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Samenvatting
Inleiding
De beheertermijn van de eerste uitgave van het bomenbeheerplan van de gemeente Den Helder loopt
dit jaar af. Het Beheerplan Bomen 2013-2016 volgt deze uitgave op voor de komende beheerperiode
van vier jaar. In deze actualisatie wordt teruggeblikt op de eerste uitgave, de huidige stand van zaken
wordt weergegeven en de richting voor de komende vier jaar wordt uitgezet. In het Beheerplan Bomen
2008-2012 stond vooral de inventarisatie centraal en het thema veiligheid. In deze uitgave krijgen de
thema’s aantoonbaar beheer en overmatige overlast meer aandacht.
Wet- en regelgeving
Bomen kunnen schade veroorzaken door omwaaien, takbreuk en/ of opdrukken van bestrating. De
eigenaar/beheerder van een boom is in beginsel aansprakelijk voor de schade die een boom
veroorzaakt. Hierbij wordt in het Nieuw Burgerlijk Wetboek uitgegaan van schuldaansprakelijkheid. De
beheerder heeft volgens de wet een onderhoudsplicht voor bomen langs wegen. Deze
onderhoudsplicht verplicht de beheerder de bomen regelmatig en systematisch op deskundige wijze
te beoordelen of te laten beoordelen. Op basis van deze inspecties moet de beheerder zonodig actie
ondernemen.
Beleidskader
In 2011 is de beleidsnota bomen vastgesteld. In deze nota is de nieuwe beleidsvisie op bomen in Den
Helder beschreven. In deze visie hebben niet alle bomen dezelfde functie en/of waarde. Om de juiste
afwegingen te kunnen maken wordt het bomenbestand ingedeeld in vier functiegroepen. Bij elke
groep hoort een bepaalde werkwijze op het gebied van beheer (regulier en investeringen) en
kapaanvragen.
Inventarisatie
Den Helder heeft ruim 22.556 geregistreerde straat-, laan-, en parkbomen, verdeeld over vier wijken
en de begraafplaats. Hiervan zijn 22.106 bomen in beheer bij de afdeling Stadsbeheer.
Uit de inventarisatie komt naar voren dat de iep, de populier, de wilg en de sierpeer het meest zijn
aangeplant in de gemeente. De zeewindbestendigheid van deze soorten is de belangrijkste reden
hiervoor. Het extreme klimaat (zoute zeewind) in Den Helder is een bepalende factor voor het wel of
niet aanslaan van de boombeplanting.
Zoals overal in het land komen ook in Den Helder regelmatig klachten binnen over bomen.
De meest voorkomende soorten van overlast in de gemeente zijn:
- (angst voor) takbreuk;
- (angst voor) omvallen van de boom;
- te dicht op de erfgrens en daardoor verlies aan zonlicht in huis en tuin;
- wortelopdruk;
- vruchtval;
- insecten en vogelpoep;
- overhangende takken;
- hondenpoep in de boomspiegels,
Visie
Duurzaam beheer van bomen is alleen mogelijk bij een juiste voorbereiding en uitvoering van nieuwe
aanplant. Het succes van een geslaagde boombeplanting begint met het planten van de juiste boom
op de juiste plaats. Hierdoor wordt voorkomen dat beheerders te maken krijgen met onbeheersbare
kosten, bewoners te kampen krijgen met overmatige overlast en schade en een openbare ruimte
waarin bomen te vroeg moeten worden gekapt. De beheervisie zet in op het vroegtijdig adviseren over
en toetsen op beheeraspecten bij ontwikkelingen in de openbare ruimte zowel bij nieuwe aanleg als bij
herinrichtingen.
Duurzaam betekent: iets wat in normale omstandigheden en zonder doelbewust aantasten lang
standhoudt. Beheer heeft als taak dat zaken, in dit geval bomen, de maximaal haalbare levensduur
behalen. Duurzaamheid en beheer zijn dus een goed koppel. In de huidige tijd wordt met
duurzaamheid ook bedoeld de zorg voor de generaties na ons en het maatschappelijk verantwoord
omgaan met mensen en beschikbare middelen (milieu, kapitaal). Ook hieraan wordt in het
boombeheer invulling aan gegeven.
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Ziekten en aantastingen
De beste manier om het ontstaan van ziekten en plagen in bomen te bestrijden is door te zorgen voor
optimale groeiomstandigheden. Echter in een aantal situaties is het bestrijden van de ziekten en
plagen noodzakelijk. Dit is het geval als de ziekte bedreigend is voor de volksgezondheid of voor het
voortbestaan van het bomenbestand.
Overmatige overlast
Op dit moment hebben niet alle bomen een optimale standplaats en/of is door onvoldoende budget
een achterstand in de begeleidingssnoei ontstaan. Er is een aantal situaties waarin bewoners
structureel overmatige overlast ondervinden van bomen. Klachten over overmatige overlast worden
per situatie beoordeeld. Op basis hiervan wordt bekeken of een boom wel of niet in aanmerking komt
voor een uiterste maatregel als verwijderen en op welke termijn.
Inspecties
Volgens de wet is de eigenaar in beginsel aansprakelijk voor de schade die een boom veroorzaakt en
geldt een zorgplicht voor bomen. De eigenaar van de boom moet aan kunnen tonen dat aan deze
zorgplicht is voldaan. De invulling van de zorgplicht bestaat uit inspecties en regelmatig onderhoud.
Het aantoonbaar maken van de uitgevoerde controles en het onderhoud aan de boom gebeurt met
een logboek.
Niet elke boom hoeft elk jaar gecontroleerd te worden. De cyclus van inspectie hangt af van de
gevaarzetting van een boom. Een jonge boom op een locatie waar weinig mensen komen heeft
minder controle (want minder risico) nodig dan een oudere boom langs een drukke weg.
Groot onderhoud
Het groot onderhoud aan bomen betreft de begeleidingssnoei van jonge bomen, de
snoeiwerkzaamheden aan volgroeide bomen en het specifiek opkronen van bomen ten behoeve van
het verkeer. De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats volgens de omschrijving op de
opdrachtkaarten. Jaarlijks wordt een deel van bomenbestand ingepland voor groot onderhoud op
basis van de uitkomsten van inspectiegegevens.
Financiën
De benodigde kosten voor het beheer en onderhoud zijn gebaseerd op het onderhoudsniveau basis
voor het gehele areaal. De nieuwe beleidsrichtlijnen bieden handvatten om hier binnen te
differentiëren: meer onderhoud plegen aan bomen waarin het waard is om te investeren en in andere
bomen juist was minder. Hiervoor moeten de bomen ingedeeld worden in bepaalde functiegroepen.
Uitgangspunt hierin is dat de benodigde kosten van het onderhoud niet door het differentiëren zullen
stijgen. Tijdens de uitwerking van dit beheerplan was de toewijzing van de bomen in de verschillende
functiegroepen nog niet afgerond en is de differentiatie daarom nog niet in het beheerplan
weergegeven.
Het beschikbare onderhoudsbudget is toereikend om het areaal op het niveau basis te onderhouden,
maar in de huidige beheerbegroting is echter geen afschrijving voor het stedelijk groen opgenomen.
Het ontbreken van de middelen om bomen na het einde van hun levensduur te verwijderen en te
vervangen brengt consequenties met zich mee. De beheerder heeft de verplichting in te grijpen in
geval van (on-)veiligheid bij bomen. De kosten hiervan worden op dit moment gefinancierd vanuit het
budget voor regulier onderhoud. Daarnaast moet de beheerder voldoen aan de opgelegde
herplantplicht. Ook dit wordt bekostigd uit het budget voor regulier onderhoud. Op deze manier
ontstaat opbouw van achterstallig onderhoud. Hierdoor is het niet meer mogelijk het huidige areaal
bomen op niveau basis te onderhouden.
Communicatie
Het betrekken van beheerders bij de voorbereiding van (herinrichtings-)plannen kan veel schade en/of
teleurstelling in het beoogde resultaat op de langere termijn voorkomen. In de afgelopen jaren is hierin
al veel vooruitgang geboekt maar het kan nog beter. In de komende vier jaar (de looptijd) van dit
beheerplan zal de vanzelfsprekendheid van de betrokkenheid van beheerders nog verder uitgewerkt
worden.
Beheer en onderhoud aan bomen is een gemeentelijke verantwoordelijkheid die direct bewoners
raakt. Het heeft directe invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. Goede communicatie is daarom
belangrijk. Het biedt gelijktijdig mogelijkheden voor het verbeteren van plannen door aan te sluiten op
de vragen en wensen van bewoners.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
De beheertermijn van de eerste uitgave van het bomenbeheerplan van de gemeente Den Helder loopt
dit jaar af. Het Beheerplan Bomen 2013-2016 volgt deze uitgave op voor de komende beheerperiode
van vier jaar. In deze actualisatie wordt teruggeblikt op de eerste uitgave, de huidige stand van zaken
wordt weergegeven en de richting voor de komende vier jaar wordt uitgezet. In het Beheerplan Bomen
2008-2012 stond vooral de inventarisatie centraal en het thema veiligheid. In deze uitgave krijgen de
thema’s aantoonbaar beheer en overmatige overlast meer aandacht.
Bomen maken een wezenlijk onderdeel uit van de kwaliteit van de woonomgeving. Ze leveren een
grote bijdrage aan de herkenbaarheid, de sfeer en het imago van de stad. Bomen brengen natuur
dicht bij huis en dempen extremen in het weer: hitte, wind en kou. Groen in de directe woonomgeving
geeft een aantoonbare waardevermeerdering aan woningen. Bomen kunnen naast de positieve
effecten ten gunste van het algemene belang echter in sommige situaties voor individuele overlast
zorgen. De stedelijke omgeving is niet de natuurlijke omgeving van een boom. Het aanplanten van
bomen geeft de beheerder de verplichting aantoonbaar goede zorg aan de bomen te verlenen in het
kader van de veiligheid.
Om een boom zijn functie te laten krijgen en houden zijn de factoren tijd en ruimte belangrijk. Het
bomenbestand vertegenwoordigt een groot kapitaal en zorgvuldig beheer en onderhoud is een
vereiste voor de duurzame instandhouding van dit bezit.
1.2 Probleemstelling
Op welke wijze kan het bomenbestand in de gemeente Den Helder worden beheerd en onderhouden
zodat de bomen hun functies gaan en blijven vervullen nu en in de toekomst.
1.3 Doel
Het doel van het beheerplan bomen 2013-2016 is
het bepalen van de beheer- en
onderhoudsstrategie voor de komende jaren.
Belangrijke thema’s hierbij zijn aantoonbaar
beheer en overmatige overlast.
1.4 Werkwijze
Dit beheerplan is tot stand gekomen in
samenwerking met verschillende medewerkers
van de afdeling Stadsbeheer (de teams Beheer
Openbare Ruimte en Wijkbeheer).
1.5 Leeswijzer
Het Beheerplan Bomen 2013-2016 geeft het kader
voor de komende vier jaar voor het beheer en
onderhoud aan de bomen in de gemeente Den
Helder.
Hoofdstuk 1 brengt reden en doel van dit rapport
in beeld. Hoofdstuk 2 geeft een korte evaluatie
van de afgelopen beheertermijn. Hoofdstuk 3 geeft
een overzicht van de uitgangspunten op het
gebied van de meest relevante wet- en
regelgeving en beleidskaders op het gebied van
boombeheer. In hoofdstuk 4 komt de inventarisatie
aan bod. Het beschrijft de huidige stand van zaken van het areaal, de klachten en meldingen
(knelpunten). Hoofdstuk 5 geeft de beheervisie weer en de richtlijnen op enkele belangrijke
onderwerpen op het gebied van beheer en onderhoud. De achtergrond van de planning staat
toegelicht in hoofdstuk 6. De financiële vertaling van het beheer en onderhoud staat omschreven in
hoofdstuk 7. Tenslotte wordt in hoofdstuk 8 de communicatie rond uitvoeringsplannen op het gebied
van beheer en onderhoud van bomen behandeld.
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2. Evaluatie
2.1 Algemeen
Bomen zonder goede toekomstverwachting kunnen niet koste wat het kost worden behouden. Als een
verhoogd risico op letsel en schade een rol gaat spelen moet de boombeheerder zijn
verantwoordelijkheid nemen en een boom verwijderen. Dit komt op de lange termijn de kwaliteit en de
duurzaamheid van het totale bomenbestand ten goede. De visie van de boombeheerder en de visie
van boomliefhebbers kunnen op dit punt echter sterk van elkaar verschillen. Een duidelijk beleid wat
breed gedragen wordt en de uitleg rond een voorgenomen kap zijn daarom belangrijk. Tijdens de
uitgave van het eerste beheerplan bomen ontbrak nog het beleidskader. Daar is inmiddels
verandering in gekomen. In de uitvoering van de eerste uitgave van het beheerplan bomen (20082012) is daarnaast veel ervaring opgedaan met het informeren van de belanghebbenden.
2.2 Uitvoering
De termijn van de eerste uitgave van het bomenbeheerplan loopt in 2012 af. Het centrale thema in de
uitvoering van dit beheerplan was het verwijderen en waar mogelijk vervangen van bomen met een
verhoogd risico op letsel en schade door takbreuk. De populier en de wilg waren hierin de grootste
vertegenwoordigers. De meerjarenplanning is voor een groot deel uitgevoerd. Een aantal
deelprojecten is niet uitgevoerd. Oorzaken hiervan zijn de hoge kosten ten opzichte van het
beschikbare budget, de beschikbare capaciteit voor een zorgvuldige voorbereiding van de plannen en
het doorschuiven van projecten in De Schooten vanwege een bezwarenprocedure in 2010.
Conclusies en aanbevelingen:
Het eerste jaar van de volgende beheertermijn 2013-2016 gebruiken om de niet uitgevoerde
projecten van de vorige termijn af te ronden;
Per jaarschijf scherpere raming van de kosten maken;
Analyseren van de bezwaren en opmerkingen van bewoners op de bomenplannen ter
verbetering van het bomenbeheer, de uitvoering en communicatie;
2.3 Beleid
De eerste termijn van het beheerplan bomen is zonder vastgesteld boombeleid in uitvoering gegaan.
Dit heeft een aantal consequenties gehad:
- zich herhalende discussies over de besluitvorming van plannen rond bomen;
- lastige beslissingen over de budgetbestedingen;
Inmiddels is de bomennota van Den Helder vastgesteld en kan het boombeheer hierin de kaders
vinden. De bomennota is echter een startdocument en heeft op een aantal punten een vervolg of
nadere invulling nodig o.a.:
- invulling van het bomenbestand in de gestelde beleidskaders (functietypering);
- uitwerken van de financiële consequenties (uitgangspunt is kostenneutraliteit ten opzichte van
de huidige situatie);
- aanpassen van de APV met betrekking tot het verlenen van kapvergunningen;
- implementatie van het beleid in de verschillende afdelingen en teams die met bomen te
maken krijgen zoals planontwikkeling, vergunningverlening, ingenieursbureau en het team
beheer openbare ruimte.
Deze invulling is van start gegaan maar is nog niet afgerond. De uitkomsten van deze invulling konden
daarom nog niet meegenomen worden in de actualisatie van dit beheerplan.
2.4 Communicatie
Bewoners
Van de deelprojecten in de meerjarenplanning van het bomenbeheerplan, waarbij het om meerdere
bomen per locatie ging, is aan de omwonenden een informatiebrief gestuurd. In deze brief werd een
toelichting gegeven over het waarom en hoe van de plannen met daarbij gevoegd een bijlage waarin
in woord en beeld een toelichting werd gegeven op het plan. In de brieven werd ook aangegeven waar
en op welke wijze er extra informatie kon worden verkregen en/of opmerkingen konden worden
gegeven. Regelmatig reageerden bewoners naar aanleiding van de informatiebrieven met de vraag of
er méér bomen opgenomen konden worden in het plan. Bomen waar ook overlast van werd ervaren of
waar men zich zorgen over maakte op het gebied van takbreuk. In een enkel geval is hieraan na
beoordeling van de situatie gehoor gegeven.
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Belangenverenigingen
De bovengenoemde informatiebrieven zijn in de loop van de beheertermijn naar steeds meer
belangenverenigingen gestuurd die zich betrokken voelen bij de inrichting van de openbare ruimte,
zoals bewonersverenigingen, wijkcommissies en wijkplatforms.
Pers
In de afgelopen beheerperiode heeft het kappen van bomen helaas een aantal keer negatieve
berichtgeving in de media veroorzaakt. Uit de berichten blijkt vooral onbegrip van boom-, en
natuurliefhebbers over nut en noodzaak van het kappen van bomen.
Conclusies en aanbevelingen:
het bomen beheerplan biedt een duidelijk handvat voor het beantwoorden van vragen rond
het beheer en onderhoud (inclusief kap) van bomen;
in de communicatie meer nadruk leggen op de fasering van de plannen;
het beheerplan en/of planning breder publiceren (bv. gemeentelijke website).
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3. Wet- en regelgeving
3.1 Algemeen
Wet- en regelgeving, zoals de wettelijke zorgplicht, de Flora- en Faunawet en de gemeentelijke
kapvergunning heeft invloed op het beheer en onderhoud van het bomenbestand. De meest relevante
wet- en regelgeving in het kader van het beheer en onderhoud aan bomen is hieronder kort toegelicht.
3.2 Landelijke wet- en regelgeving
Zorgplicht
Bomen kunnen schade veroorzaken door omwaaien, takbreuk en/ of opdrukken van bestrating. De
eigenaar/beheerder van een boom is in beginsel aansprakelijk voor de schade die een boom
veroorzaakt. Hierbij wordt in het Nieuw Burgerlijk Wetboek uitgegaan van schuldaansprakelijkheid. De
beheerder heeft volgens de wet een onderhoudsplicht voor bomen langs wegen. Deze
onderhoudsplicht verplicht de beheerder de bomen regelmatig en systematisch op deskundige wijze
te beoordelen of te laten beoordelen. Op basis van deze inspecties moet de beheerder zonodig actie
ondernemen. Als er schade is ontstaan en de eigenaar/beheerder wordt aansprakelijk gesteld, zal de
rechter eisen dat de beheerder aantoont de onderhoudsplicht te zijn nagekomen. De
eigenaar/beheerder moet als bewijs de benodigde gegevens kunnen tonen over de controle en het
onderhoud van de betreffende boom of bomen, een logboek. Blijkt uit deze gegevens dat de
beheerder niets verweten kan worden dan kan de rechter de aansprakelijkheid afwijzen. In hoofdstuk
5 wordt de uitvoering van de zorgplicht voor de bomen binnen de gemeente Den Helder verder
uitgewerkt.
Twee-meter-zone
Het artikel 5:42 van het Burgerlijk Wetboek geeft aan dat het niet toegestaan is bomen te planten
binnen 2 meter vanaf de erfgrens van een ander. Deze regel kent echter een groot aantal
uitzonderingen bijvoorbeeld als buren onderling andere afspraken maken, bij verjaring en als het om
‘openbare’ bomen gaat. De uitzondering voor de openbare bomen bestaat sinds een uitspraak van de
Hoge Raad uit 1961 naar aanleiding van een zaak in Gorssele. De Hoge Raad overwoog dat
openbare bomen niet onder dit recht vallen als de gemeente kan laten zien dat zij een
belangenafweging heeft gemaakt tussen het particuliere belang en de aan de gemeente
toevertrouwde belangen als stadsschoon, natuurbehoud en verkeersveiligheid
Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet beschermt het voortbestaan van planten- en diersoorten. Dit betekent dat
handelingen die dit voortbestaan bedreigen verboden zijn. Deze wet heeft gevolgen voor het
boombeheer. Als in en rond bomen waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd bij wet
beschermde soorten voorkomen dan moet een ontheffing worden aangevraagd. De gemeente Den
Helder maakt echter gebruik de vastgestelde gedragscode gemeentelijke groenvoorziening en heeft
voor de meest voorkomende situaties vrijstelling gekregen voor het aanvragen van ontheffingen
waardoor veel tijd bespaard kan worden.
Boswet
Het doel van de Boswet is om bos in Nederland te behouden. De Boswet kent geen vergunningstelsel,
maar een meldingsplicht. De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is het
bevoegde gezag bij de Boswet. De provincie voert de feitelijke beoordeling van verzoeken uit en houdt
toezicht op de herplant. De Boswet is van toepassing op alle bossen buiten de bebouwde kom die
groter zijn dan 1000 m2 of die bestaan uit meer dan 20 bomen.
3.3 Gemeentelijk beleidskader
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
In de gemeente is in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) het omgaan met houtopstanden
geregeld. Op dit moment geldt in de gemeente een kapverbod voor bomen die een grotere omvang
hebben dan 94 cm stamomtrek (doorsnede 30 cm) op een hoogte van 1,30 m boven maaiveld, tenzij
het college van B&W een vergunning heeft afgegeven. De bomen in de achtertuin van particulieren
zijn hiervan vrijgesteld. Daarnaast is de belangrijkste regelgeving voor het boombeheer de bestrijding
van de iepziekte. De wijzigingen als gevolg van het onlangs vastgestelde beleidsplan bomen zijn op
dit moment (april 2012) nog niet doorgevoerd.
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Boombeleid
In 2011 is de beleidsnota bomen vastgesteld. In deze nota is de nieuwe beleidsvisie op bomen in Den
Helder beschreven. In deze visie hebben niet alle bomen dezelfde functie en/of waarde. Om de juiste
afwegingen te kunnen maken wordt het bomenbestand ingedeeld in vier functiegroepen. Bij elke
groep hoort een bepaalde werkwijze op het gebied van beheer (regulier en investeringen) en
kapaanvragen. In 2012 is gestart met het indelen van alle geregistreerde gemeentelijke bomen in
deze groepen.
De functiegroepen zijn:
1. monumentale/beschermwaardige bomen;
2. belangrijke bomen;
3. bomen als onderdeel van belangrijke structuren of op bijzondere locaties;
4. functionele bomen;
a. bomen met lokale meerwaarde;
b. reguliere bomen;
c. ongeschikte bomen;
In functiegroep 1 t/m 3 is de mate van inspanning en de streefwaarden voor regulier onderhoud
optimaal. Voor de bomen in groep 4 a en b zijn deze regulier en voor de bomen in groep 4c wordt
minimaal geïnvesteerd in onderhoud.

Timorpark
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4. Inventarisatie
4.1 Algemeen
Om inzicht te krijgen in het benodigde beheer en onderhoud is het totale bomenareaal
geïnventariseerd en opgenomen in het groenbeheersysteem (gbs). Vanuit dit systeem is goed te zien
hoeveel bomen er zijn in de gemeente, welke soorten er zijn en waar deze bomen staan. Den Helder
heeft ruim 22.556 geregistreerde straat-, laan-, en parkbomen, verdeeld over vier wijken en de
begraafplaats. Hiervan zijn 22.106 bomen in beheer bij de afdeling Stadsbeheer. De overige bomen
staan vooral op de sportcomplexen en in Quelderduijn. Deze bomen zijn in beheer bij de afdeling
Onderwijs, Welzijn en Sport (OWS). Daarnaast heeft de afdeling RWO (team grondzaken) een klein
aantal bomen in beheer.
Wijk
Begraafplaats
Binnen de linie
De Schooten
Julianadorp
Nieuw Den Helder
Totaal

Aantal
684
6.118
4.140
5.942
5.222
22.106

Eenheid
st
st
st
st
st
st

Areaal bomen beheerd door Stadsbeheer (peildatum 13-1-2012)

4.2 Boomsoorten
Uit de inventarisatie komt naar voren dat de iep, de populier, de wilg en de sierpeer het meest zijn
aangeplant in de gemeente. De zeewindbestendigheid van deze soorten is de belangrijkste reden
hiervoor. Het extreme klimaat (zoute zeewind) in Den Helder is een bepalende factor voor het wel of
niet aanslaan van de boombeplanting.
Iep (Ulmus):
Deze boom voldoet uitstekend in een stedelijke omgeving. De soort groeit goed in verharding en
verdraagt redelijk luchtverontreiniging. Hij is goed bestand tegen snoei en het klimaat aan de kust.
Een punt van aandacht bij deze boomsoort is de vatbaarheid voor de iepziekte. Het is daarom voor
deze belangrijke soort in het Helders boombestand van belang gebruik te maken van verschillende
resistente soorten, de bomen in goede conditie te houden en bij aanplant ruime plantafstanden te
kiezen zodat er wortelcontact wordt vermeden en er een goede doorwortelbare standplaats
beschikbaar is. De iep is een grote boom en heeft ruimte nodig. In het verleden zijn iepen geplant op
locaties waar in de huidige situatie onvoldoende ruimte (meer) is voor de volwassen exemplaren. Op
deze locaties geven de bomen hoge beheerkosten, veroorzaken ze in steeds grotere mate schade
aan onder andere verharding, tuinmuurtjes etc. en een verhoogd risico op letsel door het ontstaan van
onveilige situaties op het trottoir.
Populier (Populus):
De meeste populieren zijn snelgroeiende bomen en zijn goed (zee-)windbestendig. Hierdoor zijn ze
zeer geschikt om in nieuwbouwsituaties snel voor
groen en luwte te zorgen. Dit voordeel van snelle
groei slaat na een paar jaar om in nadelen, populieren
vragen veel ruimte en krijgen last van takbreuk.
Door de hoge grondwaterstand in Den Helder kunnen
bomen niet diep wortelen. De populier is daarnaast
gevoelig voor bodemverdichting (veel voorkomend in
de stedelijke omgeving). Hij gaat hierdoor ook
oppervlakkig wortelen. Deze wortels aan de
oppervlakte lopen grotere kans op beschadiging door
maaien en/of betreden. Bij gebruik in verharding
drukken deze wortels dan de bestrating op, ook in de
omringende tuinen. De afgelopen beheerperiode is
een inhaalslag gemaakt in het vervangen van
populieren op knelpuntlocaties.
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Wilg (Salix):
Er zijn veel soorten wilgen, van kleine struiken tot grote bomen. De meeste wilgen groeien snel en zijn
goed (zee-)windbestendig. Wilgen groeien het liefst op vruchtbare vochthoudende bodem en vooral
de schietwilg (Salix alba) kan goed tegen hoge grondwaterstanden. Deze eigenschappen maken de
soort zeer geschikt maakt voor de Helderse situatie. Maar bij gebruik in verharding drukken de wortels
van wilgen de bestrating op en het hout is zacht en verrot relatief snel. Net als bij populieren ontstaat
daardoor gemakkelijk takbreuk. Om deze laatste eigenschappen is de wilg minder geschikt om in
woonbuurten te gebruiken en/of als straatbomen in trottoirs en smalle bermen. Vanwege de goede
groei en de grondwaterregulerende werking is deze wilg in Den Helder in het verleden toch
aangeplant in woonbuurten. Bij de oudere bomen zijn de genoemde knelpunten van takbreuk en
wortelopdruk een bron van zorg bij bewoners en beheerders
4.3 Sortiment per wijk
Den Helder heeft ondanks de overheersende zeewind en daardoor moeilijke groeiomstandigheden
een gevarieerd sortiment bomen. In de loop der jaren heeft elke wijk zijn eigen kenmerkende verdeling
gekregen.
Binnen de Linie
Deze wijk heeft van alle wijken van Den Helder de minste hoeveelheid stedelijk groen per inwoner.
Het groenbeeld wordt grotendeels bepaald door de laanbomen. Vooral de bomen langs de singels en
grachten zijn karakteristiek voor Den
Helder en maken onderdeel uit van het
beschermd stadsgezicht.
Binnen de Linie
In de wijk Binnen de Linie is een
gevarieerd sortiment aanwezig. Wel
bestaat het grootste deel van het
Overig
bomenbestand uit iep (42%). Op zeer
30%
Ulmus (iep)
ruime afstand wordt deze gevolgd door
42%
de sierpeer met 8% aandeel, door de
Tilia (linde)
esdoorn en lijsterbes met elk 7%
6%
aandeel en door de linde met 6%. Alle
overige (34!) soorten komen niet hoger
Sorbus
Pyrus (peer)
Acer
dan een aandeel van 4%. In deze wijk is
(lijsterbes)
8%
(esdoorn)
de ruimte beperkt en bomen hebben
7%
7%
dan ook lang niet altijd de optimale
groeiomstandigheden. Problemen met
de vitaliteit van de bomen, wortelopdruk en overhangende takken komen veel voor. Daarnaast vraagt
de iepziektebestrijding door het zeer grote aandeel iepen in deze wijk constante aandacht
Nieuw Den Helder
Deze wijk kent ook een breed sortiment aan straat- en laanbomen. De verdeling van de soorten is in
deze wijk evenwichtiger verdeeld. Op
enkele locaties hebben de wilg en de
Nieuw Den Helder
populier te weinig ruimte en zorgen
daardoor voor overlast. De grootste zorg in
Populus
Nieuw Den Helder is de vitaliteit van de
(populier)
Overig
bomen. De bodem is op veel plaatsen
19%
25%
voedselarm en ook is in deze wijk een hoge
Acer
grondwaterstand. Het vitaal krijgen en
(esdoorn)
houden van de bomen door extra aandacht
Salix (wilg)
5%
voor de groeiplaatsomstandigheden is in
13%
Fraxinus
deze wijk van belang om een duurzaam
Ulmus (iep)
(es)
Sorbus
bomenbestand te ontwikkelen. Vooral in het
Alnus (els)
11%
8%
(lijsterbes)
10%
deel ‘zuidoost’ is er beperkte ruimte
9%
ondergronds en bovengronds.
Het grootste aandeel wordt in deze wijk
ingenomen door de populier. Deze soort
heeft een aandeel van 19%. De wilg volgt met een aandeel van 13% en de iepen met 11%. Dan
volgen de els met 10%, de lijsterbes met 9% en de es met 9%. Het aandeel esdoorns in de wijk is de

12

afgelopen beheerperiode gegroeid van 4% naar 5%. De overige (21) soorten hebben elk een aandeel
van maximaal 4%.
De Schooten
De Schooten is ruim van opzet en heeft
net als de andere wijken een gevarieerd
sortiment straatbomen. Er is in enkele
De Schooten
straten in het verleden gekozen voor
wilgen en populieren die nu problemen
veroorzaken. Het grootste knelpunt in
Ulmus (iep)
Overig
De Schooten is de hoge
23%
25%
grondwaterstand die soms nog versterkt
wordt door verdichte lagen in de bodem
Fraxinus (es)
waardoor de bomen te kampen hebben
6%
Populus
Betula (berk)
met wateroverlast. In de Schooten heeft
(populier)
5%
de iep weer het grootste aandeel (25%)
Salix (w ilg)
20%
Sorbus
in het bomenbestand. Een goede
Alnus (els)
10%
(lijsterbes)
tweede is de populier met 21%. De
6%
5%
derde meest voorkomende soort is
de wilg met 11%. De els, es, berk en
lijsterbes hebben een aandeel van 6%.
De overige (19) soorten hebben elk niet
meer dan 4% aandeel in het bomenbestand.
Julianadorp
In Julianadorp wordt het grootste
deel van het bomenbestand
ingenomen door de wilg (24%). In
vergelijking met de andere wijken
komt vooral de knotwilg hier in grote
aantallen voor. Op ruime afstand
volgen de populier, els en iep met elk
10% aandeel en vervolgens de
esdoorn, berk, peer en lijsterbes met
elk een aandeel van 5 %. De overige
(22) soorten hebben een aandeel
van maximaal 4%.
Vooral de populier zorgt voor de
meeste knelpunten in deze wijk.
Problemen met takbreuk,
wortelopdruk en de zeer korte
afstand tot de erfgrenzen zijn de
meest voorkomende klachten.

Julianadorp

Overig
26%
Sorbus
(lijsterbes)
5%
Pyrus (peer)
5%
Betula (berk)
Ulmus (iep)
5%
Acer (esdoorn)
10%
5%

Begraafplaats
Op de begraafplaats tenslotte
wordt een groot deel van het
bomenbestand ingenomen door
de den (30%), daarop volgt de iep
met 15%. Overige relatief grotere
groepen zijn er van populier (8%)
en berk en appel (7%). Hoewel
het aantal bomen in totaal maar
684 bedraagt zijn er toch nog 29
verschillende soorten op de
begraafplaats te vinden. Het gaat
hier om solitaire bomen buiten de
groensingels die op en rond de
begraafplaats aanwezig zijn.

Salix (w ilg)
24%

Populus
(populier)
10%
Alnus (els)
10%

Begraafplaats

Overig
33%

Betula (berk)
7%
Malus (appel)
7%

Pinus (den)
30%

Populus
(populier)
8%

Ulmus (iep)
15%
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4.5 klachten
De Wetenschapswinkel van de Universiteit van Wageningen heeft op verzoek van de Bomenstichting
een onderzoek uitgevoerd naar de houding van burgers ten aanzien van bomen in de stad. Dit
onderzoek heeft plaatsgevonden onder 64 gemeenten in Nederland. De uitkomst hiervan was dat
mensen geen negatieve houding hebben tegenover bomen in het algemeen. De grootste waarde
wordt toegekend aan de bomen als decor in de stad. Waarden zoals de ecologische functie, het
positieve effect op de gezondheid, de intrinsieke waarde of de educatieve waarde werden door een
beperkt aantal mensen aan bomen toegekend.
Men weegt vervolgens deze waarde af tegen de overlast die bomen kunnen veroorzaken en tegen
andere ruimtevragende claims, zoals parkeren. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat als mensen de
mogelijkheid krijgen om te kiezen de voorkeur dan uitgaat naar bomen met zo min mogelijk moeite en
hinder of zelfs liever helemaal geen bomen maar in plaats daarvan parkeerplaatsen.
Volgens ditzelfde onderzoek vindt landelijk ook een toename plaats van het aantal klachten. Hiervoor
wordt als verklaring gegeven dat de burger mondiger is geworden en tegelijkertijd hierin gefaciliteerd
wordt door een vergrote klachtgerichtheid van gemeenten en de betere benaderbaarheid via e-mail en
andere regelingen. In den Helder is niet onderzocht of er een toéname heeft plaatsgevonden van het
aantal claims en klachten in de afgelopen beheerperiode, maar er komen bijna dagelijks klachten
binnen over bomen.
De meest voorkomende soorten van overlast in de gemeente zijn:
- (angst voor) takbreuk;
- (angst voor) omvallen van de boom;
- te dicht op de erfgrens en daardoor verlies aan zonlicht in huis en tuin;
- wortelopdruk;
- vruchtval;
- insecten en vogelpoep;
- overhangende takken;
- hondenpoep in de boomspiegels,
En daarnaast nog een enkele keer over gezondheidsklachten (allergie) en vochtproblemen in huis.
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5. Beheer
5.1 Visie
De juiste boom op de juiste plaats
Duurzaam beheer van bomen is alleen mogelijk bij een juiste voorbereiding en uitvoering van nieuwe
aanplant. Het succes van een geslaagde boombeplanting begint met het planten van de juiste boom
op de juiste plaats. Dit klinkt eenvoudig en vanzelfsprekend maar is het in de praktijk niet. Het is een
ingewikkelde opgave om aan de randvoorwaarden en eisen te voldoen en om aan de soms
tegenstrijdige belangen in en rond de invulling van de openbare ruimte tegemoet te komen. Belangrijk
bij het kiezen van de juiste boom is kennis van bomen gecombineerd met de kennis van de
plaatselijke situatie. Wat doen bomen en specifiek wat doet deze boom in het Helderse klimaat? Ook
het bepalen én verkrijgen van de juiste (stand-)plaats is niet altijd even eenvoudig. Door de
verschillende belangen wordt de ruimtevraag van bomen niet altijd beantwoord. Ruimte reserveren
voor bomen lijkt op de korte termijn een (te) kostbare zaak als er gewoekerd moet worden met de
financiën. Wanneer echter met visie boombeplantingen worden aangelegd dan kunnen alle voordelen
van een waardevolle boombeplanting (inclusief de waardeverhogende aspecten voor het onroerend
goed) ook op de lange termijn gehaald worden. Hierdoor wordt voorkomen dat beheerders te maken
krijgen met onbeheersbare kosten, bewoners te kampen krijgen met overmatige overlast en schade
en een openbare ruimte waarin bomen te vroeg moeten worden gekapt. De beheervisie zet in op het
vroegtijdig adviseren over en toetsen op beheeraspecten bij ontwikkelingen in de openbare ruimte
zowel bij nieuwe aanleg als bij herinrichtingen.
Bomen hebben geen oneindige levensduur. In de stedelijke omgeving hebben ze zelfs een beperkte
levensduur in vergelijking met de natuurlijke omgeving. Uitgegaan wordt van een gemiddelde
levensduur van 60 jaar. In de inventarisatie is al naar voren gekomen dat in Den Helder in het
verleden veel wilgen en populieren zijn aangeplant. Deze soorten zijn snelgroeiende bomen en zijn
goed (zee-)windbestendig. Hierdoor zijn ze zeer geschikt om in nieuwbouwsituaties snel voor groen
en luwte te zorgen. Dit voordeel van snelle groei slaat na een paar jaar om in nadelen, populieren en
wilgen vragen veel ruimte en krijgen last van takbreuk. Door de hoge grondwaterstand in Den Helder
kunnen bomen bovendien niet diep wortelen. Ze gaan hierdoor ook oppervlakkig wortelen. Deze
wortels aan de oppervlakte lopen grotere kans op beschadiging door maaien en/of betreden. Bij
gebruik in verharding drukken deze wortels dan de bestrating op, ook in de omringende tuinen. De
populieren en wilgen halen daarom ook niet de gemiddelde levensduur van 60 jaar. In de afgelopen
beheerperiode is een inhaalslag gemaakt in het verwijderen en daar waar mogelijk vervangen van
populieren en wilgen op knelpuntlocaties. Deze inhaalslag is nog niet helemaal afgerond. Voor de
komende periode is het vanwege de veiligheid en in het kader van overmatige overlast daarom
noodzakelijk deze werkwijze voort te zetten. Voor de herplant van deze bomen gaat ook standpunt
van de juiste boom op de juiste plaats op. Vanwege bovengenoemde problematiek van het op korte
afstand van elkaar planten van grote snel groeiende bomen
wordt bij herplant gekozen voor kwaliteit boven kwantiteit.
Het groene beeld in zijn totaliteit is gerealiseerd en hierdoor
kan bij een gefaseerd vervangingsprogramma gekozen
worden voor minder snel groeiende bomen op een grotere
plantafstand. Dit geeft in de huidige situatie ook de
gewenste kwaliteit zonder (overmatige) overlast voor
omwonenden en beheerders. Door het planten van de juiste
boom op de juiste plaats wordt daarnaast de haalbare
levensduur van een boom en het stedelijke gebied verlengd
Duurzaam beheer en onderhoud
Het begrip duurzaam wordt tegenwoordig veel gebruikt en
dit kan de indruk wekken dat het een typisch modewoord is.
In het boombeheer willen we echter concreet invulling
geven aan dit begrip.
Aan het woord duurzaam of duurzaamheid worden
verschillende betekenissen gegeven. Een oorspronkelijke
betekenis is: wat in normale omstandigheden en zonder
doelbewust aantasten lang standhoudt. De kern van beheer
en onderhoud is ervoor zorgen dat zaken, in dit geval
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bomen, de maximaal haalbare levensduur behalen. Duurzaamheid en beheer zijn dus een goed
koppel.
In de huidige tijd wordt met duurzaamheid ook bedoeld de zorg voor de generaties na ons en het
maatschappelijk verantwoord omgaan met mensen en beschikbare middelen (milieu, kapitaal).
In het boombeheer wordt hier op de volgende manieren vorm en inhoud aan gegegeven:

Milieu

Samenleving

Geld

- er wordt geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen;
- bij vervanging wordt bij voorkeur gekozen voor boomsoorten die bijdragen aan het
instandhouden van de biodiversiteit (bijvoorbeeld aantrekkelijk voor vogels en
bijen);
- er wordt samengewerkt met Vrijwillig Landschapbeheer waar mensen actief zijn
als vrijwilliger of binnen een reïntegratietraject en andere sociale activeringsregelingen;
- de jaarlijkse deelname aan de Nationale Boomfeestdag;
- onderhoud wordt uitgevoerd op het juiste ingrijpmoment (dit voorkomt kapitaalvernietiging en schadeclaims);
- geen (grote) investeringen in kansloze bomen, volgens het vastgestelde
beleidskader (2012);
- bij uitval op locaties met onvoldoende groeiruimte geen vervanging van bomen;

5.2 Ziekten en aantastingen
Boomziekten hebben één ding gemeen: ze zijn het gevolg van verzwakkende factoren. Daardoor
geeft het bestrijden van de symptomen geen blijvend resultaat. De belangrijkste oorzaak bij het
ontstaan van ziektes is de grond waarin bomen groeien. In de stedelijke omgeving is deze niet
optimaal. De boom heeft te maken met bodemverdichting en gebrek aan ruimte en voedsel. Hierdoor
ontstaan wortelproblemen en verminderde vitaliteit van bomen waardoor ze vatbaar worden voor
ziekten en plagen. De beste manier om het ontstaan van ziekten en plagen te bestrijden is door te
zorgen voor optimale groeiomstandigheden zoals in de visie al naar voren is gekomen. Echter in een
aantal situaties is het bestrijden van de ziekten en plagen noodzakelijk. Dit is het geval als de ziekte
bedreigend is voor de volksgezondheid of voor het voortbestaan van het bomenbestand.
Iepziekte
Iepziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een schimmel. De schimmelsporen worden van een
zieke naar een gezonde boom overgebracht door de iepenspintkever. De schimmel verspreidt zich
vervolgens door de boom. De boom verweert zich door besmette houtvaten af te
grendelen. Dit legt echter ook het watertransport stil waardoor de takken verwelken en
de boom uiteindelijk, tak voor tak, afsterft. Dit verschijnsel openbaart zich meestal in
de maand juni. Aan dit verschijnsel wordt ook het snelst de iepziekte herkend. Ook
door wortelcontact tussen zieke en gezonde bomen kan de ziekte worden
overgebracht. Aangetast hout is een geschikte broedplaats voor de kever en moet
daarom zo snel als mogelijk worden verwijderd. De bestrijding van de iepziekte is
opgenomen in het regulier onderhoudsprogramma omdat dit een bedreiging vormt
iepenspintkever
voor het totale iepenbestand van de gemeente.
Uitgestelde onverenigbaarheid
Bij uitgestelde onverenigbaarheid zijn er op termijn problemen ontstaan met de vergroeiing tussen de
onderstam en de daarop geënte boom. Het gevolg hiervan is afsterving van het schors, cambium en
spintweefsel. Dit kan na tientallen jaren optreden en kan acuut voor afsterving van de buitenste rand
van het levende weefsel zorgen, waardoor watertransport vanaf de wortels via de houtvaten naar de
bladeren onmogelijk wordt en de boom dus blad verliest en afsterft. Daarnaast kan plotselinge breuk
op de entplaats plaatsvinden. Helaas is de enige oplossing kap. Dit verschijnsel komt voor bij
verschillende entcombinaties. In Den Helder komt het vooral voor bij een aantal iepen. De (mogelijke)
risicobomen zijn aangemerkt voor een verhoogde zorgplicht.

16

Spinselmot
De overige ziekten en plagen waar we in Den
Helder mee te maken hebben zijn vooralsnog
niet bedreigend voor het voortbestaan van het
bomenbestand of een gevaar voor de
gezondheid.
Vanwege zeer ernstige overlast voor
bewoners worden op enkele locaties in de wijk
Binnen De Linie preventieve maatregelen
getroffen tegen de spinselmot. Deze
maatregelen komen in de basis neer op het
verbeteren van de groeiplaatsomstandigheden
door te voorzien in extra voeding in combinatie
met een knoflookextract. De behandelde
bomen lijken goed te reageren op de
behandeling en de spinselmot is in deze
bomen minder actief.
Eikenprocessierups
Een plaag waarvan verwacht wordt dat we daar binnen enkele jaren mee te maken krijgen is die van
de eikenprocessierups. Deze rukt op vanuit het zuiden van het land en de brandharen van deze rups
kunnen gezondheidsklachten geven. Op dit moment wordt bij nieuwe aanplant van eiken gehandeld
volgens de landelijke adviezen om de kans op deze plaag te verminderen. Daarnaast worden de
ontwikkelingen gevolgd in de bestrijding van de eikenprocessierups in andere delen van het land.
5.3 Overmatige overlast
Door een boom onder de juiste omstandigheden aan te planten en deskundig te beheren wordt
overlast door bomen zoveel mogelijk voorkomen. Enige overlast zal altijd blijven bestaan. Hierbij kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan schaduw, gevolgen van ziekten en plagen (bijvoorbeeld de
spinselmot), zichtbeperking, blad- en of vruchtval en allergische reacties. Een deel van deze overlast
is echter subjectief, waar de één geniet van de mooie boom voor het raam, kan een ander deze zien
als belemmering van het uitzicht en waar de één de periode van bladval accepteert als een
natuurverschijnsel en seizoensbeleving kan een ander dat ervaren als een onoverkomelijke periode
van vegen en bladruimen.
Op dit moment hebben niet alle bomen een optimale standplaats en/of is door onvoldoende budget
een achterstand in de begeleidingssnoei ontstaan. Er is een aantal situaties waarin bewoners
structureel overmatige overlast ondervinden van bomen. Een deel is nog met forse snoei in te perken,
maar een deel zal alleen door het verwijderen van de boom opgelost kunnen worden.
De boomsituaties die bekend zijn, zijn opgenomen in het meerjarenprogramma voor het verwijderen of
vervangen van bomen (zie bijlage).
Klachten over overmatige overlast worden per situatie beoordeeld op de volgende punten:
- veiligheid;
- wet- en regelgeving;
- functiegroep van de boom (indeling wordt bepaald in 2e helft 2012), deze geeft inzicht in:
o Individueel belang versus algemeen belang;
o Waarde van de boom.
- duur en mate van de overlast;
- alternatieve oplossingen;
- kosten.
Op basis hiervan wordt beoordeeld of een boom wel of niet in aanmerking komt voor een uiterste
maatregel als verwijderen en op welke termijn.
5.4 Aantoonbaar beheer
Zorgplicht
Zoals in Hoofdstuk 3 al werd omschreven is de eigenaar van een boom volgens de wet in beginsel
aansprakelijk voor de schade die een boom veroorzaakt en geldt een zorgplicht voor bomen. De
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eigenaar van de boom moet aan kunnen tonen dat aan deze zorgplicht is voldaan. De invulling van de
zorgplicht bestaat uit inspecties en regelmatig onderhoud. Op basis van rechtspraak wordt er
onderscheid gemaakt tussen algemene zorgplicht, verhoogde zorgplicht en onderzoeksplicht. De
algemene zorgplicht houdt in dat de beheerder de bomen regelmatig en systematisch op deskundige
wijze beoordeeld of laat beoordelen. De verhoogde zorgplicht houdt in dat bomen met een verhoogd
gevaarzetting minimaal 1x per jaar worden gecontroleerd. De verhoogde gevaarzetting hangt samen
met de locatie, de leeftijd en de conditie van een boom. De onderzoeksplicht geldt voor bomen waarbij
gebreken en/of symptomen waargenomen zijn die wijzen op een mogelijke verzwakking. Nader
onderzoek met behulp van metingen moet dan uitwijzen of de boom veilig is of niet.
Het aantoonbaar maken van de uitgevoerde controles en het onderhoud aan de boom gebeurt met
een logboek. In dit logboek moeten tenminste de volgende onderdelen worden opgenomen:
- inspectiecyclus
- inspectiedatum
- inspectiepunten
- inspectiegegevens/ waarnemingen
Inspectiecyclus
Niet elke boom hoeft elk jaar gecontroleerd te worden. De cyclus van inspectie hangt af van de
gevaarzetting van een boom. Een jonge boom op een locatie waar weinig mensen komen heeft
minder controle (want minder risico) nodig dan een oudere boom langs een drukke weg.
bomen
jong
halfwas
volgroeid
attentiebomen
risicobomen

inspectiecyclus
lage gevaarzetting
hoge gevaarzetting
1x / 5 jr.
1x / 3 jr.
1x / 3 jr.
1x / 3 jr.
1x / 3 jr.
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
2x / jr.

Het hangt van het type boom af (snel groeiend of langzaam groeiend) gecombineerd met de leeftijd
wanneer een boom gerekend wordt tot de jonge, halfwas of volgroeide fase. Snelgroeiende bomen
zijn wilg, populier en iep. Alle andere soorten worden tot de langzaam groeiende soorten gerekend.

fase
jong
halfwas
volgroeid

snel groeiend
< 10 jaar
10-20 jaar
> 20 jaar

langzaam groeiend
< 15 jaar
15-30 jaar
> 30 jaar

Attentiebomen zijn bomen waarbij een gebrek is waargenomen maar waarbij dat gebrek geen
aanleiding geeft om een boom als verzwakt en/of onveilig te beschouwen. Risicobomen zijn bomen
met een zichtbaar gebrek waarbij wel verzwakking het risico verhoogt en aanvullend onderzoek
uitgevoerd moet worden.
Inspectiepunten
Voor de vereiste controle voor de zorgplicht wordt tegenwoordig vooral gebruik gemaakt van de Visual
Tree Assessment (VTA). Deze methode is ontwikkeld door de Duitse professor C. Mattheck in de
jaren ’90 van de vorige eeuw. Hierbij wordt aan de hand van visueel zichtbare kenmerken vastgesteld
welke interne gebreken een boom heeft. Deze gebreken kunnen een verhoogd risico voor de
omgeving met zich mee brengen.
In de VTA-methode wordt gecontroleerd op de volgende punten:
- conditie => knoppen, bladbezetting en -kleur, dood hout, schimmels en aantastingen,
wondovergroeiing;
- breukvastheid => beschadigingen aan bast en stam, bastpatronen, kroonaanhechtingen;
- stabiliteit => scheefstand, wortelaanzetten, verdikte stamvoet.
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Inspectiegegevens
De inspecties worden uitgevoerd met behulp van een PDA (Personal Digital Assistent). Hierdoor
kunnen de inspectiepunten direct ingevoerd worden in het digitale groenbeheersysteem. De resultaten
zijn dan snel beschikbaar voor het maken van rapportages. Deze rapportages vormen mede de basis
voor het opstellen van planningen en begrotingen voor het planmatig onderhoud. Daarnaast geven
deze rapportages inzicht in de kwaliteit en situatie van het bomenbestand en tenslotte kan op deze
manier het uitvoeren van de zorgplicht aangetoond worden (logboek).
5.5 Reguliere beheer- en onderhoudsmaatregelen
Beheergroepen
Het bomenbestand in de gemeente is verdeeld in een aantal beheergroepen. De indeling van deze
beheergroepen is gebaseerd op de standplaats en/of een zeer specifieke onderhoudsvorm. Per
beheergroep is een beheerpakket van onderhoudsmaatregelen van toepassing. De benodigde
onderhoudsmaatregelen zijn gekoppeld aan de standplaats en de functie van een boom. De
maatregelen kunnen verschillen in aard, intensiteit en bewerkingspercentage. Gedurende de
ontwikkeling van de boom van jong naar oud wijzigt het karakter van het onderhoud. Bij jonge bomen
ligt de nadruk op het begeleiden van de boom naar de volwassen groeifase. Bij volwassen bomen ligt
de nadruk op het duurzaam in standhouden van de boom.
Beheergroep
Bomen in gazon
Bomen in beplanting
Bomen in verharding
Vormbomen
Knotbomen

Aantal
11.165
5.084
3.913
140
1.673

Eenheid
Stuks
Stuks
Stuks
Stuks
Stuks

Onderverdeling per beheergroep

Beheerpakketten
De onderhoudsmaatregelen in de beheerpakketten voor bomen zijn onder te verdelen in de volgende
algemene categorieën:
- controle en inspectie
- verzorgen
- inboeten (vervangen van bomen bij uitval door ziekte of niet aanslaan na aanplant)
Categorie
Controle en inspectie

Maatregel
Visuele boomcontrole

- bepalen benodigde werkzaamheden;

Verzorgen

Controle boomvoorzieningen
(boompaal, -band, -spiegel,
watergeefrand en drain)
Begeleidings-/jeugdsnoei

Vormsnoei

- behouden niet-natuurlijke kroonvorm (knot- en
vormbomen)

Inboeten

Doel
- bepalen benodigde werkzaamheden;
- opsporen ziekten en plagen;
- voldoen aan de wettelijk voorgeschreven
zorgplicht

- realiseren volwassen kroon
- realiseren evenwichtige kroon
- voorkómen verkeershinder (opkronen)

Bemesten

- in stand houden gezonde standplaats

Onkruidbeheersing (branden,
schoffelen)

- vrijhouden van de stamvoet van ongewenste
kruiden;

Vervangen niet aangeslagen
jonge aanplant
Watergeven

- in standhouden volledig bomenbestand
- aan laten slaan jonge aanplant
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6 planning
6.1 Groot onderhoud
Het groot onderhoud aan bomen betreft de begeleidingssnoei van jonge bomen, de
snoeiwerkzaamheden aan volgroeide bomen en het specifiek opkronen van bomen ten behoeve van
het verkeer.
De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats volgens de omschrijving op de opdrachtkaarten
Jaarlijks wordt een deel van bomenbestand ingepland voor groot onderhoud op basis van de
uitkomsten van inspectiegegevens.
6.2 Vervangingsprogramma
De planning van het vervangingsprogramma van dit beheerplan geldt van 2013 tot en met 2016. Uit
de evaluatie is een aantal aanbevelingen naar voren gekomen die betrekking heeft op deze planning.
Aanbevelingen:
het jaar 2013 voornamelijk gebruiken om de niet uitgevoerde projecten van de vorige
beheertermijn af te ronden;
aan de bezwaren van de belanghebbenden rond de planning, waar mogelijk, tegemoet
komen: dit gaat vooral om fasering (grotere ingrepen over meer jaren verdelen);
In de planning zijn de genoemde aanbevelingen overgenomen.
Met ingang van dit beheerplan wordt voor het eerst gestart met een VTA-inspectie. Het is de
bedoeling dat deze inspectie jaarlijks plaatsvindt volgens de eerdere genoemde inspectiecycli in
hoofdstuk 5. Jaarlijks worden de uitkomsten van deze inspectie opgenomen in het
vervangingsprogramma. Het gaat dan vooral om bomen met verhoogde veiligheidsrisico’s.
Daarnaast zijn de bomen opgenomen van de locaties waar bewoners overmatige overlast
ondervinden. Tenslotte zijn alle fasen van de lopende bomenplannen weergegeven in de planning.
De ingeplande projecten voor de komende vier jaar zijn in de bijlage opgenomen.
Naast het vervangingsprogramma is er een aantal bomenplannen ontwikkeld voor straten waar
knelpunten zijn, maar die (nog) niet in aanmerking komen om opgenomen te worden in de planning.
Voor deze straten is een plan gemaakt waarbij in geval van uitval van een enkele boom bekend is hoe
te handelen:
1. geen vervanging vanwege onvoldoende ruimte;
2. herplant door een andere boomsoort (meestal kleiner);
3. en/of het extra zorg besteden aan het maken van de nieuwe groeiplaatsen.
Deze geleidelijke uitvoering heeft als voordeel dat niet in één keer de hele straat kaal is en de kosten
over een langere periode verspreid worden. Nadeel van deze methode is dat soms pas op zeer lange
termijn de knelpunten opgelost zijn. Daarnaast geeft deze methode tijdens de uitvoering van het
bomenplan, die jaren kan duren, een rommelig straatbeeld door verschillende boomsoorten. Deze
manier van vervangen geeft ook een groot zichtbaar verschil in leeftijdsopbouw van bomen per straat
en stadium van groeiontwikkeling.
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7 Financiën
7.1 Algemeen
In dit hoofdstuk komt aan de orde welke financiële en personele middelen nodig zijn om het beheer en
onderhoud aan de bomen in de gemeente Den Helder uit te voeren.
Genoemde kosten zijn gebaseerd op het onderhoudsniveau basis voor het gehele areaal. De nieuwe
beleidsrichtlijnen bieden handvatten om hier binnen te differentiëren: meer onderhoud plegen aan
bomen waarin het waard is om te investeren en in andere bomen juist was minder. Hiervoor moeten
de bomen ingedeeld worden in bepaalde functiegroepen. Uitgangspunt hierin is dat de benodigde
kosten van het onderhoud niet door het differentiëren zullen stijgen. Tijdens de uitwerking van dit
beheerplan was de toewijzing van de bomen in de verschillende functiegroepen nog niet afgerond en
is de differentiatie daarom nog niet in het beheerplan weergegeven.
De mogelijkheden voor het toepassen van
verschillende onderhoudsniveaus zijn op dit moment
overigens wel beperkt. Het beschikbare
onderhoudsbudget is weliswaar toereikend om het
areaal op het niveau basis te onderhouden, maar in
de huidige beheerbegroting is, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld het onderhoud aan wegen, geen
afschrijving voor het stedelijk groen opgenomen.
Bomen hebben geen oneindige levensduur. In de
stedelijke omgeving hebben ze zelfs een beperkte
levensduur in vergelijking met de natuurlijke
omgeving. Uitgegaan wordt van een gemiddelde
levensduur van 60 jaar.
Het ontbreken van de middelen om bomen na het
einde van hun levensduur te verwijderen en te
vervangen brengt consequenties met zich mee. De
beheerder heeft de verplichting in te grijpen in geval
van (on-)veiligheid bij bomen. De kosten hiervan
worden tot nu toe gefinancierd vanuit het budget
voor regulier onderhoud. Daarnaast moet de
beheerder voldoen aan de opgelegde herplantplicht.
Ook dit wordt bekostigd uit het budget voor regulier
onderhoud. Op deze manier ontstaat opbouw van
achterstallig onderhoud. Hierdoor is het niet meer
mogelijk het huidige areaal bomen op niveau basis
te onderhouden.
Dit kan dan weer zorgen voor vermindering van de opbrengsten van groen in de gemeente. Want
hoewel het niet altijd voor iedereen even duidelijk is en er nog niet voldoende onderzoeken zijn
uitgevoerd om alle facetten in beeld te krijgen, levert kwalitatief hoogwaardig groen geld op en
misschien wel meer dan dat het kost. De baten van het groen in het stedelijke gebied zijn zowel
economisch, als sociaal en maatschappelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan waardeverhoging van de
huizen en besparing op de ziektekosten. Deze baten gelden voor de overheid, maar ook voor
projectontwikkelaars en woningcorporaties, voor bedrijven en winkelcentra en ook voor de burger. Zie
voor meer informatie ook de verwijzing naar enkele recente onderzoeken in de bijlage.
Het benodigde budget, om dit knelpunt in het beheer van het stedelijk groen en specifiek voor bomen
op te lossen, wordt daarom meegenomen in de kadernota 2014-2017.
7.2 Financieel overzicht
Begin 2012 heeft adviesbureau Cyber de werkpakketten voor het onderhoud aan het groen opnieuw
samengesteld. Het uitgangspunt was om met het pakket aan onderhoudsmaatregelen het openbaar
groen te kunnen onderhouden op niveau basis.
De bewerkingspercentages en de frequenties die gehanteerd worden voor de
onderhoudsmaatregelen in deze werkpakketten liggen lager dan in de pakketten waar tot nu toe mee
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gewerkt werd binnen de gemeente. Het advies bureau heeft naast de uitgegeven landelijke normen
van het Instituut voor Milieu- en Agrotechniek (IMAG) en Elsevier vooral ook gebruik gemaakt van
ervaringscijfers elders in het land. De komende termijn van dit beheerplan (vier jaar) wordt het
onderhoud aan het groen volgens deze nieuwe werkpakketten uitgevoerd. Op enkele momenten
tijdens deze termijn en aan het einde ervan worden de pakketten geëvalueerd en waarnodig
aangepast.
Gevolg van de nieuwe werkpakketten is dat het budget voor bomen in de begroting van 2013
toereikend is voor het uitvoeren van regulier en groot onderhoud. Maar, zoals eerder al is opgemerkt,
blijft het, vanwege het ontbreken van een budget voor afschrijving, niet mogelijk om dit volledig uit te
voeren. Een deel van het budget moet gebruikt worden om de veiligheid te waarborgen en te voldoen
aan de opgelegde herplantplicht.
De benodigde middelen voor het onderhoud van het stedelijk groen zijn in onderstaande tabel volgens
de nieuwe gegevens weergegeven voor het beheerniveau basis. De genoemde kosten zijn excl. btw.

Beheer en Onderhoud

Kosten per jaar

Beheer (BOR)

2 fte

Inspecties: VTA controle

€ 12.500,=

Dagelijks en groot onderhoud bomen
(niveau basis)

3e leveranties: € 154.250,=
Aantal uren: 7274

Vervangingskosten bomen
(afschrijvingstermijn 60 jaar)

€ 150.000,=
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8 Communicatie
8.1 Interne communicatie
In het belang van het ontwikkelen en behouden van een gezond bomenbestand is een integrale
manier van denken en werken noodzakelijk. Dit valt of staat met een goede interne communicatie.
Communicatie over de eisen die bomen stellen om te kunnen groeien (het programma van eisen over
ruimte, klimaat, grondsoort etc.), over beschermende maatregelen tijdens werkzaamheden, over de
waarde van bomen en alle andere aspecten die in dit beheerplan aan de orde zijn gekomen. Het
betrekken van beheerders bij de voorbereiding van (herinrichtings-)plannen kan veel schade en/of
teleurstelling in het beoogde resultaat op de langere termijn voorkomen. In de afgelopen jaren is hierin
al veel vooruitgang geboekt maar het kan nog beter. In de komende vier jaar (de looptijd) van dit
beheerplan zal de vanzelfsprekendheid van de betrokkenheid van beheerders nog verder uitgewerkt
worden. Daarnaast is het noodzakelijk afspraken vast te leggen over boombeschermingsmethoden
tijdens uitvoeringswerkzaamheden in de openbare ruimte. Op het gebied van boombescherming zijn
op dit moment wisselende resultaten te zien. Informatie-uitwisseling en vastlegging van afspraken is
ook een onderdeel van de uitwerking van dit plan in de komende vier jaar.
8.2 Externe communicatie
Beheer en onderhoud aan bomen is een gemeentelijke verantwoordelijkheid die direct bewoners
raakt. Het heeft directe invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. Goede communicatie is daarom
belangrijk. Het biedt gelijktijdig mogelijkheden voor het verbeteren van plannen door aan te sluiten op
de vragen en wensen van bewoners.
Van groot belang voor een goede communicatie is:
1. kennis van zaken, zowel van het groene vakgebied, van wettelijke procedures als van
communiceren;
2. consequent handelen, iedereen weet waar hij of zij aan toe is en dit geeft begrip in lastige
situaties;
3. betrokkenheid, bij het groene vakgebied maar ook vanuit de gemeente naar bewoners zodat
positief draagvlak kan ontstaan voor uitvoeringsplannen.
Er zijn wettelijke regels waarvan niet kan worden afgeweken. Daarnaast kent de gemeente richtlijnen
en adviezen. Voor het beheer en onderhoud aan bomen zijn dit het al eerder genoemde beleidsplan
bomen en dit beheerplan bomen. Voordat gecommuniceerd wordt met bewoners, wordt daarom eerst
per onderhoudsplan gekeken naar de volgende aspecten:
technische kwaliteit
ruimtelijke kwaliteit
(boom-)veiligheid
beheerbaarheid
beleid gemeente
budget
Vervolgens worden de verschillende onderhoudsplannen voorbereid. Dit totaalplaatje bepaalt de
speelruimte van de bewoners over de mate van inspraak. Als blijkt dat binnen de speelruimte vanuit
de bewoners geen eenduidige vraag of mening uit de buurt naar voren komt, dan is de gemeente de
eindbeslisser.

Overzicht communicatie
Onderwerp
Beheerplan
Snoeiwerkzaamheden
VTA-controles
kapvergunning
kapwerkzaamheden gemeentelijke bomen
ziekten en plagen

Communicatievorm
krant en website
brief*, krant en website
krant en website
brief*, krant en website
brief*, krant en website
krant en website

Termijn / periode
na vaststelling plan
1 week van te voren
1 week van te voren
wettelijke termijn (8 weken)
1 week van te voren
voorjaar

* bewonersbrieven worden verstuurd wanneer er een groter aantal belanghebbenden is of als de
ingreep meerdere beeldbepalende bomen betreft.
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Bijlage 2
Onderzoeken en publicaties met betrekking tot de meerwaarde van stedelijke groen
Groen als medicijn
Er kan jaarlijks 95 miljoen euro bespaard worden op ziektekosten bij mensen met depressie en
angststoornissen als er in stedelijke wijken in Nederland tien procent meer groen komt. Met deze
berekening komt adviesbureau KPMG in opdracht van het ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie, gisteren tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) op de
Amsterdamse VU.
Volgens Jerwin Tholen, social director Duurzaamheid bij KPMG, betekent dit dat er veel meer
onderzoek moet komen naar de relatie tussen groen in de omgeving en minder patiënten. „Het heeft
mij enorm verbaasd dat toen wij deze onderzoeksvraag kregen, er nauwelijks onderzoeken waren die
we konden gebruiken terwijl er zoveel potentiële winst te behalen valt”, aldus Tholen.
Wel benadrukt de KPMG-onderzoeker dat er op dit moment nog kanttekeningen zijn. „We hebben
gekeken naar de correlatie, maar niet naar causale verbanden. Die moeten nog verder onderzocht
worden. Ook weten we bijvoorbeeld niet welk groen, dus bos, moestuin, park er precies voor dit
effect verantwoordelijk is
Bron: Spits 12-4-2012
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