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Inleiding
Aanleiding
Voor u ligt de beleidsnota, die speciaal aandacht schenkt aan
de bomen in de gemeente Margraten. De gemeente bezit een
bijzondere groenstructuur met daarbinnen een waardevol en
gevarieerd bomenbestand, dat in hoge mate beeldbepalend
is in zowel de kernen als in het omringende landschap. Met
name ten behoeve van het behoud en de versterking van het
unieke karakter van het Nationaal Landschap Heuvelland,
waarvan de gemeente een onderdeel is, is het noodzakelijk te
streven naar een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur en
daarmee naar een kwalitatief hoogwaardig bomenbestand.
Het Heuvelland heeft een schitterend, bijna idyllisch landschap
dat zowel lokaal, regionaal als nationaal van belang is en zeer
gewaardeerd wordt door de eigen bewoners en bezoekers.
In dit, in velerlei opzichten waardevolle, landschap, waarin
groen en bebouwing harmonieus samengaan, vormen bomen
belangrijke bouwstenen. Bomen dragen met hun specifieke
kwaliteiten, functies, maten en verschijningsvormen op een
geheel eigen, onnavolgbare wijze bij aan het geologisch,
ecologisch, cultuurhistorisch, agrarisch, recreatief en esthetisch
waardevolle landschap van de gemeente Margraten en het
Nationaal Landschap Heuvelland.
De positie van bomen in dat landschap is en wordt in hoge
mate bepaald door menselijk handelen in verleden, heden
en toekomst. Momenteel maakt de continue stroom van
grootschalige en kleinschalige, geplande en niet geplande
ontwikkelingen het behouden van een goed functionerend
bomenbestand niet eenvoudig. Het kan hierbij gaan om zeer
diverse ontwikkelingen die kunnen variëren van het toevallig
afsterven van een boom in een laan ten gevolge van een
verkeersongeval tot het verlies van bomen en groen ten
behoeve van dorpsuitbreiding of agrarische schaalvergroting.
Om te voorkomen dat het grotere landschappelijke verband
en het verleden en de toekomst daarbij uit het oog worden
verloren, is een bewust en een integraal gemeentelijk beleid

nodig. Het formuleren, vastleggen en uitvoeren van een
dergelijk bomenbeleid is een voorwaarde en een middel om de
positie en de kwaliteit van het bomenbestand in het landschap
te behouden en te versterken.
Doel van deze bomenbeleidsnota
De aanwezige bomen, houtopstanden en ook al het overige
groen in de gemeente Margraten zijn geen opzichzelfstaande
voorzieningen, maar maken integraal deel uit van het gehele
woon- en leefmilieu van mens en dier. Naast het bevorderen van
de leefbaarheid hebben boombeplantingen en houtopstanden
binnen de gemeente Margraten meerdere functies te vervullen.
Zij vervullen in de kernen en het buitengebied van de gemeente
ecologische-, milieu-, beeldbepalende-, structurerende-/
ordenende-, educatieve-, recreatieve- en economische functies.
Door het vervullen van al deze functies is het bomenbestand
van de gemeente een waardevol bezit dat in de toekomst
behouden dient te worden. Zoals eerder al is opgemerkt is een
duidelijk geformuleerd beleid een voorwaarde en een middel
voor het nu en in de toekomst behouden en ontwikkelen van
het bomenbestand.
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Bomenbeleid

Visie op bomen
- algemene visie op de functies
en waarde van bomen en een
goede bomenstructuur
- visie op de functies en
waarde van bomen en een
goede bomenstructuur in de
gemeente Margraten

Verankering bomenbeleid
- bomenstructuurplan: behoud,
ontwikkeling en wijziging van
de bestaande bomenstructuur
- lijst van beschermingswaardige
bomen
- randvoorwaarden en uitgangspunten met betrekking tot het
gebruik van bomen

Juridisch kader
- kapverordening
- boswet

gemeentelijke visie op het belang
van bomen op zichzelf en hun
aanwezigheid in de gemeente
Margraten

beleidsstukken om de gemeentelijke visie op haar bomenbestand
te verankeren in het beleid voor
de komende 10 à 15 jaar.

Deel I: de bomenbeleidsvisie
Het bomenbeleid omvat allereerst de visie ten aanzien van de
universele waarde van bomen. Daarnaast worden de specifieke
waarden die bomen bezitten in de gemeente Margraten
vastgesteld.
Deel II: verankering van de bomenbeleidsvisie
In deel II wordt aangegeven welke instrumenten nodig zijn
om de beleidsvisie van de gemeente Margraten op haar
bomenbestand te realiseren. Deze middelen zijn:
•

•

instrumenten ter bescherming
van het bomenbestand in de
gemeente Margraten

figuur 1: De onderdelen van het bomenbeleid.



In figuur 1 is schematisch aangegeven uit welke onderdelen
het vast te leggen bomenbeleid bestaat. Het bomenbeleid valt
daarbij in drie onderdelen uiteen. Het eerste gedeelte omvat
de visie op het bomenbestand, het tweede gedeelte omvat de
verankering van de visie in het beleid en het derde gedeelte
omvat de juridische bescherming van het bomenbestand in
de gemeente Margraten. In onderstaande tekst worden de
opbouw van het bomenbeleid en daarmee de opbouw van
deze bomenbeleidsnota toegelicht.
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•

Het bomenstructuurplan: In dit structuurplan, al dan niet
als onderdeel van een ander plan, wordt de waarde van
de bestaande bomenstructuren onderkend en wordt richting gegeven aan de toekomstige ontwikkeling daarvan;
De lijst van beschermingswaardige bomen: Op basis van
objectieve beoordelingscriteria wordt een lijst van waardevolle en monumentale bomen opgesteld, die daardoor
actief bescherming genieten;
De randvoorwaarden en uitgangspunten met betrekking
tot het gebruik van bomen: Dit is het toetsingskader aan
de hand waarvan de huidige en gewenste bomenstructuur
ontwikkeld en beheerd dient te worden.

Van de hierboven genoemde instrumenten worden in deel II de
randvoorwaarden en uitgangspunten vastgesteld, zodat het
College hier invulling aan kan geven. Deel II vormt daarmee de
verankering van de bomenbeleidsvisie. De gemeente Margraten
onderkent hiermee, dat deze instrumenten noodzakelijk zijn

voor het voeren van een doeltreffend bomenbeleid.
Toekomstige wijzigingen, waarmee de instrumenten bij de
tijd worden gehouden, worden door het College doorgevoerd
binnen de randvoorwaarden en uitgangspunten, die ten aanzien
van het betreffende instrument zijn vastgesteld in de Raad.
Deel III: juridisch kader
Zonder een op het bomenbeleid toegesneden juridisch kader
mist de gemeente Margraten de juridische instrumenten om
handhavend en regulerend te kunnen optreden. Daarom is
het van belang, dat het huidige kapvergunningstelsel wordt
aangepast aan de toekomstige beleidssituatie. Deel III van deze
bomenbeleidsnota omvat een voorstel tot aanpassing van het
kapvergunningstelsel.
Werkingsfeer bomenbeleidsnota
Teneinde aan te geven welke bomen er binnen de
werkingssfeer van de bomenbeleidsnota vallen, worden hier
een aantal begrippen met betrekking tot bomen genoemd,
waarop de bomenbeleidsnota in ieder geval van toepassing
is. Het bomenbeleid handelt om het geheel van bomen en
houtopstanden, dat aanwezig is in de gemeente Margraten,
zowel in het publieke als in het private domein. Bomen komen
daarbij voor als solitaire eenheid, maar zijn ook aanwezig
als boombeplanting: bomenrij, singel, laan, bomenweide
(waarvan de hoogstamfruitboomgaard en de populierenweide
voorbeelden zijn) en boomgroep. Onder houtopstanden worden
die landschapselementen verstaan die worden gedomineerd
door bomen. Het gaat daarbij om (hakhout)bossen, bosplantsoenen, houtwallen, houtkanten (houtwal zonder wal, doorgaans
bosrelict, beplante flank holle weg, graft of nieuwe natuur) en
erfbeplanting.
Struwelen, die veelal onlosmakelijk verbonden zijn met
houtopstanden, worden in de bomenbeleidsnota niet specifiek
belicht. Daar waar met betrekking tot houtopstanden niet specifiek wordt gedoeld op de bomen, wordt het geheel aan bomen,
struiken en kruiden bedoeld. Laagstamfruitboomgaarden
worden eveneens buiten beschouwing gelaten in de bomenbeleidsnota, aangezien deze ‘bomen’ in klasse van grootte

overeenkomen met struweel. De windsingels rond de laagstamfruitboomgaarden behoren, voor zover ze bestaan
uit door bomen gedomineerde houtopstanden, wel tot de
bomenstructuur en worden daarom als onderdeel van deze
bomenbeleidsnota beschouwd.
In het geval wordt gesproken over de bomenstructuur wordt
het geheel aan bomen en houtopstanden bedoeld.

Deze bomenbeleidsnota is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen de gemeente Margraten en Heukelom
Verbeek landschapsarchitectuur uit Gulpen. Bij realisatie van
het voorstel tot de herziening van het kapvergunningstelsel
is door de gemeente Margraten en Heukelom Verbeek
landschapsarchitectuur nauw samengewerkt met mr. B.M.
Visser, Juridisch Raadgever Natuur, Bos en Landschap uit
Winterswijk.

© heukelom verbeek landschapsarchitectuur / gemeente margraten



10

© heukelom verbeek landschapsarchitectuur / gemeente margraten

DEEL I
De Bomenbeleidsvisie
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1	 De bomenbeleidsvisie
Bomen zijn geen op zichzelf staande elementen, maar een
wezenlijk onderdeel van het gehele woon- en leefmilieu van
mens en dier. Bomenstructuren dooraderen de gehele gemeente
Margraten, waarbij deze structuren, zoals de hellingbossen en
hoogstamfruitboomgaarden in het buitengebied, onlosmakelijk
verbonden zijn met het landschap. Naast het bevorderen
van de leefbaarheid, buurten met boeiend en bloeiend groen
worden steevast beter gewaardeerd dan buurten zonder
groen, vervullen boombeplantingen en houtopstanden binnen
deze ‘groene’ gemeente meerdere functies, namelijk een
beeldbepalende, structurerende/ordenende, ecologische-,
educatieve-, recreatieve-, economische en milieu- functie. Voor
het adequaat vervullen van al deze functies is een duidelijk en
evenwichtig geformuleerde visie een voorwaarde. In paragraaf
1.1 wordt allereerst ingegaan op de universele waarde en
functies van bomen. Daarna wordt per functie aangegeven
waarom boombeplantingen en houtopstanden van belang zijn
voor de gemeente Margraten. Daarnaast wordt aangegeven
waarom de gemeente Margraten het van belang acht deze
boombeplantingen en houtopstanden te onderhouden en
waar nodig bomenstructuren te wijzigen of te ontwikkelen.
Paragraaf 1.2 geeft vervolgens de overkoepelende visie van de
gemeente Margraten op het bomenbestand, dat zij binnen haar
gemeentegrenzen heeft.

1.1

Bomenbeleidsvisie gemeente Margraten

1.1.1

Beeldbepalende functie

Algemeen
Groen in het algemeen en bomen in het bijzonder leveren
een bijdrage aan de visuele kwaliteit (aantrekkelijkheid) van
de woonomgeving. Daarnaast draagt een groene kwaliteit in
de openbare ruimte bij aan de architectonische vormgeving
van de woonomgeving en daarmee aan de identiteit van de
kernen. Het toepassen van verschillende vormen en typen
boombeplantingen en houtopstanden bepaalt en versterkt het
gebiedseigen karakter en de geschiedenis, kortom het beeld,
de identiteit, van een buurt, kern, of landschap.
Situatie gemeente Margraten
Op dit moment kent de gemeente Margraten twee belangrijke
bomenstructuren die een groot deel van de ‘groene’ identiteit
van de gemeente dragen en daarnaast kenmerkend zijn voor het
Nationaal Landschap Heuvelland. De eerste beeldbepalende
bomenstructuur die van belang is in de gemeente Margraten
is het karakteristieke hellingbos, dat aan de westzijde van de
gemeente de overgang naar het Maasdal markeert. Aansluitend
hieraan zijn hellingbossen aanwezig op de wanden van de
oost-west georiënteerde (droog)dalen, die de gemeente als
het ware opdelen in oost-west georiënteerde stroken. Deze
hellingbossen worden doorgaans begeleid door agrarisch
gebied, dat wordt gedomineerd door houtkanten in de vorm
van graften, holle wegen en hagen. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar
in het dal van de Noorbeek en de Termaardergrub.
De tweede beeldbepalende bomenstructuur wordt gevormd
door de hoogstamfruitboomgaarden, die rond de verschillende
kernen in de gemeente aanwezig zijn en her en der in het
buitengebied groene massa’s vormen. Hun karakteristieke
bloei maakt ze kenmerkend voor het landschap in de gemeente

1

2

3
1	 De bossen op de hellingen
van de Termaardergrub.
2	 Hoogstamfruitboomgaarden in de omgeving van
Eckelrade.
3	 Houtkanten langs de Bergstraat in Banholt.
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Margraten. Tijdens de bloei vormen de fruitbomen dan ook een
ware toeristische attractie. Bij bijvoorbeeld Eckelrade liggen
de hoogstamfruitboomgaarden als een ring rond de kern.
Eckelrade is daarmee een van de weinige kernen waarbij deze
ring van hoogstamfruitboomgaarden nog grotendeels intact is.

1

2

3
1	 De boomgaard op het
Loverixplein in Banholt.
2	 Twee monumentale Bruine
beuken flankeren de Mariagrot in Banholt.
3	 Zicht op de monumentale
boombeplanting van het
kasteel van Mheer.

14

Naast de voornoemde bomenstructuren zijn op een lager
schaalniveau nog andere beeldbepalende boomstructuren aan
te wijzen, die onlosmakelijk verbonden zijn met de identiteit
van het landschap en de kernen. Op de vrijwel boomloze
plateaus binnen de gemeente fungeren boombeplantingen en
houtopstanden met name als markering van wegkruisingen,
holle wegen, wegkruisen en kapellen. Ze bepalen, tezamen
met de weidsheid van het landschap, de identiteit van de
plateaugebieden.
Ook binnen de dorpen en kernen zijn bomenstructuren aanwezig.
De kernen binnen de gemeente Margraten kennen weinig
lijnvormige boombeplantingen. Deze komen bijna uitsluitend
voor in de nieuwe buurten van de dorpen Margraten en Cadier
en Keer, zoals langs de Margrietstraat in Cadier en Keer. De
veelal solitaire bomen en boomgroepen die aanwezig zijn in
de dorpen en kernen fungeren als markante beeldbepalende
elementen, die de specifieke identiteit van de verschillende
kernen bepalen. Deze bomen, deels nutsbomen, die op de
langs de weg gelegen erven aanwezig zijn, en deels bomen
ter markering van bijzondere gebouwen en beelden, zijn vanuit
het historisch perspectief gezien van bijzonder groot belang
voor de kern. Voorbeelden van bomen die de identiteit van een
kern bepalen zijn bijvoorbeeld de hoogstamfruitboomgaard op
het Loverixplein in de kern Banholt en de dominant aanwezige
Bruine beuken bij de Mariagrot in diezelfde kern. Hieraan is
de kern Banholt direct herkenbaar ten opzichte van de andere
kernen. Een tweede voorbeeld is de opvallend aanwezige
monumentale boombeplanting in het park bij het kasteel
van Mheer. Daarnaast vormen de parken van kasteel Mheer,
klooster Blankenberg, huize Sint Jozeph en de Amerikaanse
begraafplaats karakteristieke en monumentale eenheden, die
een bijzondere en monumentale boombeplanting kennen en
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vanwege dit monumentale beeld van groot belang zijn voor de
identiteit en herkenbaarheid van het landschap.
Visie
De gemeente Margraten acht het van belang, dat de identiteit
en de groene waarde van het Nationaal Landschap Heuvelland
via het bomenbeleid wordt behouden, hersteld en ontwikkeld.
Ditzelfde geldt voor de groene component van de kernen. Via
het bomenbeleid kan de identiteit van de verschillende kernen
gewaarborgd blijven en verder worden versterkt.

1.1.2

Structurerende / ordenende functie

Algemeen
Naarmate een dorp of stad groeit, is ordening steeds
belangrijker om nog enigszins oriëntatie binnen de toenemende
complexiteit mogelijk te maken. Door structurerend groen in
onder meer de vorm van bomen neemt de ‘afleesbaarheid’
van de bebouwde omgeving toe. Met afleesbaarheid wordt het
gemak bedoeld, waarmee delen van een dorp of stad herkend
worden en inwoners en bezoekers zich kunnen oriënteren en
de weg kunnen vinden. Bomen kunnen op basis van hun maat
en verschijningsvorm onder andere de hiërarchie in wegen- en
stratenpatroon ondersteunen en ervaarbaar maken. Ook dragen
zij met hun beeldbepalende functie bij aan de herkenbaarheid
van kernen, wijken en het buitengebied en maken daarmee een
betere oriëntatie binnen de omgeving mogelijk.
Situatie gemeente Margraten
Margraten en Cadier en Keer onderscheiden zich van de andere
kernen in de gemeente Margraten, doordat in meerdere buurten
van deze dorpen herkenbare boomstructuren aanwezig zijn.
Hiermee is een duidelijk verschil aanwezig tussen de beide grote
kernen, Margraten en Cadier en Keer, en de landelijke kernen,
waarin lijnvormige boombeplantingen nagenoeg afwezig zijn.
Het in de bomenstructuur benadrukken van de hiërarchie in
wegen en/of de opbouw van de stedenbouwkundige structuur
vergroot de afleesbaarheid van de omgeving als geheel en/of
van verschillende delen daarvan. De enige weg in de gemeente
Margraten die duidelijk een min of meer continue begeleidende
boombeplanting kent is de N278, die Maastricht met Aachen
verbindt. In het Nationaal Landschap Heuvelland behoren
wegbegeleidende bomenrijen en lanen niet tot het traditionele
landschapsbeeld uitzonderingen als de laan naar klooster
Blankenberg en de laanbeplantingen op de Amerikaanse
begraafplaats daargelaten. Lijnvormige houtopstanden
(houtkanten, houtwallen) vormen hier op veel plekken de
wegbegeleidende beplanting.
Van oudsher kent de gemeente in het buitengebied structurerend
groen in de vorm van de hoogstamfruitboomgaarden rondom de

kernen en helingbossen op de dalwanden. Door hun specifieke
locatie binnen het landschap geven zij een duidelijk afleesbare
structuur aan het landschap.
Binnen de historische kernen zijn het de beeldbepalende
bomen, die de ordening van de functies in de kern weergeven.
Het specifieke soortgebruik is in dit geval bepalend. Zo zijn
bijvoorbeeld Lindes, Beuken en Paardenkastanjes vaak
te vinden bij de religieuze en wereldlijke instellingen en bij
bouwkundige elementen, die daar symbool voor staan,
zoals kapellen, wegkruisen en poorten. Daarnaast grenzen
hoogstamfruitboomgaarden ook in kernen op meerdere
plekken aan de wegenstructuur, waardoor ongemerkt een
wegbegeleidende en beeldbepalende bomenstructuur van
fruitbomen is ontstaan. Voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld
enkele hoogstamfruitboomgaarden die in de kern Eckelrade
aan de doorgaande weg grenzen.

4

5

Visie
Ten behoeve van het hebben van een goede bomenstructuur
is een globaal bomenstructuurplan opgesteld voor de kernen,
waarin wordt aangegeven hoe in de gemeente Margraten een
duurzame bomenstructuur behouden, ontwikkeld en waar
nodig hersteld kan worden. Het bomenstructuurplan voor
het buitengebied wordt in een later stadium vastgelegd in het
landschapsontwikkelingsplan.
6

4
5
6

De begeleidende boombeplanting langs de
N278.
De bossen op de hellingen van de Termaardergrub.
Fruitboomgaarden
in
Eckelrade liggen soms
direct aan de weg.
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1.1.3

1

2

3

1	 De Das.
2	 De Hazelworm.
3	 De Mannetjesorchis.

16

Ecologische functie

Algemeen
Bomen en groen in het algemeen spelen een wezenlijke rol
binnen de ecologische structuren van het landschap. Binnen
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG) spelen bomen een essentiële rol
binnen de natuurdoeltypen voor bos. Bomen bieden onderdak
aan velerlei organismen, van broedvogels en zoogdieren tot
op bepaalde boomsoorten aangewezen insecten, mossen en
paddestoelen. Daarnaast creëren bomen met hun wortelgestel
en het blad, dat in de herfst van de bomen valt, specifieke
bodemcondities voor de aanwezigheid van bijzondere kruidenvegetaties en insectenpopulaties. Ook fungeren bomenstructuren als geleidingsroutes voor bijvoorbeeld vleermuizen.
Bomen dienen tevens als voedsel voor een hele reeks insecten
(zoals Galwespen en tal van bladluizensoorten), planten
(bijvoorbeeld de bij Flora- en faunawet beschermde Maretak),
zoogdieren (bijvoorbeeld Reeën en Eekhoorns) en broedvogels
(bijvoorbeeld de Vlaamse gaai en tal van zaadeters). De ecologische functie is niet alleen van toepassing op bomen in het
buitengebied. Bomen in de kernen hebben dezelfde ecologische
functie, alleen is door de gefragmenteerde aanwezigheid van
bomen en de aanwezigheid van tal van omgevingsfactoren, die
in het buitengebied nagenoeg afwezig zijn, voor deze functie
een beperktere, maar nog altijd belangrijke rol weggelegd
als onderdak, voedselbron en geleidingsroute voor een groot
aantal planten en diersoorten.

dorpen en kleinere kernen wordt de ecologische functie
van de bossen vervolgens overgenomen door de fruitboomgaarden, erfbeplantingen, beplante perceelranden en
de boombeplantingen in het openbare domein van de kernen/
dorpen. Op de plateaus zijn buiten de boombeplantingen in
en rondom de kernen weinig bomen aanwezig. De rondom
de kernen aanwezige boombeplantingen vormen dan ook
ecologische snippers in de verder open en in agrarisch gebruik
zijnde plateaugebieden.
Binnen de gemeente Margraten zijn planten- en dierenpopulaties
op een aantal plekken met elkaar verbonden, door met
name de ligging van de hellingbossen op de wanden van de
droogdalen en de groene verbindingen tussen de bossen
onderling. Hierdoor kan onderlinge uitwisseling van individuen
plaatsvinden. Dieren moeten zich kunnen verplaatsen tussen
verschillende gebieden op zoek naar voedsel, soortgenoten en
geschikte voortplantingsplaatsen. Het Stimuleringsplan natuur,
bos en landschap (Provincie Limburg, 2002) noemt daarbij voor
de gemeente Margraten specifieke diersoorten als de Das, de
Eikelmuis, de Hazelworm, de Vroedmeesterpad en de Groene
specht. Veel planten hebben tevens een zeker areaal nodig om
te kunnen gedijen. Ook voor de flora in de gemeente Margraten
geeft het Stimuleringsplan aandachtssoorten aan die zijn
gebonden aan boombeplantingen en houtopstanden, zoals de
Amandelwolfsmelk, het Berghertshooi, de Mannetjesorchis en
de Wilde hyacint.

Situatie gemeente Margraten
De verschillende boombeplantingen en houtopstanden binnen
en buiten de kernen in de gemeente Margraten vormen een
leefgebied voor verschillende planten en dieren. Belangrijke
boombeplantingen en houtopstanden zijn daarbij het Savelsbos, de bossen op de Mettenberg, de Bundersberg en de
Schiepersberg bij Cadier en Keer en de rond de kernen aanwezige hoogstamfruitboomgaarden. De (droog)dalen, die
worden gekenmerkt door beboste dalwanden dooraderen
vanaf het Maasdal een groot deel van de gemeente. Bij de

Visie
De gemeente Margraten stimuleert de ontwikkeling van de
bomenstructuur in het kader van de ontwikkeling van de EHS
en de POG. Door ontwikkeling van de bomenstructuur bestaat
de mogelijkheid, dat beschermde en/of bedreigde flora en fauna
zich via ontwikkeling van de bomenstructuur hersteld of haar
plek weet terug te vinden in het landschap van de gemeente
Margraten.
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1.1.4

Educatieve functie

Algemeen
Een aspect van groen en bomen is, dat mensen al dan niet
bewust kennismaken met natuurlijke processen. Door het
uitlopen van de knoppen, het bloeien van de fruitboomgaarden,
het verkleuren en vallen van de bladeren en de vorming
van vruchten, zoals kastanjes en eikels, zijn de jaargetijden
beleefbaar. Ook zullen kinderen de natuur leren kennen en
waarderen door op te groeien in een groene omgeving. De
aanwezigheid van natuurlijk, ‘wild’ en ongepland groen in
of nabij de woonomgeving, waarvan bomen een belangrijk
deel uitmaken, worden door kinderen gewaardeerd. Deze
beplantingen doen een beroep op hun verbeeldingkracht en
inventiviteit en stimuleren daarmee de ontwikkeling van creatieve processen bij kinderen. Het ontstaan van boomhutten
en andere constructies in openbaar groen zijn daar een goed
voorbeeld van. Schooltuinen kunnen extra ondersteuning
bieden bij de educatie over het functioneren van de natuur.
Hoogstamfruitboomgaarden kunnen hierbij als schooltuin
worden ingezet. De educatieve functie hangt daarnaast nauw
samen met de recreatieve functie, in die zin, dat door recreatie
indrukken worden opgedaan van de verscheidenheid die de
natuur te bieden heeft en het effect dat de seizoenen op de
natuur heeft.
Landschapselementen vragen om beheer en onderhoud. Zo
kan het afzetten van hakhout een grote ruimtelijke impact
hebben. Voorlichting over het beheer en onderhoud van
landschapselementen is van groot belang, te meer omdat de
ecologische waarde van een landschapselement afhangt van
de mate aan onderhoud die eraan wordt gepleegd.

onderhouden door basisscholieren. Ook via de Nationale
Natuurwerkdag kunnen mensen kennismaken met de natuur
en dus met het wel en wee van bomen.
Visie
De mens moet de natuur leren waarderen. De gemeente
Margraten is daarom van mening, dat met het ontwikkelen
van het bomenbeleid ook aandacht moet uitgaan naar
natuureducatie. Het college hecht belang aan het verspreiding
van kennis over het effect van de seizoenswisselingen op
bomen en de aan bomen gerelateerde flora, fauna en vormen
van ‘overlast’.

Natuureducatie is zowel van
toepassing op volwassenen als
op kinderen.

Situatie gemeente Margraten
Verschillende natuurverenigingen verzorgen educatieve wandelingen en cursussen in de gemeente Margraten. Daarnaast
onderhouden deze verenigingen met vrijwilligers een aantal
landschapselementen. Tevens bestaat er een adoptieproject
kleine landschapselementen voor het basisonderwijs. Op een
educatieve manier worden op deze wijze landschapselementen
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1.1.5

1

2

3
1	 Buurtpark op de hoek van
de Julianalaan en de Bernhardlaan in Margraten.
2	 De Amerikaanse begraafplaats.
3	 Een startpunt van wandelroutes aan de Burgemeester Beckersweg in Mheer.

18

Recreatieve functie

Algemeen
Groen en bomen bepalen in hoge mate het karakter en de
sfeer van een landschap. Zo zijn er open bijna boomloze
landschappen, besloten landschappen waarin bomen en groen
ruimtes afbakenen, maar ook totaal besloten boslandschappen.
Al die verschillende landschappen zullen aantrekkelijk zijn
voor de mens die in dat landschap woont, werkt en recreëert,
indien er een zekere mate van harmonie heerst tussen alle in
dat landschap aanwezige elementen. Het karakter van het
landschap nodigt in meer of minder mate uit tot recreatie. Een
belangrijk aspect hierbij is het sociale contact; mensen hebben
de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Een aangename groene
omgeving creëert de condities voor aangename ontmoetingen
(RLG, 2005). Deze recreatieve functie hangt samen met het
welbevinden en de gezondheid van de bewoners. Elke woning
heeft dan ook recht op 72 m2 groen voor dit soort doeleinden
(Rijk, 2004).
Situatie gemeente Margraten
Recreatieve activiteiten van inwoners van de gemeente
Margraten vinden veelal plaats in nabij gelegen landschaps- en
natuurgebieden, zoals het Savelsbos en de bossen bij Cadier
en Keer (de Mettenberg, Bundersberg en Schiepersberg),
en openbare groengebieden, zoals de groene plekken in de
woonbuurten van Margraten en Cadier en Keer (zoals aanwezig
op de hoek tussen de Julianalaan en de Bernhardlaan in
Margraten) en de Amerikaanse begraafplaats, waarin bomen
veelal volop aanwezig zijn. Qua recreatieve activiteiten moet
gedacht worden aan wandelen, de hond uitlaten, sporten en
spelen.
Elke woning in de gemeente Margraten heeft recht op 72 m2
groen voor recreatie (Rijk, 2004). Deze oppervlakte per woning
is in de gemeente Margraten in de huidige situatie ruimschoots
voorhanden. Bij de aanleg van nieuwe woonlocaties in de
gemeente dient echter bewust met het recht op groen in de
directe woonomgeving te worden omgegaan, zodat het ‘groene’
karakter van de gemeente Margraten ook voor de toekomst
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behouden blijft.
De bomenstructuur in de gemeente Margraten biedt naast
recreatiemogelijkheden tevens economische mogelijkheden
voor het toerisme in de gemeente. Op dit vlak presenteert
de gemeente zich als ‘groene’ gemeente. Er zijn dan ook tal
van wandel- en fietsroutes aanwezig die de beleving van het
zacht glooiende agrarische plateaulandschap, waardoorheen
zich beboste dalen een weg zoeken naar het Maasdal,
mogelijk maken. Daarnaast bieden ze een gevarieerd beeld
van de op het plateau gelegen pittoreske dorpjes, die in het
voorjaar zijn verscholen in een ring van bloeiende en in de
zomer vruchtdragende hoogstamfruitboomgaarden. Met
name tijdens de bloesemperiode vormen de nog resterende
hoogstamfruitboomgaarden ware toeristische attracties. Er zijn
in dit verband in de gemeente Margraten speciale wandel- en
fietsroutes aanwezig, die langs deze bloeiende boomgaarden
leiden, zoals de ‘bomen langs de route’ wandel- en fietsroute
van de Bomenstichting en de bloesemroutes van het IKL.
Visie
De gemeente Margraten is van mening, dat het in stand houden
en ontwikkelen van de bomenstructuur een positief effect
heeft op de toeristische sector en daarmee het imago van de
gemeente als zijnde ‘groen’ versterkt.

1.1.6

Economische functie

Algemeen
Plaatsen met een groen karakter, in de vorm van onder meer
uitnodigende entrees, groene woonwijken, statige lanen
en parken, hebben in het algemeen een wervend effect op
bedrijven, investeerders en individuen. Dit kan zich onder
meer vertalen in een gevarieerde bevolkingsopbouw, in meer
bedrijfsomzet en werkgelegenheid (RLG, 2005). Zoals onder de
recreatieve functie reeds is aangegeven, is een landschap met
zijn beeldbepalende bomen, dat aantrekkelijk is voor toeristen,
van economisch belang. Bomen en het landschap hebben
indirect een economisch rendement. Daarnaast zijn bomen van
direct economisch belang voor fruitteelt, de bosbouw en de
boomkwekerijen.
Situatie gemeente Margraten
Het bedrijventerrein ‘Aan de Fremme’, dat het enige bedrijventerrein in de gemeente is en aan de oostzijde van het dorp
Margraten is gelegen, wordt gekenmerkt door een jonge bomenstructuur. Om de aantrekkelijkheid van dit bedrijventerrein verder
te vergroten, dient de groen- en bomenstructuur, met name op
de overgang naar het buitengebied, te worden versterkt.
Het karakteristieke landschap van de gemeente Margraten
met haar waardevolle bomenstructuren als onderdeel van het
Nationaal Landschap Heuvelland vormt een belangrijke reden
voor de aanwezigheid van een bloeiende toeristische sector. Dit
vraagt om onderhoud aan deze bomenstructuren. Het knotten
van wilgen en het voeren van een selectief houthakbeheer
in bossen is daar een onderdeel van. Dit laatste is in enkele
gevallen ook ecologisch gezien van belang, aangezien dit type
beheer de soortenrijkdom in een ‘bos’ kan bevorderen. Het
hout afkomstig van dit type beheer kan van belang zijn voor de
meubelmakerij en worden ingezet bij restauratiewerkzaamheden
aan historische panden binnen de gemeente Margraten.
Het beheer van hakhout kan daarnaast worden ingezet om
biomassa te genereren voor het opwekken van elektriciteit
in een zogenaamde biomassavergistingsinstallatie. Hiervoor
kan tevens snoeiafval dat vrijkomt uit groenonderhoud en

onderhoud aan bomen worden ingezet. Bij een toename van
de vraag naar houtsnippers voor energie-centrales kan dit
financieel aantrekkelijk zijn (Ministerie van Economische Zaken,
2005).
Een andere belangrijke economische poot, die belang heeft
bij een goede bomenstructuur en beleid met betrekking
daartoe is de fruitteelt. Hierbij is een duidelijke scheiding
te maken tussen de laagstamfruitboomgaarden, die alle in
productie en daardoor economisch van belang zijn, en de
hoogstamfruitboomgaarden, die nog slechts gedeeltelijk ten
behoeve van economische doeleinden worden ingezet en
bovenal een sterke cultuurhistorische waarde bezitten. Dit
laatste komt met name naar voren tijdens de bloesemperiode,
wanneer de hoogstamfruitboomgaarden een ware toeristische
attractie vormen.
Boomkwekerijen zijn op kleine schaal economisch van belang
voor de gemeente Margraten. Alleen rond de buurtschap GrootWelsden zijn diverse boomkwekerijen aanwezig. Ze bepalen
daar door hun aanwezigheid een deel van de identiteit van de
buurtschap.
Visie
Het ontwikkelen van bomenbeleid met betrekking tot de
economische functie van bomen, waarmee de economische
waarde van een deel van de bomenstructuur kan worden
versterkt en/of ontwikkeld en het wervende karakter van de
bomenstructuur wordt behouden en ontwikkeld, wordt door de
gemeente Margraten van groot belang geacht. Een overweging
is daarbij, dat via het economisch belang van een goed
functionerende bomenstructuur een toekomstige ontwikkeling
als de inzet van hakhoutbossen als leverancier van biomassa
kan worden gestimuleerd.

4

5

6
4
5
6

Jonge laanbeplanting op
het bedrijventerrein ‘Aan de
Fremme’.
Luchtfoto van een boomkwekerij in Groot Welsden.
Hoogstamperen in
Honthem.
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1.1.7

1

2

3
1	 Boombeplanting als filter
voor fijnstof langs de N278.
2	 Houtkant als windbreker en
geluidsbarrière, zoals hier in
Sint Geertruid.
3	 Hoogstamfruitboomgaarden ter verbetering van het
mileu rond kernen.
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Milieufunctie

Algemeen
De aanwezigheid van groen binnen een stad of dorp verbetert
de kwaliteit van de leefomgeving van de mens. Natuur, alsook
groenvoorzieningen in het algemeen, maar bomen in het
bijzonder, leiden tot een verbetering van het klimaat in de
bebouwde omgeving. Het wordt onder andere minder warm
en de luchtvochtigheid neemt toe (Londo, 1997). Schadelijke
concentraties NO2 en ozon zijn lager in buurten met meer
groen. Door hun zuiverende werking gelden parken en bossen
als een verademing om te verblijven.
Situatie gemeente Margraten
Het Savelsbos is een goed voorbeeld van een bos, dat door z’n
zuiverende werking een verademing is om in te verblijven. De
aanwezigheid van hoogstamfruitboomgaarden rond de kernen
werkt ook positief op de kwaliteit van het woonmilieu in de
verschillende kernen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Eckelrade.
Daarnaast hebben beplantingen, in het bijzonder bomen, een
filterende werking op stofdeeltjes (fijnstof) in de lucht. In de
gemeente margraten blijft het daggemiddelde van het gehalte
fijnstof in de lucht ruim onder de gestelde Europese norm
van 40 microgram per m3 over een heel jaar (Velders, 2006).
De aanwezigheid van het omvangrijke bomenbestand in de
gemeente Margraten heeft daar met haar filterende werking aan
bijgedragen. Bovendien produceren bomen veel zuurstof en
hebben beplantingen een dempende en verstrooiende werking
op geluid en wordt de wind gebroken. Een goed voorbeeld
van laanbeplanting, die naast een structurerende werking
ook een sterke milieufunctie heeft, is de beplanting die langs
de N278 aanwezig is in de kern Margraten. Deze beplanting
draagt namelijk sterk bij aan het uit de lucht filteren van fijnstof,
afkomstig van uitlaatgassen van het passerende verkeer.
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Visie
Het behoud en de ontwikkeling van een duurzame
bomenstructuur in en om de kernen werkt positief op de kwaliteit
van het woonmilieu in de verschillende kernen. De gemeente
Margraten is dan ook van mening, dat door de ontwikkeling van
bomenbeleid gericht en onderbouwd kan worden gewerkt aan
behoud en verbetering van de omgevingskwaliteit.

2.2

Integrale aanpak bomenbeleid

Gezien de diversiteit aan functies die door bomen vervuld
worden en het belang daarvan binnen de gemeente Margraten
acht de gemeente het van belang, dat het bestaande bomenbestand in de gemeente duurzaam wordt behouden en waar
nodig wordt ontwikkeld en gewijzigd. De beeldbepalende-,
structurerende/ordenende-, ecologische-, educatieve-, recreatieve-, economische en milieufuncties van bomen kunnen
daarbij niet als losse onderdelen worden opgevat. Gezien
deze diversiteit aan functies, de samenhang daartussen en
het belang daarvan voor de kernen, het landschap en voor de
inwoners van de gemeente Margraten in het algemeen wordt de
visie van de gemeente op haar bomenbestand als een integraal
geheel verankerd in het bomenbeleid. In deel II van deze
bomenbeleidsnota wordt het bomenbeleid verankerd, zodat
gericht kan worden gewerkt aan het behoud en de ontwikkeling
van een duurzame bomenstructuur. Hierdoor zullen niet alleen
de betreffende ambtenaren, maar ook andere belanghebbenden
en medewerkers van verschillende betrokken disciplines en
bewoners van de gemeente Margraten worden geïnspireerd.
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DEEL II
Verankering van de bomenbeleidsvisie
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2	 Richtlijnen bomenstructuurplan
Om de in de bomenbeleidsvisie genoemde waarden en
functies van bomen gestalte te geven binnen het bomenbeleid
hecht de gemeente Margraten aan het opstellen van een
bomenstructuurplan. In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten en randvoorwaarden genoemd, die nodig zijn om de
in de visie genoemde functies en waarden van de huidige
bomenstructuur te kunnen behouden en te kunnen versterken.
De functies en waarden van de bomenstructuur zijn gekoppeld
aan de landschappelijke opbouw, de landschapsecologie,
de historische, stedenbouwkundige, verkeerswegen- en
recreatieve structuur van de gemeente Margraten en zijn
verbonden met de visueel-esthetische waardering van het
landschap en de kernen. Op basis van deze uitgangspunten
en randvoorwaarden zal de gewenste bomenstructuur, in twee
nadere uitwerkingen, worden vastgesteld.
•
De eerste uitwerking omvat het globale bomenstructuurplan
voor de kernen. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd
aan het College.
•
De tweede uitwerking omvat het bomenstructuurplan
voor het buitengebied. Dit wordt een uitwerking van de
landschapsontwikkelingsvisie van de gemeente Margraten.
De randen van de kernen in de gemeente Margraten vormen
daarbij het verbindende elementen tussen beide plannen.
Hieronder wordt ingegaan op de uitgangspunten en randvoorwaarden met betrekking tot het bomenstructuurplan.
Landschappelijke opbouw
De huidige landschappelijke opbouw van de gemeente Margraten is het resultaat van eeuwen aan landschapsontwikkeling
en is nog altijd onderhavig aan ruimtelijke ontwikkelingen. De
landschappelijke opbouw van de gemeente Margraten bestaat
in hoofdlijnen uit het plateaugebied, dat wordt doorsneden
door oost-west georiënteerde droogdalen en aan de westzijde

wordt begrensd door de oostelijke dalwand van het Maasdal.
De situering van de kernen is van oudsher gekoppeld aan deze
opbouw. Deze zijn gelegen op het plateau of op de wand van
een droogdal. De bomenstructuren spelen een belangrijke en
karakteristieke rol in de ruimtelijke indeling van het landschap
in de gemeente Margraten. Zoals reeds uit de ecologische
en beeldbepalende functie van de bomen naar voren is
gekomen, worden de oost-west georiënteerde droogdalen
en de oostelijke dalwand van het Maasdal gekenmerkt door
de aanwezigheid van hellingbossen. Daarnaast worden de
kernen van oudsher, en deels nog altijd, omgeven door een
ring van hoogstamfruitboomgaarden. Afgezet tegen de
van oudsher open, bijna boomloze, plateaus maakt dit de
landschappelijke opbouw duidelijk afleesbaar. Om de identiteit
en de herkenbaarheid van de gemeente te behouden en te
versterken kan de bomenstructuur worden aangewend om
de karakteristieke verschillen in het landschap en de opbouw
daarvan te versterken.
Landschapsecologie
Voor het behoud van de landschappelijke en ecologische
waarden en voor het ecologisch functioneren van de bomen- en
groenstructuur is het verder ontwikkelen van de zogenaamde
landschapsecologische structuur van belang. Deze ontwikkeling hangt daarbij nauw samen met de beleidsopgave van
de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en
de Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG). Binnen de
gemeente zijn deze ecologische ontwikkelingszones met name
verbonden met de droogdalen en de oostelijke dalwand van het
Maasdal, die dan ook de ecologische kerngebieden vormen.
Duidelijke uitzondering hierop is de ecologische noord-zuid
verbinding tussen Sint Geertruid, Mheer en Noorbeek, waar
de ecologische hoofdstructuur twee plateaus kruist. Daarnaast
wordt een aantal droogdalen via de oostelijke uiteindes daarvan
met elkaar verbonden via de POG (droogdalen bij Banholt en

1

2

3
1	 Het open plateaugebied
tussen Banholt en Termaar.
2	 Noorbeek wordt nog deels
omgeven door hoogstamfruitboomgaarden.
3	 Uitzicht op de bossen op
de hellingen van de Bundersberg bij Sint Anthoniusbank.
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Bruisterbosch). Tussen Welsden, Wolfshuis en IJzeren bevindt
zich een Hamsterkernleefgebied. Naast natuurontwikkeling
in de vorm van met name bosontwikkeling zijn er ook grote
oppervlaktes beheersgebied aangewezen in de gemeente.
Deze liggen met name aan de noordoostzijde van Cadier en
Keer, bij Moerslag, Libeek, Scheulder en tussen Sint Geertruid
en Noorbeek.
1

2

3
1	 Beuken en Paardenkastanjes in en net buiten het
kasteelpark van Mheer.
2	 Cultuurhistorisch waardevolle hoogstamfruitboom-		
gaarden.
3	 Monumentale Lindes bij de
kerk in Bemelen.
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Historische structuur
De historische structuur is van belang voor de identiteit
van de gemeente. De historische relicten in de vorm van de
monumentale boerderijen, kerken, kloosters, kastelen, holle
wegen en monumentale beplantingen vormen een belangrijk
onderdeel van de herkenbaarheid en de identiteit van de
verschillende kernen en het landschap in de dalen en op het
plateau. De bomenstructuur kan worden aangewend om de
historische kernen, de historische wegen en de relicten van
bijzonder historisch belang te accentueren. Handvat is daarbij
de historische ontwikkeling van de gemeente. Deze biedt
inzicht in de historische toepassing van bomen in de kernen en
het landelijk gebied van de gemeente en biedt kansen voor het
versterken van de eigen identiteit van de verschillende kernen.
Een duidelijk verschil is er bijvoorbeeld aanwezig tussen Mheer,
dat wordt gedomineerd door het kasteel en het kasteelpark
met z’n monumentale bomen, en Eckelrade, dat wordt gedomineerd door de hoogstamfruitboomgaarden direct achter de
bebouwing. Daarnaast biedt de historie, in zekere mate, inzicht
in het soortgebruik. Zo zijn bijvoorbeeld Lindes, Beuken en
Paardenkastanjes van oudsher te vinden bij de religieuze en
wereldlijke instellingen en bij bouwkundige elementen, die daar
symbool voor staan, zoals kapellen, wegkruisen en poorten.
Daarnaast geldt voor hoogstamfruitboomgaarden, dat in het
Heuvelland van oudsher bepaalde Pruimen-, Kersen-, Appelen Perenrassen worden gebruikt. Deze boomsoorten en
cultuurvariëteiten kunnen als basis dienen voor de boomsoortkeuze in relatie tot de historische locatie.

Stedenbouwkundige structuur
Stedenbouwkundig gezien is de gemeente opgebouwd uit
historisch en functioneel verschillende kernen. Op dit moment
is een duidelijk verschil aanwezig tussen Cadier en Keer en
Margraten, de grote kernen met relatief veel nieuwbouw, en de
overige kernen, die nauwelijks nieuwbouw kennen en met name
agrarisch en toeristisch georiënteerd zijn. De opbouw van de
kernen is ook vanuit het historisch perspectief verschillend. Zijn
de meeste kernen geconcentreerd op het plateau, het midden
van de kern Mheer bevindt zich echter in een droogdal. Het
dorp Margraten is daarbij het enige dorp in de gemeente, dat
een bedrijventerrein heeft.
Een ander verschil in stedenbouwkundige ontwikkeling wordt
gevormd door de manier waarop het wegenstelsel is ontwikkeld.
Staan de zijwegen haaks op een ‘hoofd’weg, zoals in Noorbeek
en Eckelrade, of waaieren de wegen uit vanuit een min of
meer gezamenlijk middelpunt, zoals in Banholt, Mheer en Sint
Geertruid. Het ontstaan van de kernen duidt op nog een ander
verschil, dat terugkomt in de stedenbouwkundige ontwikkeling.
Plateaunederzettingen, zoals Sint Geertruid en Eckelrade, zijn
ontstaan op de overgang tussen pas ontgonnen cultuurland en
het overgebleven bos. Ze bestonden in eerste instantie uit een
enkele rij huizen. Pas later, toen het overgebleven bos werd
omgezet in akkerland, is de bebouwing uitgebreid. In kernen,
zoals Banholt en Mheer, was een dries aanwezig, doorgaans
op een T-kruising. In een enkel geval heeft de locatie van de
dries zich in de loop der jaren ontwikkeld tot het centrum
van het dorp, zoals in Banholt (Renes, 1988). De hiervoor
genoemde verschillen in stedenbouwkundige ontwikkeling
hebben bijgedragen aan de eigen identiteit van elke kern in de
gemeente Margraten. In de bomenstructuur wordt uitgegaan
van het accentueren van de verschillende kernen, alsmede het
creëren van samenhang binnen de gemeente. Hierdoor ontstaat
eenheid in verscheidenheid, waardoor het voor de inwoners en
bezoekers van Margraten mogelijk is een beeld te krijgen dat
niet gefragmenteerd is, zodat ze zich bovendien goed kunnen
oriënteren.

4

5

6
4
5

6

Eckelrade: één ‘hoofd’weg
met haaks daarop een zijstraat.
Banholt: een uitwaaierend
wegenpatroon met een
min of meer gezamenlijk
beginpunt.
Waterput op een dries in
Mheer.
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1

2

3
1	 Het startpunt voor wandelroutes aan de Burgemeester Beckerweg in Mheer.
2	 De bossen op de wand van
het dal van de Noorbeek.
3	 Een markante Es markeert
de scherpe bocht aan het
einde van de Wesch in
Noorbeek.
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Verkeerswegenstructuur
De bomenstructuur is bij uitstek een middel om de hiërarchie
in de verkeerswegenstructuur te benadrukken. Dit betekent
dat de belangrijkere wegen, zoals de N278, de N598 en de
dorpsverbindingswegen, zich dienen te onderscheiden van
minder belangrijke wegen, zoals veldwegen en buurtwegen.
De landschappelijke opbouw van de gemeente Margraten
met haar karakteristiek bijna boomloze plateaus zal daarbij
gerespecteerd moeten worden. Daarnaast dienen de toegangen
tot een kern, die van belang zijn, omdat deze een eerste
kennismaking vormen voor inwoners en bezoekers met de kern
en omdat landschap en bebouwing hier samenkomen, zich te
onderscheiden door een kwalitatieve inrichting met boeiend en
bloeiend groen.
Recreatieve structuur
Zoals reeds bij de visie is gemeld hebben bomen een duidelijke
recreatieve functie. Recreatieve verbindingen, vanuit het
oogpunt van recreatief aantrekkelijke gebieden en startpunten
van wandel- en fietsroutes, zijn dan ook gebaat bij een
hoogwaardige, maar landschapseigen aankleding van bomen
en ander groen. Hierdoor ontlenen deze routes hun aantrekkings
kracht mede aan de kwaliteit van het groen in de gemeente.
Daarnaast kan het Nationaal Landschap Heuvelland als gevolg
van die opwaardering optimaal benut worden als toeristischrecreatieve trekpleister en versterkt de opwaardering het
groene imago van de gemeente Margraten. Het Savelsbos, het
kasteelpark van Mheer en het dal van de Noorbeek zijn goede
voorbeelden van aantrekkelijke recreatiegebieden.
Visueel - esthetische kwaliteit
De visuele kwaliteit, aantrekkelijkheid van de leefomgeving van
de mens wordt mede bepaald door de aanwezigheid van ‘groen’.
Met name opvallend groen in de vorm van een in het voorjaar
uitbundig bloeiende boom, een eeuwenoude monumentale
boom, een prachtige laan, een bloeiende hoogstamboomgaard,
bomen met bladeren, die een schitterende herfstkleur hebben,
een fraai, soms met ijzel, rijp of sneeuw bedekt ‘boomskelet’
van een monumentale boom dat zich aftekent tegen een grauwe
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winterse lucht of bloeiende bermen, zorgen voor accenten
in de leefomgeving, die door vele mensen, zowel inwoners
als bezoekers, als positief ervaren worden. Voorbeelden van
dit soort opvallende groenelementen zijn bijvoorbeeld de
monumentale Bruine beuken, die de Mariagrot in Banholt
flankeren, de markante Es die de scherpe bocht aan het einde
van de Wesch in Noorbeek markeert, en de in het voorjaar
massaal bloeiende hoogstamfruitboomgaarden die rond de
kernen aanwezig zijn. Plekken waar dergelijke groenaccenten,
bijzondere bomen, aanwezig c.q. gewenst zijn, dienen te worden
geïnventariseerd. Binnen de bomenstructuur dient hierop te
worden ingespeeld door deze plekken te voorzien van boeiend
groen, dat bij mensen een emotie oproept, teweegbrengt.
Een ander belangrijk punt is het onderhoudsniveau van de
aanwezige bomenstructuur. De visuele kwaliteit is namelijk
niet alleen afhankelijk van de toegepaste boomsoorten. Met
name in het landelijk gebied dient een duidelijke scheiding te
zijn tussen hetgeen als natuur beheerd wordt en hetgeen als
cultuur beheerd wordt. Dit biedt tevens de mogelijkheid de
identiteit van de verschillende kernen te versterken.

3	 Richtlijnen beschermingswaardige
bomen en bomenstructuren
Vanuit het voorstel tot deregulering van de kapverordening (deel
III, hoofdstuk 5) wordt aangegeven, dat het van belang is een lijst
van beschermingswaardige bomen op te stellen voor de gehele
gemeente. Naast beschermingswaardige bomenstructuren,
die in het globale bomenstructuurplan voor de kernen worden
vastgelegd en beschermingswaardige bomenstructuren, die
als uitwerking van de landschapsontwikkelingsvisie voor het
buitengebied, worden vastgelegd, zijn binnen de gemeente
Margraten namelijk meerdere bomen aanwezig, die een
belangrijke rol spelen in het landschappelijk beeld en het
beeld binnen een bebouwde kom of kern. Deze bomen vragen
om bescherming, die is gebaseerd op (semi-) objectieve
kenmerken.
In paragraaf 3.1 worden de beoordelingscriteria voor
beschermingswaardige bomen gedefinieerd en wordt een
voorstel gedaan met betrekking tot de manier waarop deze
criteria tezamen een boom beschermingswaardig maken
of juist niet. Daarnaast wordt in paragraaf 3.2 onderzocht
op welke wijze het onderhoud van monumentale bomen
op particuliere terreinen kan worden ondersteund. In
paragraaf 3.3 worden enkele richtlijnen met betrekking tot de
bescherming van bomenstructuren toegelicht. In paragraaf
3.4 wordt ten slotte aangegeven hoe de actualisatie van de
lijst van beschermingswaardige bomen/houtopstanden en
gemeentelijke bomenstructuren zal plaatsvinden en binnen
welke termijn.
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3.1

1

Opstellen lijst waardevolle en monumentale bomen

Voor het opstellen van een lijst van te beschermen waardevolle
en monumentale bomen is het van belang een eenduidige
beoordelingsmethodiek te creëren. Daarbij dienen zoveel
mogelijk objectieve, meetbare, kenmerken gebruikt te worden,
die bij een eventuele ontheffingsaanvraag ook als concrete
onderbouwing gebruikt kunnen worden. Of een boom in de lijst
van waardevolle en monumentale bomen wordt opgenomen
hangt af van de beoordeling van de totale waarde van geïnventariseerde kenmerken van de boom.

•

Hieronder worden de kenmerken toegelicht, die van belang
zijn voor het al dan niet plaatsen van een boom op de lijst van
beschermingswaardige bomen.
2

Om in aanmerking te komen voor de status waardevolle
of monumentale boom of houtopstand dient een boom/
houtopstand te voldoen aan de hieronder gestelde criteria van
de stamdiameter en de toekomstverwachting.
•

Huidige bescherming: Is een boom reeds opgenomen op
de lijst van Monumentale Bomen van de Bomenstichting,
dan is alleen de vaststelling van de toekomstverwachting
van belang in verband met het beheer en onderhoud
aan de boom. De overig stappen hoeven dan niet meer
doorlopen te worden.

•

Stamdiameter: Een waardevolle of monumentale boom
moet een stamdiameter van tenminste 40 cm hebben. Indien
dit niet het geval is, wordt een boom niet gedocumenteerd.
Hierop geldt een aantal uitzonderingen:
- Een boom maakt een essentieel onderdeel uit van een
grotere groep;
- Recent aangeplante herdenkingsbomen;
- Oude hakhoutstoven, waarvan de stammen direct als
behorende tot één en dezelfde boom te herkennen
zijn;

3
1	 De monumentale Linde
t.h.v. Termaar 71.
2	 De zeer dominante en
monumentale Plataan aan
de Onderstraat in Noorbeek.
3	 De rij monumentale Tamme
kastanjes aan de Kastanjelaan in Mheer.

30

© heukelom verbeek landschapsarchitectuur / gemeente margraten

Belangrijke autochtone genenbronnen van inheemse
boomsoorten.

Toekomstverwachting: Een boom voldoet aan dit
criterium als de boom een matige tot goede vitaliteit heeft
en de toekomstverwachting van deze boom dus zodanig
is, dat deze zijn kwaliteit gedurende de komende tien
jaar behoudt. Dit aspect wordt inzichtelijk gemaakt aan
de hand van een globale visuele waardering. Indien er
reeds gevaarzetting aanwezig is bij een boom, waarvan
de inschatting is, dat deze niet verholpen kan worden,
dan wordt deze boom niet op de lijst van waardevolle
en monumentale bomen opgenomen, tenzij deze een
monumentale waarde vertegenwoordigt. In dit laatste
geval wordt de boom op een aparte lijst geplaatst en
dient onderzoek plaats te vinden naar de daadwerkelijke
toekomstverwachting voor deze boom.

Indien een boom of houtopstand aan de criteria van de
stamdiameter en de toekomstverwachting voldoet, dan wordt
bekeken of de boom in aanmerking komt voor het predicaat
waardevol of monumentaal. De voorgaande criteria houden
daarbij niet per definitie in, dat een boom op de lijst wordt
geplaatst. Als een boom niet aan de hieronder vermelde beoordelingscriteria voldoet, dan wordt deze boom niet op de lijst
geplaatst.
•

Esthetische kwaliteit: Een boom heeft een esthetische
kwaliteit als deze bijvoorbeeld:
- een bijzondere groeivorm heeft als gevolg van
natuurlijke oorzaken, bijv. twee- of meerstammigheid;
- belangrijke lijnen in het landschap benadrukt;
- beeldbepalend is vanuit de standplaats in relatie tot
de omgeving (er staat bijv. weinig groen in de straat);

bepalend is voor het straatbeeld of het stadsbeeld,
mits:
- de boom/houtopstand dateert van de eerste
tuinaanleg, of;
- de boom/houtopstand een typisch onderdeel
vormt van een tuinstijl daterend uit de periode
waarin deze stijl gangbaar was, of;
- de boom/houtopstand de architectonische
betekenis van één op meer gebouwen versterkt;
- de architectonische betekenis van één of meer
gebouwen versterkt;
en de boom meer dan driekwart kroondiameter van de
gevel van een woongebouw af staat.
-

•

Cultuurhistorische
kwaliteit:
Een
boom
heeft
cultuurhistorische kwaliteit als deze bijvoorbeeld:
- een specifieke gebruiksvorm heeft, zoals een lei- of
knotboom, of hakhout;
- verwijst naar een specifieke historische gebeurtenis,
bijv. rechts-, kronings- of geboorteboom;
- staat op een plek met een historische betekenis, bijv.
bij een wegkruis of een kapel;
- een typisch onderdeel vormt van een tuinstijl daterend
uit de periode waarin deze stijl gangbaar was*;
- staat op een plek ter markering van bijvoorbeeld
grenzen in het agrarisch gebied of als baken;
- een mythologische betekenis heeft, bijvoorbeeld
kroezeboom;
- geadopteerd is door bijvoorbeeld de bomenstichting,
een vereniging of een school.
*

voor deze categorie komen alleen bomen in villatuinen,
op landgoederen en in kasteeltuinen in aanmerking,
mits een boom met meer dan driekwart kroondiameter
van de gevel van een woongebouw af staat.

•

•

Ecologische
kwaliteit:
Een
boom
heeft
natuurwetenschappelijke / ecologische kwaliteit als deze
bijvoorbeeld:
- een belangrijke plaats in het ecosysteem inneemt,
bijvoorbeeld als de boom plaats biedt aan zeldzame
of beschermde dier- of plantensoorten, zoals
vleermuizen;
- milieukundig gezien een hoge waarde heeft vanwege
het beïnvloeden van het microklimaat door bijvoorbeeld
wegvangen van stof, het zuiveren van de lucht, het
nivelleren van luchtverplaatsingen en het breken van
wind rond gebouwen;
- een bijzondere vertegenwoordiger van één soort is
(genenreservoir), bijvoorbeeld een boom van autochtone herkomst.

4

Totaalscore: Allereerst dient een boom of houtopstand
aan de basiscriteria te voldoen of tot één van de
uitzonderingscategorieën te behoren. Daarnaast wordt
gekeken naar de score op de genoemde criteria. Scoort
de boom of houtopstand op één van de criteria, dan is de
boom of houtopstand te allen tijde waardevol. Scoort een
boom of houtopstand op meer dan één van de criteria, dan
is de boom monumentaal.

5
4
5

Monumentale knotessen in
Honthem.
Een markante Linde op de
hoek van de Wesch en een
veldweg in Noorbeek.
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3.2

Financiële ondersteuning particuliere
monumentale bomen

Indien een particulier een monumentale boom of houtopstand
in eigendom heeft is het wenselijk om hem te wijzen op de
verschillende landelijke en provinciale subsidiemogelijkheden
voor (monumentale) bomen en houtopstanden. Daarbij
vallen de subsidiemogelijkheden uiteen in subsidie voor
monumentale bomen en houtopstanden binnen de kernen
en subsidie voor monumentale bomen en houtopstanden in
het buitengebied. In de onderstaande subparagrafen worden
de subsidiemogelijkheden aangegeven zoals deze in 2006
aanwezig waren.

32

© heukelom verbeek landschapsarchitectuur / gemeente margraten

3.2.1

Subsidiemogelijkheden voor monumentale
bomen en houtopstanden in de kernen

•

Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG): Dit is een
subsidieregeling van het Rijk, waarvoor de Provincie
Limburg een beleidskader heeft gesteld. Binnen dit
bleeidskader zijn de subsidiegelden verdeeld over thema’s
op het gebied van stad-land, toerisme en recreatie,
wonen werken leef-baarheid, bos en natuur, landschap en
cultuurhistorie en water. In het kader van instandhouding,
herstel en aanleg van cultuurhistorisch waardevolle
landschapselementen bestaat de optie om hier via het
gebiedsbureau Maastricht-Mergelland subsidie voor aan
te vragen. Het betreft een eenmalige subsidie.

•

Bomenfonds van de Bomenstichting: Monumentale
bomen met een leeftijd van minimaal 80 jaar kunnen worden
opgenomen in het ‘Landelijk Register Monumentale bomen’
van de Bomenstichting. Indien een monumentale boom is
toegelaten tot het register, dan bestaat de mogelijkheid
voor particulieren en organisaties van beperkte omvang
om eens per tien jaar gesubsidieerd onderhoud uit te
voeren aan de boom. De Bomenstichting zal in dat geval
een percentage van de onderhoudskosten vanuit het door
hen opgerichte bomenfonds bekostigen.

3.2.2
•

•

Subsidiemogelijkeden voor monumentale
bomen en houtopstanden in het buitengebied

Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (Stcrt.
2003,205). Dit is een subsidieregeling van het ministerie
van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. Beheerders
van landbouwgrond kunnen binnen deze regeling subsidie
aanvragen voor het beheer van landbouwgronden en
landschapselementen die zich op deze landbouwgronden
bevinden. De subsidieregeling geldt niet voor monumentale
bomen of houtopstanden op erven en in tuinen van agrarische bedrijven. Daarnaast is de gemeente Margraten als
overheidsinstantie uitgesloten van deelname aan deze
subsidieregeling. In het Stimuleringsplan Natuur, Bos en
Landschap (Provincie Limburg, 2002) is aangegeven voor
welke natuurdoeltypen op een terrein subsidie aangevraagd
kan worden. Het gaat daarbij om de volgende Limburgse
natuurdoeltypen (Provincie Limburg, 2002):
B 6.1 Ecologisch waardevolle houtwallen en -singels;
B 6.2 Graften;
B 6.3 Holle wegen;
B 6.7 Ecologisch waardevolle hagen en knotbomen;
B 6.9 Ecologisch waardevolle boomgaarden.
Subsidieregeling Natuurbeheer (Stcrt. 2003,242). Dit
is eveneens een subsidieregeling van het ministerie van
L.N.V. Eigenaren of erfpachters van bos- en natuurterreinen
(ook de gemeente zelf) kunnen subsidie aanvragen voor
het in stand houden en ontwikkelen van natuur op hun
terreinen. De subsidieregeling geldt niet voor monumentale
bomen of houtopstanden op erven en in tuinen, tenzij het
natuurgrond, of een hoogstamfruitboomgaard betreft. In
het Stimuleringsplan Natuur, Bos en Landschap (Provincie
Limburg, 2002) is aangegeven voor welke natuurdoeltypen
op een terrein subsidie aangevraagd kan worden. Het
gaat daarbij om de volgende Limburgse natuurdoeltypen
(Provincie Limburg, 2002):
A 1.1 Wintereiken-Beukenbos;

A 1.2 Parelgras-Beukenbos;
A 1.3 Bronbos;
A 1.4 Eiken-Haagbeukenbos;
B 6.1 Ecologisch waardevolle houtwallen en -singels;
B 6.2 Graften;
B 6.3 Holle wegen;
B 6.7 Ecologisch waardevolle hagen en knotbomen;
B 6.9 Ecologisch waardevolle boomgaarden.
•

Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Het ILG is
zowel binnen als buiten de kernen van toepassing. Dit is
een subsidieregeling van het Rijk, waarvoor de Provincie
Limburg een beleidskader heeft gesteld. Binnen dit
beleidskader zijn de subsidiegelden verdeeld over thema’s
op het gebied van stad-land, toerisme en recreatie,
wonen werken leef-baarheid, bos en natuur, landschap en
cultuurhistorie en water. In het kader van instandhouding,
herstel en aanleg van cultuurhistorisch waardevolle
landschapselementen bestaat de optie om hier via het
gebiedsbureau Maastricht-Mergelland subsidie voor aan
te vragen. Het betreft een eenmalige subsidie.

•

Bomenfonds van de Bomenstichting. Monumentale
bomen uit het buitengebied met een leeftijd van minimaal 80
jaar kunnen eveneens worden opgenomen in het ‘Landelijk
Register Monumentale bomen’ van de Bomenstichting.
Indien een monumentale boom is toegelaten tot het
register, dan bestaat de mogelijkheid voor particulieren
en organisaties van beperkte omvang om eens per tien
jaar gesubsidieerd onderhoud uit te voeren aan de boom.
De Bomenstichting zal in dat geval een percentage van
de onderhoudskosten vanuit het door hen opgerichte
bomenfonds bekostigen.
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3.3

Richtlijnen bescherming bomenstructuren

Als basis voor de bescherming van gemeentelijke bomenstructuren geldt het bomenstructuurplan voor de kernen en het te zijner
tijd vast te stellen bomenstructuurplan, dat een onderdeel gaat
vormen van het landschapsontwikkelingsplan. Deze plannen
omvatten alle reeds aanwezige waardevolle bomenstructuren
en de in de toekomst te ontwikkelen bomenstructuren. Ook de
door de Provincie en het Rijk beschermde bomenstructuren,
die voortkomen uit de POG en de EHS zijn onderdeel van de te
beschermen bomenstructuur.
In het geval sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling waarbij
natuurcompensatie noodzakelijk is, kan het voorkomen, dat
de aanleg van compensatie in de vorm van de aanplant van
bomen of houtopstanden niet mogelijk is binnen de structuur,
die wordt nagestreefd in het bomenstructuurplan. Deze natuurcompensatie zal dan ook buiten de POG of de EHS gerealiseerd
dienen te worden. Bomen die op deze wijze worden aangeplant
vallen in dat geval buiten de categorieën beschermingswaardige
bomen/houtopstanden en beschermde structuren. Het is
daarom zaak, dat op een werkkaart van het bomenstructuurplan
wordt bijgehouden waar te beschermen bomenstructuren
worden gerealiseerd, die buiten de bestaande en/of gewenste
bomenstructuur vallen, zodat het bomenstructuurplan actueel
blijft.

34
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3.4

Actualisatie van de lijst van 		
beschermde bomen en bomenstructuren

Teneinde de lijst van waardevolle en monumentale bomen en
gemeentelijke bomenstructuren actueel te houden, zodat er
geen bomen onterecht wel of juist niet beschermd worden,
dient de lijst minstens eenmaal per vijf jaar te worden bijgewerkt
en te worden vastgesteld door het College.
De volgende wijzigingen dienen daarbij in ieder geval door het
College te worden vastgelegd:
•
Afvoeren van bomen en houtopstanden van de lijst,
waarvoor ontheffing van het kapverbod is verleend;
•
Afvoeren van bomen en houtopstanden van de lijst, die
gezien de toekomstverwachting niet meer op de lijst
kunnen worden gehandhaafd;
•
Toevoegen van bomen en houtopstanden die via de
(financiële) herplantplicht zijn aangeplant;
•
Toevoegen van bomen en houtopstanden die in het kader
van natuur- of Boswetcompensatie zijn aangeplant en
waarvan de bestemming van het betreffende terrein is
gewijzigd in een via de Beleidsregel Mitigatie en Compensatie Natuurwaarden (Provincie Limburg, september 2005)
compensatieplichtige bestemming, zoals bos, natuurterrein
of landschapselement;
•
Toevoegen van bomen en houtopstanden die gezien hun
groei in de laatste jaren als waardevol of monumentaal aan
de lijst kunnen worden toegevoegd.

4 Randvoorwaarden en uitgangspunten m.b.t. het gebruik van bomen
Om de verschillende waarden en functies van bomen te kunnen
waarborgen is het van belang om de juiste uitgangspunten en
randvoorwaarden te scheppen, zodat bomen een ‘duurzame’
standplaats wordt gegeven. Met name binnen de bebouwde
omgeving en langs wegen staan bomen onder druk door het
toepassen van (boomonvriendelijke) verhardingen, slechte
groeiplaatsen, ziekten en plagen en (bouw)werkzaamheden
rondom bomen. In het buitengebied speelt deze problematiek
minder, maar hier staan bomen onder druk ten gevolge van
(agrarische) grondbewerkingen nabij bomen en verdergaande
schaalvergroting.
In dit onderdeel van het bomenbeleid wordt het toetsingskader
beschreven en de uitgangspunten en randvoorwaarden die
daaruit voortvloeien teneinde een vitale bomenstructuur te
realiseren en in stand te houden. Tevens wordt aangegeven
hoe moet worden omgegaan met bomen binnen en buiten de
bebouwde omgeving die overlast veroorzaken. Dit hoofdstuk
bevat het toetsingskader op hoofdlijnen. Paragraaf 4.1
geeft een toelichting met betrekking tot de richtlijnen voor
de aanplant van bomen. Aan de hand van de bestaande
bomenstructuur van de gemeente Margraten en de visie op
de toepassing van bomen in de gemeente Margraten zijn in
paragraaf 4.2 de uitgangspunten voor het opstellen van een
standaard beplantingslijst opgenomen. In paragraaf 4.3
worden uitgangspunten en randvoorwaarden met betrekking
tot het beheer en onderhoud van bomen toegelicht. Paragraaf
4.4 geeft aan welke maatregelen mogelijk zijn, indien er
(bouw)werkzaamheden plaatsvinden in de directe nabijheid
van te handhaven bomen. In Paragraaf 4.5 en 4.6 worden ten
slotte de uitgangspunten met betrekking tot de omgang met
respectievelijk boomziekten en overlast van bomen toegelicht.

De uitwerking van het toetsingskader waarbinnen de huidige
en gewenste bomenstructuur ontwikkeld en beheerd dienen
te worden vindt separaat plaats en wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan het College van B&W. Dit uitgewerkte toetsingskader geldt als handleiding voor de omgang met bomen binnen
de gemeente Margraten.
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4.1

1

2

Richtlijnen met betrekking tot de
aanplant van bomen

Voorafgaand aan het aanplanten dient een drietal zaken
bekend te zijn. De eerste twee betreft het inventariseren van de
ondergrondse en de bovengrondse ruimte die voor de boom
beschikbaar is. De aanwezige ruimte kan als beperkende factor
fungeren bij het bepalen van de aan te planten boomsoort.
Voorbeelden hiervan zijn de aanwezigheid van kabels en leidingen in de ondergrond en de aanwezigheid van gevels en
lantaarnpalen bovengronds nabij een beoogde standplaats
voor een boom. Daarnaast is van belang, dat de kwaliteit van
het plantmateriaal van dien aard is, dat dit van begin af aan
een goede start kan maken. Voorgesteld wordt daarom om
als onderdeel van het bomenbeleid een protocol op te stellen
omtrent het aanplanten van bomen in het openbare domein,
zodat de aanplant van bomen tot een duurzaam resultaat
leidt.
Ten aanzien van het planten van bomen in het algemeen bestaan
een aantal richtlijnen, dat vastgesteld dienen te worden. Dit
zijn:
•
De grootte van het plantgat;
•
Het type en de maat van de boompalen die worden
toegepast;
•
Het type en de maat van de boombanden die worden
toegepast;
•
De wijze waarop de boom geplant gaat worden;
•
Het al dan niet toepassen van boombescherming.

1	 Voorbeeld van drie boompalen bij jonge aanplant.
2	 Boombescherming op een
parkeerplaats.

Bij het aanplanten van bomen in verharding zijn nog enkele
aanvullende uitgangspunten van belang. Het gaat daarbij om:
•
Het bepalen van de grootte van de boomspiegel;
•
Het aanbrengen van een beluchtings- en/of bewateringssysteem;
•
Het verbeteren van het plantgat.
Ook voor de aanplant van bomen in groenstroken gelden enkele
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aanvullende uitgangspunten.
•
Het bepalen van de minimale breedte van de groenstrook
tussen verhardingen;
•
Het verbeteren van het plantgat.

4.2

Beplantingslijst inheemse en cultuurhistorisch waardevolle bomen

Ten behoeve van de realisatie van een vitale en duurzame
bomenstructuur in de gemeente Margraten is het van belang,
dat een goede afweging plaatsvindt in de toepassing van
boomsoorten in het openbaar groen. In dit kader is een
beplantingslijst van geschikte bomen voor de openbare
ruimte opgesteld. De beplantingslijst is afgestemd op de
bodemgesteldheid en de waterhuishouding, zoals deze in
de gemeente Margraten aanwezig zijn. Op basis van deze
gegevens zijn inheemse en cultuurhistorisch waardevolle
bomen geselecteerd, die in principe kunnen groeien onder de
gegeven omstandigheden. Vervolgens is voor de selectie van
bomen ook nog ingegaan op:
•
De benodigde ondergrondse en bovengrondse ruimte:
Per boom van de beplantingslijst wordt de benodigde
ondergrondse en bovengrondse ruimte, die de boom nodig
heeft om goed te kunnen groeien aangegeven. Hiermee is
eenvoudig te controleren of een bepaalde boom wel of niet
geschikt is op een bepaalde standplaats;
•
De vatbaarheid voor ziektes: Per boom van de beplantingslijst wordt aangegeven of deze vatbaar is voor bepaalde ziektes. Afhankelijk van de gevolgen van een boomziekte voor de boom kan het verstandig zijn bepaalde
soorten niet in grote groepen bij elkaar aan te planten of een
minder vatbare cultuurvariëteit van de soort te gebruiken;
•
Mogelijke overlast: Per boom van de beplantingslijst
wordt aangegeven of deze mogelijk ‘overlast’ kan opleveren
voor de omgeving (zoals worteldruk, takbreuk, drup door
luizen etc.). Voorkomen dient te worden, dat boomsoorten
worden aangeplant op plekken, waarbij van te voren reeds
vast staat, dat dit kan leiden tot overlast voor bewoners.
Gezien de richtlijnen bomen en overlast waarvan de
uitgangspunten in paragraaf 4.6 zijn weergegeven, zal
deze overlast zelden leiden tot verwijdering van een boom.
De aanplant van niet passende boomsoorten in een straat
is echter niet bevorderend voor de leefbaarheid van een
buurt. Voorkomen is dan ook beter dan genezen.

•

Landschappelijke context: Met name in het buitengebied
is het van belang inheemse boomsoorten te gebruiken,
die van nature thuishoren in het landschap van de
gemeente Margraten, zoals Beuk, Haagbeuk, Zoete kers,
Es, Zomereik, Wintereik, Zomerlinde, Winterlinde en
Fladderiep. Hierbij wordt op de beplantingslijst specifiek
aangegeven op welke plek in het landschap een boom van
oorsprong thuihoort. Uitheemse bomen zijn alleen op de lijst
opgenomen indien deze reeds lange tijd worden gebruikt
als nutsboom of landgoedboom, zoals Paardenkastanje,
Tamme kastanje, Walnoot, cultuur fruitbomen en Hollandse
linde.

Toepassing exoten in het (semi-) openbaar groen
Met exoten als Gleditsia, Sophora, Robinia en Platanus dient
terughoudend te worden omgegaan. Deze soorten kunnen in
principe in nieuwbouwbuurten en wijken worden toegepast,
maar daarbuiten dient de toepassing beperkt te blijven tot
accentuering van bijzondere plekken binnen de kernen en op
landgoederen.

3

4
3	 Tilia platyphyllos, Grootbladige- of Winterlinde.
4 Ulmus laevis, Fladder- of
Steeliep.
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4.3

1

2

1	 Hakhout dient periodiek te
worden afgezet.
2	 H o o g s t a m f r u i t b o m e n
vragen veel aandacht bij
het beheer indien een rijke
fruitdracht
gewaarborgd
dient te blijven.
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Richtlijnen met betrekking tot het
beheer van bomen

Om te voorkomen dat het beheer en onderhoud van het
bomenbestand in de gemeente Margraten op ad-hoc basis
geschiedt en op deze wijze mogelijk overlast en gevaarlijke
situaties kunnen ontstaan, wordt het groenbeheer geheel
via het groenbeheersysteem MI2-groen geregeld. Met een
integrale en een resultaatgerichte aanpak wil de gemeente een
hoogwaardige uitstraling van de totale openbare ruimte tot
stand brengen. In deze paragraaf worden richtlijnen voor het
beheer op hoofdlijnen gegeven.
In het voorjaar moeten de bomen afhankelijk van de levensfase
waarin de bomen zich bevinden een jeugdsnoei of vormsnoei
krijgen. Deze reguliere onderhoudswerkzaamheden van gewone straatbomen zijn in verschillende ‘leeftijdscategorieën’
onder te verdelen. Tot en met een leeftijd van drie jaar na
aanplant moet een boom elk jaar worden gesnoeid. Dit dient te
gebeuren om een goed gevormde boom met een open kroon
en één doorgaande hoofdstam te krijgen. Vanaf het 4e tot en
met het 8e jaar na aanplant dient een boom om de 2 jaar te
worden gesnoeid om de verkregen vorm te kunnen handhaven.
Deze is tevens bedoeld om de gewenste kruinhoogte van vijf
meter te verkrijgen. Na deze jeugdsnoei komt de vormsnoei. Dit
begint vanaf acht jaar na aanplant en bestaat uit het periodiek
verwijderen van laaghangende en te dikke takken. Naast een
indeling in leeftijdscategorieën is het van belang dat het beheer
wordt aangepast aan het type boom en/of de standplaats van
deze boom. Daarbij is een onderscheid te maken in bomen in
verharding, in beplanting en in gazon. Ook bezit de gemeente
een groot aantal vormbomen in de vorm van knotbomen,
leibomen en hakhout. Ten slotte dient bij het beheer speciaal
aandacht te zijn voor het onderhoud van de boomspiegel,
waarbij een onderscheid valt te maken in boomspiegels in
verharding en boomspiegels in gazon.
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Het reguliere beheer is onderdeel van de zogenaamde zorgplicht.
Dit houdt in, dat de gemeente Margraten als eigenaar van
bomen verplicht is haar bomenbestand te onderhouden, zodat
er geen gevaarlijke situaties ontstaan voor de gebruikers van de
ruimte onder de boomkroon. Deze zorgplicht valt uiteen in drie
categorieën, te weten, de algemene zorgplicht, de verhoogde
zorgplicht en de onderzoeksplicht.
• Onder de algemene zorgplicht valt, naast het reguliere
beheer, de controle op zichtbare gebreken aan de boom,
die eenmaal in de vier jaar plaatsvindt. Dit is de zogenaamde Visual Tree Assessment (V.T.A.-controle), die
zich richt op visuele waarneembare beschadigingen.
Deze beschadigingen zijn onder andere: stamscheuren,
inrotten, plakoksels en andere beschadigingen. Door deze
problemen in een vroeg stadium te detecteren zijn ze vaak
relatief makkelijk te verhelpen en kunnen ze zich niet verder
ontwikkelen tot een potentieel gevaarlijke situatie. De
zorgplicht voor bomen is met name van belang bij bomen
langs openbare wegen binnen en buiten de kernen en op
gemeentelijke terreinen binnen de kernen, waar bomen
gevaar op zouden kunnen leveren voor zowel wandelaars,
fietsers als automobilisten. De zorgplicht geldt echter voor
alle bomen, ook als deze zich in een natuur- of bosgebied
bevinden. De VTA-controle kan zich hier echter beperken
tot de bomen die zich in de directe omgeving van wegen
en paden bevinden. Buiten deze zone leveren bomen geen
problemen op en kunnen dode bomen blijven staan (Visser,
2001).
• Indien bomen worden gesignaleerd met een verhoogde
gevaarzetting worden deze in ieder geval eens per jaar aan
een V.T.A.-controle onderworpen. Dit is de zogenaamde
verhoogde zorgplicht. Voor vitale bomen is deze noodzaak
niet aanwezig en kan een controlefrequentie van eenmaal
per vier jaar worden gehanteerd.
• Bij gegronde twijfel over de vitaliteit van een boom is nader
onderzoek van de boom aan te raden. Dit is de zogenaamde
onderzoeksplicht.

4.4

Richtlijnen met betrekking tot de
uitvoering van (bouw)werkzaamheden

Bouwwerkzaamheden kunnen grote gevolgen hebben voor
bomen, die op de bouwplaats staan en behouden dienen
te blijven. Ditzelfde geldt ook voor werkzaamheden aan
infrastructuur. Daarnaast vragen ook bomen buiten de bouwplaats, langs de (tijdelijke) toegang tot of langs de rand van de
bouwplaats, bescherming, indien de situatie daarom vraagt. De
gemeente Margraten hecht dan ook waarde aan de bescherming
van bomen tijdens werkzaamheden. De bescherming van
bomen betreft de boom zelf, de groeiplaats van de boom en
de uitstralingsomgeving van de boom. Bij ingrepen in (de buurt
van) de groeiplaats van de boom zal voor de aanvang van de
werkzaamheden moeten worden aangetoond, dat de boom en
zijn groeiplaats geen schadelijke gevolgen ondervinden. Ook
moet duidelijk worden, dat de resultaten van de werkzaamheden
geen negatief effect hebben op de ruimtelijke kwaliteit van de
boom en zijn omgeving. Er zal dus moeten worden aangetoond,
dat zowel boom, groeiplaats als omgevingsbeeld geen nadeel
van de ingreep ondervinden. De bewijslast hiervoor ligt bij
degene, die voor de ingreep verantwoordelijk is. Hulpmiddel
hierbij is de Bomen Effect Analyse (BEA). Het College heeft de
bevoegdheid om aanvullende randvoorwaarden te stellen bij
aanvragen voor bouw- en aanlegvergunningen. Op deze wijze
kan het College particulieren verplichten een bomen effect
analyse uit te voeren in het geval van bouwwerkzaamheden of
aanleg van werken nabij te behouden bomen.
Aan de hand van de bomen effect analyse dienen voorschriften
ter voorkoming van beschadiging of verlies van deze bomen
in het bouwbestek te worden opgenomen en te worden
gehandhaafd. De vaststelling van de aansprakelijkheid bij
verlies of beschadiging van te behouden bomen alsmede de
afwikkeling van de compensatie- of herstelwerkzaamheden
dient ook in het (bouw)bestek te worden opgenomen.

Er bestaan een elftal aandachtspunten met betrekking tot de
bescherming van bomen op en om een locatie waar werkzaamheden zullen gaan plaatsvinden. Dit zijn:
•
Bescherming van de stam en de wortels van de boom;
•
Voorkom de opslag van bouwmaterialen en de plaatsing
van de bouwkeet onder een boom;
•
Voorkom bewegingen van bouwverkeer binnen de kroonprojectie van bomen;
•
Voorkom grondwerk binnen de kroonprojectie van een
boom;
•
Voorkom beschadiging van wortels van bomen;
•
Ga zorgvuldig om met de aanleg van kabels en leidingen;
•
Voorkom wijzigingen in de grondwaterstand;
•
Voorkom bodemvervuiling;
•
Laat noodzakelijk snoeiwerk professioneel uitvoeren;
•
Plaats geen dichte verharding over de wortels;
•
Voorkom het gebruik van de boom als bevestigingsobject.

3

4

3	 Bij de aanleg van kabels en
leidingen dienen wortels
dikker dan vijf centimeter
behouden te worden.
4 Werkzaamheden binnen de
kroonprojectie van een te
behouden boom dienen
voorkomen te worden.
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4.5

1

2

Boomziekten

Ziekten van bomen en plagen in bomen die gevaar of grote
hinder voor mens en omgeving opleveren moeten adequaat
door de gemeente bij verordening geregeld zijn. Voor een vijftal
plantenziekten en plagen zijn protocollen opgesteld, waarin is
aangegeven hoe moet worden omgegaan met de ziekte of de
plaag. Het gaat daarbij om de iepziekte, de kastanjeziekte, de
Kastanjemineermot, bacterievuur en de Eikenprocessierups.
Deze protocollen zijn handvaten, die zijn opgesteld aan de
hand van de meest recente informatie, die nodig is ten behoeve
van de juiste uitvoering van artikel 4.3.9 van de A.P.V. (per 0101-2007). Indien echter in de toekomst blijkt, dat er betere
behandelmethodes zijn, dan dienen de protocollen aangevuld
of gewijzigd te worden. Voor de kastanjeziekte is bijvoorbeeld
nog geen adequate bestrijdingsmethode beschikbaar en is
onderzoek naar de boomziekte nog in volle gang. Daarnaast
bestaat de mogelijkheid dat in de toekomst nieuwe ziektes en
plagen de kop opsteken in Nederland. Hiertegen dient adequaat
opgetreden te worden en dienen in de bijgevoegde handleiding
aanvullende protocollen te worden opgenomen.
De protocollen omschrijven per ziekte/aantasting de boomsoorten die worden aangetast, de veroorzaker van deze
aantasting, de symptomen waaraan de ziekte/aantasting te
herkennen is en de manier waarop de gemeente met de ziekte/
aantasting dient om te gaan.

3
1	 Eikenprocessierupsen in 		
processie op de stam van		
een Eik.
2	 Een aantasting door de
kastanjeziekte op de stam
van een Paardenkastanje.
3	 Een verdorde twijg als 		
gevolg van aantasting door
bacterievuur.
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4.6

Richtlijnen bomen en overlast

Er zijn verschillende verschijnselen, die de aanwezigheid van
bomen begeleiden en die oorzaak kunnen zijn van hinder,
zoals:
•
wortelopdruk waardoor ongelijke verharding ontstaat,
•
drup (honingdauw en/of roetdauw) door luisaantasting,
•
schaduwwerking,
•
takschuring,
•
Eikenprocessierups,
•
bladval
•
zware zaden en vruchten.
Deze verschijnselen kunnen van zodanige aard zijn dat door
bewoners bij de gemeente een klacht wordt ingediend, doordat
zij dit in mindere of meerdere mate als overlast ervaren. Echter
niet alle verschijnselen die door bomen ontstaan en waarover
klachten van bewoners binnenkomen, geven aanleiding om
in te grijpen. Voor de gemeente is het van belang, dat zij op
een heldere en eenduidige manier reageert op deze klachten.
Daarom is het van belang, dat er binnen de gemeente een
quoteringssysteem aanwezig is, die aangeeft hoe op bepaalde
vormen van overlast gereageerd dient te worden. Per type
overlast geeft een quoteringssysteem dan aan wanneer deze
overlast door de gemeente echt als overlast wordt beschouwd,
welke preventieve maatregelen zij kan nemen ter voorkoming
van dit soort klachten, welke praktische en duurzame oplossingen er bestaan en indien de overlast hiermee niet te
verhelpen is geeft het protocol aan welke vervolgstap mogelijk
is. Hieronder worden de onderdelen van het quoteringssysteem
kort toegelicht
Wanneer is er sprake van overlast
Het is van belang, dat op een zo objectief mogelijke en wellicht
meetbare wijze wordt omschreven in een quoteringssysteem
wanneer en welke vormen van overlast daadwerkelijk als
overlast worden gezien.

Preventieve maatregelen
Bij nieuwe aanplant van bomen kan de gemeente aan de hand
van de standaard beplantingslijst vaststellen of de soorten die
zullen worden gaan toegepast in de toekomst mogelijk overlast
gaan geven. De keuze van een boomsoort, waarvan in de
toekomst geen mogelijke overlast valt te verwachten, geldt in
dit geval als preventieve maatregel ter voorkoming van klachten.
Het grootste gedeelte van het bomenbestand is echter al jaren
aanwezig. Preventieve maatregelen houden hier bijvoorbeeld in,
dat eiken die last hebben van de Eikenprocessierups, jaarlijks
preventief gecontroleerd worden.
Praktische en duurzame oplossingen
Wanneer het quoteringssysteem aangeeft, dat de gemelde
overlast daadwerkelijk als overlast te betitelen valt, dan zal in
eerste instantie gezocht moeten worden naar een praktische en
duurzame oplossing waarbij de boom behouden blijft. Per type
overlast kan reeds in het quoteringssysteem worden aangegeven, wat de mogelijke praktische en duurzame oplossingen
zijn, zodat eenduidig gehandeld kan worden bij verschillende
gevallen van hetzelfde type overlast.

4

5

6
4
5

6

Bladval kan door bewoners
als een vorm van overlast
ervaren worden.
Wortelopdruk ontsiert de
straat en kan daarnaast
gevaar
opleveren
voor
wandelaars en fietsers.
Bomen als deze kunnen
problemen opleveren i.v.m.
takschuring.
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Vervolgtraject
Indien een praktische en duurzame oplossing niet voorhanden
blijkt, zal het kapvergunningtraject worden doorlopen. Daarbij
dienen de volgende afwegingen te worden gemaakt:
•
Indien de boom op een privéterrein staat en is vermeld
op de lijst van waardevolle, monumentale en/of
structuurbomen, dan kan deze alleen gekapt worden
indien er acuut gevaar dreigt voor mens en omgeving, of
indien er een zwaarwegend maatschappelijk belang bij
is betrokken en praktische, duurzame oplossingen niet
voorhanden zijn. Voor het kappen van een boom van de
lijst geldt te allen tijde de (financiële) herplantplicht;
•
Indien de boom op openbaar terrein staat en niet is
vermeld op de lijst van waardevolle, monumentale en/of
structuurbomen, dan zal de gemeente meewerken aan
kap;
•
Indien de boom op openbaar terrein staat en is vermeld
op de lijst van waardevolle, monumentale en/of
structuurbomen, dan zal deze alleen gekapt worden indien
er acuut gevaar dreigt voor mens en omgeving, of indien er
een zwaarwegend maatschappelijk belang bij is betrokken
en geen praktische, duurzame oplossingen voorhanden
zijn. Voor het kappen van een boom van de lijst geldt te
allen tijde de (financiële) herplantplicht.
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DEEL III
Juridisch kader
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5 Herziening kapverordening
Ter bescherming van het waardevolle bomenbestand is de
rechtsbescherming van de bomen vastgelegd in de Algemene
Plaatselijke Verordening (A.P.V.). In de huidige vorm zijn in principe
alle bomen op erven en in tuinen met een stamdoorsnede van
20 centimeter op borsthoogte kapvergunningplichtig, met
uitzondering van coniferen en sparren, die geheel kapvergunningvrij zijn. De bomen waarvoor nu een kapvergunning
dient te worden aangevraagd zijn echter lang niet altijd
beschermingswaardig. Op 8 november 2005 heeft de Raad
zich uitgesproken voor deregulering van onder andere het
kapvergunningstelsel. De Raad heeft daarbij aangegeven, dat
een stelsel dat uitgaat van een positieve benadering gewenst
is, waarbij beschermingswaardige bomen nadrukkelijk worden
vastgelegd en afgezien wordt van een absoluut kapverbod.
Aan deze nieuwe benadering van het kapvergunningstelsel
kleven enkele voor- en nadelen. In het ‘Boombeleid en kapvergunningstelsel, Plan van aanpak’ (gemeente Margraten,
2006) is aangegeven, dat het voordeel van deregulering is,
dat meer duidelijkheid voor boomeigenaren ontstaat en dat
daarnaast een duidelijke, objectieve beleidsmatige/juridische
basis ontstaat voor beschermingswaardige bomen, zodat de
gewenste bomenstructuur actief beschermd kan worden. Een
mogelijk nadeel van een gedereguleerd kapvergunningstelsel
is, dat de kapvrijheid wordt aangegrepen om ‘overbodige’
beplantingen weg te halen, hetgeen kan leiden tot een verlies
aan groen, terwijl dit in sommige gevallen juist ongewenst is
vanwege de functies, die dat groen vervult.

kapverordening. De bovengenoemde nadelen ten aanzien van de
voorgestelde deregulering worden met de invoering van specifiek
bomenbeleid zo veel mogelijk ondervangen. Met name de
toetsingscriteria die zijn opgesteld voor beschermingswaardige
bomen in hoofdstuk 3 en de randvoorwaarden met betrekking
tot de aanplant en het beheer van bomen in hoofdstuk 4
ondervangen de hierboven aangegeven nadelen van een
gedereguleerd kapvergunningstelsel.
In paragraaf 5.1 wordt ingegaan op de afwegingscriteria voor
kapvergunningen. Paragraaf 5.2 behandelt de (financiële)
herplantplicht. De paragrafen 5.3 en 5.4 behandelen achtereenvolgens boomziekten en burenrecht. Paragraaf 5.5 ten
slotte gaat in op de handhaving.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de manier waarop de
kapverordening en daarmee het kapvergunningstelsel kunnen
worden aangepast. De voorgestelde wijze van deregulering
is daarbij uitgewerkt in de diverse onderdelen van de
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type vergunningstelsel

voordelen

nadelen

geen

- geen onnodige papierwinkel
voor bomen die ook zonder
vergunning gekapt kunnen
worden

- verlies van een landschappelijk sturingssysteem;
- illegale of ongewenste kap is
niet tegen te gaan.

ontheffingsstelsel

- alleen die bomen die het echt - de kapvrijheid voor de niet
waard zijn worden bebeschermde bomen kan
schermd;
leiden tot een verlies aan
- de bomen die tezamen de
groen.
bomenstructuur vormen
worden effectief beschermd;
- geen onnodige aanvragen
voor ontheffing van kapverbod.

vergunningstelsel

- volledige controle over het
- een groot aantal bomen zijn
bomenbestand binnen de bede aanvraag van een kapbouwde kom.
vergunning niet waard;
- de verwerking van de kapvergunningen legt de nodige
tijdsdruk op de betreffende
ambtenaren;
- burgers kunnen dit type vergunningstelsel als een te
grote bemoeienis van de
overheid beschouwen.

Figuur 2: Overzicht van typen vergunningstelsels.
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5.1

Afwegingscriteria kapvergunningen.

Gezien de wens tot deregulering en vereenvoudiging van het
kapvergunningenstelsel en de bescherming van waardevolle
en monumentale bomen wordt allereerst gekeken naar
welke groene topwaarden aanwezig zijn, wat nu werkelijk
het beschermen waard is en hoe die bescherming optimaal
en eenvoudig vorm kan krijgen. Voor de beschrijving van de
beoordelingsmethodiek voor beschermwaardige bomen wordt
naar paragraaf 3.1 verwezen.

5.1.1

Uitgangspunten deregulering

Er zijn vele verschillende soorten juridische beschermings- en
vergunningssystemen die waken over de in standhouding van de
belangrijkste natuur- en landschapswaarden en boomkundige
waarden in gemeenten.
De meest voorkomende systematiek is de nu in de huidige
A.P.V. Margraten gehanteerde systematiek van een vergunningensysteem met uitzonderingen. Hierbij zijn alle bomen
met een stamdiameter groter dan 20 centimeter kapvergunningplichtig op coniferen en sparren na, die geheel kapvergunningvrij zijn.
Anno 2006 is er een algemene tendens in Nederland tot
deregulering om deze systematiek te vereenvoudigen en
alleen de meest noodzakelijke waarden te beschermen.
Meestal geschiedt dit door verhoging van de centimetermaat
(tot bijvoorbeeld 30 cm diameter), of door aanwijzing van
vrijgestelde gebieden (bijvoorbeeld compact gebouwde woonwijken of alle erven en tuinen tot 100 m2), of vrijstelling van
bepaalde boomsoorten (bijvoorbeeld alle coniferen).
Een andere optie, het geheel afschaffen van de regels inzake
bomen, komt vrijwel niet voor en wordt slechts ingevoerd
indien er weinig hoge natuur- en landschapswaarden zijn
of men gemeentelijk andere prioriteiten dan groen stelt. De
nadelen van het afschaffen en dus geheel niet hebben van een
kapverbod in de A.P.V. of bomenverordening ligt zeer gevoelig
in de praktijk, omdat vroeg of laat blijkt dat de gemeente met

deze afschaffing zichzelf landschappelijke sturingsinstrumenten
heeft afgenomen. Bij landschappelijke calamiteiten als illegale
kap staat een gemeente dan geheel met lege (“zelf afgehakte”)
handen. In figuur 2 zijn enkele kapvergunningstelsels opgenomen en de voor- en nadelen die daaraan kleven.
Voor de gemeente Margraten lijkt mede gezien de aanwezige
hoge natuur- en landschapswaarden, het toerisme en de
noodzaak van erosiebestrijding afschaffing van het kapverbod
geen optie. Wel is een genuanceerde deregulering zinvol.
Een genuanceerde deregulering, die gemeente, burgers en
bedrijven geld en tijd bespaart, maar tegelijk de groene “topwaarden” beschermt en mogelijkheden biedt om indien het
echt nodig is, bijvoorbeeld bij illegale kap van topwaarden,
daadkrachtig te kunnen optreden. Enerzijds kan naar schatting
90% van de houtopstanden die nu vergunningplichtig zijn
geheel procedurevrij gemaakt worden. Anderzijds zal voor de
overgebleven 10% een duidelijke en goede bescherming nodig
zijn.

5.1.2

Ontheffingensysteem

Voorgesteld wordt om in plaats van een vergunningstelsel een
ontheffingstelsel te hanteren.
Een vergunningenstelsel, zoals momenteel door gemeente ook
wordt gehanteerd, gaat ervan uit, dat het vellen van een boom
of houtopstand verboden is, tenzij men een kapvergunning
heeft verkregen. Het verkrijgen van een kapvergunning is in vele
gevallen mogelijk. Een ontheffingenstelsel is juridisch strenger:
het is verboden om de beschermingswaardige bomen, die
in de toekomst op de lijst van waardevolle en monumentale
bomen worden geplaatst, en de bomen uit vastgestelde
bomenstructuren te vellen, behoudens ontheffing. Slechts
bij uitzondering kan er een dus ontheffing verleend worden.
Een vergunningsysteem is flexibeler in verlening, terwijl een
ontheffingensysteem bij voorbaat terughoudend is in het
verlenen van ontheffingen.
Aangezien bij een gedereguleerde verordening en een
vastgesteld bomenbeleid in vergelijking met het huidige

systeem een groot deel van het totale bomenbestand niet
langer beschermd is, blijven uitsluitend de allerbelangrijkste
groene en boomkundige waarden over. Voor de bescherming
van deze overgebleven “topwaarden” ligt dan een duidelijker
en strikter beschermingssystematiek voor de hand: een
ontheffingenstelsel.
Bij een ontheffingenstelsel is dus het uitgangspunt dat in
beginsel geen ontheffing voor de kap van de vooraf aangewezen structuurverbonden, waardevolle of monumentale
bomen verleend wordt, tenzij sprake is zwaarwegende verwijderingsbelangen (zie hierna onder 3.1.3 en 3.1.4).

5.1.3

Bescherming concrete groene waarden

Een herijking van de criteria (“weigeringsgronden”) van artikel
4.5.3.A van de A.P.V. (gemeente Margraten, 2005) ligt voor
de hand bij herziening van het kapvergunningenbeleid. Het
huidig systeem kenmerkt zich door vage normen, die nadere
beleidsmatige invulling en concretisering behoeven. Het is een
“volgend” systeem: de afweging komt pas nadat een aanvraag
voor een vergunning is gedaan.
Het nieuwe systeem van de op kaart aangewezen bomenstructuur en een lijst van waardevolle en monumentale bomen
kenmerkt zich door concrete motivering vooraf aan elke
aanvraag. Het is daarmee een voorbereidende of proactieve
aanpak, die de ontheffingafgifte eenvoudiger, duidelijker en
beter gemotiveerd maakt.
De juridische weegschaal die elke ontheffingafgifte kent,
bestaat enerzijds uit de belangen en waarden van boombehoud
en anderzijds de verwijderingsbelangen en -waarden, die
zwaarwegend kunnen zijn.
Beide aspecten, het belang van het behoud van een boom en
het verwijderingsbelang, dienen in een afgegeven ontheffing
gemotiveerd benoemd en gewogen te worden vanwege de
rechtszekerheid.
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5.1.4
Het belang van het behoud van bomen wordt onderverdeeld in
drie categorieën beschermingswaardige bomen, die allen op
een kaart concreet zijn aangewezen:
•

•
•

Gemeentelijke Structuurbomen. Bomen en houtopstanden die tezamen de beschermingswaardige gemeentelijke
boomstructuren vormen, worden vastgelegd in het
bomenstructuurplan voor de kernen en zijn onderdeel
van het landschapsontwikkelingsplan voor de gemeente
Margraten. Onder deze categorie vallen tevens
bomenstructuren van andere overheden.
Waardevolle bomen. Hieronder vallen bomen en
houtopstanden, die als waardevol op de lijst van
beschermingswaardige bomen zijn opgenomen.
Monumentale bomen. Deze categorie bevat die bomen
en houtopstanden, die als monumentaal op de lijst van
beschermingswaardige bomen zijn opgenomen.

Het is van groot belang dat de kaart met de aangewezen
beschermde bomen en houtopstanden actueel gehouden
wordt en tenminste elke 5 jaar geactualiseerd wordt.
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Benoemen verwijderingsbelangen

Het uitgangspunt van eenvoudiger en concreter beschermen
betekent ook, dat de verwijderingsbelangen in categorieën
onderverdeeld kunnen worden. Net als elders in Zuid-Limburg
kan het niet zo zijn dat vanwege geringe overlast, zoals
blad-, pluis-, zaad- of vruchtval een structuur-, waardevolle of
monumentale boom verwijderd mag worden.
Ook individuele, kleinschalige bouw- en aanlegbelangen mogen
er niet toe leiden dat unieke natuurwaarden, zoals een zeer
zeldzame inheemse, Gele kornoelje voorgoed uit de gemeente
verdwijnt.
In de verwijderingsbelangen zijn twee categorieën te
onderscheiden, te weten:
1.

Acuut gevaar voor mens en omgeving. Indien een
beschermwaardige boom acuut gevaar voor mens en
omgeving oplevert, kan dit reden zijn om een ontheffing tot
het vellen van deze beschermwaardige boom te verlenen.
Acuut gevaar voor mens en omgeving betekent dat voor
een deskundige voorzienbaar is dat de boom op korte
termijn (van enkele dagen tot binnen een jaar) de levens
van mensen rechtstreeks kan bedreigen (bijv. door bij
heersende windrichting op een woning terecht te komen)
of ernstig schade aan zaken van bijvoorbeeld historische
of economische waarde kan opleveren (bijv. windworp op
een tankstation). Dit acuut gevaar dient door een daartoe
bevoegd medewerker van de gemeente Margraten of een
gecertificeerd boomdeskundige te worden vastgesteld.
De gemeente Margraten behoud zich wel het recht voor
een counter-expertise uit te (laten) voeren. Zowel de
oorzaak van het gevaar, bijvoorbeeld boomziekte, storm
of aanrijding, als de mate van dringendheid van directe
maatregelen dient door de daartoe bevoegde medewerker
van de gemeente Margraten schriftelijk gemotiveerd te
worden.
In evident zeer gevaarlijke situaties (bijv. een ineens scheef
staande of wankelende of half afgebroken boom) kan het

2.

deskundigenrapport achteraf opgesteld worden en dienen
de boom(delen) door de gemeente bewaard te worden
voor onderzoek.
Maatschappelijk belang. Het maatschappelijk belang
kan worden opgesplitst in twee deelbelangen. Het eerste
deelbelang omvat bouw- en andere werkzaamheden, die
aan een ontheffingsaanvraag ten grondslag liggen. Het
tweede deelbelang omvat overlast, die reden vormt tot het
doen van een ontheffingsaanvraag. Beide deelbelangen
worden hieronder behandeld.
Bouw- en andere werkzaamheden: Betreft de ontheffingsaanvraag vanwege bouw- of andere werkzaamheden
een structuurboom of waardevolle boom/houtopstand,
dan moet het gaan om een belang, dat in beginsel niet
individueel is, maar berust op een maatschappelijk gewenst
project, dat steun heeft binnen de gemeente Margraten.
De ontheffingsaanvraag dient in dit geval vergezeld te zijn
van een onderbouwing, die ter motivering van de aanvraag
wordt voorgelegd aan de met de ontheffingen belaste
ambtenaar van de gemeente Margraten. De aanvragen
worden vervolgens periodiek bekrachtigd door het College
van B&W.
Voor de monumentale bomen/houtopstanden moet het
bij een ontheffingsaanvraag met betrekking tot bouw- en
andere werkzaamheden uitsluitend gaan om zwaarwegend
maatschappelijk belang, dat blijkt uit een project van
algemeen belang, dat in beginsel vrijwel alle inwoners
van een kern profijt oplevert en de steun heeft van het
College van B&W. Daarbij geldt de juridische voorwaarde
dat er eerst aantoonbaar gekeken moet worden naar
alternatieve ruimtelijke en boomkundige oplossingen om
de monumentale boom/houtopstand te behouden. Een
bomeneffectrapportage over ruimtelijke inpassing van de
monumentale boom/houtopstand en/of alternatieven voor
boombescherming van een onafhankelijk boomdeskundige
moet ter motivering van de afgifte van een ontheffing
voorhanden zijn.

Overlast: Bepaalde verschijnselen, die worden veroorzaakt
door bomen (blad- en vruchtval) of samengaan met de
aanwezigheid van bepaalde boomsoorten (wortelopdruk,
drup, Eikenprocessierups), kunnen als overlast worden
ervaren door de bewoners van de gemeente Margraten.
Slechts in een beperkt aantal gevallen zal deze overlast
zodanig zijn, dat dit reden is voor het verlenen van
een ontheffing voor het kappen van een boom. In de
Handleiding Bomen, die als uitvloeisel van hoofdstuk 4
van deze kadernota is opgesteld, is aan de hand van een
quoteringssysteem aangegeven in welke gevallen overlast
daadwerkelijk wordt erkend als overlast, welke preventieve
maatregelen ter bestrijding van de overlast mogelijk
zijn, welke maatregelen kunnen worden getroffen in een
bestaande situatie om overlast praktisch op te lossen
en hoe gehandeld dient te worden, indien praktische
oplossingen geen duurzaam effect opleveren. Gelijk een
ontheffingsaanvraag met betrekking tot bouw- of andere
werkzaamheden is in het quoteringssysteem differentiatie
aangebracht tussen de beoordeling van waardevolleen structuurbomen en monumentale bomen. De wijze,
waarop de differentiatie is uitgewerkt, is toegelicht in de
Handleiding Bomen.
Ontheffingsaanvragen met betrekking tot overlast
worden voorgelegd aan de met de ontheffingen belaste
ambtenaar van de gemeente Margraten. De aanvragen
betreffende waardevolle- en structuurbomen worden
vervolgens periodiek bekrachtigd door het College van
B&W. Ontheffingen voor de kap van monumentale bomen
in verband met overlast worden niet verleend zonder de
directe toestemming van het College van B&W. Daarbij
geldt de juridische voorwaarde dat eerst aantoonbaar
gekeken dient te worden naar alternatieve ruimtelijke en
boomkundige oplossingen om de monumentale boom/
houtopstand te behouden.
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De exclusiviteit van de in 5.1.3 genoemde drie categorieën
van beschermingswaardige bomen en de hier genoemde twee
verwijderingsgronden impliceert, dat andere gronden niet
voor weigering respectievelijk verlening van de ontheffing in
aanmerking kunnen komen (zgn. limitatieve lijst).
Het voordeel is de duidelijkheid dat veel andere gronden voor
verwijdering niet meer tot verlening van een ontheffing kunnen
leiden. Daar tegenover staat de kapvrijheid die de burger ten
aanzien van een deel van het bomenbestand met invoering van
dit systeem verkrijgt.
Voorgesteld wordt om de kaart en dit limitatieve afwegingssysteem binnen twee jaar te evalueren.

•

5.1.5 Behoud vitale bomenstructuur
•
Ten behoeve van het behoud van een vitale bomenstructuur,
behoudt de gemeente Margraten zich het recht voor om bomen
die in een slechte technische staat verkeren dan wel die op
termijn niet kunnen voldoen aan de richtlijnen met betrekking
tot het beheer van bomen, in de bomenstructuur te vervangen.
Gezien de categorieën beschermingswaardige bomen en de in
voorgaande subparagraaf genoemde verwijderingsbelangen
is het in beginsel echter niet mogelijk ontheffing te krijgen
voor het vervangen van kwijnende bomen. Het vervangen van
kwijnende structuurbomen wordt daarom opgevat als een
uitzonderingscategorie binnen het ontheffingstelsel. Ontheffing
kan in dit geval verleend worden, indien wordt voldaan aan de
hieronder genoemde voorwaarden.
De categorie kwijnende bomen wordt in tweeën gesplitst aan de
hand van het beheer wat aan bomen wordt uitgevoerd. Tot het
achtste jaar na aanplant vindt aan een boom jeugdsnoei plaats.
Vanaf het achtste jaar wordt onderhoudssnoei uitgevoerd.
Daarnaast ligt bij acht jaar het omslagpunt waarbij het uitvoeren
van ingrijpende onderhoudswerkzaamheden aan een boom
goedkoper wordt, dan de vervanging van de kwijnende boom
met een vitale boom van dezelfde leeftijd. De scheiding wordt
dan ook als volgt gelegd:
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Tot het achtste jaar na aanplant bestaat de mogelijkheid de
kwijnende boom te vervangen. Herplant vindt plaats met
een boom van dezelfde boomsoort met een boommaat die
gelijk is aan de maat van de overige nog vitale bomen uit
de bomenstructuur, mits deze van gelijke leeftijd zijn als de
kwijnende boom. Indien de kwijnende boom een boom in
een rij/groep oudere bomen betreft, dan bestaat de herplant
uit een boom van dezelfde boomsoort met een boommaat
gelijk aan die van de kwijnende boom. Bij kwijnende solitaire
bomen is de keuze van de herplant vrij, mits de herplant
past binnen de aanwezige ruimtelijke context. Alvorens een
nieuwe boom aan kan worden geplant, dient de groeiplaats
van de boom verbeterd te worden aan de hand van de
richtlijnen die daartoe opgenomen zijn in de ‘Handleiding
bomen’ (gemeente Margraten, 2006).
Na het achtste jaar dient de oplossing in eerste instantie te
worden gezocht in onderhoudsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld groeiplaatsverbetering. Wanneer onderhoudsmaatregelen hebben plaatsgevonden wordt de boom de eerstvolgende drie jaar jaarlijks onderworpen aan een V.T.A.controle. Indien na deze drie jaar is gebleken, dat de boom
er in vitaliteit niet op vooruit is gegaan, of er zelfs op achteruit
is gegaan, dan wordt alsnog overgegaan tot herplant. Voor
deze herplantverplichting gelden de regels, zoals deze
omschreven worden in paragraaf 5.2 De herplantplicht.
Alvorens een nieuwe boom aan kan worden geplant, dient
de groeiplaats van de boom verbeterd te worden aan de
hand van de richtlijnen die daartoe opgenomen zijn in de
‘Handleiding Bomen Gemeente Margraten’ (gemeente
Margraten, 2007).

Voor beheer- en onderhoudsmaatregelen met betrekking tot de
duurzame instandhouding van houtopstanden, die op de lijst van
beschermingswaardige bomen en houtopstanden staan en de
houtopstanden, die onderdeel uitmaken van de bomenstructuur
hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd.
Dunning bijvoorbeeld, zijnde velling, welke uitsluitend als een
boomverzorgende maatregel ter bevordering van de groei
van de overblijvende houtopstand moet worden beschouwd,

5.2
is hiermee uitgezonderd van de plicht tot het aanvragen van
een ontheffing en de daarmee samenhangende herplantplicht.
Hetzelfde geldt in dit geval ook voor het periodiek vellen van
hakhout. De uitzonderingspositie van beheer- en onderhoudsmaatregelen aan houtopstanden in het ontheffingstelsel geldt
zowel voor particuliere als voor gemeentelijke houtopstanden.

De herplantplicht

Aangezien nu alleen nog de belangrijkste bomen beschermd zijn,
de waardevolle en monumentale bomen en structuurbomen,
geldt in beginsel altijd de plicht tot herplant. Hierop gelden drie
uitzonderingen (zie hiervoor figuur 3).
Herplant
Indien uit de hiernaast vermelde beslisboom naar voren komt,
dat herplant verplicht is, dan gelden de hieronder vermelde
uitgangspunten:
De locatie en waarde van de te herplanten boom:
• De herplant dient plaats te vinden op hetzelfde perceel als
waar de te kappen boom staat.
• De te herplanten boom dient daarbij in potentie te
voldoen aan de beoordelingscriteria voor de lijst van
beschermingswaardige bomen, die ook voor de te kappen
boom van toepassing waren. Bij een te kappen boom, die
bijvoorbeeld beeldbepalend was voor het straatbeeld aan
de voorzijde van een huis, zal de te herplanten boom ook
aan de voorzijde van het huis geplant dienen te worden,
zodat deze in potentie beeldbepalend is in het straatbeeld
en daarmee aan de beoordelingscriteria voldoet, die van
toepassing waren op de te kappen boom.
Randvoorwaarden en uitzonderingen:
• Alleen indien een duidelijke cultuurhistorische relatie
bestaat tussen een boomsoort en het gebouw of object, dat
ernaast staat, dan zal de herplant uit dezelfde boomsoort
of een beter op de locatie passende cultuurvariëteit van de
boom dienen te bestaan. In alle andere gevallen bestaat de
mogelijkheid een andere boom uit dezelfde grootteklasse
als de te kappen boom te herplanten;
• Indien vanuit de randvoorwaarden in de ‘Handleiding
bomen gemeente Margraten’ blijkt dat niet voldoende
ruimte beschikbaar is voor herplant van een boomsoort,
dan kan worden gekozen voor een andere boomsoort uit
dezelfde grootteklasse of één klasse daaronder die wel past
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verwijderingsbelang waardevolle,
monumentale of structuur- boom
de boom is overleden1

achterliggende reden
ouderdom

maatschappelijk belang

ziekte of aantasting

nee2

natuurgeweld

nee2

menselijk falen4

ja

overlast (zie quoteringssysteem)

ja

bouw- of andere werkzaamheden

ja

Figuur 3: beslisboom wel of geen herplantverplichting.
Nb:
1	 De boom is aantoonbaar door ouderdom of een ziekte/aantasting overleden. Dit dient te worden bevestigd
door een gecertificeerd boomdeskundige en/of een daartoe bevoegd medewerker van de gemeente
Margraten.
2	 - Voor structuurbomen, die in gemeentelijk eigendom of in eigendom van een andere overheid zijn, geldt
		 dat de herplantverplichting niet komt te vervallen.
- Bij een ziekte of aantasting vervalt de herplantverplichting niet, indien het een ziekte of aantasting betreft,
		 die op gemeentelijke of hogere schaal grootschalige uitval van bomen veroorzaakt (zoals bijvoorbeeld de
		 iepziekte in het verleden heeft veroorzaakt).
3	 Natuurgeweld: die omstandigheden, die niet het gevolg zijn van direct menselijk falen of worden veroorzaakt
door ziekten of aantastingen. Voorbeelden zijn blikseminslag en storm.
4 Menselijk falen: al die menselijke ingrepen of de afwezigheid daarvan, die maken dat een boom acuut gevaar
voor z’n omgeving oplevert of komt te overlijden. Hieronder valt ook het moedwillig schade toebrengen aan
een boom, waardoor deze dood gaat.
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acuut gevaar

herplantverplichting
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•
•

in de beschikbare ruimte;
Voor de herplant van een boom met een natuurlijke vorm
geldt, dat de herplant ook bestaat uit een boom met een
natuurlijke vorm (zijnde geen bolboom, leiboom, knotboom
of anderszins kunstmatig in vorm gehouden boom);
Voor de herplant van een knotboom of leiboom geldt,
dat, indien de situatie dit toelaat, ook voor een boom met
natuurlijke groeiwijze gekozen kan worden;
Indien de herplant niet op hetzelfde perceel kan plaatsvinden,
dan dient te worden overgegaan op financiële herplant,
tenzij de boomeigenaar met een voor de gemeente als
redelijk te beschouwen herplantlocatie komt;

Financiële herplant bomen
Op grond van de rechtspraak is het mogelijk om een
herplantplicht elders op te leggen, indien een boom ter plaatse
niet kan worden herplant vanwege ruimtegebrek in de nieuwe
situatie. Ook is het mogelijk om een financiële herplantplicht
op te leggen, indien niet direct een herplantlocatie elders
voorhanden is. De aan de gemeente betaalde financiële
herplant wordt ingezet voor de herplant van bomen elders.
Volgens de rechtspraak geldt bij elke (financiële) herplant,
dat het zoveel mogelijk gaat om bomen in de nabijheid van
de gevelde bomen en om bomen met zoveel mogelijk een
vergelijkbare functie. Deze bevoegdheid tot het opleggen van
een financiële herplantplicht dient in de A.P.V. of verordening
verankerd te worden. Hiervoor dienen de huidige artikelen ten
aanzien van de herplantplicht in de A.P.V. aangepast te worden.
Daarbij geldt, dat de financiële herplant alleen van toepassing
is voor die bouw- en andere werkzaamheden die onder het
zwaarwegend maatschappelijk belang vallen, hetgeen blijkt
uit een project van algemeen belang, dat inbeginsel vrijwel alle
bewoners van een kern profijt oplevert en de steun heeft van
het College van B&W.
Teneinde de tijdelijke gelden van een financiële herplant duidelijk
te markeren dient hiervoor een speciale financiële voorziening,
een zogenaamd herplantfonds, te worden ingesteld. Voor de
vaststelling van de hoogte van de financiële herplant worden
de richtbedragen, die gehanteerd worden door de Nederlandse

Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), gebruikt. Het
bedrag voor de financiële herplantplicht bestaat uit de aanschaf
van de te herplanten boom, de kosten voor de aanplant van
deze boom en de kosten voor de nazorg in de drie daarop
volgende jaren. Aan de hand van de voor de te herplanten
boom, boommaat en de zeldzaamheid van de boomsoort kan
vervolgens uit de standaard tabellen van de NVTB worden
afgeleid wat het bedrag is, dat in het herplantfonds gestort dient
te worden. In de op te stellen ‘Handleiding Bomen Gemeente
Margraten’ wordt een voorbeeldberekening opgenomen voor
het vaststellen van de financiële herplant.
(Financiële) herplant houtopstanden
Voor de herplant van houtopstanden geldt het systeem, zoals
dat is vastgesteld door de Provincie Limburg in de Beleidsregel
mitigatie en compensatie natuurwaarden (Provincie Limburg,
2005), tenzij de Flora- en faunawet van toepassing is op
de te kappen houtopstand. Dit laatste houdt in, dat in of
nabij de houtopstand flora en/of fauna aanwezig is, die
(streng) beschermd is via de Flora- en faunawet. Mitigatie en
compensatie verloopt in dat geval via de Flora- en faunawet
en komt de Beleidsregel van de Provincie te vervallen. De
Beleidsregel mitigatie en compensatie natuurwaarden is,
met uitzondering van het hiervoor gestelde, van toepassing,
indien een beschermde houtopstand zich in de EHS of de
POG bevindt, of via het bestemmingsplan is beschermd als
landschapselement, of onder de Boswet valt. Indien de te
kappen houtopstand niet voldoet aan de randvoorwaarden,
zoals deze voortvloeien uit de Provinciale Beleidsregel mitigatie
en compensatie natuurwaarden en de Flora- en faunawet
evenmin van toepassing is, dan gelden de uitgangspunten
en randvoorwaarden, die hiernaast en op de volgende pagina
staan weergegeven.
De omschrijving van het begrip houtopstand is weergegeven in
de algemene inleiding van deze kadernota.

Buiten de bebouwde kom en zodoende vallend onder de
Boswet:
• Voldoet een houtopstand niet aan de minimumoppervlakte
van 10 are, die bepalend is voor het al dan niet toepassen van
de herplantplicht uit de Boswet, dan geldt de herplantplicht
vanuit het gemeentelijke ontheffingstelsel. Deze geldt
voor het aantal bomen, dat aan de minimumeis van 40
centimeter stamdiameter voldoet. Daarnaast dient deze
herplant samen te gaan met de aanplant van bosplantsoen
voor een gelijke oppervlakte als de oppervlakte die verloren
gaat. De gemeente treedt hierbij op als toezichthouder van
de uitvoering.
In beginsel is herplant verplicht op het perceel waar de
houtopstand gekapt wordt, of op een aangrenzend perceel
van dezelfde eigenaar als de eigenaar van de houtopstand.
Indien dit niet mogelijk is vanwege de beschikbare ruimte,
dan zal in overleg met de gemeente naar een alternatieve
locatie worden gezocht voor de herplant. Is deze niet binnen
twee jaar beschikbaar, dan wordt overgegaan tot financiële
herplant, zoals dat ook voor solitaire bomen geldt. In dit
geval dienen echter ook de kosten voor de aanplant van
bosplantsoen te worden meegenomen in de financiële
herplant.
• Terreinbeherende instanties die geregistreerd zijn bij het
Bosschap zijn vrijgesteld van de herplantplicht.
Binnen de bebouwde kom en zodoende buiten de Boswet
vallend:
• Heeft een te kappen houtopstand een oppervlakte groter dan
10 are, dan dient een evenredige oppervlakte houtopstand
te worden herplant. Dit is hetzelfde systeem als de Boswet
hanteert in verband met de herplantplicht. De gemeente
treedt hierbij op als toezichthouder van de uitvoering.
Heeft een houtopstand een oppervlakte kleiner dan 10
are, dan geldt de herplantplicht voor het aantal bomen,
dat aan de minimumeis van 40 centimeter stamdiameter
voldoet. Daarnaast dient de herplant samen te gaan met de
aanplant van bosplantsoen voor een gelijke oppervlakte als
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5.3

1

de oppervlakte die verloren gaat.
In beginsel is herplant verplicht op het perceel waar de
houtopstand gekapt wordt, of op een aangrenzend perceel
van dezelfde eigenaar als de eigenaar van de houtopstand.
Indien dit niet mogelijk is vanwege de beschikbare ruimte,
dan zal in overleg met de gemeente naar een alternatieve
locatie worden gezocht voor de herplant. Is deze niet binnen
twee jaar beschikbaar, dan wordt overgegaan tot financiële
herplant, zoals dat ook voor solitaire bomen geldt. In dit
geval dienen echter ook de kosten voor de aanplant van
bosplantsoen te worden meegenomen in de financiële herplant.

2

3
1	 Verdord blad aan een Iep
als gevolg van de Iepziekte.
2	 De kenmerkende aantasting van een Paardenkastanje door de larven van de
Kastanjemineermot.
3	 Druppels
bacterieslijm
garanderen een snelle verspreiding van bacterievuur.
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Boomziekten

Ziekten van bomen en plagen in bomen die gevaar of grote
hinder voor mens en omgeving opleveren moeten adequaat
door de gemeente bij verordening geregeld zijn. Momenteel
is dit onvoldoende het geval. De huidige A.P.V. kent slechts
een artikel 4.5.9. over iepziektebestrijding. Dit is per 1 januari
2007 vervangen door het algemene artikel 4.3.9 ‘bestrijding
van boomziekten’ vanwege bijvoorbeeld de recente opkomst
van bacterievuur, de kastanjeziekte, de Kastanjemineermot
en de Eikenprocessierups. Er kan dan op grond van dit artikel
opgetreden worden tegen het voorkomen van deze ziekten en
plagen. Van geval tot geval dient door het College afgewogen
te worden of er sprake is van een zodanige ernstige of acute
boomziekte of plaag en de voorzienbare kans op verspreiding
daarvan, dat er een aanschrijving noodzakelijk is. Dit staat
los van andere mogelijkheden, zoals noodkap (o.g.v art. 172
Gemeentewet) of een ontheffing op grond van acuut gevaar, die
in concrete gevallen kunnen worden toegepast. De toepassing
van dit artikel is nog niet voor elke ziekte noodzakelijk.
Daarnaast kunnen in de toekomst in de Handleiding Bomen
Gemeente Margraten (gemeente Margraten, 2007) protocollen
voor ‘nieuwe’ ziekten en plagen worden toegevoegd, zodat
adequaat ingrijpen ook in de toekomst mogelijk blijft.

5.4

Burenrecht

De gemeente zal zoveel mogelijk proberen buiten burengeschillen te blijven, tenzij het om aangewezen beschermingswaardige
bomen gaat, waarvan de beschermde status bij particulieren
niet bekend zou zijn. Teneinde het leefgenot op het eigen
terrein van inwoners van de gemeente Margraten niet in de
weg te staan is daarnaast bewust afgezien van aanpassing van
de minimale plantafstand voor paticuliere bomen ten opzichte
van de erfgrens, zoals deze is vastgelegd in artikel 5:42 lid
2 Burgerlijk Wetboek. Deze afstand blijft gehandhaafd op 2
meter.
In verband met de bijzondere en openbare functie van
gemeentelijke bomen kiest de gemeente Margraten er wel
voor de minimale plantafstand voor gemeentelijke bomen ten
opzichte van erfgrenzen aan te passen. Ten opzichte van artikel
5:42 lid 2 uit het Burgerlijk Wetboek wordt de plantafstand tot
een erfgrens teruggebracht van 2 meter tot een halve meter
voor gemeentelijke bomen met een bijzondere en openbare
functie. Waardevolle bomen, monumentale bomen en structuurbomen, zoals gedefinieerd in subparagraaf 5.1.3, zijn op
deze wijze beschermd, wanneer een geschil ontstaat over
de aanwezigheid van deze bomen binnen twee meter van de
erfgrens.

5.5

Handhaving

Het ontbreekt momenteel aan een passend handhavingsbeleid
ten aanzien van natuur en landschap in het bijzonder ten
aanzien van bomen. Hiertoe dient een handhavingsaanpak
geformuleerd te worden om beter op de beschermde bomen te
kunnen toezien, met name voor de volgende activiteiten:
•
toezicht houden op de tenuitvoerlegging van een
herplantplicht. In elk herplantvoorschrift in een ontheffing
dient opgenomen te worden, dat de herplant binnen drie
jaar na het verlenen van de ontheffing is uitgevoerd. Drie
jaar na verlening van de ontheffing voert de gemeente
een controlerondgang uit, waarbij wordt gecontroleerd
of de herplant daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Bij
geconstateerde nalatigheid wordt een laatste waarschuwing
afgegeven, die binnen een half jaar voldaan dient te zijn.
Indien ook de waarschuwing niet in het gewenste effect
ressorteert wordt herplant via bestuursdwang afgedwongen
en zijn de kosten voor de herplantplichtige;
•
optreden tegen illegale velling door middel van het opleggen
van een herplantplicht of financiële herplantplicht en het
doen van aangifte bij de politie;
•
optreden tegen beschadiging of velling van gemeentelijke
bomen door middel van taxatie van de schade door
een geregistreerd taxateur van bomen. Hieruit volgt een
aansprakelijkheidstelling en een incassoprocedure ter
inning van de schade.
Ter uitvoering van het bovenstaande dienen nadere handhavingsafspraken en protocollen opgesteld te worden.
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