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Bij een beoordeling worden de bomen beoordeeld op basis van zes criteria. Voor elk van deze criteria 
kan een boom punten krijgen. De totaalscore bepaalt of een boom wel of niet op de Groene Kaart 
thuishoort. Bij het toekennen van een status als waardevolle boom zijn de criteria van verschillend 
belang. Daarom is voor elk criterium een wegingsfactor bepaald. In totaal kan een boom maximaal 80 
punten halen.  
 

Criterium Wegingsfactor  

Boomsoort Maal 2 

Stamdiameter Maal 3 

Levensverwachting  Maal 3 

Groeivorm  Maal 1 

Ruimtelijke betekenis Maal 2 

Bijzonderder (cultuurhistorische) betekenis Maal 3 
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1 Boomsoort  

Dit criterium is onderverdeeld in de aspecten ‘duurzaamheid’, ‘boomgrootte’, ‘herkomst’ en de 
zogeheten ‘dendrologische waarde’. 

1.1 Duurzaamheid 

Duurzame boomsoorten (bijvoorbeeld gewone beuk, eik, paardenkastanje en linde) staan bekend om 
hun lange levensduur en krijgen een hogere waardering dan niet duurzame boomsoorten (bijvoorbeeld 
populier, wilg, berk, sierkers). Het zijn soorten die traag groeien en over een lange termijn hun 
uiteindelijke, vaak kenmerkende vorm krijgen. Door hun lange levensduur zijn ze vaak al generaties 
lang aanwezig en daarmee heel bepalend voor het beeld van de straat. 
 

Duurzaamheid  Punten 

Snelgroeiend/niet duurzaam 0 punten 

Normaal  1 punt 

Traag groeiend/duurzaam 2 punten 

 

1.2 Boomgrootte 

Bomen die vanwege hun grote afmetingen uit kunnen groeien tot monumentale bomen worden hoger 
beoordeeld dan kleinere bomen. Er zijn 3 klassen, waarbij de uiteindelijke boomhoogte bepalend is. 
 

Boomgrootte  Punten 

1
e
 grootte: 15 meter of hoger 2 punten 

2
e
 grootte: 8 tot 15 meter hoogte 1 punt 

3
e
 grootte: tot 8 meter hoogte 0 punten 

 

1.3 Herkomst 

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 waarde. Inheemse soorten zijn soorten die van nature 
voorkomen in Nederland. Alleen inheemse bomensoorten krijgen een punt. 
 

Herkomst  Punten 

Uitheems  0 punten 

Inheems  1 punt 

 

1.4 Dendrologische waarde 

Dendrologie betekent letterlijk boomkunde en gaat over de leer van de houtige gewassen. Soorten die 
in Nederland zeer beperkt aanwezig zijn hebben vanwege hun zeldzaamheid een extra betekenis. 
Daarnaast hebben soorten die voor de gemeente Gooise Meren zeldzaam zijn ook een belangrijke 
waarde. 
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Dendrologische waarde Punten 

Zeer algemeen 0 punten 

Algemeen 1 punt 

Zeldzaam 2 punten 

Zeer zeldzaam 3 punten 

In de bijlage is een sortimentslijst opgenomen met algemeen voorkomende boomsoorten en cultivars. 
Aan elke soort zijn punten gekoppeld. Voor soorten die niet op de lijst voorkomen wordt een 
inschatting van de waardering van de soort gemaakt.  
 

2 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 / Stamdiameter Punten 

Minder dan 125 cm / Kleiner dan 40 cm 0 punten 

125 – 180 cm / 40-60 cm 1 punt 

180 – 250 cm / 60-80 cm 3 punten 

Groter dan 250 cm / Groter dan 80 cm 5 punten 

 

3 Levensverwachting 
Bomen met een goede levensverwachting worden beschermd. De levensverwachting van de boom is 
afhankelijk van de actuele conditie, de algehele vitaliteit en de standplaatsfactoren van de boom. 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. Bomen met 
een levensverwachting van meer dan 10 jaar krijgen punten. 
 
Levensverwachting  Punten 

Minder dan 10 jaar 0 punten 

Meer dan 10 jaar 5 punten 
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4 Groeivorm 
Bomen met een bijzondere of fraaie groei- of snoeivorm worden hoger gewaardeerd. Er kan sprake zijn 
van: :  
- 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 natuurlijke groeivorm. 

 

Groeivorm  Punten 

Slechte/geen bijzondere groeivorm 0 punten 

Soorteigen habitus opgekroond 3 punt 

Soorteigen habitus 5 punten 

 

5 Ruimtelijke betekenis  
Individuele bomen kunnen sterk bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte, aan de kwaliteit 
van het landschap en aan de ecologie. De mate van zichtbaarheid is daarbij uiteraard een van de 
belangrijke factoren. Maar het gaat ook om de mate waarin de boom bijdraagt aan de gemeentelijke 
groenstructuur, landschappelijke structuur en ecologische infrastructuur: 
- Bomen die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, dragen niet bij aan de kwaliteit van de 

openbare ruimte; 
- Bomen zijn niet zichtbaar vanaf de openbare weg, ze dragen wel bij aan de landschappelijke en of 

ecologische structuur; 
- Bomen die vanaf de openbare weg gedeeltelijk zichtbaar zijn dragen in beperkte mate bij aan de 

kwaliteit van de openbare ruimte of de landschappelijke en/of ecologische structuur en verdienen 
daarom bescherming; 

- Bomen die vanaf de openbare weg gedeeltelijk zichtbaar zijn en daarnaast ook bijdragen aan de 
gemeentelijke groenstructuur en/of landschappelijke en ecologische structuur zijn van groot 
belangrijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte en verdienen daarom extra bescherming; 

- Bomen die van alle zijden zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, dragen veel bij aan de kwaliteit 
van de openbare ruimte  en/of landschappelijke en ecologische structuur. 
 

Ruimtelijke betekenis Punten 

Niet zichtbaar vanaf openbare weg 0 punten 

Niet zichtbaar vanaf openbare weg,  
landschappelijke en of ecologische structuur 
ondersteunend 

2 punt 

Gedeeltelijk zichtbaar vanaf openbare weg of 
landschap 

3 punten 

Gedeeltelijk zichtbaar vanaf openbare weg en of 
landschap en ondersteunend bij de gemeentelijke 
groenstructuur 

4 punten 

Vanaf alle zijden zichtbaar vanaf de openbare weg  5 punten 
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6 Bijzondere (cultuurhistorische) 
betekenis 

Een boom kan betekenis hebben vanwege een historische band met de omgeving of vanwege de 
verbinding met de geschiedenis van de streek of een bepaalde gebeurtenis. 
 
De punten zijn op grond van de volgende elementen toegekend: 
- Geen bijzondere (cultuurhistorische) 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 Punten 

Geen bijzondere (cultuurhistorische) betekenis 0 punten 

Streekeigen beplanting 3 punten 

Bijzondere (cultuurhistorische) betekenis 5 punten 
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Bijlage 1 Sortimentslijst 
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