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Bomen en bossen 
verdienen de aandacht 

van de SP 



~·~-............................. ________________________________________________ ~ 

Bomen zijn belangrijk. 
Onder andere omdat ze 

mooi zijn, bijdragen aan 
een prettig leefklimaat, no

dig zijn voor een gevarieerde die-
renwereld en omdat ze de lucht zuiveren. 

Een land zonder bossen en een stad zonder bomen, 
dat zijn zaken die niemand zich kan of wil voor
stellen. Acties voor het behoud van bomen krijgen 

Om een indruk te geven van de aantallen stads
bomen: alleen al in Amsterdam staan er zo 'n 
50.000 iepen langs de grachten en straten. 

Pas na Ook Dat Nog 
ging de provincie eens kijken 

Harry Sangers- woonachtig in het bosrijke gebied 
tussen Utrecht en Amersfoort- maakt zich vooral 

dan ook steevast veel bijval. druk om de aanslagen die met allerlei fraaie argu-
Voor de overzichtelijkheid is het handig de bomen menten gepleegd worden op bosbomen. Een voor-
in te delen in twee categorieën: de bomen in bos- beeld. Sangers: 'In 1997 las ik een artikeltje in de 
sen en de bomen in steden en dorpen. Daarbij krant over het kappen van 52 beuken van 75 jaar 
moet overigens het belang van het stedelijk groen oud op landgoed Rustenhoven, in Maartensdijk 
binnen het totale bomenbestand niet onderschat (provincie Utrecht). Omwonenden hadden gepro-
worden. In feite zijn onze stadsparken en plantsoe- testeerd bij de gemeente maar die had er 
nen onze belangrijkste bossen. En een kilometer .1. .. niets over te vertellen. De mensen waren ... · 
laan of straatbeplanting bezit een zelfde , : f vervolgens van het kastje naar de muur ge-
kroonvolume als een hectare bos. ·~ i' .,·4 stuurd toen ze probeerden erachter te komen 

4' . ~ ··· waar ze wél moesten zijn met hun protest. Ik 

'· ·.=/ _:>:;:~;.~~~:;·~~'· J::e~I!~!·:::.~:?~~ ~: ~~,~;;:~~E 
. . ·,:.>~.~~J~1~~i~t:. ~~!:If~;~1~I~~ff~t;?~;;~: 

.:..;\·. · '~ ·. ~-~,- .-.-.~· _-;:·1_;.;:;~~~-. · -~:~_:·.jï zending. Hij sprak van 'tendentieuze bericht,,, ,· . . .·; ·. ·. · ·•x.·~~~- geving' en betitelde de mensen die opkwamen 
. · · ~ /. . "'-~· :.._; ;<i·' voor de bomen als tijdsegoïsten. Na een pittige 
./ .··; · ~ -~~/"t discussie kwam men eindelijk op het idee om 

. . ... . . ........ .. ~,.. " .. ·-

'· """"'··.···~····c-.·: :·:··(;;.~~·;.*~~Wfr''E.~ · ··~ ho;::,:~:~:,;:; 
: ~ · ~~ .\:: <:, . J?:'tt ':·:~.' :·~'-. " ' '4t:~~~: '·:.~' .:~~ ~-;' ook d~ provincie in 

·. . :'"' : ,_,-::'9:",····~· ·· ."'! ·· · ' • ,.-._. , . , . ..·. , ·. ~ : · dat er mtsluitend een 
.. • ·~ '.24: ,. ""· ' •• ~ - ·' .. ~ . . • .• • • .. ~~·· · • ~- . . 

-' > ·.. · > '?-'(\ !~ ~ ._, ~. • · . . ~ .;.:· t · · ;{ .;_ ·." financieel argument voor · 

. _ :;?~:c ~~{~-.J • ',,. }~. ::)•. . .:::;:·~~.A~,;:~;:!~~: -· g~~~~~ w~e~e~:~~-de ~~r~ 
· ·. ·· " '• ' · • • ·,_. ~-: -~t -: "::.- i. steeds ben ik trots als ik 'mijn' 

_. __ , __ . . _. ~ , . . bomen zie staan.' 

De regels voor het omgaan met bos-
sen zijn te vinden in de Boswet De wet 

is van toepassing op de 'houtopstan
den buiten de bebouwde kom' , waarbij 

per gemeente speciaal voor deze wet een 
afzonderlijke bebouwde komgrens is getrokken. 
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De uitvoering van de Boswet is 
per 1-1-97 overgegaan van het 
Rijk naar de provincies. Voor 
Utrecht gaat het om ongeveer 
17.500 hectare waarop de Bos
wet van toepassing is. Jaarlijks 
komen er in de provincie zo'n 
100 kapmeldingen binnen, die 
tot verdriet van Sangers eigen
lijk nooit tot provinciale actie 
leiden. Wat Sangers voor ogen 
staat, is dat de SP-Statenfracties 
in hun provincie pleiten voor 
een alertere opstelling en een 
verdere invulling van de wette
lijke regels waaraan boseigena
ren zich te houden hebben. 
Sangers: 'Provinciale fracties 
zouden kunnen uitzoeken hoe
veel er gekapt wordt, hoeveel 
vergunningen er worden afge
geven en welke criteria daarbij 
gelden. Het voorbeeld van Rus
tenhoven, waarbij de provincie 
vrijwel klakkeloos en zonder 
onderzoek ter plekke een ver
gunning wilde geven, staat echt 
niet op zich.' Volgens Sangers 
zijn er - naast een boomvrien
delijkere houding van de pro
vinciale ambtenaren - ook 
strakkere regels nodig. 'Het 
provinciaal beleid zou mini
maal de volgende elementen 
moeten omvatten: 
• Het moet verplicht gesteld 
worden om kapvoornemens 
vooraf te melden en vergezeld te 

doen gaan van een beheers-
plan voor het bosgebied. 

• Kq>Voornemens en de 
visie erop van de provin
cie moeten gepubliceerd 
worden in huis aan 
huisbladen in de regio. 
e Gtbruikers van 
bossen moeten het 

recht van bezwaar 
krijgen tegen kap

voornemens. 
• Kappen puur voor 

economisch gewin moet 
verboden worden. 

e Er moeten regels komen 
voor de 'dunning' van bosper
celen. Bijvoorbeeld de bepa

ling dat bomen van 50 jaar en 
ouder nooit onder dunning kun
nen vallen.' 

Informatie nodig over 
het omgaan met 

stadsbomen? Bel de 
Bomenstichting 

Naast bossen zijn er de bomen 
in de steden en dorpen. De aan
slagen daarop waren in 1970 re
den voor de oprichting van de 
Bomenstichting. Die heeft een 
secretariaat in Utrecht en con
tactpersonen in het hele land. 
Onder het motto 'bomen kun
nen zich niet zelf verdedigen, 
daarom komen wij ervoor op' 
geeft de Bomenstichting advie
zen en begeleidt ze particulieren 
en groepen die zich willen in
zetten voor het behoud van bo
men. Op de vraag of het goed 
gaat met de bomen in Nederland 
is volgens Karlijn Heger van de 
Bomenstichting geen algemeen 
antwoord te geven. 'Er zijn po
sitieve ontwikkelingen, bijvoor
beeld het toenemend belang dat 
gemeenten hechten aan het be
schermen van monumentale bo
men. Maar er zijn ook bedrei
gingen. Een recente, waarover 
de Bomenstichting onlangs aan 
de bel heeft getrokken, is de 
aanleg van glasvezelkabels. 
Door de stormachtige ontwik
keling van internet moet dat in 
een razend tempo gebeuren en 
daardoor gelden vaak de norma
le regels niet meer. Normaal is 
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dat een aannemer een vergun
ning voor het graafwerk aan
vraagt bij de gemeente en dat 
verschillende ambtenaren, 
waaronder een 'groene' , die 
aanvraag beoordelen. Zonodig 
worden aanvullende maatrege
len geëist om gevolgschade aan 
bomen te voorkomen. De beno
digde vergunningen worden nu 
te snel, onder tijdsdruk, ver
strekt. Kabelleggers tonen soms 
te weinig respect voor de le
vensaders van bomen en hakken 
of zagen wortels in situaties 
waarin ze ook alternatieve me
thoden zouden kunnen gebrui
ken die de bomen sparen. Wij 
adviseren mensen die constate
ren dat kabels dwars door 
boomwortels heen dreigen te 
worden gelegd, bij de gemeente 
te informeren naar de vergun
ning en aan te dringen op het ge
bruik van sleufloze technieken, 
of om de boom heen te graven.' 

De Bomenstichting is zo' n 10 
jaar geleden begonnen met de 

, De praktijk: het 
Vroonermeerbos 
Een foto van een bos in lentepracht (ope
ningsprent van dit verhaal) en de aandui
ding Vroonermeerbos Alkmaar sieren de 
kaart waarmee de plaatselijke afdeling 
momenteel actie voert. Ook op de achter
kant is de uitleg schaars. 'Niet kappen in 
het Vroonermeerbos. Laat de bomen en de 
dieren met rust', luidt de oproep die blijkt 
te volstaan om de Alkmaarders massaal 
aan het ondertekenen te krijgen. 'Je hoeft 
niets uit te leggen', vertelt Marian de 
Vroomen van de afdeling Alkmaar. 'De 
mensen tekenen net zo vanzelfsprekend 
als bij de Chirac-acties tegen de Franse 
kernproeven.' De Vroomen onderstreept 
het belang van acties als deze. 'We leggen 
hiermee uitstekende contacten met de 
strijdbare mensen die voor hun buurt opko
men en we voeren actie op een punt dat de 
mensen heel belangrijk vinden. Het bos 
kappen voor nieuwbouw, dat kun je niet 
maken, is wat we van veel mensen horen. 
En de bereidheid om mee te helpen is 
groot. Het zijn lang niet alleen SP'ers die 
getekende kaarten verzamelen.' 
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De waarde van een boom 
mentale bomen. De stad telt er 
1865 (vooral veel linden), waar
van 1121 op particulier gebied. 
De gemeente is van plan de be
scherming van monumentale 
bomen te regelen in een 'be
stemmingsplan uniforme voor
schriften voor monumentale bo
men'. Het voordeel daarvan is 
dat het meer moeite kost om een 
kapvergunning te krijgen (daar
voor moet dan het bestem
mingsplan gewijzigd worden) 
en dat de inspraak meteen gere
geld is. De gemeente geeft ver
der aan bezitters van monumen
tale bomen eens in de vijftien 
jaar het recht op een vergoeding 
van 1000 gulden in de kosten 
van de 'extra maatregelen om de 
boom langer in leven te houden.' 
Op basis van de ervaringen in 
Apeldoorn en Groningen zou
den SP-afdelingen en fracties 
kunnen eisen in gemeenten die 
geen of een slecht bomenbeleid 
hebben, dat: 

• Steun voor de eigenaren van 
de waardevolle bomen bij het 
gezond houden ervan. Zowel 
met deskundige adviezen als 
met een financiële bijdrage. 

In onze vereconomiseerde 
samenleving is de waarde 
van bomen natuurlijk ook 
in geld uitgedrukt. Daarvoor 
is de methode Raad ontwik
keld. Factoren die daarin 
een rol spelen bij de waar
debepaling zijn de stamop
pervlakte, de standplaats, 
de conditie van de boom en 
de plantwijze (alleen of in 
een groep). Om een idee te 
geven van de bedragen die 
uit de berekening rollen: in 
1992 kwam de gemeente 
Apeldoorn voor haar 2030 
'bijzondere particuliere 
bomen ' uit op een Raad
waarde van 41,5 miljoen 
gulden, dat is ruim 20.000 
gulden per boom. De vraag 
is gerechtvaardigd hoe 
zinvol (ofjuist hoe gevaar
lijk) het is een financiële 
waarde toe te kennen aan 

aanleg van een register van Mo
numentale Bomen. Heger: 
'Daarin krijgen de bomen een 
plaats die volgens ons van natio-

.. naai belang zijn en 
-1.. dus behouden 

{ · ' · " moeten blijven. In 
~~r ~ 1~~· 

, • . '~ 

veel gevallen gaat 
het om bomen met 

1 ~ een hoge leeftijd, 
I · . ,. met een bijzonde

re schoonheids
of zeldzaam-
heidswaarde, of 
met een beeldbe-
palende functie 
voor de omge
ving. Het regis
ter bevat op dit 
moment zo'n 

10.000 objecten. 
/ , Dat kunnen solitai-

/ . 

/ · ) re bomen zijn, maar 
• //ook lanen of boom-

;:roepen. En nog elke 
~- · ~/ \g krijgen we nieuwe 

.~· ' eldingen binnen.' Aan 
y / . L register is ook een Bo

.. · . . ,nfonds gekoppeld, waaruit 
'_(. :,.1dragen worden gegeven 

bijzondere bomen. De ge
meente Groningen bijvoor
beeld wil de Raad-waarde 
gebruiken bij het bepalen 
van de vergoeding die ie
mand moet betalen als hij 
een monumentale boom 
kapt. Er is natuurlijk wat 
voor te zeggen dat iemand 
dan op zijn minst financieel 
boete doet. Maar de rege
ling bergt ook het risico in 
zich dat wat snel gezegd 
wordt: 'kappen mag wel, 
want er wordt toch 30.000 
gulden in het groenfonds 
gestopt.' Daar moeten we 
voor waken. Maar waar 
eigenaren of gemeenten 
echter erg gemakkelijk 
overgaan tot kappen, kan 
het zinvol zijn om - naast 
andere argumenten - ook 
te wijzen op de Raadwaarde 
van een boom. 

voor het onderhoud of herstel 
van monumentale bomen. De 
Bomenstichting juicht het toe 
als ook gemeenten zelf hun 
waardevolle bomen gaan inven
tariseren en met voorstellen ko
men voor een betere bescher
ming. 'Gelukkig gebeurt dat 
steeds meer. Zowel door ge
meenten als ook door particulie
ren.' 

Politieke actie is nodig 
om voldoende 

stadsgroen te behouden 

De gemeente Apeldoorn kwam 
in 1992 al met een inventarisatie 
van alle particuliere waardevol
Ie bomen in de bebouwde kom. 
Dat waren er toen 2030, die van
af dat moment op speciale be
scherming konden rekenen. 
(Onder andere strenge criteria 
bij kapvergunningen, gerichte 
voorlichting aan eigenaren en 
eens per drie jaar controle op de 
toestand van de boom.) 
Groningen kwam zeer . onlangs 
met haar overzicht van monu-

• Alle aanvragen voor een kap
vergunning gepubliceerd wor
den en dat er tegen alle aanvra
gen bezwaar aangetekend kan 
worden . 
• Er een inventarisatie komt 
van alle waardevolle bomen in 
de gemeente, gekoppeld aan 
extra voorlichting over en be
scherming van die bomen. 
Daarbij moet ook bekendheid 
gegeven worden aan de lijst, zo
dat ook mensen in de omgeving 
kunnen letten op 'hun ' boom. 

• Rekening houden met de 
ruimte die bomen ondergronds 
nodig hebben, bij aanleg van 
nieuwe wijken. Daarmee kan 
voorkomen worden dat de bo
men na een jaar of 30 gekapt 
moeten worden vanwege boom
wortelschade. 
Het voldoen aan deze voorwaar
den is natuurlijk allerminst een 
garantie dat het stadsgroen echt 
de bescherming krijgt, die het 
verdient De grootste bedreiging 
is immers de politieke onwil om 
bij de afwegingen over allerlei 
plannen het groen zwaar genoeg 
te laten wegen. Als we dat park
je halveren, kunnen we er een 
serie schitterende stadsvilla's 
neerzetten. En dat is heel be
langrijk om de voorzieningen 
in de buurt op peil te houden, 
klinkt het maar al te vaak. 
Waarmee niet alleen een deel 
van het groen verdwijnt, maar 
ook de rest van openbaar 
gebied omgetoverd wordt tot 
privétuin. Kortom: waar het re
gelmatig op aan zal komen, is 
verzet van buurtbewoners voor 
het behoud van hun groen. Een 
politieke strijd dus, waarin we 
als SP voorop moeten lopen en 
ons een betrouwbare bondge
noot moeten tonen van de om

wonenden. • 

Meer info? 
Harry Sangers geeft je graag meer informa
tie over zijn voorstellen voor een betere 
uitvoering van de Boswet. Je bereikt hem 
tell:lfonisch op (030) 2210436, per fax op 
(030) 2204723 en per e-mail op 
debilt@sp.ni. 
De Bomenstichting is gehuisvest aan de 
Oudegracht 201 bis te Utrecht, 3511 NG. 
Haar telefoonnummer is (030) 2340778, 
fax (030) 2310331. Website: 
www. bomenstichting.nl. 
Eind september brengt de Bomenstichting 
het boekje 'Kiezen voor bomen' uit, met 
richtlijnen voor gemeentelijk beleid. 
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