoners worden gecommuniceerd over de
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6 AandachtA ANDACHT - ENen
ACTIEPUNTEN
6
actiepunten
Met het vastleggen van de gewenste boomstructuren en het opstellen van
het bomenbeleid heeft de gemeente Naarden een goede basis gelegd voor

Wijkstructuur
Oranje Nassaupark Zuid

Aandachtspunten
e. De lijsterbes op den duur vervangen door een

ontwikkeling en instandhouding van een duurzaam bomenbestand. Om de

duurzamere boomsoort.

bepaalde visie over langere tijd te realiseren is het noodzakelijk vervolgstappen te

f. Enkele woonstraten bevatten kleine bomen in

ondernemen. De vervolgstappen voor de boomstructuur zijn hieronder nogmaals

verharding waar een standplaatsverbetering van

opgesomd.
Ministerpark

belang is.
g. Minder vitale bomen vervangen voor duurzamere

In het hoofdstuk groenbeleid zijn voor verschillende boombeheer- en

boomsoorten, waarbij de variatie aanwezig blijft.

beleidsthema’s voorstellen gedaan voor verbetering van het beleid.

h. enkele overhoeken voorzien van bomen en/

Deze verbeteringen zijn als actiepunten beschreven. Als vervolg op dit

of beplanting om de aankleding van de wijk te

bomenbeleidsplan zullen deze actiepunten uitgewerkt gaan worden. Naast deze
actiepunten is ook de verdere uitwerking van het bomenbeleidsplan in een op te
stellen bomenbeheerplan van belang voor de verbetering van het boombeheer.
6.1

Aandachtspunten boomstructuur

Stadsstructuur
Lambertus Hortensiuslaan
Amsterdamsestraatweg
Meerstraat
Wijkstructuur
Naarden Vesting

Aandachtspunten
Realiseren haagblokken
Herinrichten boomstructuur
Ontwikkelen boomstructuur
Aandachtspunten
Bij nieuwe ontwikkelingen rekening houden met de

Componistenkwartier

beperkte ruimte in de Vesting.
a. beplanting omvormen naar lage beplanting met

De Fortlanden
Naardermeerkwartier

verbeteren
n.v.t.
i. Minder vitale bomen vervangen voor duurzamere

Vierhoven

boomsoorten of standplaatsverbetering toepassen.
k. Behoud van de bomen in het parkje aan de Anna

Keverdijk

van Burenlaan als toekomstbomen
l. Minder vitale bomen vervangen voor duurzame
bomen.
m. Eiken die voor overlast zorgen vervangen
n. Boomstructuur nabij het centrum verbijzonderd
door: soortkeus, onderbeplanting, parkachtige

Thuissepark

bomen.

of beplanting om de aankleding van de wijk te

b. Robinia’s aan Dr. Anthon van der Horstlaan
Rembrandtpark

vervangen
c. De minder duurzame soorten op den duur

Oranje Nassaupark Noord

vervangen door een meer duurzamere soort.
d. boomstructuur verbeteren door andere soortkeus
en standplaats verbetering.
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inrichting bomen en beheertechnische verbetering.
o. enkele overhoeken voorzien van bomen en/

Naarderwoonbos

verbeteren
p. Op enkele plekken in de wijk ontstaan ‘kale’,
rommelige plekken, waar een groepje bomen niet
opgepast zou zijn.

Wijkstructuur
Bos van Bredius

Aandachtspunten
q. In enkele straten is de laan moeilijker te

Beleidsthema
5.9
Bouwen en bomen

Actiepunt

Bij (grootschalige) bouw- en

onderscheiden door het natuurlijk uitschieten van

graafwerkzaamheden in de buurt van

bomen. Hier zou extra aanplant of het verwijderen

(waardevolle) bomen zal de gemeente

Valkeveen
Bedrijvenpark Gooimeer

van
n.v.t
r. De entrees versterken. De grote entree is door

gebruik maken van BEA’s en BER’s om

Noord

middel van bomen aantrekkelijker te maken.
s. Het ﬁetspad op het bedrijvenpark aanzetten met

Bedrijvenpark Gooimeer

bomen.
t. De bolvormige bomen vervangen in de

Zuid

toegepaste soort op het industriepark.

6.2

schade aan bomen te voorkomen.
5.10

Burgerparticipatie en
inspraak




Instellen bomenwacht
Analyseren en verwerken van de
reacties uit de enquête

Actiepunten boombeleid

Beleidsthema
5.1
Dimensionering

Actiepunt

Opname van de richtlijnen in het nader
op te stellen “Handboek Openbare

5.2

Toepassing bomen



Ruimte”
Opname van de richtlijnen in het nader
op te stellen “Handboek Openbare

5.3

Ziekte en plagen



Ruimte”
Onderzoeken van de mogelijkheden

5.4
5.5

Overlast door bomen
Boombeheer




voor bestrijding van ziekten en plagen.
Opstellen boombeheerplan



Uitvoering boominventarisatie/ opzetten



boombeheersysteem
In het beheerplan de inspectiecyclus

5.6

Boomveiligheidscontroles

koppelen aan speciﬁeke gevaarzetting
5.7
5.8

Kapverordening
Bescherming waardevolle




van de diverse locaties.
Herziening van de kapverordening
Vaststelling waardevolle bomenlijst

bomen



Bekendmaking/ aanschrijving eigenaren



Instellen bomenfonds
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7
Samenvatting
7 S AMENVATTING
Bomen zijn van grote waarde voor de gemeente Naarden. Bomen dragen bij

De gewenste boomstructuur is het ideaalbeeld voor het toekomstige

aan een aantrekkelijke en groen leefomgeving. De lange levensduur maakt dat

bomenbestand. De verschillende onderdelen van de boomstructuur hebben

bomen een blijvende waarde zijn in een snel veranderende omgeving. Door hun

binnen de gemeente op de eerste plaats een structurerende werking,

omvang en groeiwijze kunnen oude bomen een imposante en indrukwekkende

doordat belangrijke ontsluitingswegen worden begeleid met bomen en

verschijning vormen.

stedenbouwkundige elementen worden benadrukt. Daarnaast zijn bomen ook van
invloed op het stadsklimaat vanwege de schaduwwerking en het afvangen van

Dit maakt het van extra groot belang dat de gemeente over een goed

ﬁjn stof.

bomenbeleid beschikt waarin bomen en boomstructuren staan beschreven
die voor de toekomst gewaarborgd worden en waarin oplossingen staan om

De gemeente Naarden staat bekend om haar historische Vesting, die nog in zeer

problemen met bomen bij de inrichting en het beheer te voorkomen.

goede staat verkeerd en waar bomen een belangrijke rol spelen in de uitstraling
van de Vesting. Naast de Vesting kent Naarden verschillende uitbreidingswijken

Boomstructuur

met elke een eigen karakter. De bomen in deze wijken hebben een sterke relatie

Boomstructuren zijn samen met de groenstructuren van de gemeente Naarden

met de ontstaansgeschiedenis van de wijken. Hierdoor zijn veel bomen bepalend

in grote mate bepalend voor het beeld van de openbare ruimte. Aansluitend

voor de uitstraling en het karakter van een wijk

op het groenstructuurplan zijn een drietal boomstructuurniveaus aangewezen.
Het vastleggen van deze structuren heeft als doel de bescherming van

Om tot de gewenste boomstructuur te komen zijn per wijk enkele aandachtpunten

bestaande structuren en het ontwikkelen van een duurzame en toekomstgerichte

opgesteld waaraan de gemeente de komende tijd zal gaan werken.

boomstructuur.
Boombeleid
Stadsstructuur

Representatieve bomen die van belang zijn voor de gehele

Naast het vastleggen van de gewenste boomstructuur zijn in het

gemeente Naarden. De bomen dienen als begeleiding en oriëntatie

bomenbeleidsplan ook een aantal beleidsthema’s uitgewerkt die belangrijk zijn

voor de gehele gemeente. Bijvoorbeeld als historische element of

voor de instandhouding van het bomenbestand.

benadrukking van de hoofdontsluiting.
Wijkstructuur

Overige bomen

Functionele of structuurbepalende bomen met een duidelijke functie

Dimensionering (richtlijnen voor aanplant van bomen)

voor de gehele wijk. De bomen bieden begeleiding en herkenning in

De standplaats van bomen is de meest bepalende factor bij toepassing

de betreffende wijk.

van bomen. In de boven en ondergrond moet voldoende ruimte en voeding

Bomen die belangrijk zijn voor de direct aanwonenden maar geen

aanwezig zijn om de boom zijn soorteigen grootte te laten bereiken. In het

meerwaarde heeft voor de totale stad of wijk.

bomenbeleidsplan zijn uitgangspunten opgesteld voor de aanplant van nieuwe
bomen. Door deze uitgangspunten zowel binnen de gemeentelijke organisatie als
naar externen als richtlijnen te hanteren wordt voorkomen dat ‘foutieve keuzes’ uit
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het verleden opnieuw worden gemaakt.
Toepassing van bomen

Voorkomende
klachtenmelding

Aansluitend op de richtlijnen zijn bij toepassing van bomen uitgangspunten
opgenomen voor het aanplanten en verplanten van bomen zoals:


Speciﬁeke maatregelen voor bomen in verharding



Kosten van het verplanten dienen in overeenstemming te zijn met het
resultaat



Te verplanten bomen beoordelen en onderwerpen aan een

Bomen in
stadsstructuur / lijst
waardevolle bomen

vallende bladeren

mogelijk gebruk
bladkorven
vallende vruchten
geen actie
beperkte zon- lichttoetreding geen actie
uitzicht belemmering
geen actie

Te verplanten bomen tijdig voorbereiden op het verplanten



Verplanten in de juiste periode



Vakkundige uitvoering



Goede en structurele nazorg

Ziekten en plagen
Ziekten en plagen in bomen kunnen leiden tot een onaantrekkelijk beeld en

Overige bomen

geen actie

opdrukkende wortels

wel actie: afhankelijk
van locale situatie

mogelijk gebruik
bladkorven en vegen
geen actie
beperkte actie
beperkte actie:
kroon uitlichten,
mogelijk licht
opkronen
wel actie: afhankelijk
van locale situatie

vallende takken

actie: opruimen en
afvoeren
geen actie
geen actie

actie: opruimen en
afvoeren
geen actie
geen actie

geen actie

geen actie

vitaliteitsonderzoek


Bomen in
wijkstructuur

takken over erfgrenzen
honingdauw bij linden

overlast voor omwonenden. Wanneer de risico’s en schades te ingrijpend
worden kan de gemeente besluiten de ziektes of plagen te bestrijden. De meest
voorkomende ziekten en plagen zijn in het bomenbeleidsplan opgenomen met
een beschrijving van de kenmerken en bestrijdingsmethoden.
Overlast door bomen
Regelmatig wordt de gemeente door burgers benadert wanneer zij overlast
ondervinden van bomen. Veel voorkomende meldingen zijn:


Mijn auto zit onder de luizenplak, kunnen de bomen omgezaagd worden?



Kan de boom voor mijn huis worden gerooid omdat deze te dicht op de gevel
staat.



Ik ben natuurliefhebber en vind bomen prachtig maar de boom voor mijn
raam wordt zo groot, dat hij al het licht wegneemt. Kan deze boom verwijderd
worden?

Veel overlastsituaties zijn periodiek en seizoensgebonden. De afweging of
ingrijpen nodig zijn, is afhankelijk van het belang van de boom. Uitgangspunt is
het zoveel mogelijk behoud van bomen. In onderstaande tabel zijn voor de meest

onschadelijke rupsen- en
luizenplagen
schadelijke
(volksgezondheid) rupsenen luizenplagen
allergieklachten

Bestrijding, afhankelijk Bestrijding,
van aard en omvang
afhankelijk van aard
en omvang
geen actie
geen actie

actie: vegen
beperkte actie
beperkte actie:
kroon uitlichten,
mogelijk licht
opkronen
wel actie:
afhankelijk van
locale situatie
actie: opruimen en
afvoeren
geen actie
Plaatselijke
inzet biologische
bestrijding
Geen actie
Bestrijding,
afhankelijk van
aard en omvang
geen actie

Boombeheer
Het ontwikkelen van boombeleid is de eerste stap naar het ontwikkelen van een
duurzaam bomenbestand, maar zeker zo belangrijk is het onderhoud van de
bomen. In boombeheer worden de uitgangspunten die in dit bomenbeleidsplan
opgesteld zijn in de praktijk gebracht. Het is voor het praktisch uitvoeren van de
werkzaamheden wenselijk een boombeheerplan op te stellen.
Boomveiligheidscontroles
De boomeigenaar, in de praktijk de taak van de beheerder, heeft volgens het
recht een zorgplicht voor zijn bomenbestand. Dit betekent dat de benadeelde,

voorkomende overlastsituaties de acties opgenomen.
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die schade heeft als gevolg van een gebrekkige boom, moet aantonen dat de

worden aangevraagd. De beoordeling en behandeling van deze aanvragen

boomeigenaar nalatig is geweest in zijn zorgplicht. De zorgplicht bestaat uit drie

vraagt veel tijd van de gemeente ambtenaar, hierdoor wordt de bescherming van

onderdelen:

de waardevolle bomen naar de achtergrond verdrongen.

Algemene zorgplicht

Betreft het regulier noodzakelijke onderhoud en
een periodieke controle op zichtbare gebreken

Verhoogde zorgplicht

Bomen met een verhoogde gevaarzetting dienen
met een verhoogde regelmaat (bijv. 1x per jaar)
gecontroleerd te worden.

Onderzoeksplicht

Als aard en omvang van het gebrek niet geheel
duidelijk is moet door middel van een aanvullend
nader onderzoek het risico vastgesteld worden.
Zo nodig dient een adequate bijzondere maatregel
genomen te worden om de onveiligheid op te
heffen.

Door het aanwijzen van de waardevolle bomen en boomstructuren wordt de
bomenverordening vereenvoudigd en kan er meer tijd en geld besteed worden
aan het daadwerkelijk beschermen van deze waardevolle bomen.
Bescherming waardevolle bomen
Om de kapaanvragen efﬁciënter en effectiever te laten verlopen gaat de
gemeente werken aan de hand van een lijst waardevolle bomen. Door alleen de
waardevolle bomen te beschermen neemt enerzijds het aantal aanvragen af en
hiermee ook de noodzakelijke inzet van gemeentepersoneel. Anderzijds neemt
het gemak voor bewoners toe.
Op de waardevolle bomenlijst zijn zowel gemeentelijke als particuliere bomen
opgenomen. Het betreft bomen met speciﬁeke waarde zoals cultuurhistorische

De boomcontrole wordt in de gemeente Naarden uitgevoerd door middel van de

betekenis en/of ruimtelijke betekenis. Het zijn kortom bomen die waardevol zijn

VTA controle. Daarbij worden circa 9.000 gemeentelijke bomen minimaal 1x per

voor de gemeente Naarden. Deze bomen verdienen dan ook bescherming.

3 jaar geïnspecteerd. Wanneer tijdens een inspectie een gebrek of vermoeden

In de bijlage van het bomenbeleidsplan is de beleidsnotitie ‘bescherming

van een gebrek wordt geconstateerd is nader onderzoek noodzakelijk. De

waardevolle bomen’ opgenomen waarin beschreven staat hoe de waardevolle

Godelindeboom is een goed voorbeeld van een boom waarbij jaarlijks de

bomenlijst is opgesteld. Omdat de waardevolle bomenlijst onderhevig is aan

breukvastheid van de stam wordt gecontroleerd met een Picusgeluidstomograaf.

veranderingen (nieuwe aanplant, afsterven van oude bomen) wordt elke 5 jaar
een herbeoordeling gedaan.

Kapverordeningen
Het in stand houden van het bomenbestand hoort bij de taak van de gemeente.

De waardevolle bomenlijst (en aangepaste bomenverordening) zal door de

Hiermee behartigen zij het algemeen belang. Een belangrijke basis voor

gemeenteraad worden vastgesteld. Voorafgaand hieraan zullen burgers worden

de bescherming van het boombestand is een degelijk beleid voor zowel

geïnformeerd over de veranderingen. Eventuele andere zienswijzen kunnen dan

gemeentelijke als particuliere bomen. De gemeente Naarden heeft voor de

kenbaar gemaakt worden. De gemeente vindt het redelijk particulieren tegemoet

bescherming en instandhouding van het bestaande boombestand (zowel

te komen als hun boom op de waardevolle bomenlijst wordt opgenomen en wil

gemeentelijk als particulier) het kapbeleid opgenomen in de APV.

hiervoor een tegenprestatie te leveren. Als een vorm van dienstverlening biedt
de gemeente aan de VTA inspectie van deze bomen uit te voeren. Dit ontslaat de

In de APV is opgenomen dat voor alle particuliere bomen met een
stamdoorsnede van > 25 cm (gemeentelijk > 10cm) een kapvergunning moet
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particulier echter niet van zijn zorgplicht.

Voor het kappen van bomen die op de waardevolle bomenlijst staan moet

bomenbestand en het boomonderhoud in de gemeente Naarden. Her en der zijn

altijd een kapvergunning aangevraagd worden. Deze vergunning zal alleen

enige speciﬁeke, plaatsgebonden problemen/opmerkingen aangedragen. Een

bij zeer zwaarwegende argumenten worden afgegeven, zoals veiligheid

totaal overzicht van de resultaten is opgenomen in de bijlage. Enkele reacties

(gevaarlijke situaties en calamiteiten), schade die niet op een andere wijze dan

waren:

kap kan worden voorkomen, vitaliteit (bij besmettingsgevaar zoals Iepziekte of



Graag meerdere kleine bomen in een straat dan één grote boom.

Watermerkziekte)



In de gemeente en wijken staan voldoende bomen



Minder bomen in een straat toepassen is niet wenselijk



Snellere behandeling en betere onderbouwing van afwijzingen van

Standaard wordt bij het verlenen van een kapvergunning ook een
herplantverplichting opgelegd. De wijze waarop herplant wordt uitgevoerd is
ﬂexibel en wordt in overleg met de aanvrager bepaald. Wanneer een waardevolle

kapaanvragen


wenselijk

boom illegaal wordt gekapt zal de gemeente een ﬁnanciële compensatie
opleggen die gestort wordt in het bomenfonds.

Totale vrijstelling van de kapvergunningen is voor particuliere bomen niet



Overlast wordt vooral ondervonden door blad- en vruchtval, beperkte
lichttoetreding en wortelopdruk

Bouwen en bomen
Het komt regelmatig voor dat zich bomen bevinden in een gebied waar

In de enquete kwam verschillende keren naar voren dat burgers graag

werkzaamheden en bouwplannen uitgevoerd gaan worden. Bouw- en

geïnformeerd willen worden over veranderingen in hun woonomgeving. Middels

graafwerkzaamheden kunnen ernstige nadelige gevolgen hebben

de gemeentelijke website en/of de plaatselijke krant zal hier nog meer aandacht

voor de conditie van bomen. De gemeente Naarden zal bij bouw- en

aan besteed worden.

graafwerkzaamheden afspraken maken met aannemers en ontwikkelaars
over het beschermen van bomen. Hiervoor kan de gemeente een Boom Effect

Conclusie en vervolg

Analyse, Boom Effect Rapportage of Boombeschermingsplan op(laten)stellen.

Met het vastleggen van de gewenste boomstructuur en het opstellen van beleid
heeft de gemeente Naarden een goede basis gelegd voor het beschermen,

Het treffen van de juiste maatregelen voor bescherming van bomen bij bouw- en

ontwikkelen en beheren van gemeentelijke en particuliere bomen. Om de

graafwerkzaamheden kan de schade beperken. Door vroegtijdig het ontwerp af te

bepaalde visie over langere tijd te realiseren is het noodzakelijk de in het

stemmen op waardevolle bomen kan kwaliteitsverlies worden voorkomen. Tijdens

bomenbeleidsplan genoemde aandachts- en actiepunten uit te voeren.

de uitvoering van de bouw- en graafwerkzaamheden is noodzakelijk toezicht te
houden op de gestelde eisen en de aannemer verantwoordelijk te stellen voor

Als vervolg op het bomenbeleidsplan zullen deze actiepunten uitgewerkt

eventuele schade.

gaan worden. Naast deze actiepunten is ook de verdere uitwerking van het
bomenbeleidsplan in een op te stellen bomenbeheerplan van belang voor de

Burgerparticipatie en inspraak

verbetering van het boombeheer.

Betrokkenheid van burgers en informatievoorziening door de gemeente vergroot
het draagvlak onder burgers als het gaat om ingrepen in de openbare ruimte.
Tijdens het planproces van het bomenbeleidsplan is een enquête uitgevoerd
onder burgers. De conclusie is dat de meeste burgers tevreden zijn over het
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8
Bijlagen
8 B IJLAGEN
Bijlage 1

Overzicht ziekten en plagen

brandharen die door de wind zijn meegevoerd. De
brandharen van processierupsen, die in de oude nesten

1

Processierups

achterblijven, blijven nog 5 a 6 jaar na het verdwijnen

Vanaf 1991 is zijn in Nederland de nesten van de eikenprocessierups

van de rupsen actief en kunnen al die tijd overlast blijven

gesignaleerd. In Naarden is de processierups echter nog niet geconstateerd. De

veroorzaken.

rups is de larve van de nachtvlinder Thaumetopoca processionea L, die van juli

De rupsen verblijven bij voorkeur op warme,

tot september haar eitjes legt in de toppen van (voornamelijk zomer)eikenbomen.

zonbeschenen plaatsen en komen dus vooral op

De eitjes overwinteren, waarna in eind april, begin mei de jonge rupsjes

laanbomen en bosranden voor, waardoor wandelaars en

tevoorschijn komen. De rupsen leven in groepen bijeen en maken op de stammen

ﬁetsers het meest kwetsbaar zijn.

en dikke takken grote nesten; een dicht spinsel met daarin vervellingshuidjes,
brandharen en uitwerpselen. Vanuit deze nesten gaan ze ‘s nachts in processie

Periode

op zoek naar voedsel (eikenbladeren). Na een aantal vervellingsstadia zijn de

Er zijn vooral risico’s voor de gezondheid in de periode dat de

rupsen in juli volgroeid en verpoppen ze zich tot vlinder.

eikenprocessierupsen brandharen krijgen en veranderen in vlinders (half mei tot
half augustus).
De verschillende stadia:


Het ei-stadium tot half april beperkt ongemak.



De jonge rupsen half april tot half mei beperkt ongemak.



De volgroeide rupsen half mei tot eind juni veel ongemak.(door de haren van
de rupsen)



Het pop-stadium half juni tot eind augustus ongemak.(door brandhaarden in
lege nesten)


Gezondheidsrisico
Na de derde vervelling krijgen de rupsen brandharen. Dit afweermechanisme

De vlinder augustus tot half september ongemak.(door haren in de lege
nesten)



Het ei-stadium september tot half april beperkt ongemak.

gebruiken de rupsen als verdediging en bestaat uit pijlvormige haren voorzien
van weerhaakjes, welke gemakkelijk de huid, ogen en luchtwegen kunnen

Bestrijding

binnendringen. De stoffen die daarbij vrijkomen roepen reacties op die lijken op

Er zijn verschillende methodes om processierupsen te bestrijden. Op plaatsen

allergische reacties. Deze verschijnen na enige uren en verschillen van persoon

waar ieder jaar processierupsen zitten kunnen bomen preventief worden

tot persoon. Klachten aan de huid worden vooral veroorzaakt door direct contact

bespoten met een insecticide. Het is ook mogelijk de rupsen te verwijderen door

met de brandharen. Klachten aan ogen en luchtwegen ontstaan vooral door

middel van branden, zuigen of spuiten.
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2

Paardenkastanjebloedingsziekte

3

Iepziekte

De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie

De iepziekte wordt veroorzaakt door de schimmel

die behoort tot de Pseudomas syringae-

Ophiostoma ulmi, die zich via de houtvaten

groep. De bacterie infecteert de bast van de

verspreidt. De boom reageert door het afsluiten

paardenkastanje. De ziekte is in 2002 voor het

van geïnfecteerde houtvaten, waardoor de

eerst massaal waargenomen in Nederland. De

watertoevoer stagneert. Dit resulteert in het

uitbreiding gaat zeer snel. Op dit moment is in

verwelken en uiteindelijk afsterven van de boom.

sommige gemeenten reeds 30 tot 60 % van de

Het proces van besmetting tot en met afsterven

paardenkastanjes aangetast.

kan zich binnen enkele dagen afspelen.

Herkennen van bloedingsziekte

Verspreiding van de schimmelsporen vindt plaats via de iepenspintkever of

In de eerste stadia stroomt er een oranje, stroperige

via wortelcontact tussen een zieke en een gezonde boom. Verspreiding van

vloeistof uit de bast. In een later stadium sterft de

iepziekte via wortelcontact kan overigens alleen op latere leeftijd plaatsvinden. De

bast af en scheurt deze open. Bomen met een

iepenspintkever broedt in zieke en dode iepen, die daarmee dus een broedhaard

goede conditie vormen wond overgroeiingsweefsel

vormen voor nieuwe ziektegevallen. De grootste bedreiging vormt de agressieve

dat opnieuw geïnfecteerd kan raken. Zwaar

stam Ophiostoma novo-ulmi, die in 1971 voor het eerst in Nederland werd

aangetaste bomen gaan snel in conditie achteruit

gevonden. De aantasting verloopt bij deze schimmel sneller en radicaler.

en steven af, vaak als gevolg van secundaire
aantastingen zoals honingzwam en oesterzwam.

Herkennen van iepziekte
De iepziekte is door iedereen goed te herkennen.

Bestrijding

Normaal gesproken is het blad midden in de

Totdat meer bekend is over het ontstaan van de ziekte en welke

zomer fris en groen. Een zieke iep vertoont te

maatregelen kunnen worden genomen is het belangrijk in ieder geval

vroeg herfstkleuren. Het blad verkleurt naar

geen snoeiwerkzaamheden aan zieke bomen te verrichten, geen nieuwe

geel tot bruin en valt af. Het begint met één tak,

paardenkastanjes aan te planten en aangetaste bomen te laten staan. Indien

maar kan zich in een paar weken ‘als een vuur’

er toch werkzaamheden verricht moeten worden is het belangrijk gebruikt

verspreiden over de gehele kroon. Kenmerkend

gereedschap te ontsmetten, de bast te schillen van aangetaste bomen en

voor een zieke iep zijn verder de kale takken met nog één of twee verdorde

vervolgens de bast en schors af te voeren naar een vuilverbrandingsoven. In

blaadjes aan de uiteinden, de zogenaamde vaantjes. Na aansnijden van een

Naarden worden alle kastanjes elk jaar gemonitoord. Vervolgens worden de

aangetaste tak is een ringvormige stippelgewijze bruinverkleuring te zien in de

bomen die in het laatste ziektestadium verkeren geveld en afgevoerd.

buitenste houtvaten: de vaatverstoppingen. Na het afschillen van de bast zijn
donkere lengtestrepen te zien op het hout.
De gevoeligheid voor de iepziekte verschilt per iepensoort en per variëteit. Als
reactie op de iepziekte is een aantal ‘resistente’ klonen gekweekt, waarvan de
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meeste weliswaar (veel) minder gevoelig zijn, maar toch niet geheel resistent. Op

Er kunnen meerdere generaties per jaar optreden, in Zuid Europa wel vijf per

dit moment zijn slechts twee selecties bestand tegen iepziekte: het betreffen de

jaar, waardoor het blad zo sterk aangetast kan worden dat er vervroegde bladval

cultivars ‘Columella’ en ‘New Horizon’.

optreed. In Nederland verwacht men zo’n 3 generaties gemiddeld per jaar
(voorjaar, zomer en herfstgeneratie), door de kortere zomer. De laatste generatie

Bestrijding

van een jaar overwintert in het afgevallen blad en zal het volgende voorjaar de

Bij het optreden van de ziekte is snel ingrijpen geboden. Enerzijds om

eerste generatie zijn.

verspreiding via wortelcontact (oproleffect) te beperken en anderzijds om het
ontstaan van broedhaarden te voorkomen. Als de kans op het eerste aspect

Schade door de aantasting

aanwezig is kan ingrijpen niet snel genoeg zijn. Om broedbomen te voorkomen is

Door het graven van de gangen in het blad

ingrijpen binnen 3 à 4 weken voldoende (de cyclus van de iepenspintkever).

wordt het blad vernietigd. Na enkele generaties

Bij het verwijderen van iepen is het belangrijk dat gebruikt gereedschap wordt

is het bladmoes volledig verdwenen en

ontsmet. Ook dient het hout te worden geschild, verbrand of versnipperd om

functioneert het blad helemaal niet meer. Het

uitbreiding van de ziekte te voorkomen.

bijna compleet bruine en verdroogde blad krult
halverwege de zomer op en de kastanje ziet

Preventieve maatregelen

eruit alsof het al herfst is. De bladval begint

Allereerst verdient het aanbeveling aanplant van iepen tot een minimum te

al in juli. Deze ernstige aantasting van het

beperken. Daarnaast werkt het iepenvaccin Dutch Trig preventief tegen de

blad heeft stagnatie van de groei tot gevolg en ontsiert de boom, wat met name

iepziekte. De behandeling moet jaarlijks worden herhaald. Het injecteren van

in het stedelijk gebied als zeer vervelend wordt ervaren. Door de aantasting

Dutch Trig wordt met name toegepast bij monumentale of waardevolle bomen.

bloeien sommige kastanjes in de herfst nogmaals en lopen voor een tweede keer
datzelfde jaar uit, wat een ernstige aanslag is op de energie reserves van de

4

Kastanjemineermot

bomen.
De kastanjemineermot (kastanjebladmineerder)
overwintert als pop in het afgevallen blad van de

Symptomen

kastanje. In het voorjaar (eind april) komen de

In het blad, net onder de bovenkant maken de larven blaasachtige mijnen

poppen uit en legt de volwassen vrouwtjesmot

waardoor er lichte, langwerpige plekken ontstaan, die later bruin worden. Deze

eieren op het blad van kastanjebomen. Deze

gangen zijn tussen de 2 en 4 cm lang, ongeveer een halve centimeter breed en

komen na 2 tot 3 weken ontwikkeling uit en

worden vaak begrensd door bladnerven. Het ‘holletje’ waar de pop heeft gezeten

zodra ze uitgekomen zijn vreten de rupsen

is wat donkerder gekleurd dan de ‘mijnen’ en bevindt zich vaak in het midden van

van deze mot het bladmoes weg en vormen zo

die lichtbruine, langgerekte vlek.

gangen (mijnen) tussen de boven en onderkant van het blad, tegen de bovenkant

De aantasting van de bladmineerder kan verward worden met de

aan. Het larve stadium duurt 3 tot 5 weken, waarin de larve 5 vretende stadia

bladvlekkenziekte, maar is van deze schimmelaantasting te onderscheiden omdat

kent, afgesloten met een zesde verpop-fase. Het verpoppen van de larve tot

de bladvlekken behalve aan de bovenzijde ook aan de onderzijde van het blad

kastanjemineermot duurt in de zomer een week of twee, terwijl de motten in de

te zien zijn (zwartbruine vlekken). Van de duidelijke zichtbare mijnen van de

winter zes maanden als pop doorbrengen.

bladmineerder aan de bovenkant van het blad is aan de onderzijde van het blad
geen spoor meer te vinden.
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Bestrijding

Het cambium wordt gedood door de schimmel. Er treedt een violet verkleuring

Omdat de larven in het afgevallen blad overwinteren als pop is het goed om het

van hout en bast op. Aan de bovenzijde van de aangetaste takken sterft de bast

afgevallen blad te verzamelen en te verbranden of onder hoge temperaturen

af (spitsoplopende bastnecrose). In deze dode bast ontwikkelen zich de sporen

te composteren. Deze werkwijze heeft met name effect op plaatsen waar de

(zwarte vlekken). De aantasting breidt zich vanuit de stam verder de tak in en

kastanjes relatief geïsoleerd voorkomen, op binnenplaatsen en langs lanen.

wordt tijdelijk geremd door de houtstralen.

Een tweede techniek om de kastanje tegen de aantasting te wapenen is het
verbeteren van de groeiplaats met bemesting en zorg dragen voor voldoende

Na het afsterven van de takken zorgt vooral de snel optredende houtrot voor

water gedurende het groeiseizoen. Hiermee wordt de algehele conditie en

(verkeers)veiligheidsproblemen. Tussen het moment van aantasting en het

daarmee het afweermechanisme van de boom versterkt.

moment waarop de tak afbreekt kan in sommige gevallen slecht enkele weken tot

Biologische bestrijding met parasieten staat nog in de kinderschoenen en

maanden tijd zitten. Doordat aangetaste takken vaak alleen aan de bovenzijde

heeft tot nu toe maar zeer beperkt resultaat opgeleverd bij onderzoeken in het

afsterven en het blad vaak blijft zitten is controle op de ziekte alleen mogelijk

buitenland. Hier wordt nog wel steeds onderzoek naar gedaan.

vanuit een hoogwerker.

5

Bestrijding

Massaria
De massaria ziekte bij platanen wordt

Tot op heden is er nog geen middel dat bestrijding van de schimmelaantasting

veroorzaakt door de schimmel Splanchnonema

mogelijk maakt. Door regelmatig met een hoogwerker te controleren en

platani. Sinds 2004 komt deze ziekte in

aangetaste takken te verwijderen kunnen gevaarlijke situaties echter worden

Nederland voor. Vooral na droge, warme

voorkomen.

zomers sterven takken, met een verminderde
vitaliteit, van platanen af. Opvallend is dat

6

Watermerkziekte

lange takken extra gevoelig hiervoor zijn.

Watermerkziekte is een plantenziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie

Takbreuk als gevolg van Massaria lijkt veel op

Brenneria salicis vroeger bekend als Erwinia salicis. Veel Salix-soorten (wilgen

spontane takbreuk. Vooral dunnere, onderstandige en minder goed groeiende

soorten) met name Salix alba zijn gevoelig voor een aantasting. De ziekte treedt

gesteltakken in de kroon worden aangetast. Tussen het moment van aantasting

voor het eerst op als de boom 10 á12 jaar oud is.

en het moment waarop de tak afbreekt kan in sommige gevallen slecht enkele
weken tot maanden tijd zitten.
Symptomen
De Massariaziekte komt voor in bomen vanaf circa 30 tot 40 jaar oud en tast
zowel dunne twijgen aan, als gesteltakken. Het gaat bijna altijd om minder goed
groeiende, respectievelijk onderstandige takken, die zich vooral in het onderste of
binnenste deel van de kroon bevinden. Na het afsterven van de takken is het met
name de snel optredende houtrot, die afhankelijk van de locatie van de boom,
kan zorgen voor problemen met betrekking tot de openbare veiligheid.
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De bacterie veroorzaakt een verstopping van de houtvaten. Watermerkziekte

en schildluizen kunnen zowel op het blad als op de takken aanwezig zijn, en

is epidemisch van aard. De ziekte wordt in stand gehouden en breidt zich uit

beschermen zichzelf met een hard schildje. Deze laatste zijn veel hardnekkiger

door de doorlopende aanplant van zeer gevoelige rassen, waardoor zeer veel

te bestrijden en kunnen gemakkelijk overwinteren. Ze zijn wel minder mobiel

zieke bomen ontstaan, die vervolgens niet worden opgeruimd zodat er zeer

dan bladluizen. Bladluis overwintert tussen de schorsspleten van stam en dikke

veel ziektekiemen blijven. Dit is ook de reden dat ook rassen, die onder normale

takken. In het voorjaar kruipen ze naar de bladeren toe.

omstandigheden een redelijke weerstand bezitten toch ook ziek worden en op
hun beurt weer meewerken aan een verdere verspreiding.

Symptomen
Het grootste probleem van de luizen is de zomerse overlast door honingdauw,

Symptomen

ook wel plak genoemd. De honingdauw vormt

Bij aansnijden van het aangetaste hout zie je een doorzichtige glazige

een voedingsbodem voor schimmels (roetdauw).

verkleuring, vochtuittreding en een snelle, bruinverkleuring.

De plak of roetdauw drupt op auto’s, wandelaars

Door watermerkziekte aangetaste bomen vertonen verwelking, bruinverkleuring

en de bestrating en wordt vaak door bewoners

en verdroging van de bladeren aan verspreide takken of delen van de kroon,

als onprettig ervaren. De overlast wordt erger bij

die vervolgens afsterven. Daardoor ontstaan bossige vormen van waterlot op de

lange droge periodes, aangezien een regenbui al

grens van de levende en dode takken of takdelen. De verschijnselen treden op

veel van de overlast verhelpt.

aan takken van vijf jaar of ouder.
Aanpak
Bestrijding

Met name lindes, eiken, esdoorns en beuken kunnen door luizen worden

Over de bestrijding is nog weinig bekend. Wel is duidelijk dat er tussen de soorten

aangetast, hoewel de ene cultivar gevoeliger is dan de andere. Nu Acefaat

en rassen verschillen in gevoeligheid bestaan. Aanbevolen wordt jong nog niet

niet langer is toegelaten als bestrijdingsmiddel, is biologische bestrijding het

besmet uitgangsmateriaal te gebruiken, niet gevoelige rassen toe te passen en

enige alternatief. Afhankelijk van de luizensoort

besmette gebieden voorlopig niet met wilgen te beplanten.

kunnen lieveheersbeestjes (Adialia, Exochomus)
of andere natuurlijke vijanden kunnen worden

7

Luis

ingezet. Ook worden proeven gedaan met het

Blad-, dop- en schildluizen brengen weinig schade toe aan de bomen. Alleen bij

injecteren van een knoﬂookextract.

een zeer zware aantasting is een (lichte) achteruitgang van de conditie waar te

De werking van een vloeistof met een knoﬂook

nemen. De ernst van de plaag verschilt per jaar en heeft

extract kan op vele manieren:

een relatie met het weer. Verzwakte bomen, bijvoorbeeld

•

Opname door wortels

bomen op een ongunstige, droge standplaats, worden

•

Opname door blad dmv benevelen. Niet bevorderlijk boven terrassen en

over het algemeen meer aangetast.

in winkelstraten
•
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Opname door een injectie in de stam

Luizen leven van het sap (water en suikers) van de boom.

De stof wordt getransporteerd naar de bladeren. De smaak van de bladeren

Bladluizen bevinden zich aan de onderzijde van het blad

veranderd waardoor bladzuigende en -etende insecten de bladeren

en prikken de sapstroom aan in de bladnerven. Dop-

onaantrekkelijk vinden. Andere insecten hebben geen hinder van de stof.
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8

Wilgenhoutrups

9 Horzelvlinder en populierenboktor:

De larve van deze soort doet al vretend aan het hout de meeste schade. De

Deze insecten komen meestal voor op

larven hebben spectaculaire afmetingen; zo’n 6 tot 8 cm lang. De wilgenhoutrups

populieren. Het insect zelf is weinig schadelijk

komt meestal voor op populieren en (knot)wilgen, maar wordt ook op andere

maar met name de larven vreten gangen in

loofgewassen (zoals eiken) gevonden. Een (snoei)wond is vaak de eerste

het hout van de stam(voet) en kunnen deze

invalspoort. Hierdoor komt de rups dan ook

ernstig verzwakken. Dit kan groeistagnatie,

relatief vaak op knotwilgen voor. Kenmerkend

windbreuk en afsterving als gevolg hebben Een

zijn de gaten (Ø 10 mm) op de stam, op diverse

beschadiging van de bast op de stamvoet vormt

hoogten. Soms wordt de stam ernstig verzwakt

vaak de eerste invalspoort. Kenmerkend zijn de

door de vele boorgaten en komt de stabiliteit van

gaten (Ø 5 à 6 mm) in de stam, meestal op 10

de boom in gevaar. In Naarden zijn gevallen van

tot 20 cm boven het maaiveld.

wilgenhoutrups bekend, zowel op het sportpark
Preventie

als in de Vesting.

Bomen in zeer kort gehouden vegetatie en
Herkennen van de aantasting

met schaduw op de stamvoet worden minder

Kenmerkend zijn de grote (tot 2 cm hoog en 1 cm breed), ovale openingen in

aangetast.

de stam, waaruit gistend plantensap kan vloeien dat sterk naar houtazijn ruikt.
De gaten bevinden zich vooral onder aan de stam, in de stamvoet, vak onder
de grond en aan de oppervlakkige wortels, maar kunnen ook hoger in de boom
voorkomen.
Preventie
Aantasting kan worden voorkomen door zorgvuldig te maaien, waardoor

10

beschadiging van stamvoet kan worden voorkomen.

Veel mensen hebben in het voorjaar en in de zomer last van hooikoorts. Dit wordt

Pollen

meestal veroorzaakt door pollen in de lucht. Deze pollen zijn zowel van planten
als van bomen afkomstig. Bekende veroorzakers van allergieklachten onder
bomen zijn berk, els en hazelaar. Het kappen van enkele bomen in de buurt van
allergie patiënten is echter weinig zinvol. Naast het feit dat bomen eveneens een
positieve invloed op de gezondheid van mensen hebben kunnen de pollen zich
over een afstand van enkele kilometers verspreiden.
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1 I NLEIDING
1.1

Aanleiding, doelstelling en status

Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan het groene karakter van de buitenruimte. Het zijn vaak kenmerkende elementen in een snel veranderende omgeving. Door
hun omvang en groeiwijze kunnen (oude) bomen een imposante en indrukwekkende verschijning vormen. Ook hebben bomen een positieve invloed op het milieu en de
leefomgeving van mensen. Zo vormen ze een biotoop voor diverse soorten fauna, geven beschutting tegen zon en wind en ﬁlteren stof- en roetdeeltjes uit de lucht. In
Naarden begeleiden de boomstructuren de belangrijkste ontsluitingswegen van de gemeente.
Op speciﬁeke locatie dragen bomen bij aan het historische karakter (haven in Naarden Vesting) of zijn bomen in de loop der jaren als herkenningspunt gaan fungeren
(rotonde Amersfoortsestraatweg/Godelindeweg). Het is daarom voor de gemeente Naarden belangrijk haar waardevolle bomen in het bomenbestand te bewaken.
Voor het beschermen van het bomenbestand gebruikt de gemeente momenteel het kapbeleid zoals dat in 2007 in de APV is vastgelegd. In veel gevallen wordt aan de
hand van dit beleid een vergunning verleend. Om dit efﬁciënter en effectiever te laten verlopen gaat de gemeente werken aan de hand van een lijst waardevolle bomen.
Door alleen de waardevolle bomen te beschermen neemt enerzijds het aantal aanvragen en hiermee de noodzakelijke inzet van gemeentepersoneel af. Anderzijds
neemt het gemak voor bewoners toe.
Op de waardevolle bomenlijst zijn zowel gemeentelijke als particuliere bomen opgenomen. Het betreft bomen met speciﬁeke waarde zoals cultuurhistorische betekenis
en/of ruimtelijke betekenis. Het zijn kortom bomen die een extra meerwaarde hebben en hierdoor beeldbepalend zijn in de gemeente Naarden. Deze bomen verdienen
dan ook bescherming. Naast de solitaire bomen /boomgroepen op deze lijst is in dit rapport ook een beoordeling opgenomen van de boomstructuren die in het
bomenbeleidsplan zijn vastgelegd. Voor zowel het rooien van de bomen op de waardevolle bomenlijst als de in het bomenbeleidsplan aangewezen boomstructuren is
een kapvergunning vereist.
Uiteraard dragen ook alle overige gemeentelijke en particuliere bomen bij aan het groene beeld van de gemeente Naarden. Dit beeld wordt door de gemeente en
bewoners ondersteund. Het is dan ook niet te verwachten dat direct extra bomen gekapt worden wanneer een vergunning niet meer noodzakelijk is. Toch moet het

kappen van een boom die niet op de waardevolle bomenlijst is opgenomen wel bij de gemeente gemeld worden. De invoering van dit kapbeleid wil
namelijk niet zeggen dat de overige bomen zondermeer gekapt kunnen worden. Andere wet- en regelgeving, zoals de boswet en ﬂora- en faunawet,
kunnen bepalen dat de bomen niet gekapt mogen worden.
Deze beleidsnotitie legt de basis voor de bescherming van de waardevolle bomen in de gemeente Naarden. In de toekomst zal de gemeente de waardevolle bomenlijst
bijwerken en aanvullen met nieuwe waardevolle bomen. Alleen op deze manier kan het waardevolle bomenbestand van Naarden op lange termijn behouden blijven. De
waardevolle bomenlijst wordt hiermee een belangrijk document bij alle ontwikkelingen in de (openbare) buitenruimte.
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1.2

Kaders vanuit relevante wet- en regelgeving

Boswet
Met de Boswet wil de overheid het areaal aan bos in Nederland in stand houden. De Boswet is alleen van toepassing op houtopstanden buiten de bebouwde
komgrenzen van gemeentes. Deze grenzen zijn door de gemeente in 2004 opnieuw vastgesteld. Eigenaren van houtopstanden buiten de komgrenzen zijn, buitens
enkele speciﬁeke houtopstanden die in de boswet worden omschreven, verplicht hun voornemen tot kap te melden bij het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit. Tevens is de eigenaar verplicht volgens vastgestelde regels de houtopstanden te herplanten.
Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet (Stb. 1998,402) richt zich op de bescherming van inheemse planten- en diersoorten binnen en buiten de beschermde natuurgebieden.
Uitgangspunt is het ‘nee, tenzij beginsel’. De Flora- en faunawet heeft onder andere gevolgen voor het beheer en rooien van bomen.
Bij ontwikkelingen en groenbeheer rond bomen in de gemeente moet gekeken worden naar de huidige natuurwaarden (onder andere de aanwezigheid van
beschermde soorten en vaste rust- of verblijfplaatsen) en de schadelijke gevolgen die soorten ondervinden bij de uitvoering van werkzaamheden. Voor werkzaamheden
zoals het snoeien en rooien van bomen houdt dit veelal in dat deze niet in het broedseizoen van vogels (ongeveer half maart tot en met half juli) mogen worden
uitgevoerd. Daarnaast kan dit betekenen dat bomen die als rust- of verblijfplaats dienen van vogels of vleermuizen niet gekapt mogen worden. Voor uitvoering van
werkzaamheden die strijdig zijn met de Flora- en faunawet kan onthefﬁng worden aangevraagd.
Omgevingsvergunning (WABO)
Momenteel wordt de instelling van de Omgevingsvergunning voorbereid. In deze vergunning worden alle verschillende vergunningen, onthefﬁngen en
toestemmingsstelsels van de gemeente samengevoegd. Het doel hierbij is het aanvragen van deze vergunningen te vereenvoudigen en zo de service naar de burger
te verbeteren. Het kapvergunningenbeleid is hiervan ook een onderdeel.
Met het kapvergunningenbeleid wil de gemeente (waardevolle) bomen beschermen. Door middel van de op te stellen Waardevolle Bomenlijst van de gemeente
Naarden wordt het aantal kapaanvragen verminderd en zijn de aanvragen objectiever te beoordelen. Dit maakt het voor zowel gemeente als burgers duidelijk om welke
bomen het gaat en eenvoudiger om kapaanvragen te behandelen. De Omgevingsvergunning maakt het tevens mogelijk tijdig bomen in de beoordeling mee te nemen.
Dit voorkomt dat reeds een bouwvergunning is verleend voor een locatie waar een waardevolle boom staat die in principe niet voor een kapvergunning in aanmerking
komt.
Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijk Beperkingen
De Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen, ook wel de Wet PUBER genoemd, zal in de nabije toekomst in werking treden. Met de wet wordt de registratie
van beperkingen die door de overheden zijn opgelegd verbeterd. Gemeenten zullen inzichtelijk moeten maken welke beperkingen er voor een bepaald perceel gelden.
Bomen waarvoor een kapvergunning moet worden aangevraagd kunnen als zo’n beperking worden opgenomen in het registratiesysteem.
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Landelijk Register van Monumentale Bomen
De Bomenstichting beheert het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Hierin zijn alle bomen opgenomen die volgens de Bomenstichting van nationaal belang
zijn. Het betreft zowel gemeentelijke bomen als bomen in eigendom van derden en het gaat dan in veel gevallen om bomen met een hoge leeftijd, een bijzondere
waarde of beeldbepalende functie voor de omgeving. Het register van monumentale bomen heeft geen juridische status maar kan wel als basis dienen voor de
gemeentelijke waardevolle bomenlijst.
In Naarden zijn twee bomen opgenomen in het Register van Monumentale Bomen:


Godelindeboom



Zilverlinde aan de Meentweg

Bomen die in het landelijk register zijn opgenomen kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Het gaat dan om een eenmalige tegemoetkoming in de groot
onderhoudskosten. De belangrijkste voorwaarden voor een bijdrage uit het Bomenfonds zijn:


de boom is opgenomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen,



de boom is particulier eigendom,



de levensverwachting van de boom bedraagt na het onderhoud nog minimaal tien jaar.
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2 B OOMELEMENTEN
Om de waardevolle bomen in de gemeente Naarden duidelijker te beschermen en de beoordeling van de kapaanvraag te vereenvoudigen wordt het kapbeleid
aangepast. Hiermee wordt enerzijds de efﬁciëntie verhoogd en anderzijds de procedure voor de burgers verkort. Met de voorgestelde wijziging van de
bomenverordening behoudt de gemeente juridische instrumenten om het bomenbestand, het groene aanzien van de gemeente en haar landschap te behouden.
Bij de bescherming van waardevolle bomen kan onderscheid gemaakt worden in verschillende toepassingen van bomen. Naast de solitair bomen en boomgroepen
zijn ook boomstructuren en boomvlakken waardevol in de buitenruimte. In onderstaande paragrafen is de bescherming van deze boomelementen in de gemeente
Naarden beschreven.
2.1

Beleidsuitgangspunten boomelementen

Boomstructuren zijn in veel wijken bepalend voor het karakter. Een boomstructuur kan een doorgaande weg begeleiden of een belangrijk gebied markeren. Omdat de
bomen in de boomstructuur afzonderlijk minder waardevol zijn, maar de structuur waarin zij staan wel van (grote) waarde is voor de wijk, is het belangrijk deze bomen
als waardevolle structuur op te nemen. Op deze manier is het mogelijk de structuren te beschermen tegen kap.
In het bomenbeleidsplan, waarvan deze beleidsnotitie een onderdeel is, zijn de belangrijkste boomstructuren in de gemeente Naarden vastgelegd. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt in een stads- en wijkstructuur. De stadsstructuur wordt gevormd door bomen die in grote mate bepalend zijn voor het aanzien van de gehele
stad of de karakteristiek van Naarden ondersteunen. Tot de wijkstructuur behoren bomen die structuur- of beeldbepalend zijn voor een wijk.
Naast boomstructuren zijn ook diverse boomvlakken waardevol. De bomen in de vesting, begraafplaats en wijken met een bosrijke uitstraling zoals Bos van Bredius en
Valkeveen, kunnen op deze wijze opgenomen worden. Hiermee wordt voorkomen dat individuele bomen gekapt worden en zo de structuur en het karakter van deze
gebieden wordt aangetast.
2.2

Status bomenstructuren en vlakken

De in het bomenbeleidsplan opgenomen bomenstructuren en de op kaart aangegeven boomvlakken zijn beeldbepalend voor de gemeente Naarden. Het kappen van
deze bomen is alleen in uitzonderlijke situaties mogelijk. Bij de beoordeling van de uitzonderingssituatie wordt gebruik gemaakt van de procedure zoals omschreven in
het bomenbeleidsplan paragraaf 5.8.
Naast deze boomstructuren en boomvlakken zijn ook solitaire bomen en boomgroepen waardevol. De beoordeling en bescherming van deze bomen wordt in het
volgende hoofdstuk beschreven.
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3 W AARDEVOLLE

BOMEN

Solitaire bomen of boomgroepen worden apart beoordeeld. Door middel van een boomwaarderingssysteem kan voor elke boom de boomwaarde bepaald worden. De
criteria voor het boomwaarderingssysteem zijn aangepast aan de voor de gemeente belangrijke kenmerken. Ook de puntenscore die aan een criteria is toegekend is
speciﬁek naar de kenmerken van de gemeente bepaald.
3.1

Wa a r d e v o l l e s o l i t a i r e / b o o m g r o e p e n

De onderstaande paragrafen geven aan welke criteria worden opgenomen van de waardevolle bomen. Tevens staat vermeld welke punten worden toegekend voor de
verschillende criteria. Daarbij wordt gewerkt met een toekenning van 0 tot 5 punten per criterium. Door aan elk criterium een wegingsfactor toe te kennen (paragraaf 3.2
en 3.3) wordt een totaalscore per boom bereikt.
3.1.1

basisgegevens

boomnummer
Elke boom krijgt een uniek objectnummer dat wordt opgebouwd uit de wijkcode en drie cijfers waarmee elke boom een uniek nummer krijgt.
Wijkcode

Wijk

gemeente
10
90
100
60
70
80
85
75
65
20
30
110
120
55
40

Naarden Vesting
Componistenkwartier
Rembrandtpark
Oranje Nassaupark Noord
Oranje Nassaupark Zuid
Ministerpark
De Fortlanden
Naardermeerkwartier
Vierhoven
Keverdijk / Jac. P Thijssepark
Naarderwoonbos
Bos van Bredius
Valkeveen
Bedrijvenpark Gooimeer Noord
Bedrijvenpark Gooimeer Zuid

Een voorbeeld van een boomnummer is dus 10.024. De laatste drie cijfers maken het objectnummer uniek. Deze nummering wordt per wijk doorgenummerd vanaf 001.
Deze cijfers worden eenmalig toegekend. Indien een boom niet wordt opgenomen op de lijst of nadien wordt verwijderd wordt dit nummer niet opnieuw gebruikt.
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groepen als object registreren
Indien verschillende bomen deel uitmaken van een duidelijk samenhangende groep of rij wordt deze groep of rij als één object geregistreerd. Voorwaarde is dat de
bomen van eenzelfde waarde zijn. In de registratie wordt aangegeven dat het een groep of rij betreft en het aantal bomen dat tot deze groep of rij behoort.
kadastralegegevens
Door middel van GPS en een exacte ondergrond (GBKN, kadastrale ondergrond) wordt de standplaats van de bomen bepaald. Door bomen op deze wijze vast te
leggen is het eenvoudiger de gegevens die momenteel in het gemeentelijk beheersysteem zitten te benutten en de inventarisatiegegevens op een later moment om te
zetten naar het gemeentelijke beheersysteem. In dit systeem kunnen de kadastrale gegevens worden afgelezen en gekoppeld aan de boom.
3.1.2

boomsoort

Geregistreerd wordt de wetenschappelijke naam van de betreffende boom. Daarbij worden in ieder geval de familienaam en de soortnaam opgenomen. Indien mogelijk
wordt ook de cultivar geregistreerd.
Door het toekennen van punten aan de verschillende boomsoorten kan verhoogde bescherming van deze soorten worden bereikt. Daarbij zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
duurzame soorten: Duurzame boomsoorten (als gewone beuk, eik, paardenkastanje en linde) krijgen een hogere waardering dan niet duurzame boomsoorten (als
populier, wilg, berk, sierkers).
Een duurzame boomsoort is herkenbaar aan zijn lange levensduur. Het zijn soorten die traag groeien en daardoor pas over een lange termijn hun uiteindelijke, vaak
kenmerkende vorm krijgen. Doordat de bomen zo’n lange levensduur hebben zijn ze vaak bepalend voor het beeld omdat ze al generaties lang in het straatbeeld
aanwezig zijn.
Duurzaamheid
Snelgroeiend/niet duurzaam
Normaal
Traaggroeiend/duurzaam

punten
0 punten
1 punt
2 punten

boomgrootte: Bomen die vanwege hun grote afmetingen uit kunnen groeien tot monumentale bomen worden hoger beoordeeld dan kleinere bomen. Voor dit aspect
worden 0 (3e grootte), 1 (normaal groeiende soort 2e grootte) of 2 punten (1e grootte) toegekend.
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Boomgrootte
3e grootte
2e grootte
1e grootte

punten
0 punten
1 punt
2 punten

inheemse soorten: Toepassing van in Nederland inheemse soorten (zoals gewone es en gewone esdoorn) verdient de voorkeur boven exoten (zoals Japanse kers en
Amerikaanse eik) vanwege hun bijdrage aan de landschappelijke identiteit en aan de ecologische waarden.
Herkomst
Uitheems
Inheems

punten
0 punten
1 punt

dendrologische waarde: Soorten die in Nederland zeer beperkt aanwezig zijn hebben vanwege hun zeldzaamheid een extra betekenis. De aanduiding van
zeldzaamheid in de Nederlandse Dendrologie is hiervoor in eerst instantie bepalend. Daarnaast hebben soorten die voor de gemeente zeldzaam zijn ook een
belangrijke waarde en worden hierbij ook
opgenomen.
Dendrologische waarde
Zeer algemeen
Algemeen
Zeldzaam
Zeer zeldzaam

punten
0 punten
1 punt
2 punten
3 punten

In bijlage 1 is een lijst met algemeen voorkomende boomsoorten en cultivars toegevoegd waarvoor is aangegeven welke punten worden toegekend aan de betreffende
soort. Voor andere soorten dient een inschatting van de waardering van de soort gemaakt te worden.
3.1.3

stamdiameter

De stamomtrek/ diameter op 1,30 meter boven maaiveld geeft een indicatie van de grootte van de boom. Het opnemen en registreren van de stamomtrek/ diameter is
objectiever en eenvoudiger dan het inschatten en registreren van de leeftijd van de boom.
Stamomtrek
< 125 cm
125 – 180 cm
180 – 250 cm
> 250 cm
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Stamdiameter
< 40 cm
40-60 cm
60-80 cm
> 80 cm
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punten
0 punten
1 punten
3 punten
5 punten

3.1.4

levensverwachting

Alleen bomen met een goede levensverwachting dienen beschermd te worden middels de gemeentelijke lijst. De levensverwachting van de boom is afhankelijk van
de actuele conditie, de algehele vitaliteit en de standplaatsfactoren van een boom. De inschatting van de levensverwachting vereist vakmanschap en kennis. Om
de beoordeling eenvoudig te houden wordt enkel aangegeven of de levensverwachting van een boom meer of minder dan 10 jaar betreft. Omdat de lijst periodiek
gemuteerd wordt volstaat dit.
Levensverwachting
< 10 jaar
> 10 jaar
3.1.5

punten
0 punten
5 punten

groeivorm

Bomen met een bijzondere of fraaie groei- of snoeivorm worden hoger gewaardeerd. Daarbij kan de extra waarde zijn gebaseerd op:


slechte/ geen bijzondere groeivorm: De natuurlijke vorm en bijbehorende kroonomvang van de boom zijn in slechte staat, (bijvoorbeeld bij het ontbreken van
een deel van de kroon) of de kroonvorm is zeer algemeen;



een soorteigen habitus opgekroond: De natuurlijke vorm en bijbehorende kroonomvang van de boom zijn aanwezig maar door opkroning is geen goed beeld
van de soorteigen habitus aanwezig;



een soorteigen habitus: De natuurlijke vorm en bijbehorende kroonomvang van de boom zijn aanwezig en daardoor geeft de boom een goed beeld van de
soorteigen habitus;

Groeivorm
Slechte/geen bijzondere groeivorm
Soorteigen habitus opgekroond
Soorteigen habitus
3.1.6

punten
0 punten
3 punten
5 punten

ruimtelijke betekenis

Individuele bomen kunnen sterk bijdragen aan de structuur van de openbare ruimte. Doorslaggevend hierbij zijn:


niet zichtbaar vanaf openbare weg: Het behoud van waardevolle bomen is gericht op een instandhouding van de kwaliteit van de openbare ruimte; bomen die niet
vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dragen niet bij aan deze kwaliteit.



gedeeltelijk zichtbaar vanaf openbare weg: Bomen die vanaf de openbare weg gedeeltelijk zichtbaar zijn dragen in beperkte mate bij aan de kwaliteit van de
openbare ruimte en verdienen daarom bescherming.



gedeeltelijk zichtbaar vanaf openbare weg en ondersteunend bij de gemeentelijke groenstructuur: Bomen die vanaf de openbare weg gedeeltelijk zichtbaar
zijn en daarnaast ook bijdragen aan de gemeentelijke groenstructuur zijn van groot belangrijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte en verdienen daarom extra
bescherming.



van alle zijden zichtbaar vanaf de openbare weg: Het behoud van waardevolle bomen is gericht op een instandhouding van de kwaliteit van de openbare
ruimte; bomen die van alle zijden zichtbaar zijn vanaf de openbare weg dragen veel bij aan deze kwaliteit.
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Ruimtelijke betekenis
Niet zichtbaar vanaf openbare weg
Gedeeltelijk zichtbaar vanaf openbare weg
Gedeeltelijk zichtbaar vanaf openbare weg en ondersteunend bij de

punten
0 punten
3 punten
4 punten

gemeentelijke groenstructuur
Van alle zijden zichtbaar vanaf de openbare weg

5 punten

3.1.7

bijzondere (cultuurhistorische) betekenis

Naast de toepassing van streekeigen soorten hebben sommige bomen extra betekenis vanwege het feit dat de vorm en soort boom van oudsher wordt toegepast in
Naarden.


geen bijzondere betekenis: De boom heeft geen bijzondere betekenis voor de omgeving.



streekeigen beplanting: Boombeplanting die kenmerkend is voor de streek.



bijzondere (cultuurhistorische) betekenis: Bomen kunnen vanwege hun geschiedenis, locatie of aanleiding een bijzondere betekenis hebben. Voorbeelden
zijn grens- of markeringsbomen (op vroegere gemeentegrenzen), herdenkingsbomen (aangeplant bij een speciale gebeurtenis), geadopteerde bomen (door
bijvoorbeeld een school of vereniging) en bomen waaronder recht werd gesproken.

Cultuurhistorische betekenis
Geen bijzondere (cultuurhistorische) betekenis
Streekeigen beplanting
Bijzondere (cultuurhistorische) betekenis
3.2

Punten
0 punten
3 punten
5 punten

We g i n g s f a c t o r e n

Bij het toekennen van een status als waardevolle boom zijn de bovengenoemde criteria van verschillend belang. Daarom is voor elk criterium een wegingsfactor
bepaald. Het aantal punten voor een criterium wordt vermenigvuldigd met de betreffende wegingsfactor.
Criterium
Boomsoort
Stamdiameter
Levensverwachting
Groeivorm
Ruimtelijke betekenis
Bijzondere (cultuurhistorische) betekenis
In totaal kunnen hiermee maximaal 76 punten worden bereikt.

93

Bomenbeleidsplan Bijlage

wegingsfactor
x2
x3
x3
x1
x2
x3

3.3

Status waardevolle bomen

Bomen met een score hoger dan 40 punten worden opgenomen op de waardevolle bomenlijst. Voor deze bomen moet altijd een kapvergunning aangevraagd worden
die alleen in uitzonderlijke situaties zal worden afgegeven.
Om het groene karakter van Naarden in de toekomst te behouden is het van belang ook eventuele toekomstige waardevolle bomen te beschermen. Hiervoor wordt
een B-lijst opgesteld waarop bomen staan met een score tussen de 30 en de 39 punten. Ook voor deze bomen is het noodzakelijk een kapvergunning aan te vragen.
Afhankelijk van de motivatie en een eventuele herbeoordeling zal dan bepaald worden of de kapvergunning wordt afgegeven.
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B IJLAGEN
1

Sortimentslijst en bijbehorende punten

Soort Wetenschappelijk

Afkorting

Soort NL

Duurzaamheid

Boomgrootte

Herkomst

Dendrologische waarde

Waarde

Abies

ABI

Spar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

2

Acer campestre

ACE CA

Veldesdoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Inheems

Algemeen

3

Acer campestre cultivar

ACE CA CV

Veldesdoorn cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Inheems

Algemeen

3

Acer capillipes

ACE CL

Slangenbastesdoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

4

Acer cappadocicum

ACE CP

Kolchische Esdoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

5

Acer cappadocicum cultivar

ACE CP CV

Kolchische Esdoorn cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

5

Acer davidii

ACE DA

Chinese Esdoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

4

Acer griseum

ACE GR

Papieresdoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

4

Acer negundo

ACE NE

Vederesdoorn

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

3

Acer negundo cultivar

ACE NE CV

Vederesdoorn cultivar

Normaal

2e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

2

Acer platanoides

ACE PL

Noorse Esdoorn

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

3

Acer platanoides cultivar

ACE PL CV

Noorse Esdoorn cultivar

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

3

Acer pseudoplatanus

ACE PS

Gewone Esdoorn

Normaal

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

4

Acer pseudoplatanus cultivar

ACE PS CV

Gewone Esdoorn cultivar

Normaal

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

4

Acer rubrum

ACE RB

Rode Esdoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Algemeen

3

Acer ruﬁnerve

ACE RU

Grijze Slangenbast Esdoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

4

Acer ruﬁnerve cultivar

ACE RU CV

Grijze Slangenbast Esdoorn cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

4

Acer saccharinum

ACE SA

Zilveresdoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

2

Acer saccharinum cultivar

ACE SA CV

Zilveresdoorn cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

2

Acer saccharum

ACE SC

Suikeresdoorn

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

6

Acer saccharum cultivar

ACE SC CV

Suikeresdoorn cultivar

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

6

Acer x freemanii

ACE FR

Acer x freemanii

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

5

Aesculus ﬂava

AES FL

Gele Pavia

Traaggroeiend/ duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

6

Aesculus hippocastanum

AES HI

Witte Paardekastanje

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

4

Aesculus hippocastanum cultivar

AES HI CV

Witte Paardekastanje cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

4

Aesculus pavia

AES PA

Rode Pavia

Traaggroeiend/ duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

6

Aesculus pavia cultivar

AES PA CV

Rode Pavia cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

6

Aesculus x carnea ‘Briotii’

AES CA BR

Rode Paardekastanje

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

4

Aesculus x carnea ‘Plantierensis’

AES CA PL

Rode Paardekastanje cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Algemeen

5

Ailanthus altissima

AIL AL

Hemelboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Algemeen

4

Alnus cordata

ALN CO

Hartbladige Els

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Algemeen

3
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Alnus glutinosa

ALN GL

Gewone Els

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

3

Alnus glutinosa cultivar

ALN GL CV

Gewone Els cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Inheems

Algemeen

3

Alnus incana

ALN IN

Grijze Els

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Algemeen

4

Alnus incana cultivar

ALN IN CV

Grijze Els cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Inheems

Algemeen

3

Alnus rubra

ALN RU

Rode els

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

5

Alnus spaethii

ALN SP

Alnus x spaethii

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

2

Alnus subcordata cultivar

ALN SC CV

Kaukasische els cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

4

Alnus x spaethii cultivar

ALN SP CV

Alnus x spaethii cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

2

Amelanchier laevis

AME LV

Krent

Snelgroeiend/ niet duurzaam

3e grootte

Uitheems

Zeldzaam

2

Amelanchier lamarckii

AME LM

Amerikaans Krenteboompje

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Inheems

Zeer algemeen

2

Araucaria

ARA

Slangenden

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

3

Betula ermanii cultivar

BET ER CV

Goudberk cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Algemeen

3

Betula nigra

BET NI

Zwarte Berk

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Algemeen

3

Betula papyrifera

BET PA

Papierberk

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Algemeen

3

Betula pendula

BET PE

Ruwe Berk

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

3

Betula pendula cultivar

BET PE CV

Ruwe Berk cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

3

Betula pubescens

BET PU

Zachte Berk

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

3

Betula utilis

BET UT CV

Tibetaanse Berk

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Algemeen

3

Buxus

BUX

Buxus

Traaggroeiend/ duurzaam

2e grootte

Uitheems

Algemeen

4

Calocedrus decurrens

CAL DE

Wierookceder

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

7

Carpinus betulus

CAR BE

Haagbeuk

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

5

Carpinus betulus cultivar

CAR BE CV

Haagbeuk cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

2e grootte

Inheems

Zeer algemeen

4

Carpinus japonica

CAR JA

Japanse Haagbeuk

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

7

Carya glabra

CAR GL

Kale Hickorynoot

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

6

Carya laciniosa

CAR LA

Koningsnoot

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

6

Carya ovata

CAR OV

Hickorynoot

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

6

Castanea sativa

CAS SA

Tamme Kastanje

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

4

Castanea sativa cultivar

CAS SA CV

Tamme Kastanje cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Algemeen

5

Catalpa bignonioides

CAT BI

Trompetboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Algemeen

4

Catalpa bignonioides cultivar

CAT BI CV

Trompetboom cultivar

Normaal

2e grootte

Uitheems

Algemeen

3

Catalpa ovata

CAT OV

Trompetboom

Normaal

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

5

Catalpa speciosa

CAT SP

Westerse Trompetboom

Normaal

2e grootte

Uitheems

Algemeen

3

Cedrus

CED

Ceder

Normaal

1e grootte

Uitheems

Algemeen

4

Celtis australis

CEL AU

Oosterse Netelboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

6

Celtis occidentalis

CEL OC

Westerse Netelboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

6

Cercidiphyllum japonicum

CER JA

Katsuraboom

Normaal

2e grootte

Uitheems

Zeldzaam

4
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Cercis canadensis

CER CA

Noord-Amerikaanse Judasboom

Normaal

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

5

Cercis siliquastrum

CER SI

Judasboom

Normaal

2e grootte

Uitheems

Zeldzaam

4

Chamaecyparis

CHA

Cypres

Normaal

3e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

1

Cladrastis kentukea

CLA KE

Geelhout

Normaal

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

5

Clerodendrum trichotomum

CLE TR

Kansenboom

Snelgroeiend/ niet duurzaam

3e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

3

Cornus controversa

CRN CT

Reuzenkornoelje

Normaal

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

5

Cornus mas

COR MA

Gele Kornoelje

Normaal

3e grootte

Inheems

Zeldzaam

4

Corylus colurna

COR CO

Boomhazelaar

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

3

Crataegus laevigata

CRA LA

Tweestijlige Meidoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Inheems

Zeer algemeen

2

Crataegus laevigata cultivar

CRA LA CV

Tweestijlige Meidoorn cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

3e grootte

Inheems

Zeer algemeen

1

Crataegus monogyna

CRA MO

Eenstijlige Meidoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Inheems

Zeer algemeen

2

Crataegus monogyna cv

CRA MO CV

Eenstijlige Meidoorn cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Inheems

Zeer algemeen

2

Crataegus pinnatiﬁda var. major

CRA PI MA

Chinese Meidoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeldzaam

3

Crataegus x grignonensis

CRA GR

Franse Meidoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

3e grootte

Uitheems

Zeldzaam

2

Crataegus x lavalleei

CRA LA PA

Meidoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Algemeen

2

Crataegus x persimilis ‘Splendens’

CRA PR SP

Meidoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeldzaam

3

Cryptomeria

CRY

Japanse Ceder

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

5

Davidia involucrata var. vilmoriniana

DAV IN VI

Zakdoekjesboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

6

Fagus sylvatica

FAG SY

Beuk

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

5

Fagus sylvatica cultivar

FAG SY CV

Beuk cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

5

Fraxinus americana

FRA AM

Amerikaanse Es

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

5

Fraxinus angustifolia

FRA AN

Smalbladige Es

Normaal

1e grootte

Uitheems

Algemeen

4

Fraxinus angustifolia cultivar

FRA AN CV

Smalbladige Es cultivar

Normaal

1e grootte

Uitheems

Algemeen

4

Fraxinus biltmoreana

FRA BI

KNMI Es

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

6

Fraxinus excelsior

FRA EX

Gewone Es

Normaal

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

4

Fraxinus excelsior cultivar

FRA EX CV

Gewone Es cultivar

Normaal

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

4

Fraxinus excelsior ‘Diversifolia’

FRA EX DI

Eenbladige Es

Normaal

2e grootte

Inheems

Zeer algemeen

3

Fraxinus ornus

FRA OR

Pluimes

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Algemeen

3

Fraxinus ornus cultivar

FRA OR CV

Pluimes cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Algemeen

3

Fraxinus pennsylvanica ‘Zundert’

FRA PE ZU

Fraxinus pennsylvanica ‘Zundert’

Normaal

1e grootte

Uitheems

Algemeen

4

Ginkgo biloba

GIN BI

Japanse Notenboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Algemeen

4

Gleditsia triacanthos

GLE TR

Valse Christusdoorn

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Algemeen

3

Gleditsia triacanthos cultivar

GLE TR CV

Valse Christusdoorn cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Algemeen

2

Gymnocladus dioica

GYM DI

Doodsbeenderenboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

6

Halesia carolina

HAL CA

Sneeuwklokjesboom

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

4

Ilex

ILE

Hulst

Normaal

2e grootte

Inheems

Algemeen

4
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Juglans nigra

JUG NI

Zwarte Noot

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

5

Juglans regia

JUG RE

Gewone walnoot

Normaal

1e grootte

Uitheems

Algemeen

4

Juniperus

JUN

Jeneverbes

Normaal

2e grootte

Inheems

Zeldzaam

5

Koelreuteria paniculata

KOE PA

Lampionboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

5

Laburnum x watereri ‘Vossii’

LAB WA VO

Gouden Regen

Normaal

3e grootte

Uitheems

Algemeen

2

Larix

LAR

Lariks

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

2

Liquidambar styraciﬂua

LIQ ST

Amberboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Algemeen

4

Liriodendron tulipifera

LIR TU

Tulpenboom

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

4

Liriodendron tulipifera cultivar

LIR TU CV

Tulpenboom cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

4

Maackia amurensis

MAA AM

Maackia amurensis

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

4

Maclura pomifera

MAC PO

Osagedoorn

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

6

Magnolia acuminata

MAG AC

Beverboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

6

Magnolia grandiﬂora

MAG GR

Grootbloemige Beverboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

6

Magnolia kobus

MAG KO

Japanse Magnolia

Normaal

2e grootte

Uitheems

Algemeen

3

Malus cultivar

MAL CV

Appel

Normaal

3e grootte

Inheems

Algemeen

3

Melia azedarach

MEL AZ

Indische Sering

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

6

Mespilus germanica

MES GE

Mispel

Normaal

3e grootte

Inheems

Zeldzaam

4

Metasequoia glyptostroboides

MET GL

Watercypres

Normaal

1e grootte

Uitheems

Algemeen

4

Morus alba

MOR AL

Moerbei

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

5

Morus alba cultivar

MOR AL CV

Moerbei cultivar

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

5

Morus nigra

MOR NI

Zwarte Moerbei

Normaal

2e grootte

Uitheems

Zeldzaam

4

Nothofagus antarctica

NOT AN

Schijnbeuk

Normaal

2e grootte

Uitheems

Zeldzaam

4

Nyssa sylvatica

NYS SY

Tupeloboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

6

Ostrya carpinifolia

OST CA

Hopbeuk

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

5

Parrotia persica

PAR PE

Perzisch IJzerhout

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeldzaam

3

Paulownia tomentosa

PAU TO

Anna-Paulownaboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

5

Phellodendron amurense

PHE AM

Kurkboom

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

4

Picea

PIC

Spar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

3

Pinus

PIN

Den

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

3

Platanus orientalis

PLA OR

Oosterse Plataan

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

6

Platanus x hispanica

PLA HI

Gewone Plataan

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

4

Platanus x hispanica cultivar

PLA HI CV

Gewone Plataan cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

4

Platycladus orientalis

PLT OR

Oosterse Levensboom

Traaggroeiend/ duurzaam

2e grootte

Uitheems

Algemeen

4

Populus alba

POP AL

Witte Abeel

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

3

Populus balsamifera

POP BA

Balsempopulier

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

4

Populus lasiocarpa

POP LA

Chinese Populier

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

4
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Populus nigra

POP NI

Zwarte Populier

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeldzaam

5

Populus nigra cultivar

POP NI CV

Zwarte Populier cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

3

Populus tremula

POP TR

Ratelpopulier

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

3

Populus tremula cultivar

POP TR CV

Ratelpopulier cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

3

Populus trichocarpa

POP TC

Westamerikaanse Balsampopulier

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

4

Populus x berolinensis

POP BE

Berlijner Populier

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

5

Populus x canadensis cultivar

POP CA CV

Gewone Populier

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

2

Populus x canescens cultivar

POP CN CV

Grauwe Abeel

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

2

Prunus avium

PRU AV

Zoete Kers

Normaal

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

4

Prunus avium cultivar

PRU AV CV

Zoete Kers cultivar

Normaal

1e grootte

Inheems

Algemeen

5

Prunus cerasifera cultivar

PRU CE CV

Kerspruim

Normaal

2e grootte

Uitheems

Algemeen

3

Prunus eminens ‘Umbraculifera’

PRU EM UM

Prunus eminens ‘Umbraculifera’

Snelgroeiend/ niet duurzaam

3e grootte

Uitheems

Zeldzaam

2

Prunus padus

PRU PA

Vogelkers

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Inheems

Zeer algemeen

2

Prunus sargentii

PRU SA

Sargentkers

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeldzaam

3

Prunus serrulata cultivar

PRU SE CV

Japanse Sierkers

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

1

Prunus x hillieri ‘Spire’

PRU HI SP

Prunus x hillieri ‘Spire’

Snelgroeiend/ niet duurzaam

3e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

3

Prunus x subhirtella cultivar

PRU SU CV

Voorjaarskers cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

3e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

0

Prunus x yedoensis

PRU YE

Yoshino-kers

Snelgroeiend/ niet duurzaam

3e grootte

Uitheems

Zeldzaam

2

Pseudotsuga menziesii

PSE ME

Douglas

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

2

Ptelea trifoliata

PTE TR

Lederboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

6

Pterocarya fraxinifolia

PTE FR

Vleugelnoot

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Algemeen

3

Pyrus calleryana cultivar

PYR CA CV

Sier peer

Normaal

2e grootte

Uitheems

Algemeen

3

Pyrus communis cultivar

PYR CO CV

Gewone Peer

Normaal

2e grootte

Inheems

Algemeen

4

Pyrus salicifolia

PYR SA

Wilgbladige Sierpeer

Normaal

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

5

Quercus cerris

QUE CE

Moseik

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Algemeen

5

Quercus frainetto

QUE FR

Hongaarse Eik

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

6

Quercus palustris

QUE PA

Moeraseik

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

4

Quercus petrea

QUE PE

Wintereik

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeldzaam

7

Quercus phellos

QUE PH

Wilgbladige eik

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

7

Quercus robur

QUE RO

Zomereik

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

5

Quercus robur cultivar

QUE RO CV

Zomereik cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

5

Quercus rubra

QUE RU

Amerikaanse Eik

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

4

Quercus x turneri ‘Pseudoturneri’

QUE TU

Oostenrijkse Eik

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

6

Robinia pseudoacacia

ROB PS

Schijnacacia

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

3

Robinia pseudoacacia cultivar

ROB PS CV

Schijnacacia cultivar

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

3

Robinia viscosa

ROB VI

Kleverige Acacia

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

5
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Robinia x ambigua cultivar

ROB AM CV

Kleefacacia cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

5

Salix alba cultivar

SAL AL CV

Schietwilg

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

3

Salix pentandra

SAL PE

Laurierwilg

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeldzaam

5

Salix x babylonica ‘Tortuosa’

SAL BA TO

Kronkelwilg

Normaal

2e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

2

Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’

SAL SE CV

Treurwilg

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

2

Sequoia sempervirens

SEQ SE

Kust Sequoia

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

7

Sequoiadendron giganteum

SEQ GI

Mammoetboom

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

6

Sophora japonica

SOP JA

Honingboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

5

Sophora japonica cultivar

SOP JA CV

Honingboom cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

4

Sorbus aria

SOR AR

Meelbes

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

2

Sorbus aria cultivar

SOR AR CV

Meelbes cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

1

Sorbus aucuparia

SOR AU

Gewone Lijsterbes

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

3

Sorbus aucuparia cultivar

SOR AU CV

Gewone Lijsterbes cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Inheems

Zeer algemeen

2

Sorbus intermedia

SOR IN

Zweedse Meelbes

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

1

Sorbus intermedia cultivar

SOR IN CV

Zweedse Meelbes cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

1

Sorbus latifolia

SOR LA

Breedbladige Lijsterbes

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

5

Sorbus latifolia cultivar

SOR LA CV

Breedbladige Lijsterbes cultivar

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

4

Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’

SOR TH FA

Gedeelde Lijsterbes

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

1

Taxodium distichum

TAX DI

Moerascypres

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

5

Taxus baccata

TAX BA

Venijnboom

Snelgroeiend/ niet duurzaam

2e grootte

Inheems

Zeldzaam

4

Thuja

THU

Westerse Levensboom

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

3

Tilia americana

TIL AM

Amerikaanse Linde

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

6

Tilia americana cultivar

TIL AM CV

Amerikaanse Linde cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeldzaam

6

Tilia cordata

TIL CO

Winterlinde

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

5

Tilia cordata cultivar

TIL CO CV

Winterlinde cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

3e grootte

Inheems

Algemeen

4

Tilia mongolica

TIL MO

Aziatische Linde

Snelgroeiend/ niet duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

5

Tilia platyphyllos

TIL PL

Zomerlinde

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

5

Tilia platyphyllos cultivar

TIL PL CV

Zomerlinde cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

5

Tilia platyphyllos ‘Naarden’

TIL PL NA

Zomerlinde

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeldzaam

7

Tilia tomentosa

TIL TO

Zilverlinde

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

4

Tilia tomentosa cultivar

TIL TO CV

Zilverlinde cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer algemeen

4

Tilia x europaea

TIL EU

Hollandse Linde

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

5

Tilia x europaea cultivar

TIL EU CV

Hollandse Linde cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

5

Tilia x europaea ‘Euchlora’

TIL EC

Krimlinde

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Zeer algemeen

5

Tsuga

TSU

Hemlockspar

Normaal

1e grootte

Uitheems

Algemeen

4

Ulmus glabra

ULM GL

Bergiep

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Algemeen

6
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Soort Wetenschappelijk

Afkorting

Soort NL

Duurzaamheid

Boomgrootte

Herkomst

Dendrologische waarde

Waarde

Ulmus glabra cultivar

ULM GL CV

Bergiep cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

2e grootte

Inheems

Algemeen

5

Ulmus minor

ULM MI

Gladde Iep

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Algemeen

6

Ulmus minor cultivar

ULM MI CV

Gladde Iep cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Algemeen

6

Ulmus RESISTA ® cultivar

ULM RE CV

Resistente iep

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

7

Ulmus x hollandica

ULM HO

Hollandse Iep

Traaggroeiend/ duurzaam

1e grootte

Inheems

Algemeen

6

Ulmus x hollandica cultivar

ULM HO CV

Hollandse Iep cultivar

Traaggroeiend/ duurzaam

2e grootte

Inheems

Algemeen

5

Zelkova serrata

ZEL SE

Japanse Zelkova

Normaal

1e grootte

Uitheems

Zeer zeldzaam

6
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Bijlage 3

Wa a r d e v o l l e b o m e n l i j s t

Hiernaast is de overzichtskaart met de waardevolle bomen, boomstructuren en
boomgroepen weergegeven. Een lijst met alle waardevolle bomen zal samen met de
bijbehorende boompaspoorten opgenomen worden in de aparte map.
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Bijlage 4

Enquête bomen 2008 gemeente Naarden

In de gemeente Naarden spelen bomen een belangrijke rol bij de inrichting van de
woonomgeving. In veel wijken zijn opvallende bomenlanen aanwezig die de groene
inrichting versterken. Naast de gemeentelijke bomen dragen ook de bomen in tuinen bij aan
de groene uitstraling van Naarden.
Omdat bomen zo belangrijk zijn is de gemeente gestart met het opstellen van een
bomenbeleidsplan waarin wordt beschreven hoe de gemeente Naarden nu en in de
toekomst omgaat met de bomen binnen de gemeente.
U als burger vrijwel dagelijks met bomen te maken. De gemeente Naarden wil dan
ook graag horen hoe u over bomen denkt. Door middel van bijgevoegde enquête kunt
u uw mening geven over enkele stellingen. De resultaten worden opgenomen in het
bomenbeleidsplan.
Wij stellen uw medewerking erg op prijs en hopen de ingevulde enquête uiterlijk 6 oktober
in bijgevoegde enveloppe terug te ontvangen op het onderstaande adres:
Gemeente Naarden
afdeling Civiele Werken en Groen
o.v.v. Enquête bomen
Antwoordnummer 185
1400VB Bussum
Heeft u vragen over deze enquête? Neem dan contact op met mevrouw Wagenaar,
beleidsmedewerker Groen, afdeling Civiele werken en Groenvoorzieningen (tel. 0356957811) u kunt ook een e-mail sturen naar: info@naarden.nl. t.a.v mevrouw Wagenaar.
Hoogachtend,
de wethouder Verkeer, Vervoer, Openbare Werken, Milieu,
Personeel Organisatie en Informatisering
F.H.T.M. van Vugt
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ENQUETE BOMEN 2008

1.4

GEMEENTE NAARDEN
1
1.1

To e p a s s i n g b o m e n
Kunt u aangeven wat voor u belangrijker is
(kruis per regel één antwoord aan):

1 1 grote boom
2 Bomen aan één straatzijde
3 Bomen in een park
1.2









Bomen als aankleding van de stad of wijk

2

Bomen met bloemen/vruchten

3

Bomen interessant voor ﬂora en fauna

4

Bomen met opvallende herfstkleuring

1.3

Gebruik van kleinere bomen in straten
Meerdere kleinere bomen
Bomen aan beide straatzijden
Bomen in een straat






Heeft uw wijk/ de gemeente Naarden voldoende bomen?

Uw wijk
 Ja



Gebruik van minder bomen in straten

Kunt u aangeven wat voor belangrijker vindt:

1

Nee

Gem. Naarden
 Ja



Welke verbeteringen in ontwerp en inrichting kan de gemeente Naarden volgens

u het beste toepassen bij het aanplanten van bomen?

Nee

Indien nee, waar zou u graag meer bomen zien in uw wijk/ gemeente Naarden? _________
_________________________________________________________________________
________________________________________________

Gebruik van andere boomsoorten
Een grotere afstand tot woningen

Nee

Geen mening
















Anders nl
1.5
Is er in Naarden een boom of boomgroep die u bijzonder waardevol vindt en
waarom?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________
1.6
De gemeente Naarden informeert haar burgers over beheer en inrichting van
de buitenruimte. Hieronder zijn een aantal inspraak/communicatie momenten beschreven.
Kunt u aangeven of u deze informatievoorziening voldoende of onvoldoende vindt.

Informatie over onderhoud bomen
Uitleg over bestrijding, en het
voorkomen van overlast
Mogelijkheid van inspraak bij
kapvergunningen
Informatie over de kap van
gemeentelijke bomen
Inspraak over veranderingen van
de bomen(soort) in uw straat.
Aanvulling:

Gemeente Naarden

Ja

Voldoende

Onvoldoende Geen mening
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2
Kapvergunningen
2.1
Wat vindt u belangrijk bij de regelgeving ten aanzien van het kappen van
bomen?

Strenge regels zijn nodig voor
gemeentelijke bomen
Strenge regels zijn nodig voor
particuliere bomen
Speciale bescherming van grote
(monumentale) bomen
Vrijstelling van bomen in (kleine)
tuinen
Vrijstelling voor alle bomen

3
Overlast
3.1
Bomen zijn belangrijk. Niet alleen omdat bomen zuurstof produceren,
verontreinigde lucht ﬁlteren en ﬁjnstof afvangen. Bomen zijn ook belangrijk voor de
aankleding van de openbare ruimte en als leefgebied voor allerlei vogels, zoogdieren en
insecten. Maar bomen kunnen ook irritaties opleveren. Hieronder worden verschillende
irritaties genoemd. Welke van deze irritaties/ overlast ervaart u in uw wijk of in de gemeente
Naarden.

Eens

Oneens

Geen mening



















Blad- en/of vruchtval







Wortelopdruk in verharding







Aanvulling:

in mijn wijk in Naarden Opmerking/ plaats
van overlast
Beperkte lichttoetreding
Laaghangende takken
Druipen van bomen
Wortelgroei in riolering
Allergieklachten

2.2
Heeft u in het verleden wel eens te maken gehad met de gemeente voor
het aanvragen van een kapvergunning

Ja, ga door naar vraag 2.3

Nee, ga door naar vraag 3.1
2.3

Bent u tevreden over de afhandeling van u kapaanvraag of geef aan wat

volgens u beter zou kunnen.

Ja, ik ben tevreden

Nee, de afhandeling zou verbeterd kunnen worden door:

Duidelijkere informatievoorziening

Snellere behandeling

Betere onderbouwing van de afwijzing/ toewijzing

Verduidelijking van de bekendmaking van de kapvergunning in (plaatselijke krant
e.d.)

Anders nl…………………

Belemmering van het zicht

3.2
De gemeente Naarden vindt het vervelend als burgers overlast ondervinden
van bomen. De gemeente is dan ook op zoek naar mogelijkheden om de overlast te
verminderen. Het kappen van bomen is daarbij de laatste optie. Vaak is overlast namelijk
te verminderen door een verandering in het beheer of aanpassing van de inrichting. Welke
maatregelen kan de gemeente Naarden volgens u nemen om overlast te voorkomen?

Ja
Niets doen, overlast is vaak van beperkte duur
Verwijdering van de boom of bomen
Vervanging van de boom door een andere
boom(soort)
Flink snoeien (hoogte en/of breedte
Aanvulling:

Bomenbeleidsplan Bijlage










Aanvulling:

Bestrijding van insecten e.d
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Nee

Geen mening

 
 
 





 
 




3.3

Wat vindt u van het onderhoud dat de gemeente uitvoert aan de bomen?

Snoei van bomen
Bestrijding van ziekten en plagen
Verbetering van de conditie van
bomen
Vervangen van bomen
Aanvulling:

Voldoende

Onvoldoende Geen mening



















4

Algemeen

4.1

In welke wijk woont u?










Naarden vesting
Componistenkwartier
Rembrandtpark
Oranje Nassaupark Noord
Oranje Nassaupark Zuid
Ministerpark
De Fortlanden
Naardermeerkwartier










Vierhoven
Keverdijk
Jac. P. Thijssepark
Naarderwoonbos
Bos van Bredius
Valkeveen
Bedrijvenpark Gooimeer Noord
Bedrijvenpark Gooimeer zuid

4.2






Wat is uw leeftijd?
< 25 jaar
26 – 35 jaar
36 – 45 jaar
46 – 65 jaar
> 65 jaar

4.3





Wat is uw gezinssituatie?
alleenwonend
samenwonend/getrouwd zonder kinderen
samenwonend/getrouwd met kinderen
anders

4.4

Wilt u graag op de hoogte blijven van de vorderingen van het boombeleidsplan,

vul dan uw gegevens in:
Naam:
_________________________________________________________
Adres:
_________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________

Gemeente Naarden
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Bijlage 5
1
1.1

Uitkomsten Enquête

1 1 grote boom
2 Bomen aan één
straatzijde
3 Bomen in een park
1.2
1
2
3
4

1.4
Welke verbeteringen in ontwerp en inrichting kan de gemeente Naarden volgens
u het beste toepassen bij het aanplanten van bomen?

To e p a s s i n g b o m e n
Kunt u aangeven wat voor u belangrijker is
A
B
29% 50% Meerdere kleinere bomen
10% 77% Bomen aan beide
straatzijden
21% 59% Bomen in een straat

1.3

2%



Afstand is het algemeen niet te klein



Hangt van omgeving af



Alleen bomen in bredere straten



Gaat allemaal prima toch?



Variéteit is het belangrijkst, voorheen is situationeel bepaald



Prima tevreden



Geschikt.boomsoorten,zonder nutteloze ruimte te verspillen



Niet minder



Wij zijn tevreden, liever niks veranderen



Indien grote bomen niet zomaar laten groeien onderkant en stam onderhouden



Verschillende boomsoorten



Geen bomen als bv berken die vrijwel het hele jaar voor overlast zorgen



Vooral veel meer bomen! Ook tussen de huizen



Aangepast aan de ruimte in de straten



Gebruik nooit meer acacia’s in de straat!!!



Alles is waardevol, ook bomen die je niet leuk vindt!



Niet te statisch maakt het levendig en gevarieerd



Ik vind elke soort groen een aanwinst ook struiken




Bomen vervangen in vd horstlaan verkeerde soort
Grootte van bomen aanpassen aan breedtestraat



Slank opgaande bomen komen beter tot hun recht



Bladhoudende bomen



Gebruik bomen met herfstkleuring



Stoep geschikt houden voor rolstoelen

17%

47%
12%
22%
19%

Gem. Naarden
Ja 64%

Nee 27%

GM 9%


Indien nee, waar zou u graag meer bomen zien in uw wijk/ gemeente Naarden?

Vestingwallen

Koningin Julianastraat

Frans Halslaan

Binnenhof

Koningin Wilhelminalaan

Kap. Meijerweg(nieuwbouw/golfbaan)

Burg. J. Visserlaan

K. de Bruijerstraat

Langs A1 (geluidswal)

Componistenbuurt

Rijksweg

Godelindeweg (nr24/28)

Keverdijk (E.de Bruijnstraat,)

Ministerpark
Kol. Palmstraat

Lamb. Hortensiuslaan

Industrieterreinen

Beethovenlaan (nieuwste deel)

Hoek Pr. Irenehof/Visserlaan

Marktstraat

Gemeentetuinen

Handellaan

Apostolische kerk

De fortlanden (herstel)

Pr. Marijkehof/ Visserlaan

Naarderbos/Jachthaven

Vesting(Kloosterstraat

Omg. Hockey/voetbalvelden

Huizenpoortstraat
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Bomenbeleidsplan Bijlage

Geen mening
28%
27%
45%
38%

Beide Geen mening
1%
19%
0%
12%

Heeft uw wijk/ de gemeente Naarden voldoende bomen?

Uw wijk
Ja 73%

Nee 23%

GM 4%


Nee
67%
37%
20%
37%

Gebruik van minder bomen in straten
Gebruik van kleinere bomen in straten
Gebruik van andere boomsoorten
Een grotere afstand tot woningen

Kunt u aangeven wat voor belangrijker vindt:
Bomen als aankleding van de stad of wijk
Bomen met bloemen/vruchten
Bomen interessant voor ﬂora en fauna
Bomen met opvallende herfstkleuring

Ja
5%
36%
34%
25%

1.
2.
3.
4.

1.5 Is er in Naarden een boom of boomgroep die u bijzonder waardevol vindt en waarom?



Grote bomen langs de vaart geven een groene aanblik en bedekken het zicht op
industrie
Oude treurwilgen de bloesem aan de Vaartweg



Jankergouw meertje van vleke





Grote boom Ostadelaan en meertje van vleke






Grote hoge berkenbomen bij ingang de Veste ,Kon.Wilheminalaan1 nu groen ipv
uitzicht op hoogbouw en zeker wanneer er nieuwbouw gaat plaatsvinden
Amersfoortsesttraatweg,Koningshoek,Gedelindeweg





Vroeger bloeiende bomen Burg.j. Visserlaan nu missen er veel bomen





De Aalscholverstraat in het voorjaar met zoveel bloesem



Enorme monumetale dikke eik naast de ingang van Gwaudan aan de Huizerstraatweg



Kastanjebomen helaas allemaal gekapt bij de roervereniging en herplant door andere
boomsoort
Beuk in park knotwilgen in park vesting

Alles wat in het park aan de Anna van Burenlaan staat. En naast de bungalows klein
parkje. Omdat ik persoonlijk bomen en groenbelangrijker vind dan: zie Naardercourier
ingezonden stukken betreffende bouwen.
Bomen in vesting



Reeks bloesem bomen bij bibliotheek/ meerstraat en reeks bloesem bomen in Burg.
Visserlaan
Kastanje bomen, omdat ze zolang groen zijn , zo oud worden en zo monumentaal
zijn. En dan de prachtige bloei en nog eens een cadeautje id. Vorm van kastanjes!
Ouderwets,typisch holl,boomsoorten en/of appel/perenbomen
Beuken.esdoorn,platanen,in de wijk oranje kwartier zuid

De boom in de Irenehof aangeboden door buurtplatform omdat ik daar zelf om
verzocht(mede namens de buurt) De boom op Juliana van Stolberglaan in plantsoen
tegenover de vijver. Dit is een prachtige grote boom weet niet hoe die heet maar kleurt
helemaal rood.
Ja! Banerlaan langs ﬁets-voetpad rond vesting



Rond de vesting, langs de ﬁets en wandelpaden



In en om de vesting, rustiek aanzicht



Karnemelksloot in het water liggende en hangende lange takken die broedplaats,
rustplaats en speelplaats is voor veel watervogels
Kastanje Japanse kers vanwege hun bloeiwijze





Bloeiende bomen rond meertje van Vlek daar tegen over zijn Linden vieze bomen;
platanen zijn even mooi en veel leefbaarder
Rode beuken aan de oude rijksweg



Ik geniet van de bomen op de vestingwallen, elke dag opnieuw!









Bijv.de grote bomen aan de Brediussweg (produceren zuurstof,dempen geluid en zijn
een lust voor het oog.
In Naarderbos treurwilgen



Beukenlaan;sint v tenierslaan



Beukenboomgrope tussen Oud Blaricummerweg en Prov.Loolaan decoratief



Bij zigeunerkamp



Pr.W.v.Oranjelaan




Alle bestaande (historische) groen, is belangrijk bv grote oude eiken langs verl.
Fortlaan
De bomen bijzonder de grote eik aan de verl. Fortlaan



Kastanjeboom aan eind Gr. Willem de Oudelaan



Lamb.Hortensiuslaan Kastanje



De bomen beplanting op en rond de vestingwallen vinden we prachtig en zijn mede
reden om hier te wonen. Het zijn oude bomen en je hebt niet het gevoel in een
aangeplant park te wandelen
Kastanje in Gansoordstraat, beuken bij Zandbergen










Allemaal waardevol, behalve bomen die kleef(luizen) troep op auto achterlaat, zoals
de boom bij ons thuis.

Gemeente Naarden





De suikeressen in de Thorbeckelaan ze zijn oud,prachtig van vorm en kleur in het
najaar NOOIT kappen dit geldt overigens voor alle grote oude bomen. LAAT ZE
STAAN
De oude bomen langs de oude haven en de Treurbeuk aan de Kooltjesbuurt. Deze
bomen horen bij de historie van Noordervesting
Kastanjeboom omdat deze boom heel karakteristiek is en mooi groot wordt.



Ja.de acacia’s in de dr. A. Van der Horstlaan ambiance in de str/zuurstofvoorziening
enz. Alle beuken en eiken dwz 100 jarige worden steeds schaarser en zijn langzaam
groeiers moeten meer geplant worden
De bomen achter onze wijk (Fortlanden) in de bufferzone. Zij vormen een mooie
overgang van woningen naar de prachtige natuur van het Naardermeer.
De bomen bij de voormalig Meerpaalschool de Kraaijenhoffstraat



Bomen rondom meertje van vlek karakteristiek




Kastanjebomen zeldzamer
De boomgroep (oa 2 grote beuken) in het plantsoentje op de kop v/d vijver einde
Juliana van Stolberglaan prachtige monumenten



Langs de Muidertrekvaart de hangbomen



Bomen in comp.kwartier en brediuskwartier straalt historie uit; hoort bij de wijken



Beuken op de Valkeveenselaan, een mooie laan




Eiken in speelpark Kuijperlaan beuken bij Dudokwoningen
Die prachtige boom in de “knik” van de Gen. Krayenhoffstr. Straalt rust vanuit en geeft
wat allure. Bomen aan de Huizerstraatweg: mooi + remt verkeerssnelheid.



Stadslinde gemeentehuis
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Prunusbomen Ber. Zweerslaan Beeldschoon in bloesemtijd



Catalpa bij meertje Vlek, 2e keer hetrplant en in leven houden



Platanen in de P.Potterﬂaan, Linden in Rembrandtlaan





Grote boom bij stadskantoor





Langs Beethovenlaan, oude blaricummerweg, mooi veldje bij P. Van Loolaan



Bomen bij Keverdijk, mooie eik, berk, maar zet eens ander soort neer bv. Palm



Bomen rond de vesting en in Rembrandtkwartier



De Beukenlanen, karakteristiek



Treurwilg Kon. Wilhelminalaan

1.6






De gemeente Naarden informeert haar burgers over beheer en inrichting van

de buitenruimte. Hieronder zijn een aantal inspraak/communicatie momenten beschreven.
Kunt u aangeven of u deze informatievoorziening voldoende of onvoldoende vindt.
1.
2.
3.
4.

Informatie over onderhoud bomen
Uitleg over bestrijding, en het voorkomen
van overlast
Mogelijkheid van inspraak bij
kapvergunningen
Informatie over de kap van gemeentelijke

Voldoende Onvoldoende Geen mening
20%
48%
32%
16%
47%
37%

Jan steenlaan al jarenn probleem met te hoge boom met snijvlak andere boom
voortdurend piepgeluid + gevaarlijk. Nooit reactie nog steeds niets meegedaan.




Hoe informeert gemeente Naarden haar burgers dan ?? Dta zegt toch genoeg
Er is in het verleden een voorl.in inspraakavond geweest over het Rembrandtkwartier
van de mening van bewoners is niets terug te vinden.




We krijgen nooit info over bomen
Meentweg, zonder overleg bomen gekapt



Er wordt eerst gekapt, dan gecommuniceerd



Meer berichtgeving in naarder koerier

23%

48%

30%



Over kapvergunning staat alles in naarderkoerier

18%

40%

41%

2
2.1

Wat meer esdoorns, meer inspraak Ten Boschstraat



Inspraak over snoeien





Het onderhoud cq het verwijderen van dode takken is ronduit slecht de gemeente
is erg snel met het vervangen van zg zieke of gevaarlijke oude bomen althans een
poging daartoe
De gemeente informeert slecht en sluiks over bijv. Herinr.plan Brediusweg bij veel
bewoners in verkeerde keelgat geschoten u wel bekend.
Meer stemmen



Inf.te laat er wordt soms al gekapt voor vergunning



Ik hoor niets buiten kleine mededeling in Naarder courant





Travers Achter Travers 21 t/m 29 zijn niet voldoende bomen gekapt zoals
afgesproken i/h groen actie plan. Dit maakt de overheid ongeloofwaardig.
Ik ben zelden of nooit geinformeerd over beheer invulling id buitenruimte en vind dat
dat (buiten de vesting) een heel stuk beter kan.
In Naarderbos prima overleg met de bewoners



Onvoldoende informatie(voorlichting)

Bomenbeleidsplan Bijlage



35%
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Geen verandering i/d van de Horstlaan aan zichzelf een kapvergunning verlenen en
dan meteen in het traject van een procedure terechtkomen is bezwaarlijk
Nooit iets gezien over veranderingen of onderhoud van bomen alleen deze enquete

36%

5.



Onvoldoende informatie werd in zomervakantie verstuurd, vervolgens wordt
aanplanting gedaan zonder weinig overleg met buurt en daarna werden de bomen
weer verwijderd. Te veel inspanning voor beide partijen en de kosten??
Voldoende

29%

bomen
Inspraak over veranderingen van de
bomen(soort) in uw straat.





Ik kan ze niet herinneren over een van bovengenoemde opmerkingen ooit een brief
te hebben ontvangen.
Informatie Fortlanden Kap (onv)

1.
2.
3.
4.
5.
2.2

Kapvergunningen
Wat vindt u belangrijk bij de regelgeving ten aanzien van het kappen van bomen?
Strenge regels zijn nodig voor gemeentelijke bomen
Strenge regels zijn nodig voor particuliere bomen
Speciale bescherming van grote (monumentale)
bomen
Vrijstelling van bomen in (kleine) tuinen
Vrijstelling voor alle bomen

Eens
73%
43%
91%

Oneens
13%
40%
2%

Geen mening
14%
17%
7%

67%
6%

18%
76%

15%
18%

Heeft u in het verleden wel eens te maken gehad met de gemeente voor het

aanvragen van een kapvergunning

Ja, ga door naar vraag 2.3

Nee, ga door naar vraag 3.1

Geen mening

29%
64%
7%

2.3
Bent u tevreden over de afhandeling van u kapaanvraag of geef aan wat volgens
u beter zou kunnen.

Ja, ik ben tevreden
64%

Nee, de afhandeling zou verbeterd kunnen worden door:
28%

Geen mening
7%


Raar dat je voor je eigen boom moet betalen om te verwijderen



Snellere behandeling



Herplantplicht in tuinen





medewerkers die op een trap durven staan geen witte verf gebruiken om
bomen te merken als het berken zijn? Professionals ipv ambtenaren (De Speck
boomverzorging
Betere onderbouwing van de afwijzing



Monumentaal betekent niet speciaal handhaven



Het klakkeloos voorschrijven van herplantplicht



Duidelijkere inf.voorziening,snellere behandeling,betere onderbouwing van de
afwijzing
Duidelijkere inf.voorziening,





Gaarne meer oog voor het totaal van de tuininrichting en gevolgen van wel of niet
kappen, meer uitleg over een eventuele afwijzing.
De termijn van ten uitvoerbrengen van het kappen was veel te kort. Daarom moest ik
2x vergunning aanvragen en 2x volgens mij veel te ruim bedrag betalen
Snelle afhandeling



Betere onderbouwing van de afwijzing



Ik vind dat uit hun krachten gegroeide coniferenhagen zonder problemen gekapt
moeten kunnen worden. Bij echt oude beeldbepalende bomen zou dat niet het geval
moeten zijn maar moet een vergunning worden gevraagd
Laat mensen vrij in hun eigen tuin! Uitsluitend in afstemming met naaste buren.








Snelle afhandeling er zou geen vergunning voor aangevraagd dienen te worden
vooreigen tuin
Betere onderbouwing van de afwijzing ja ik ben tevreden over het geheel genomen



Betere onderbouwing van de afwijzing. Meer kennis bij de gemeente meer
deskundige op de juiste plek
Geen mening ooit kapvergunning aangevraagd voor populier,maar niet gedaan toch
zonde! De gemeente vond het niet goed. Er had overleg moeten plaatsvinden. Wij
hebben uiteindelijk getopt en goed resultaat bereikt geen licht wegname.
Duidelijker informatievoorziening en betere onderbouwing van de toewijzing



Om te beginnen ‘n reactie !!!!!




Gemeente Naarden



Ik kreeg de indruk dat de kapvergunning zomaar/te gemakkelijk gegeven werd.
(zonder situatie gezien te hebben)



Betere onderbouwing van de afwijzing



Betere onderbouwing van de afwijzing



Betere onderbouwing van de afwijzing




Geen vergunning gezien
Snellere behandeling



Geen overlast.



Zomaar kappen van bomen door gemeente



Kapvergunning voor speciale soorten



Betere onderbouwing van de afwijzing



Hoge boom in eigen tuin mag je kappen



Langere geldigheidsduur, meer vrijstelling voor bomen

3
Overlast
3.1
Bomen zijn belangrijk. Niet alleen omdat bomen zuurstof produceren,
verontreinigde lucht ﬁlteren en ﬁjnstof afvangen. Bomen zijn ook belangrijk voor de
aankleding van de openbare ruimte en als leefgebied voor allerlei vogels, zoogdieren en
insecten. Maar bomen kunnen ook irritaties opleveren. Hieronder worden verschillende
irritaties genoemd. Welke van deze irritaties/ overlast ervaart u in uw wijk of in de gemeente
Naarden.
1.

Blad- en/of

wijk
27%

Naarden Beide
3%
3%

Onbekend
67%

vruchtval

2.

Beperkte lichttoetreding

19%

1%

1%

79%

3.

Wortelopdruk in 23%
verharding

9%

2%

67%

Platanenblad verteerd
niet, slipgevaar, gladde
rijweg, blad ligt te lang op
straat, is maar even in het
najaar, verstopte dakgoot,
kastanjebolsters,hoort erbij,
gemeente moet bladafval
ruimen,
In smalle straten, Neciohof,
J.P.Thijssepark, Graaf
janlaan, v.d. Hilstlaan, evt.
meer snoeien.
Krayenhofstraat,
v.d.Helstlaan, div. ﬁetspaden,
Oranjekwartier zuid,
Nagtglaslaan, Keverdijk
stegen, v.d Horstlaan,
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4.

Laaghangende
takken

5.

Druipen van
bomen

6.
7.

Wortelgroei in
riolering
Allergie

wijk
14%

Naarden Beide
3%
0%

Onbekend
83%

9%

2%

88%

1%

6%

1%

0%

93%

6%

1%

2%

92%

8%

2%

0%

89%

klachten
8.

Belemmering
van het zicht
Aanvulling:

Thijssepark, ter Gouwweg,
Vroedschap, bij
parkeerplaatsen, langs vaart
Rembrandtlaan(wordt
regelmatig genoemd), v.d.
Helstlaan, Vesting (linden),
Vaartweg,
v.d.Horstlaan,
Thijssepark, hoeft geen
reden tot kap te zijn, berken,
vooral in het voorjaar



te grote boom




veel bomen hebben hier last van spint, ziet er onverzorgd uit De bomen cq struiken
hebben geen blad en zien er dood uit.
valt op straat met onderhoud. Overlast Duivenpoep



vogelpoep op auto’s



vallende takken uit hoge bomen waar het regulier onderhoud niet meer bijkan.



woon in een doorzonwoning! Dat is het nu bij lange na niet




vogelpoep op auto’s en …op je hoofd/kleding
algemeen de wortelgroei van de bomen in de straat!!! Bomen staan mooi maar
verkeerde soort.
dit zijn gevolgen van groenvoorzieningen bomen en groen zijn belangrijk men
moet dit accepteren of anders naar een nieuwbouw wijk verhuizen:kaal /iel mbt
groenvoorziening.





bladruimen in de herfst oo vegen van stoepen



rondom kleine tuin beperken hoge bomen vooral coniferen zicht en licht
bij goed en zorgvuldig onderhoud kan overlast beperkt blijven.
luizepoep plakt op alles



veel overlast van berkenzaden (allergie) dakgoot verstopt platanenblad






Paulus Potterlaan te grote platanen



vogelpoep op auto’s , geeft veel overlast



veel overlast van de blasblazers waarom niet gewoon met hark en bezem??



duivenpoep, overal, dood hout uit acacia’s



na nwe riolering waarschijnlijk geen last



weinig bladblazing, veel zand en blad voor voordeur. In Bussem veel schoner



in de herfst moet meer gereinigd worden



meer snoeien




bomen geven nu eenmaal blas/vruchtafval. Als burger maar ook als gemeente ruim
je dat op.
ik heb een allergie voor pollen van een berk



C vd Lindenlaan



vogelpoep van grote vogels



er wordt herh.niet gereageerd op verzoek snoeien onderkant boom ivm licht
doorlaten
het snoeien van bomen uitzicht op Schootsveld vanaf Godelindeweg bovendien
armoedige situatie struweel (wildgroei)op het Schootsveld
boom staat te dicht bij huis









veiligheid van verkeer staat voorop maar verder ervaar ik blad en/of vruchtafval en
druipende bomen niet als overlast maar als een (natuur)gegeven. Wat is er aan te
doen een grote paraplu erboven en een net eronder? De mensen klagen snel
ik heb vaak het gevoel dat er onevenredig veel gemeenschapsgeld ter
verfraaiing van de vesting gaat. De stoepen en straten buiten de vesting, en het
groenonderhoud vind ik erg slecht.
verlies van stuifmeel
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3.2

De gemeente Naarden vindt het vervelend als burgers overlast ondervinden

van bomen. De gemeente is dan ook op zoek naar mogelijkheden om de overlast te
verminderen. Het kappen van bomen is daarbij de laatste optie. Vaak is overlast namelijk
te verminderen door een verandering in het beheer of aanpassing van de inrichting. Welke
maatregelen kan de gemeente Naarden volgens u nemen om overlast te voorkomen?
Ja
42%
12%
39%
62%
39%

Nee
23%
47%
21%
13%
11%

1.
2.
3.
4.
5.

Niets doen, overlast is vaak van beperkte duur
Verwijdering van de boom of bomen
Vervanging van de boom door een andere boom(soort)
Flink snoeien (hoogte en/of breedte
Bestrijding van insecten e.d



verwijdering in overleg snoeien grote kastanjeboom in Pr. Margriethof



regelmatig straten van blad en zaaddozen ontdoen



kritisch kijken naar wortelopdruk in Naarden



snoeien doet groeien

Geen mening
34%
41%
40%
25%
50%



Beter laanbomen zoeken, geen hinder ondervinden



snoeien kan wat regelmatiger



Blad vaker opruimen in herfst



druipen van de lindes voorkomen



graag vervanging (geen bomen zou jammer zijn, die horen in een straat)



bomen zijn te makkelijk ziek verklaard en gekapt



graag de bomen (de hoogte snoeien) van de bomen aan de Verl. Fortlaan achter de
huizen
blad ruimen snoeien op zijn tijd



het snoeien van bomen moet door een vakman gebeuren. Als er een nwe boom
wordt geplant moet hij in een droge periode extra water krijgen bij het meertje van
Vlek zijn zoveel boompjes als rododendrons totaal verdord schadalig GEEN ZORG
voor het openbaar groen
worden de bomen op standvastigheid gecontroleerd





vervanging alleen als echt nodig. Natuur hoort er ook een beetje bij. En als het
onderhoud goed is en de overlast beperkt
alleen indien er echt overlast is.bestrijding hangt er vanaf hoe deze bestreden
worden; als het gaat om een schadelijke gifstoffen ben ik daar tegen; zoek dan een
biologische verantwoorde oplossing (bijv. sluipwegen voor luizen aid.)
nieuwe aanplant graag in overleg met de betreffende straat/buurt



wijkposten terug met deskundige medewerkers goedkoop is duurkoop beter
deskundige begeleiding bij goedkope arbeidskrachten.NB op verzoek komt de
gemeente wel langs ook voor het snoeien
het opruimen van gevallen blad in de herfst kan beter(ook tussentijds)



mensen moeten minder zeiken en meer zelf doen. De gouden Kooi bestaat niet



ik lees hoor zie hier weinig over.



een beetje bij snoeien kan soms maar blijf zo veel mogelijk van de boom af.



onderhoudssnoei



goed onderhouden van bestaande bomen en eventueel nieuwe aanplant.





vervanging alleen bij gevaar snoeien kan eens nodig zijn bestrijding allen via
milieuvriendelijke weg.



als een boom moet dan graag een kleinere die bladluis vrij is.



is voornamelijk gebaseerd op eigen wijk. Oranje kwartier en lastig meetbaar., omdat
onderhoud veelal wordt gedaan als mensen werken, wellicht idee omdit in de buurt
extra te communiceren als er wat is gedaan in de buurt?
minder snoeien meer bomen



als er geen andere optie is.





blad opruimen. Denk eens aan de mensen. Nat blad is glad!!




ondernemen beter/meer aktie naar burgers mbt overhangend groen op troitoirs.
bomen zijn zeer waardevol maar soms worden ze te groot voor de omgeving waar ze
waarschijnlijk als klein boompje zijn geplant.



waanneer je kiest voor buiten wonen in een laan horen daar bomen bij.



en in de tijd van bladval extra veegwagens




treedt in overleg
deskundig personeel ipv Tominggroep



als wortels door riolering heen groeien



als bomen uitzicht belemmeren, dan spiegel ophangen. Stoep hoger aanleggen



lieveheersbeestjes



meer kleinere bomen, meer bemesten




3.3
1.
2.
3.
4.

Gemeente Naarden










Wat vindt u van het onderhoud dat de gemeente uitvoert aan de bomen?
Snoei van bomen
Bestrijding van ziekten en plagen
Verbetering van de conditie van bomen
Vervangen van bomen



Voldoende
48%
24%
20%
27%

Onvoldoende
34%
10%
20%
24%

Geen mening
18%
66%
60%
49%

volwassen bomen die gekapt worden, moeten door grotere bomen vervangen
worden, niet door 1 jarige.
wij burgers weten niet of jullie (gemeente) deze dingen doen of serieus nemen.in het
verleden werd tegen ons gezegd dat we de boom in de tuin moesten laten staan,
zodoende is de gemeente niet overgegaan tot herplanting in de straat
als bestrijding van ziekte en plagen maar milieuvriendelijk gebeurt.
meer zorg voor snoeien. Zoals bijv. achterkant v/d/ Helstlaan/Jan ter Gouw. Hier is
rigoreus op 1 lijn gesnoeid zonder onderscheid te maken tussen de verschillende
begroeiingen/bomen
ik vind het jammer dat de bomen met voorjaarsbloesem niet in vorm gesnoeid
worden tot mooie compacte bomen. Er groeien vaak een paar takken erg de hoogte
in, wat de vorm eruithaald.



bij droogte water geven




staan er goed bij kan de gemeente mij helpen met mijn bomen?
Ze krijgen geen extra water, waterkokerbijvoegen



zelf snoeien werd afgelopen jaren niet gedaan



snoeiafval wat wekenlang op weg blijft liggen



onvoldoende onderhoud aan bloesembomen langs kleine vijver, veel wildgroei



in naarden slecht onderhoud



zijtakken jonge bomen meer snoeien
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nieuwe aanplant laat lang op zich wachten



vervangen van bomen te veel



werkzaamheden uitbesteed aan lieden die bomen, gras, gazon liefdeloos
behandelen. Dit steekt enorm!

E-mail: __________________________________________________________________

4
Algemeen
In welke wijk woont u?

Algemene opmerkingen

Naarden vesting

7%

Componistenkwartier

10%

Rembrandtpark

15%

Oranje Nassaupark Noord

6%

Oranje Nassaupark Zuid

6%

Ministerpark

6%

Naardermeerkwartier

2%

Vierhoven

5%

Keverdijk

19%

Jac. P. Thijssepark

4%

Naarderwoonbos

3%

Bos van Bredius

3%

Valkeveen

1%

Bedrijvenpark Gooimeer Noord

0%

Bedrijvenpark Gooimeer zuid

0%

Onbekend

2%







4.3





0%
4%
21%
41%
30%

Wat is uw gezinssituatie?
Alleenwonend
samenwonend/getrouwd zonder kinderen
samenwonend/getrouwd met kinderen
anders
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in Naarder Koerier opnemen!!



Ik vind dit nogal overdreven. Bomen genoeg in onze prachtige en goed
georganiseerde gemeente. Inspraak is leuk, maar dit is teveel van het goede. Dit
geld kunnen beter besteden.
alle bewoners dienen op de hoogte gehouden te worden. Bijv. door een infobulletin
gericht op bomenonderhoud.
verandering en aanpassing in Naarderbos zijn een enorme verbetering M.i. zonder
echter alle open velden beter gemaaid kunnen worden. Een aantal velden wordt
overgeslagen zoals op het Redan en op de Hoofdgracht ter hoogte van Travers en
overgang van Travers naar eerste huizen aan hoofdgracht.
wat mij vreselijk stoort is dat bij het maaien van het gras aan de Visserlaan/hoek
Pr.Irenehof het gras na het maaien blijft liggen en niet wordt opgeruimd.
wel tevreden, wij zouden graag de strook grond naast ons huis (Vroedschap
10) willen kopen. Maken we mooie tuin van en boom willen we behouden. Als
afscheiding een groene mooie haag. Dan Hebben we tenminste echt een hoekhuis
vriendelijke groet
in de Naarder courier blijf ik wel op de hoogte over groen enz.weide met koeien is
mooier als rugby en tribunes. Werk 4 sportpark zuid te bussum is plaats van rugby
was daar vroeger ook al. Nog een hint bij regen en storm liever even wachten met
schuurmachine langs de weg om vuil en gras weg te halen, het wordt zo’n zooi! /
vraag2,1,3 bijv.eik op marijkehof grote bomen in park a.v. Burenlaan
via de Naarderkoerier blijven wij op de hoogte









Wat is uw leeftijd?
< 25 jaar
26 – 35 jaar
36 – 45 jaar
46 – 65 jaar
> 65 jaar



het onderhoud van openbaargroen op de Keverdijk is zeer onvoldoende plantsoen
nog nooit gesnoeid in de steeg. Boom keuze aan een vakman overlaten
goed initiatief met dank



12%

De Fortlanden

4.2

4.4
Wilt u graag op de hoogte blijven van de vorderingen van het boombeleidsplan,
vul dan uw gegevens in:
Naam:
_________________________________________________________________
Adres:
_________________________________________________________________

Bomenbeleidsplan Bijlage



26%
31%
36%
6%



ps de vraagstelling is ingewikkeld en deze enquete is door mij (snel op de laatste
dag) ingevuld ipv geadresseerde die het allemaal te moeilijk vond.



vind het wel een goede zet en leuk idee om zo’n enquete uit te schrijven!




wat heeft gezinssituatie met bomen te maken ??? Dan nog een heel verhaal
1.resultaat van enquete terugkoppelen 2. door wie en hoe wordt de enquete verwerkt
3. zijn dit onafhankelijke deskundigen?



graag zien we de veegwagen ook weer terug in onze straat!







een retourenvelop zal uw enquete succesvoller maken
wij zijn voor groen dus laat de sportvelden waar ze zijn!! 1200 inw. Erbij zal koste
gaan van de bomen en het groen!
verder maak ik graag van de gelegenheid gebruik om in het kader van het
groenbeleid, te pleiten voor het openhouden van de weilanden (schootsvelden)
tussen Vierhoven en Keverdijk) alternatief: tussen a’damsestraatweg/en Golfbaan.
Zou het ﬁjn vinden als er alsnog bomen geplant werden bij Beethovenlaan,
aankleding vd wijk.

Gemeente Naarden
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Ve r k l a r e n d e w o o r d e n l i j s t
Resistograaf

VTA (Visual Tree assessment)

De resistograaf bestaat uit een accu-gevoede boormachine, waarmee een lange dunne

De VTA methode (Mattheck & Breloer, 1995) is in Nederland de meest gebruikte methode

boor (Ø 2 mm) met regelmatige snelheid loodrecht in de stam wordt geboord. De

voor het beoordelen van gebreken of signalen die duiden op verborgen gebreken. Op basis

boorsnelheid is in te stellen in relatie tot de houtsoort: bij zachthout wordt gekozen voor

van visueel waarneembare kenmerken wordt de boom beoordeeld. Hierbij wordt zowel gelet

een hogere snelheid, en bij hardhout een lagere. De weerstand van het hout wordt op

op biologische symptomen (zoals scheutlengte, bladgrootte en schimmelaantastingen) als

schaal aangegeven op graﬁekpapier of wordt digitaal opgeslagen. De mate van uitslag

op mechanische gebreken (zoals verzwakte takaanhechtingen, plakoksels, bastpatronen.)

geeft informatie over zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het hout. Gezond hout kent
een min of meer onregelmatige structuur, afhankelijk van de groeisnelheid in een seizoen of

IBA

gedurende meerdere jaren. Afwijkingen in deze structuur zeggen dus iets over de kwaliteit

IBA (Reinartz & Schlag, 1996) staat voor “Integrierte Baum Analyse” en is vergelijkbaar

van het hout. De dikte van de gezonde restwand kan uit de graﬁek worden afgelezen.

met de VTA-methode. Voor het toepassen van de IBA methode is echter wel een

Met de boor wordt een verwonding in de stam gemaakt, waarbij het risico aanwezig is dat

gedegen kennis nodig van de biologie van houtrot. De methode is zeer bruikbaar om het

afgrendelingszones worden doorbroken. Om die reden wordt de Resistograaf bij voorkeur

veiligheidsrisico van houtrot in te schatten.

ingezet om grote twijfels aan de stabiliteit van een boom te bevestigen, bijvoorbeeld na een
Picus-meting.

SIA
De SIA- methode (Statisch Integrierte Abschätzung) (Wessoly, 1995,1996) is een nadere

Trekproef / windsimulatie

invulling van de IBA-methode en omvat beoordelingscriteria voor de stabiliteit en de

De boomtrekproef is bedoeld om het kiepmoment van een boom te bepalen door met een

breukgevoeligheid van bomen. Daarnaast is de minimale vereiste restwanddikte van de

kracht van maximaal 20 kN aan de boom te trekken. De hoek die de boom onder deze

stam bij dikke bomen minder dan bij de VTA methode en wordt rekening gehouden met de

kracht maakt, wordt opgenomen met behulp van hellingshoekmeters. De resultaten van

windbelasting van de kroon.

deze metingen kunnen worden doorberekend, zodat de reactie van de boom op een zware
storm kan worden bepaald.

PICUS Geluidstomograaf

De beoordeling van de standvastheid wordt gedaan door het kiepmoment te bepalen.

De Picus is een onderzoeksinstrument, dat door middel van een groot aantal

Hierbij wordt een kiepmoment van 100% gelijkgesteld aan windkracht 12. Wanneer een

geluidsmetingen een tweedimensionale doorsnede van de stam of tak produceert. Aan

boom dus een kiepmoment van 100% heeft, kan in theorie maximaal een windkracht 12

de hand van deze doorsnede kan genuanceerd de dikte van de gezonde restwand en

worden doorstaan.

de voortschrijding van de aantasting worden bepaald. De omvang en locatie van de

Omdat soms sprake is van windvlagen met een grotere windsnelheid en bomen dus

aantasting is ook voor leken goed zichtbaar op de afbeelding, waardoor de Picusbeelden

dynamisch belast worden, is het kiepmoment voor veilige bomen op 140% gesteld. Bomen

geschikt zijn voor communicatiedoeleinden. Met de Picus wordt slechts een zeer lichte

met een kiepmoment tussen 75% en 140% hebben een verhoogde kans op windworp en

fysieke schade aan de boom wordt toegebracht (de spijkers moeten het cambium raken).

moeten (soms fors) ingenomen worden. Bomen met een kiepmoment lager dan 75% zijn

Normaal gesproken wordt de meting verricht op die hoogte waar de boomspecialist de

onveilig en moeten verwijderd worden.

grootste aantasting vermoedt. Eventueel kunnen meerdere metingen worden verricht op
verschillende hoogten.
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