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1 Inleiding 
 

Groen biedt een omgeving voor sociale contacten, recreatie, sport en spelen. Groen biedt 

ruimte om te bewegen en draagt daarmee bij aan de fysieke gezondheid, zorgt voor de 

mentale gezondheid door herstel van stress te stimuleren en vermindert stressfactoren zoals 

geluid en luchtverontreiniging en buffert ons lokale klimaat. Groen is belangrijk voor het 

economische vestigingsklimaat, doordat ondernemingen een plezierige omgeving voor 

wonen en werken wordt geboden. Andere bijdrage aan de economie zijn onder meer 

stimulering van het toeristische en recreatief bedrijfsleven, verhoging van de economische 

waarde van onroerend goed en mogelijke reductie van gezondheidskosten.  
 

(Citaat: Recht op groen deel 2 Analyse) 

 

1.1 Resumé 
 

In november 2013 is de gemeente gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor 
de bomen in de parkzones van de wijk Zilverkamp. In het plan van aanpak is opgenomen 
wat de aanleiding en de doelstelling is om een visie en maatregelenplan op te stellen voor 

de bomen. Redenen om meer aandacht te geven aan het bomenbestand waren met 
name dat het ontwerp en het huidige onderhoud niet meer goed op elkaar aan sluiten en 
om een rechtlijnig besluit te kunnen maken bij klachten over bomen vanuit de wijk. 
 
In januari 2014 heeft de gemeente samen met de wijkplatforms een workshop gehouden. De 

avond was in twee delen  verdeeld. Voor het eerste deel van de workshop werden de 
aanwezigen gevraagd om steekwoorden op te schrijven en vervolgens op de plattegrond 
van het park te plakken. Waar leeft wat? Waar is het goed? Waar kan het beter? 
 
Tijdens het tweede deel werden drie vragen voorgelegd: 

- Welke locaties in de parkzones voldoen op dit moment aan het ideale beeld? Dit 

werd door middel van groene stickers aangegeven op de overzichtstekening. 
- Welke locaties in de parkzones voldoen op dit moment totaal niet? Dit werd door 

middel van rode stickers aangegeven op de overzichtstekening. 
- Per persoon mochten er daarna nog twee gele stickers geplakt worden; welke 

locatie vind je het mooist? 
 

Met onder andere de input van de workshop, aandachtspunten en goede en minder goede 
ingerichte locaties, is de visie opgesteld. Deze is door de wijkplatforms bekeken en de daaruit 
voorvloeiende aanpassingen zijn verwerkt in het document. De bomenvisie voor de 
parkzones in de wijk Zilverkamp is in augustus 2015 door het college goedgekeurd en 
vastgesteld. Vanwege prioritering en noodzaak van andere projecten binnen de gemeente 
heeft de verdere uitwerking van de visie een periode stilgelegen.  
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1.2 Maatregelenplan 
 
Het maatregelenplan heeft betrekking op alle bomen binnen het projectgebied, zoals 

aangegeven op het bijbehorende kaartmateriaal. In dit plan wordt omschreven wat er de 
komende 10 jaar aan werkzaamheden uitgevoerd moet worden in de parkzones. 
 
Het document is opgesteld voor huidige en toekomstige bestuurders, ontwerpers, 
beheerders, bewoners en voor hen die betrokken zijn bij het ontwerp, de inrichting en het 
beheer van het groen. 

 

 
Figuur 1 Overzicht proces van groenstructuurplan naar groenuitvoering 

 

 

1.3 Werkwijze 
 

Voor het opstellen van dit maatregelenplan is er wederom gebruik gemaakt van de twee 

werkgroepen die actief hebben meegedacht tijdens de visievorming; een ambtelijke 

werkgroep en een werkgroep namens de twee wijkplatforms 

Begin maart is in de vorm van een informatieve bijeenkomst met de werkgroepen gestart 

met de eerste stap naar de praktische uitvoering van de bomenvisie. De tweede stap was 

om samen met enkele vertegenwoordigers van de wijkplatforms een zogenaamde 

struinmiddag te organiseren. Tijdens deze middag, die begin mei heeft plaatsgevonden, 

heeft de gemeente samen met de leden van de wijkplatforms een aantal bomen 

beoordeeld volgens de inventarisatiemethode (zie hoofdstuk2).  

Eind mei heeft Greenengineers de inventarisatie van het gehele bomenbestand in de 

parkzones uitgevoerd, in totaal zijn dit 1.530 bomen. Er is aan de hand van de begrippen uit 

de visie geïnventariseerd. Deze begrippen worden in hoofdstuk 2 nader besproken. Uit de 

inventarisatie zijn de gegevens gekomen die nodig zijn om het maatregelenplan op te 

stellen. In hoofdstuk 3 zijn de gegevens per deelgebied en per jaar van uitvoering 

weergegeven. Bij dit maatregelenplan horen acht A0 tekeningen waarop de maatregelen 

visueel zijn weergegeven. De financiële consequenties  van de maatregelen zijn 

weergegeven in hoofdstuk 4. 
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2 Inventarisatie
 

In de visie zijn drie criteria benoemd die als basis voor de inventarisatie gelden: 

- Conditie bomen; 

- Onderverdeling bomenbestand; 

- Groeiplaats. 

Als extra punt is in de inventarisatie opgenomen welke boomgrootte er in de parkzones 

aanwezig zijn. Een park is bij uitstek een goede locatie om 1e grootte bomen toe te passen 

vanwege de vaak grote open ruimtes. Echter wel op de juiste plek en dus niet aan de 

randen van het park. Afhankelijk van de functie en het gewenste eindbeeld is het belangrijk 

er op voorhand rekening mee te houden of de eindgrootte van de bomen van eerste, 

tweede of derde grootte kan zijn. Dit laatste is met name belangrijk voor de toekomstige 

“toekomstbomen” die er aangeplant gaan worden in het park. Dit zal terug komen in 

hoofdstuk 3. 

 

Figuur 2 Indicatie van de omvang van een boom 

 

In de parkzones van Huissen is duidelijk te zien dat 1e grootte boom veelvuldig voorkomt in 

het beeld. Dit blijkt ook in de hoeveelheden weergegeven in onderstaande tabel. Voor de 

aanplant van nieuwe toekomstbomen zal er meer gebruik gemaakt worden van 2e en 3e 

grootte bomen. Op plekken waar ruimte is wordt nog wel een 1e grootte bomen toegepast. 

 

Indicatie van de 

omvang van een boom 

1e grootte  > 12 m. 

2e grootte  6-12 m 

3e grootte < 6 m. 
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2.1 Conditie bomen 
 

De conditie van de bomen varieert maar de meeste bomen hebben een redelijke tot goede 

conditie. Een juiste onderverdeling is noodzakelijk om te bepalen of een boom in de 

toekomst onderdeel kan blijven van het bomenbestand. 

De bomen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: 

  

Voor de parkzones geldt de volgende uitslag: 

 

 

2.2 Onderverdeling bomenbestand 
 

Na het vaststellen van de conditie is het bomenbestand onderverdeeld volgens 

onderstaande begrippen: 

- Bijzondere toekomstbomen: Status en extra bescherming voor een boom. Bomen die 

als bijzondere toekomstboom aangegeven worden zijn beeldbepalend en 

waardevol, criteria: beeldbepalendheid, cultuurhistorie, dendrologie of zeldzaamheid 

vanuit een lokaal oogpunt (of gaan dit in de toekomst worden). 

- Toekomstbomen: Bomen die voorrang krijgen boven soortgenoten van dezelfde 

grote en leeftijd, criteria: locatie, mogelijkheden tot groei naar volwassenheid. 

0 Goed: 

De conditie is goed. Op middellange termijn (10 tot 15 jaar) worden geen 
problemen verwacht. 
  
  
1 Redelijk: 

De conditie is verminderd, maar op korte termijn (< 5 jaar) worden ten 
aanzien van de toestand van de boom geen problemen verwacht. 
  
  
2 Slecht: 

De conditie is duidelijk verminderd. De toestand van de boom is slecht, 

maar herstel van de boom is eventueel mogelijk. 
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- Te behouden 5-10 jaar: Bomen die op den duur de toekomstbomen tot hinder zijn, 

criteria: locatie, kaalslag voorkomen. 

- Te behouden 2-5 jaar: Bomen die hinder geven aan toekomstbomen en/ of dicht op 

de erfgrens staat, criteria: locatie, kaalslag voorkomen. 

- Direct kappen: Bomen in slecht conditie of op locaties waar direct ingegrepen dient 

te worden, criteria: gezondheid, locatie. 

- Zaailingen: Opslag ontstaan door zaden van bomen die niet in een jong stadium zijn 

verwijderd. 

In de praktijk ziet de onderverdeling van het bomenbestand er als volgt uit: 
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2.3 Groeiplaats 
 

De groeiplaats van een boom moet voor een goede groei aan drie basisvoorwaarden 

voldoen. Voldoende lucht, voldoende vocht en voldoende voedingselementen. Ontbreekt 

één van deze drie basisvoorwaarden dan heeft dit gevolgen voor de groei. 

Het is duidelijk dat een boom niet kan functioneren in een te kleine groeiplaats. Bovengronds 

heeft de boom behoefte aan ruimte voor de ongestoorde ontwikkeling van zijn kroonvolume. 

Wil de boom zijn normale levenscyclus kunnen voltooien (planten-opgroeien-consolideren en 

aftakelen) dan moet de groeiplaats aan deze eisen voldoen. ‘Geen bomen planten die er 

eigenlijk niet kunnen staan’. Een boom die als jonge boom uitstekend past, maar bij het 

volwassen worden onherroepelijk problemen oplevert, kan op voorhand beter niet worden 

geplant. Om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen is in de visie een tabel 

opgenomen met basisrichtlijnen. 

Tijdens de inventarisatie is er met name gekeken naar de bomen die dicht of te dicht op de 

erfgrens staan omdat dit één van de meest voorkomende klachten vanuit de wijk is. Volgens 

de inventarisatiegegevens staan er 406 bomen (van de in totaal 1590 bomen) erg dicht op 

een erfgrens. De geldende richtlijnen, die opgenomen zijn in de visie, zijn: 

 

Niet alle 406 bomen zijn benoemd als te kappen bomen. Deze keuze is genomen omdat niet 

al deze bomen voor direct overlast zorgen. In hoeverre de bewoners overlast van de 

bo(o)m(en) hebben ligt per locatie anders. De gemeente kiest er voor om maatwerk te 

creëren en per overlastgeval de situatie te bespreken met de bewoner(s).  
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3 Uitwerking inventarisatie 
 

Om de inventarisatie overzichtelijk weer te geven is er gekozen om de parkzones op te delen 

in 4 deelgebieden. Deze deelgebieden zullen straks ook bij de uitvoering van de 

maatregelen gebruikt worden. 

 

 

  

Deelgebied 1 

Deelgebied 2 

Deelgebied 3 

Deelgebied 4 
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3.1 Deelgebied 1 en 2 
 

In het najaar van 2017 wordt er gestart met de kapwerkzaamheden in deelgebied 1 en 2. In 

totaal zullen er 75 bomen gekapt gaan worden. Dit is onderverdeeld in diameters: 

Diameter tot 0,2 m.  : 20 stuks 

Diameter 0,2 tot 0,3 m. : 24 stuks 

Diameter 0,3 tot 0,5 m. : 24 stuks 

Diameter 0,5 tot 1 m.  : 6 stuks 

Diameter groter dan 1 m. : 1 stuks 

Naast de kapwerkzaamheden zullen in de deelgebied 1 en 2, 2 bomen gekandelaberd 

worden en bij 8 bomen wordt de klimop verwijderd. 

Nadat de kap en overige maatregelen zijn uitgevoerd in het najaar van 2017 zullen er op 

verschillende locaties nieuwe bomen aangeplant worden. Hierbij wordt o.a. de in de visie 

vastgelegde maatregel: minder bomen aan de randen en meer bomen in het midden van 

het park toegepast. 

In totaal worden er in 2017 in de deelgebieden 1 en 2 58 bomen geplant. Het merendeel zijn 

boomsoorten van de 2e grootte in plaats van de 1e grootte bomen die er stonden.  

Soorten waarvoor gekozen is zijn: 

- Vaantjesboom: Davidia involcrata 

o 3 stuks 

o Tot 15 m. hoog 

o Vruchten in de vorm van 

vaantjes 

- Amberboom: Liquidambar styraciflua 

‘Moraine’ 

o 6 stuks 

o Tot 15 m. hoog 

o Rode herfstkleur 

- Witte moerbei: Morus alba 

o 2 stuks 

o Tot 10 m. hoog 

o Eetbare vruchten 

- Zwarte moerbei: Morus nigra 

o 4 stuks 

o Tot 10 m. hoog 

o Kleine karakteristieke boom  

o Eetbare vruchten 

- Zwarte Tupeloboom: Nyssa sylvatica 

o 3 stuks 

o Tot 25 m. hoog 

o Donkerrode, oranje herfstkleur 

- Hopbeuk: Ostrya carpinifolia 

o 6 stuks 

o Tot 15 m. hoog 

o Bijzondere vruchten 

  

- Perzisch IJzerhout: Parrotia persica 

‘Vanessa’ 

o 3 stuks 

o Tot 8 m. hoog 

o In het voorjaar rood uitlopend 

- Sierkers: Prunus ‘Accolade’ 

o 3 stuks 

o Tot 7 m. hoog 

o Bloeiende sierkers 

- Sierkers: Prunus avium 

o 2 stuks 

o Tot 15 m. hoog 

o Bloeiende sierkers 

- Grootbladige populier: Populus 

trichocarpa 

o 2 stuks 

o Tot 15 m. hoog 

o Aanvulling huidige 

bomengroep 

- Zomereik: Quercus robur 

o 4 stuks 

o Tot 25 m. hoog 

o Aanvulling laanbomen 

Loostraat 
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- Treurwilg: Salix sepulcralis 

‘Chrysocoma’ 

o 4 stuks 

o Tot 20 m. hoog 

o Hangende takken 

- Moerascypres: Taxodium distichum 

o 12 stuks 

o Tot 20 m. hoog 

o Bronsoranje herfstkleur 

- Bijenboom: Tetradium danielii var. 

Hupehensis 

o 1 stuks 

o Tot 15 m. hoog 

o Bijentrekkende boom 

- Iep: Ulmus ‘Lobel’ 

o 3 stuks 

o Tot 15 m. hoog 

 

In het najaar van 2020 zullen in beide gebieden de bomen verwijderd worden met de status 

te behouden 2-5 jr. Dit zijn in totaal 61 bomen. In dezelfde periode worden er 7 nieuwe 

bomen geplant. 

De laatste kapronde vindt plaats  in het najaar van 2024, dan zullen de laatste 57 bomen in 

het gebied gekapt worden. Om de verjongingsslag compleet te maken worden er in de 

genoemde periode ook nog 27 nieuwe bomen aangeplant.  
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3.2 Deelgebied 3 en 4 
 

De kapwerkzaamheden in deelgebied 3 en 4 worden gestart in het voorjaar van 2018. In 

totaal zullen er 186 bomen gekapt gaan worden. Dit is onderverdeeld in diameters: 

Diameter tot 0,2 m.  : 46 stuks 

Diameter 0,2 tot 0,3 m. : 53 stuks 

Diameter 0,3 tot 0,5 m. : 66 stuks 

Diameter 0,5 tot 1 m.  : 14 stuks 

Diameter groter dan 1 m. : 7 stuks 

Ook in de deelgebieden 3 en 4 worden er naast de kapwerkzaamheden andere 

werkzaamheden uitgevoerd. Er worden 4 bomen gekandelaberd, uit 8 bomen wordt de 

klimop verwijderd en bij 2 bomen wordt er stamopschot verwijderd. 

In het voorjaar van 2018 worden niet alleen kap- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd 

maar er worden ook op verschillende locaties nieuwe bomen aangeplant. Hierbij wordt o.a. 

de in de visie vastgelegde maatregel: meer diversiteit aan boomsoorten toegepast. 

In de deelgebieden 3 en 4 worden in 2018 109 bomen geplant. Net als in de deelgebieden 1 

en 2 wordt ook hier meer bomen van de 2e grootte geplant dan de 1e grootte bomen die er 

voorheen stonden. 

Soorten waarvoor gekozen is zijn: 

- Bolesdoorn: Acer platanoides 

‘Globosum’ 

o 2 stuks 

o Tot 6 m. hoog 

o Vervanging bomen 

- Hemelboom: Ailanthus altissima 

o 5 stuks 

o Tot 30 m. hoog 

- Berk: Betula utilis ‘Doorenbos’ 

o 1 stuks 

o Tot 15 m. hoog 

o Zilverwitte bast 

- Haagbeuk: Carpinus betulus 

o 1 stuks 

o Tot 20 m. hoog 

- Tamme kastanje: Castanea sativa 

o 3 stuks 

o Tot 20 m. hoog 

o Eetbare vruchten 

- Vaantjesboom: Davidia involcrata 

o 4 stuks 

o Tot 15 m. hoog 

o Vruchten in de vorm van 

vaantjes 

 

 

 

- Gewone walnoot: Juglans regia 

o 3 stuks 

o Tot 25 m. hoog 

o Eetbare vruchten 

- Gouden regen: Laburnum watereri 

‘Vossii’ 

o 7 stuks 

o Tot 8 m. hoog 

o Bloeiwijze met hangende gele 

bloemen 

- Tulpenboom: Liriodendron tulipifera 

o 3 stuks 

o Tot 25 m. hoog 

o Bloemen lijken op tulpen 

- Appelboom: Malus ‘Schone van 

Boskoop’ 

o 4 stuks 

o Tot 6 m. hoog 

o Aanvulling van boomgaarden 

- Zwarte moerbei: Morus nigra 

o 3 stuks 

o Tot 10 m. hoog 

o Kleine karakteristieke boom  

o Eetbare vruchten 
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- Zwarte Tupeloboom: Nyssa sylvatica 

o 8 stuks 

o Tot 25 m. hoog 

o Donkerrode, oranje herfstkleur 

- Perzisch IJzerhout: Parrotia persica 

‘Vanessa’ 

o 5 stuks 

o Tot 8 m. hoog 

o In het voorjaar rood uitlopend 

- Plataan: Platanus hispanica 

o 2 stuks 

o Tot 25 m. hoog 

- Sierkers: Prunus avium 

o 9 stuks 

o Tot 15 m. hoog 

o Bloeiende sierkers 

- Vleugelnoot: Pterocarya fraxinifolia 

o 3 stuks 

o Tot 20 m. hoog 

o Bijzondere vruchten 

- Perenboom: Pyrus ‘Conferance’ 

o 5 stuks 

o Tot 6 m. hoog 

o Aanvulling van boomgaarden 

- Moseik: Quercus cerris 

o 3 stuks 

o Tot 20 m. hoog 

- Moerasiek: Quercus palustris 

o 6 stuks 

o Tot 15 m. hoog 

 

- Zomereik: Quercus robur 

o 6 stuks 

o Tot 25 m. hoog 

o Aanvulling laanbomen 

Loostraat 

- Valse acacia: Robinia pseudoacacia 

o 4 stuks 

o Tot 20 m. hoog 

- Knotwilg: Salix alba 

o 7 stuks 

o Tot 5 m. hoog 

o Aanvullen langs waterkant 

- Treurwilg: Salix sepulcralis 

‘Chrysocoma’ 

o 2 stuks 

o Tot 20 m. hoog 

o Hangende takken 

- Moerascypres: Taxodium distichum 

o 7 stuks 

o Tot 20 m. hoog 

o Bronsoranje herfstkleur 

- Bijenboom: Tetradium danielii var. 

Hupehensis 

o 4 stuks 

o Tot 15 m. hoog 

o Bijentrekkende boom 

- Linde: Tilia platyphyllos ‘Rubra’ 

o 2 stuks 

o Tot 15 m. hoog 

o Jonge twijgen oranjerood van 

kleur 

In beide deelgebieden worden in het najaar van 2021 begonnen met het kappen van de 

bomen met de status te behouden 2-5 jr. Dit zijn in totaal 88 bomen. In dezelfde periode 

worden er 13 nieuwe bomen geplant. 

De laatste kapronde vindt plaats  in het najaar van 2025, dan zullen de laatste 77 bomen in 

het gebied gekapt worden. Om de verjongingsslag compleet te maken worden er in de 

genoemde periode ook nog 43 nieuwe bomen aangeplant. 
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3.3  Totalen per jaar 
 

Jaar Maatregel Aantal bomen 

2017 (najaar) - Verwijderen bomen aangemerkt als direct 

te verwijderen deelgebieden 1 en 2 
- Nieuwe aanplant toekomstbomen 

deelgebieden 1 en 2 
- Overige maatregelen 

75 stuks 

 
58 stuks 

2018 (voorjaar) - Verwijderen bomen aangemerkt als direct 

te verwijderen deelgebieden 3 en 4 
- Nieuwe aanplant toekomstbomen 

deelgebieden 3 en 4 
- Overige maatregelen 

186 stuks 

 
109 stuks 

2020 (najaar) - Verwijderen bomen aangemerkt als te 
behouden 2-5 jr. deelgebieden 1 en 2 

- Nieuwe aanplant toekomstbomen 
deelgebieden 1 en 2 

61 stuks 
 
7 stuks 

2021 (najaar) - Verwijderen bomen aangemerkt als te 

behouden 2-5 jr. deelgebieden 3 en 4 
- Nieuwe aanplant toekomstbomen 

deelgebieden 3 en 4 

88 stuks 

 
13 stuks 

2024 (najaar) - Verwijderen bomen aangemerkt als te 
behouden 5-10 jr. deelgebieden 1 en 2 

- Nieuwe aanplant toekomstbomen 
deelgebieden 1 en 2 

57 stuks 
 

27 stuks 

2025 (najaar) - Verwijderen bomen aangemerkt als te 
behouden 5-10 jr. deelgebieden 3 en 4 

- Nieuwe aanplant toekomstbomen 

deelgebieden 3 en 4 

77 stuks 
 
43 stuks 

  
 
TOTALEN 

- Verwijderden bomen 

o Daarvan zijn kapvergunning plichtig 
 

- Aanplant toekomstbomen 

 
 
 
544 stuks 

118 stuks 
 
257 stuks 
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4 Financiële paragraaf 
 

Het is de bedoeling dat de uit de inventarisatie voortvloeiende maatregelen zoveel mogelijk 

binnen het huidige budget wordt uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat de werkzaamheden 

over 10 jaar moeten worden verspreid. In de volgende tabel is een lijst opgenomen met de 

daarin geraamde kosten per jaar.  

Jaar Maatregel Kosten 

2017 - Verwijderen bomen aangemerkt als direct 
te verwijderen deelgebieden 1 en 2 

- Nieuwe aanplant toekomstbomen 
deelgebieden 1 en 2 

- Overige maatregelen 

€ 2.500 
 
€ 19.100,- 
 

€ 280,- 

 

€ 21.880,- 
 

2018 - Verwijderen bomen aangemerkt als direct 
te verwijderen deelgebieden 3 en 4 

- Nieuwe aanplant toekomstbomen 

deelgebieden 3 en 4 
- Overige maatregelen 

€ 6.710,- 
 
€ 34.500,- 

 

€ 370,- 

 
€ 41.580,- 
 

2019   

2020 - Verwijderen bomen aangemerkt als te 
behouden 2-5 jr. deelgebieden 1 en 2 

- Nieuwe aanplant toekomstbomen 
deelgebieden 1 en 2 

€ 5.900,- 
 

€ 2.480,- 

 
€ 8.380,- 

 

2021 - Verwijderen bomen aangemerkt als te 
behouden 2-5 jr. deelgebieden 3 en 4 

- Nieuwe aanplant toekomstbomen 
deelgebieden 3 en 4 

€ 8.500,- 
 

€ 3.050,- 

 
€ 11.550,- 

 

2022   

2023   

2024 - Verwijderen bomen aangemerkt als te 
behouden 5-10 jr. deelgebieden 1 en 2 

- Nieuwe aanplant toekomstbomen 
deelgebieden 1 en 2 

€ 5.500,- 
 

€ 9.750,- 

 
€ 15.250,- 
 

2025 - Verwijderen bomen aangemerkt als te 
behouden 5-10 jr. deelgebieden 3 en 4 

- Nieuwe aanplant toekomstbomen 
deelgebieden 3 en 4 

€ 7.400,- 
 

€ 15.500,- 

 
€ 22.900,- 

 


