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Bomenbeleid op Tuinwijck

• Ingevolge het huurcontract met de gemeente dienen wij als vereniging voor eigen rekening zorg te  
dragen voor zowel het klein als het groot onderhoud. Ook de bomen vallen daaronder. Als bomen schade 
veroorzaken zijn wij in principe aansprakelijk. Onze verzekeringen bieden dekking, maar niet onder alle 
omstandigheden. Risico’s worden met name gelopen als het onderhoud te wensen overlaat.

• De zorgplicht voor de bomen in de publieke ruimte valt direct onder het bestuur. Staat de boom op een 
perceel, dan ligt de zorgplicht bij het lid van het betreffende perceel. Onderhoud is gericht op behoud van 
de boom en het minimaliseren van het risico op schade.

• De bomen van Tuinwijck vallen onder het gemeentelijk bomenbeleid. Alle vergunningplichtige bomen 
worden tenminste 1x per 4 jaar gecontroleerd. Daarbij wordt gekeken naar gezondheid, stabiliteit en  
veiligheid. Zo ook de bomen op Tuinwijck. 

• Een vergunningsplichtige boom is een boom die op een hoogte van 1.30 meter een doorsnede heeft van 
20 cm of meer.

• Op de bomenlijst vermeldt de inspecteur de gebreken en risico’s per boom en geeft adviezen voor  
kappen of onderhoud. Als een boom op grond van het inspectierapport moet worden gekapt, dan gebeurt 
dat door en voor rekening van de vereniging, ook als de boom op een perceel van een lid staat. In zo’n 
geval heeft het lid namelijk geen keus.

Op de bomenlijst en plattegrond vind je alle vergunningplichtige bomen en de staat hiervan. 

• Als leden een (vergunningplichtige) boom willen kappen zonder dat er vanuit het inspectierapport nood-
zaak voor is, dan kunnen ze het bestuur gemotiveerd verzoeken een machtiging aan te vragen. Met de 
verleende machtiging kan het lid vervolgens zelf een kapvergunning aanvragen. Pas daar wordt beslist 
over het al of niet afgeven van de vergunning. Leges en uitvoeringskosten zijn voor rekening van het lid.

• Periodiek onderhoud – inclusief snoeien – is niet aan een vergunning gebonden en gebeurt door het 
lid voor eigen rekening. Periodiek onderhoud plegen is verplicht en brengt dus kosten met zich mee.  
Mochten echter de kosten boven een bepaald bedrag uitkomen – in november 2022 vastgesteld op 
€600,- per boom per jaar – dan neemt de vereniging de meerkosten voor haar rekening. Ook technische 
ingrepen aan een boom, zoals ankeren, zijn voor rekening van de vereniging.

• Het gemeentelijk bomenbeleid – en natuurlijk ook dat van Tuinwijck – is gericht op het behoud van 
waardevolle en monumentale bomen. Vooral voor deze bomen kunnen de kosten hoog zijn. Voor 
het bepalen wat waardevolle bomen en monumentale bomen zijn volgen we de landelijke criteria:  

1. Belangrijk voor de soortenrijkdom, diversiteit;
2. Ecologisch belangrijk: voedsel, woonruimte en bescherming voor dieren; 
3. Belangrijk vanuit milieuoogpunt en klimaat;
4. Belangrijk in het landschap en de zichtlijnen;
5. Zeker nog 10 jaar in goede staat blijven.
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