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BEHOUD VAN BOMEN, EEN NIEUW MODEL KAPVERORDENING. 

Onlangs heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgave nr 45 in de zgn. Groene Reeks 
doen verschijnen: Behoud van Bomen. 
Hierin wordt een nieuw model voor een gemeentel ijke kapverordening beschreven en toegel icht. 
Een kapverordening bestaat uit een aantal bepalingen waarmee de gemeentel ijke overheid controle 
kan uitoefenen op de instandhouding van alle bomen binnen de gemeente waarop de Boswet van 1962 
niet van toepassing is. Dit zijn in het algemeen de "Bomen buiten bosverband", oftewel de bomen 
in parken, tuinen, straten, etc. al dan niet i n particul ier bezit. Deze controle komt er op neer 
dat er door het gemeentebestuur wel of geen ontheffing wordt gegeven van het verbod om bomen 
te vel len. In een kapverordening staat omschreven op welke gronden de controle mag worden gedaan 
en welke rechten, of pI ichten hieruit voort (kunnen) vloeien. 
In het nieuwe model i,s ondermeer het aantal, gronden waarop een ontheffing kan worden Ç/eweigerd, 
uitgebreid, namel ijk met de "redenen van mil ieubeheer". Dit houdt in dat in het vervolg ook de 
waarde van de boom als zuurstofproducent, luchtzuiveraar, voedselplant voor bijen en vogels, etc. 
bij de oven,egingen t.a.v. het al dan niet verlenen van een vergunning kunnen worden betrokken. 
De belangrijkste verbeteringen zijn misschien wel de instandhoudingsplicht en de herplantD l' icht, 
hetgeen er op neer komt dat de eigenaar van een boom moet voorkomen dat de boom om andere redenen 
dan het vellen te gronde gaat. (bijv. als gevolg van vergiftiging, verwaarlozing, vreetschade door 
vee, etc.) en dat er opnieuw moet worden ingeplant , .IS de boom om deze redenen en ook die van het 
toeval (brand, bliksem, storm, etc.) is doodgegafl n. Al met al dus toch wel interessante verbete
r i ngen. Toch hadden we graag gezien dat een aant i l ~ndere aspecten eveneens nader was uitgewerkt. 
Zo is bijvoorbeeld in het nieuwe model nog stee s een omschrijving gegeven van het begrip "boom" 
(normen t.a.v. hoogte, leeftijd en vorm, afhank 1 i k van de soort; eventuele dendrologische 
betekenis) of ~t andere woorden: tot welke lee tijd mag een bepaalde soort nog worden geveld? 
Dit zou dan ook kunnen gelaen voor s~ruiken. • 
Enerzijds lijkt het ons niet zo zinvol dat zelfs het kleinste eikje of esdoorntje wordt beschermd, 
maar anderzijds heeft een eeuwenoude Buxus-s t r uik 0l s inziens echt wel enige betekenis .. Ook had 
naar onze mening duidelijker mogen worden geS ~ 'd d t het verplanten van grote bomen oeI ijk staat 
aan het vellen ervan. Dit om eventuele misvers ande te voorkomen. 
Met de nieuwe model-kapve r dening is het helaas nog ~ iet zo dat alle bomen-buiten-bosverband zijn 
beschermd. Een aantal situaties valt namel ijk ingev&lge de Boswet niet onder de verordening. Zo 
zijn populieren en wilgen langs wegen buiten de bebouwde kom, ofschoon ze van bijzonder land
schappel ijke waarde kunnen zijn, nog steeds niet b'éschermd. Ook oude fruitbomen, die tegenv,oordi gt 
een grotere recreatieve en dendrologische waarde gaan krijgen zijn nog steeds vogel~rij. 
Het is te hopen dat de gemeentelijke overheid met deze dingen in het kader van de hérplantpl icht 
dan ook rekening houdt, zodat 'er geen "vogelvrije" bomen als zodanig worden gebruikt. (die dan 
uiteraard door de kwaadwillende eigenaar vervolgens zonder bezwaar kunnen worden omgehakt) 

BIJNA ALLE BOMEN IN EDE ZIJN ZIEK. 

Begin oktober werden wij verrast door een berichtje in het Algemeen Dagblad (02-10-79) waarin 
werd vermeld dat in Ede volgens een boomverzorgingsbedrijf ongeveer 4000 bomen van vijftig jaar 
en ouder dringend een geneeskundige behandel ing zou de gemeente ruJm anderhalf miljoen gulden 
gaan kosten. Aangezien de bomen in Ede er volgens de landelijke normen niet abnormaal slecht aan 
toe zijn, zou dit bericht iedere gemee nte moeten alarmeren. Maar gelukkig begrijpen de meeste 
ingewijden wel, dat iedere boom met een krasje of .takje teveel kennel ijl<. oOK "ziek" genoemd moet 
worden. De berichten die de kranten uit Ede en omgeving hierover gaven verbaasden ons echter nog 
meer. . ' 
In ondermeer het Bennekoms Nieuwsblad (02-10-'79) en de Veluwe Post (03-10-'79) lazen we namel ijk: 
"M,enigeen zou wellicht denken dat het kappen van de zieke bomen en het planten van nieuwe veel 
eenvoudiger en goedkoper zou zijn. Dat is echter een misvatting. Het kappen van grote bomen en het 
inplanten van kleine kost tegenwoordig al gauw f 1.000,- per boom, terwijl het hout van de gekapte 
boom niets in het geldlaatje van de gemeente brengx". En wij maar denken dat je alleen dan ver-
7ekerd kunt zijn van het voortbestaan van een bomenbestand als er op tijd nieuwe bomen worden in-
geplant ....... Wat overigens allemaal niet wegneemt, dat we blij zijn met de initiatieven van Ede. 

Bomenstichting, Drtebergseweg 16 B. 3708 JB Zeist, telefoon 03404-22842 
Overna me van alle artike len en berich ten IS iOegestaan mit s met bronvermelding Gedrukt op kringlooppapier. 



GEBOORTEBOMEN IN DE GEMEENTE GAASTERLAND. 

Naar aanleiding van ons artikel in Bomennieuws nr.l0 heeft de gemeente Gaa5terland besloten om 
vanaf 1 januari 1980 aan elke nieuwgeborene in haar gemeente een boom te schenken. Bij aangifte 
wordt een certificaat uitgereikt en in het plantseizoen (najaar en vroege voorjaar) zijn de 
aangeboden jonge boompjes beschikbaar. De boom kan naar wens bij huis worden geplant; is dat niet 
mogelijk dan kan de boom eventueel in het gemeenteplantsoen gezet worden. 

EERSTE HULP BIJ "BOOM" ONGELUKKEN. 

In de gemeente de Bilt vond begin oktober een botsing plaats tussen een auto en enkele bomen. Zowel 
auto als bomen werden zwaar beschadigd. De eerste hulp voor de betrokkenen was zeer snel ter 
plaatse: in dit geval kregen namelijk ook de bomen aandacht! 
De heer H.A. van Scherpenzeel, medewerker van een boomverzorgingsbedrijf in Odijk, heeft de boom
wonden voorzien van een besche-rmr,i1ag. 'Hij deelde ons mede dat hij toevallIg langs de plaats kwam 
waar het ongeluk gebeurd was, de beschadigde bomen zag, en de wonden even heeft behandeld. 
De heer van Scherpenzeel verzorgt wel vaker de wonden van bomen die hij langs de weg ziet. Een 
loffelijk initiatief! 

BOMEN IN HET MIDDELPUNT TIJDENS BET JUBILEUMJAAR VAN DE I.V.N. 
AFDELING HEEZE EN LEENDE. 
In 1980 bestaat de afdeling Heeze/Leende van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie 10 jaar 
Naar aanleiding van dit jubileum zal een programma worden uitgewerkt, waardoor het publiek nauw 
betrokken wordt bij de viering van dit heugelijke feit. in de jubileumviering zal de Boom centraal 
staan. In het algemeen krijgen de bomen in Nederland nog te weinig aandacht. Zij worden o.a. vaak 
onnodig door mens en dier beschadigd. Heeze en Leende zijn gelukkig rijk aan bomen . Tijdens de 
viering zal er op gewezen worden hoe men over een zo gezond mogelijk bomenbestand zal kunnen 
kunnen blijven beschikken. 
Interessant is, dat zowel in het wapen van Heeze, als in dat van Leende, de boom centraal staat, 
wat erop wijst dat men vroeger de boom op zijn waarde schatte. 
De Bomenstichting heeft zich bereid verklaard het I.V.N. te helpen bij het vergroten van het "Boom
bewus tz i j n" i n Heeze en Leende. 

LEZING OVER BOMEN. 

Het sekretariaat van de Bomenstichting ontving in het verleden vaak verzoeken om een lezing te ver
zorgen. Tot dusverre was hiervoor echter niemand beschikbaar, zodat niet 'aan de verzoeken kon wor
den voldaan. Inmiddels is de voorzitster van de BomenstichtingMevr. Ir. M. ten Ca~e-van Elsland 
echter in de gelegenheid om regelmatig een voordracht te houden. Het onderwerp is : "d~ toekomst van 
onze bomen". Er worden dia's getoond en er wordt informatie geqeven over het werk van de Bomen
stichting. Tevens zullen eenvoudige artikelen, zoals infobladen, stickers en posters te verkrijgen 
zijn en kunnen boeken over bomen worden besteld. De kosten van een lezing bedragen f 200,- (incl. 
teiskosten); een deel van deze f 200,- is bestemd voor de Bome~stichting. 
Wie belangstelling heeft, wordt verzocht rechtstreeks contact op te nemen met mevrouw ten Cate, 
adres: Jacob Catslaan 5, 7314 LX ADeldoorn, Tel. 055-252784. 

CORRESPONDENTIEKAARTEN BOMENSTICHTING. 

De Bomenstichting heeft in samenwerking met de engelse zusterorganisatie een mapje correspondentie
kaarten uitgegeven. De afbeeldingen geven de vruchtvormen weer van eik, els, plantaan en tamme 
kastanje. De tekeningen zij ; uitgevoerd In groen en gedrukt op lichtgroene en witte kaarten. Deze 
serie van 4 kaarten + envel~~~en in een mapje zijn te bestellen door overmaking van f 3,50 (dona
teurs) of f 4,50 (niet-donateurs) op girorekening 2108755 t.n.v. Penningmeester Bomenstichting,Zeist 
onder vermelding van "correspondentiekaarten wit" of "correspondentiekaarten groen", 

POSTER "BOOM BEWUST" VOOR ELKE NIEUWE DONATEUR. 

Elke nieuwe donateur zal in ons jubileumjaar 1980 (10 jaar Bomenstich
ting) de Poster "Boom Bewust" ontvangen. Bovendien ontvangt iedere 
donateur die een nieuwe donateur aanbrengt eveneens onze mooie Poster 
gratis. 
De minimum donatie bedraagt f 15,- en kan overgemaakt worden op giro: 
2108755 t.n.v, Penningmeester Bomenstichting, Zeist onder vermelding 
van "nieuwe donateur", 

BOOM 
BEWUST 


