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Inleiding 
In de raadsmededeling Beheer van Bomen van 5 juni 2019, wordt vermeld dat er in Muiden relatief veel gekandelaberde 
bomen staan, die duur zijn in het onderhoud. Beschreven staat dat er wordt onderzocht of het financieel aantrekkelijk is deze 
bomen te kappen en nieuwe bomen te planten, die niet gekandelaberd zullen worden. 
 
Vraag 1  
In vakliteratuur staat te lezen dat men er soms voor kiest gekandelaberde bomen ongemoeid te laten, zodat de kroon 
ongestoord opnieuw uit kan groeien. Eventueel worden in het begin zwakke takken periodiek verwijderd. Is deze 
mogelijkheid ook onderzocht, zodat de bomen behouden kunnen blijven en ze niet gekapt hoeven worden? 
 
 
Antwoord 
Het kandelaberen van bomen is een forse (snoei)ingreep in de kroon van een boom. Deze handeling wordt alleen uitgevoerd 
indien de boom een gevaar voor de omgeving vormt en het risico niet op een andere manier kan worden weggenomen.  
 
In het verleden is in Muiden ook gekandelaberd als een boom (zeer) veel overlast veroorzaakte door de omvang van de kroon. 
Door het verwijderen van de kroon wordt de overlast weggehaald. 
 
 Kandelaberen is een ingreep die met name gericht is op het zo lang mogelijk behouden van een boom. Nadat een boom is 
gekandelaberd moet de boom periodiek gekandelaberd worden om geen risico voor de omgeving te vormen. Het is niet 
mogelijk om de boom 1 keer  te kandelaberen en dan weer volledig te laten uitgroeien. De boom zal in dat geval altijd een 
risico vormen op spontaan uitbrekende takken. Als een boom geen risico vormt als deze na te zijn gekandelaberd  weer 
uitgroeit kan overwogen worden om de boom minder frequent te snoeien. Echter de reden van kandelaberen is juist 
gevaar/overlast wegnemen met als doel de boom zolang mogelijk te behouden i.p.v. te kappen. 
 
Wij zijn  terughoudend met het kandelaberen van bomen en proberen veiligheidsprobleem of overlast op andere manieren op 
te lossen is. Temeer omdat gekandelaberde bomen geen toegevoegde waarde hebben voor de biodiversiteit en het 
adapteren van klimaatsverandering.  
 
Bij de nu lopende herinrichtingsprojecten in Muiden en Muiderberg zijn wij terughoudend met het verwijderen van bomen 
inclusief de gekandelaberde bomen.  
 


