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Verdiepingsboek
In dit verdiepingsboek komen de meeste thema’s uit het
beleidsboek en het inspiratieboek terug. We gaan dieper op de
thema’s in door met interessante aspecten en meer uitleg voor
een verdiepende kijk op het bomenbeleidsplan te zorgen.
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Kader

De begrippen duurzaam en evenwichtig in relatie
tot bomen
Het begrip duurzaamheid speelt een centrale rol in dit
Bomenbeleidsplan, daarom is het goed om de betekenis
die hieraan toegekend wordt zo nauwkeurig mogelijk te
formuleren. In de Van Dale vinden we het als volgt terug:
Duurzaam/Duurzaamheid 1) geschikt, bestemd om te
duren, weinig vergankelijk. 2) Lang aanhoudend, gedurig.
3) Voor lange duur, op den duur. Enerzijds spreekt daar
dus duidelijk uit dat de lange termijn een grote rol speelt
en anderzijds dat duurzaamheid te maken heeft met
het blijvende, met dat wat stand houdt en bovendien
geschikt en passend is. Dat is ook de betekenis die het in
relatie tot het Edese bomenbeleid heeft: een duurzame
bomenstructuur is een passende bomenstructuur, die
bedoeld is om stand te houden en op de lange termijn
betekenis heeft en waarde ontwikkelt. Niet duurzaam
zijn aldus bomen die theoretisch heel oud kunnen
worden, maar na relatief korte tijd veel te groot zijn voor
de plek waar ze staan. Duurzaamheid hoeft zeker niet
te betekenen dat de individuele bomen een hele hoge
levensverwachting hebben; ook een boomstructuur van
boompjes die enkele decennia oud kunnen worden en
dan weer vervangen worden is duurzaam. Als deze kleine
boompjes gedurende hun levensloop hun functie maar
goed vervullen, dan zijn zij net zo duurzaam als de eik
die onder optimale groeiomstandigheden na langere tijd
tot volle wasdom komt en dan tot een prachtige oude
boom uit kan groeien.

Evenwichtig wil zeggen dat dingen op een goede
manier verdeeld zijn en zo in een logische stabiele
situatie verkeren. Voor de bomenstructuur betekent
dat in essentie: de juiste boom, op de juiste plek. Het
betekent geen bomen, daar waar eigenlijk geen ruimte
is, en ook geen kleine boompjes met een geringe
levensverwachting, daar waar een boom heel lang en
ongestoord zal kunnen groeien. Het betekent: daar waar
de ruimte beperkt is deze niet geforceerd voor bomen
willen gebruiken of de mogelijkheden voor bomen
overschatten, maar hier juist terughoudend zijn en daar
waar wél ruimte voor bomen is, deze optimaal benutten.
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Uitgangspositie
Hoe staan de bomen erbij?

in het kort

• Ede is een uitgesproken groene gemeente
•
• Ede heeft een rijk bomenbestand en een dicht netwerk
van boomstructuren
•
• Ede heeft veel groene tuinen
•
• De leeftijdsopbouw van het bomenbestand is
onevenwichtig
•
• Bomen in verharding leiden nu en in de toekomst tot
problemen en haast onbeheersbare kosten
•
• Er zijn veel plekken waar nog ruimte voor bomen is:
een belangrijke, nog onbenutte kans!
Ede is overduidelijk een groene gemeente, niet alleen de
landelijke gebieden en de bossen, maar ook binnen de stad en
in de dorpen. De meeste belangrijke wegen worden op een of
andere manier door bomen begeleid.

De wegen en straten in Ede
zijn weelderig met bomen
beplant
Ook speelt in veel van de woonstraten groen een bepalende
rol, vaak in de vorm van straatbomen, maar ook doordat veel
tuinen een groen karakter hebben. In de wijken zijn bovendien
vaak boselementen, parkjes en plantsoentjes.

Ede is rijk aan groene tuinen
In Ede is in veel gevallen heel behoedzaam met grote bomen
omgegaan, dit zorgt ook in veel kleinere straten voor een
bijzondere sfeer.

Groene tuinen: een waardevolle Edese kwaliteit
Hoewel er van wijk tot wijk duidelijke verschillen zijn,
zijn veel tuinen in Ede opvallend groen. Er zijn grote
oude of (bos)tuinen met monumentale bomen. Maar de
grote kracht van Ede ligt in de veelvuldig voorkomende
kleinere tuinen met bomen, heesters en hagen. Juist deze
tuinen geven veel wijken een prettig groen karakter. Dit
is dan ook een kwaliteit die we koesteren.
De Edese bomen in cijfers
Gemeente heeft in totaal zo’n 70.000 bomen in
onderhoud inclusief de bomen langs de wegen in het
buitengebied. Langs wegen en straten zijn dit er 51.000
inclusief enkele bossingels.
Van deze bomen staan er 28.500 in een (bloem)berm,
5500 in gras, 10.700 in bosplantsoen/bossingels (alleen
de grotere bomen grenzend aan wegen of privétuinen
zijn hier meegeteld), 6300 in sierbeplanting en 4400
in onverharde of halfverharde standplaatsen. 14.600
bomen staan in verharding.
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Onevenwichtige leeftijdsverdeling; een
groot aantal bomen is aan het einde van hun
levenscyclus

De gemeente Ede is flink gegroeid de afgelopen decennia. In
de jaren tussen 1970 en 1990 zijn veel bomen aangeplant. Een
behoorlijk percentage daarvan staat in verharding. Ook zijn in
die periode veel bomen met een korte levenscyclus toegepast,
zoals sierboompjes als prunussen.

De leeftijdsopbouw van
het bomenbestand is
onevenwichtig en veel
bomen zijn aan het eind van
hun levenscyclus

5.000
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Op dit moment zijn er op basis van de inventarisaties
zo’n 11.500 bomen met een geringe vitaliteit. Hiervan
zijn er op basis van hun levenscyclus 4400 binnen 10
jaar aan vernieuwing toe en nog eens 4700 tussen 10
en 15 jaar.

Doordat de budgetten al lang beperkt zijn, doordat door
buurtbeheer soms andere prioriteiten zijn gesteld en door
de piek in de leeftijdsopbouw is er een achterstand ontstaan
in het reguliere onderhoud. De laatst bekende benchmark
gegevens van Alterra zijn uit 2011. Het Edese bomenbudget
bedroeg circa 60 % van andere gemeentes op zandgrond.
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onevenwichtige bomenstructuur: de meeste bomen
werden in Ede tussen 1970 en 1990 geplant, waarvan
bijna een derde in de verharding

Dit leidt soms tot vervelende situaties – die vervolgens tegen
hoge kosten via het incidentenmanagement opgelost worden.
Ook dreigt de onderhoudsachterstand op termijn nadelige
gevolgen te hebben voor de vitaliteit van bomen die in principe
een grote toekomstwaarde hebben.
In te lopen snoeiachterstand
Op dit moment zijn er zo’n 12.000 bomen met
achterstallig snoeionderhoud. 8600 hiervan hebben
– nog – een normale conditie, die echter zal
verslechteren als de achterstand blijft bestaan.

Vernieuwingsopgave als gevolg van de
leeftijdsverdeling

Deel van de bomen heeft een
onderhoudsachterstand

15.000 stuks

voor 1950

Opvallend is dat er een duidelijke piek is van bomen die nu 30
à 40 jaar oud zijn (zie ook het diagram in het beleidsboek). Bij
bomen die niet zo oud worden, of bomen die in verharding
staan is dat ongeveer de leeftijd waarop ze vernieuwd moeten
worden, respectievelijk grotere problemen gaan veroorzaken
doordat ze niet meer in hun standplaats passen of de verharding
sterk op gaan drukken. Het is vanzelfsprekend dat ieder jaar
een deel van de bomen aan zijn eind is en vernieuwd wordt, dit
komt gewoon door de levensloop van bomen. Als gevolg van
de leeftijdsopbouw is het logisch dat er de komende jaren een
extra grote opgave voor de gemeente ligt.

Er is een achterstand in
onderhoud en vernieuwing
ontstaan

Bomen hebben vaak weinig ruimte

Hét grote knelpunt in Ede is dat de straatprofielen meestal
krap zijn en een groot deel van de straatbomen in verharding
staat. Dit krappe en grotendeels verharde straatprofiel uit zich
in weinig ondergrondse ruimte, weinig bovengrondse ruimte
en weinig ruimte voor de stamvoet. Bovendien is vaak ook de
boomsoort niet op deze omstandigheden afgestemd.

Uitzonderlijk veel bomen
staan in verharding
en hebben weinig
toekomstwaarde
Dit leidt tot ongezonde en minder mooie bomen, overlast en
grote kosten voor beheer. Deels zijn dit situaties die historisch
zo gegroeid of wat langer geleden ontworpen zijn, maar ook in
veel recent gerealiseerde projecten zijn de problemen van de
toekomst helaas al ingebouwd.
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Ook nieuw ontworpen
situaties geven in de nabije
toekomst problemen

Veel plekken waar bomen
ongestoord kunnen groeien
zijn nog onbenut

In Ede zijn bomen een
vanzelfsprekend en
geaccepteerd onderdeel van
de openbare ruimte

Opgave vanuit minder gunstige standplaatsen
Op dit moment zijn er zo’n 17.000 bomen met
standplaatsproblematiek (in verharding, maar ook
in smalle groenstroken). Er staan 14.500 bomen in
verharding

Grote, nog onbenutte kansen

Veel van de bomen in Ede moeten het doen met weinig ruimte,
maar hier staat tegenover dat er in Ede ook erg veel plekken
zijn waar juist veel ruimte is. Soms staan hier inderdaad grote
bomen of nog jonge bomen die onder gunstige omstandigheden
verder uit kunnen groeien, maar vaak staan hier ook geen
bomen, of duidelijk minder bomen dan er passen.

Opvallend: bomen staan
regelmatig daar waar er de
minste ruimte voor is
Dit is de onevenwichtigheid in het Edese bomenbestand; waar
weinig ruimte is staan veel bomen, waar veel ruimte is staan
weinig bomen – even in uitersten gesproken uiteraard. Hierin
ligt ook een grote kans; de kans om de nog onbenutte ruimte
te gaan gebruiken voor bomen die hier ongestoord groot en
oud kunnen worden.

Kijk op bomen

in het kort

• Positie van bomen is ondergeschikt binnen bepaalde
disciplines van de gemeente
•
• Economische kansen van bomen zijn ondergewaardeerd.
•
• Waardevolle acceptatie/vanzelfsprekendheid van bomen
in de straatruimte
•
• Betrokken belangenorganisaties; angst voor verlies aan
groene kwaliteiten

Binnen de gemeente zelf is de kijk op bomen per discipline
verschillend, dat is logisch en in wezen ook goed. Het lijkt er op
dat bij de disciplines die wat minder rechtstreeks met ontwerp
en beheer van bomen betrokken zijn de positie en het belang van
bomen meer naar de voorgrond mag komen. Dit is niet alleen
in het belang van een duurzaam bomenbestand, maar draagt
ook sterk bij aan het benutten van alle economische kansen die
bomen met zich meebrengen. Het goed gebruiken van deze
economische potentie is in het belang van alle disciplines en de
gemeente als geheel.

Dit is een groot goed dat gekoesterd moet worden en een
optimale basis vormt voor een groene woonomgeving. Een
dergelijk respect voor bomen is er ook binnen de gemeente,
waar zorgvuldige en deskundige afwegingen gemaakt worden
en vaak creatieve oplossingen er voor zorgen dat grote bomen
in krappe omstandigheden te handhaven zijn.

Typisch Ede: creatieve
oplossingen voor
beeldbepalende grote
bomen
Groene belangenorganisaties zijn zeer met de bomen begaan
en denken intensief mee over het bomenbestand en het
boombeheer, ook deze betrokkenheid is erg waardevol. Wel is
bij deze organisaties een sterke angst voor verlies aan groene
kwaliteiten, als de goede bedoelingen van zowel gemeente als
belangenorganisaties meer op één lijn gebracht kunnen worden,
dan zal dit het onmiskenbaar gezamenlijke doel dienen.

Voor de bewoners van Ede vormen bomen een vanzelfsprekend
onderdeel van de openbare ruimte. Ook in smallere straten
staan bomen en mensen vinden het logisch dat een boom
ruimte in de straat inneemt.
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Meldingen en verzoeken van bewoners
in het kort

• Zeer veel meldingen van ongelijke stoepen (maar dit
wordt óók zeer proactief verholpen)
•
• Veel meldingen van gebroken of gevaarlijke takken
•
• Eveneens veel meldingen van dode of slechte bomen
•
• In verhouding weinig meldingen over schaduw of
rommel
•
• Uitingen van zorg als bomen verdwijnen

Bij de gemeente komen met regelmaat meldingen over bomen
binnen. Als we naar de meldingen van 2011 en 2012 kijken
valt op dat een duidelijke meerderheid van de meldingen
gaat over stoeptegels die door boomwortels opgedrukt
worden. Hiernaast geven wortels ook regelmatig overlast op
parkeerplaatsen of in tuinen. Ook voor de beheerders is dit
met afstand het meest voorkomende probleem en er wordt
ook veel energie gestoken in het herstel van stoepen zonder
dat daar meldingen aan vooraf gaan.

Er gaat veel geld op aan
herstel van verhardingen,
geld dat voor veel mooiere
dingen besteed kan worden

Meldingen worden overwegend snel verholpen, maar alle
inspanningen en investeringen kunnen niet voorkomen dat
mensen vallen en daarbij ook letsel oplopen. Gezien de
inspanningen is het ook niet verbazingwekkend dat het herstel
van stoepen jaarlijks voor de gemeente veel kosten met zich
meebrengt. De inschatting is dat hier zo’n 350.000 Euro per
jaar aan opgaat.

Andere meldingen zijn divers; er blijkt vooral
een grote betrokkenheid en acceptatie uit.

Een ander probleem waarvan veel melding gemaakt wordt
zijn gebroken of dode takken. Dit zijn normale schades
die aan bomen ontstaan. De indruk is dat een deel van deze
meldingen samenhangt met een onderhoudsachterstand aan de
bomen. Een andere grote groep meldingen betreft in slechte
staat verkerende of dode bomen. Dit houdt onmiskenbaar
verband met het grote aantal bomen dat aan het eind van
zijn levenscyclus gekomen is. Als deze bomen niet verwijderd
worden voldoet de gemeente niet aan de zorgplicht.
Een veel kleiner, maar toch belangrijk aantal meldingen betreft
bomen vlakbij huizen, tuinen of balkons en de schaduw of
rommel die dit met zich meebrengt. Gezien het grote aantal
bomen in Ede is de acceptatie van bomen erg hoog; een
bijzonder positief gegeven voor zowel gemeente als bewoner.
Opvallend is wel dat er regelmatig verzoeken zijn om bomen
zodanig bij te snoeien dat ze niet meer over huis of tuin hangen,
danwel minder zon wegnemen. Hier worden door de bewoners
dus de mogelijkheden om bomen met snoei aan te passen
duidelijk overschat. Verder veroorzaakt de eikenprocessierups
veel overlast. De gemeente speelt hier met de bestrijding
actief op in.

van jonge bomen, nieuw geplante bomen die een slechte vorm
lijken te hebben en stompen die achter zijn gebleven nadat een
boom omgezaagd is.

Meldingen via buurtregisseurs

Naast deze meldingen krijgen ook de buurtregisseurs regelmatig
vragen en verzoeken over bomen. Het betreft dan eveneens
meldingen over de slechte toestand van bomen of gebroken
takken, maar ook dat bomen om diverse redenen als hinderlijk
ervaren worden, bijvoorbeeld door vervuiling of schaduw in de
tuin. De buurtregisseurs vormen aldus een belangrijke schakel
tussen de wensen van bewoners en de mensen die zich binnen
de gemeente actief bezighouden met beslissingen over bomen
en beheer van bomen.
Bovendien komt het vaak voor dat bewoners contact zoeken als
bomen gekapt worden. In deze gevallen is het in het bijzonder
de zorg voor de groene omgeving die mensen uiten of de
teleurstelling over het verdwijnen van individuele bomen.
De bewoners nemen dus contact op met de gemeente over de
storende aspecten van bomen die ze ervaren en de waardering
die er voor bomen is. Deze twee zijden van de medaille zullen
ook altijd blijven bestaan bij bomen en het is aan de gemeente
om hier op een evenwichtige en doordachte manier mee om
te gaan.

Tot slot er veel meldingen over sterk uiteenlopende zaken
die zich eenmalig of weinig voordoen. Het betreft dan zaken
als vragen over de soortkeuze bij nieuwe bomen, lage takken
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Organisatie en processen

Beleid
in het kort

• Er wordt een integrale visie voor de openbare ruimte
ontwikkeld.
•
• Groenstructuurplan wordt herzien
•
• Structuurvisie is in ontwikkeling
•
• Cultuurhistorische waardenkaart is net ontwikkeld,
bepaalde belangrijke groenstructuren zijn vastgelegd
•
• Bomen zijn niet beschermd via het bestemmingsplan
•
• De gemeente kent geen officieel register van alle
monumentale bomen (ook op particulier terrein)
• Voor de meeste grotere bomen is bij kap een vergunning
nodig

Groenstructuurplan

Het huidige Groenstructuurplan is al wat ouder en er zijn wat betreft boomstructuren langs wegen en straten - hoofden wijkstructuren in vastgelegd. De doelstellingen voor de
boomstructuren die hier aan gekoppeld zijn, blijken in de
praktijk niet altijd te verwezenlijken.

Structuurvisie

Een Structuurvisie voor de kernen is er op dit moment niet,
deze wordt op relatief korte termijn ontwikkeld, daarbij
worden de groenstructuren op een hoger abstractieniveau dan
in het Groenstructuurplan opgenomen.

Cultuurhistorische waardenkaart

In de cultuurhistorische waardenkaart die recent ontwikkeld
is zijn ook een paar belangrijke groenstructuren aangegeven.

Bestemmingsplannen

In de bestemmingsplannen zijn bomen op dit moment niet
afzonderlijk opgenomen of beschermd. Grotere groene
elementen kennen wel een bijpassende bestemming.

Omgevingsvergunning

Op dit moment leidt vrijwel iedere omgevingsvergunning die de
gemeente aanvraagt tot een bezwaarschrift, ook als het bomen
betreft die geen toekomstwaarde hebben. Dit zorgt voor hoge
kosten voor procedures, die uiteindelijk in verreweg de meeste
gevallen toch als uitkomst hebben dat een omgevingsvergunning
verleend wordt. Dit kost dus veel inspanningen van zowel
gemeente als bezwaarmakers, inspanningen die beter aan
verbetering van het bomenbestand besteed kunnen worden.
De procedure van de omgevingsvergunningaanvraag schiet
hiermee zijn doel voorbij
De gemeente kent op dit moment geen officieel register
van waardevolle en/of monumentale bomen, wel zijn in
het Bomenbeleidsplan 2006 en nadere regel kappen Ede
2013 criteria voor monumentale-, laan, waardevolle en
toekomstbomen benoemd.

in het kort

• Binnen de gemeentelijke organisatie houden diverse
disciplines zich bezig met bomen. De afstemming is
soms moeizaam.
•
• Deels tegenstrijdige – of vermeend tegenstrijdige –
belangen vanuit verschillende disciplines, met als gevolg
niet-duurzame ontwerpen
•
• Veel ad-hoc handelen
•
• Veel praktische deskundigheid, grote inzet en grote
bereidheid tot samenwerken: een uitstekende basis om
doelgericht met het nieuwe bomenbeleid aan de slag te

gaan

Versnippering

Het is logisch dat meerdere disciplines binnen de gemeente met
bomen te maken hebben, niet alle afwegingen die met bomen
te maken hebben zijn immers onder één noemer samen te
brengen. De versnippering heeft soms nadelige gevolgen voor
bomen.

Nog veel niet-duurzame ontwerpen

Een groot probleem binnen de gemeente Ede is dat bij nieuwe
ontwikkelingen structureel te weinig ruimte voor bomen
en groen beschikbaar is. Dit staat de ontwikkeling van een
duurzame boomstructuur in de weg en kost de gemeente op
meerdere manieren geld: hoge beheerskosten en beperkte
waardestijging van het onroerend goed. Deze ongunstige
uitgangspositie wordt nog versterkt door niet duurzame keuzes
en oplossingen in nieuwe ontwerpen; nog te veel bomen
worden in verharding ontworpen, ook als dat gezien de ruimte
niet nodig is. Ook worden te vaak soorten toegepast die niet op
de omstandigheden afgestemd zijn.
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Kosten en middelen
Ook bij actuele ontwikkelingen wordt voor
bomen te weinig ruimte gereserveerd

Dit lijkt zeker ook samen te hangen met een beperkte
uitwisseling en communicatie tussen verschillende disciplines.
Anderzijds spelen er ook tegenstrijdige belangen, dit zal altijd
zo blijven, maar mogelijk is de tegenstrijdigheid wel kleiner
dan we denken. Door een wat intensievere uitwisseling van
kennis worden de gezamenlijke kansen beter benut.

Ad hoc handelen

De gemeente kent het zogenaamde Basis Planproces
Ruimtelijke Projecten. Dit is een goed uitgangspunt, maar
het neemt niet weg dat afwegingen en beslissingen rond
bomen nog niet optimaal georganiseerd zijn en vaak ad-hoc
plaatsvinden. Dit heeft zijn weerslag op zowel de organisatie
als op het bomenbestand.

Deskundigheid, inzet en bereidheid tot
samenwerking

De gemeente heeft voor een goede ontwikkeling van het
bomenbestand een prima basis in de vorm van deskundige
en betrokken ambtenaren die zeer gemotiveerd zijn om de
bomen goed te beheren en de komende jaren belangrijke
verbeteringen door te voeren. Ook blijkt dat verschillende
disciplines nu misschien nog niet zo intensief contact met
elkaar hebben, maar zeker in elkaars doelstellingen en opgaves
geïnteresseerd zijn en intensief samen willen werken om met
het bomenbeleid aan de slag te gaan.

in het kort

• Hoge kosten door aftakelend bomenbestand en veel
bomen in ongunstige omstandigheden
•
• Grote kansen voor kostenbesparing, maar hiervoor zijn
eerst structurele verbeteringen nodig
•
• Structureel budget voor beheer, maar te laag voor wat
er te doen is
•
• Zeer weinig budget voor reguliere vernieuwing
•
• Nagenoeg geen budget voor structurele verbeteringen
•
• Dreigende achteruitgang van het bomenbestand en
zeer hoge beheerkosten bij uitblijven van structurele
verbeteringen
•
• Actuele menskracht niet toereikend voor doorvoeren
van structurele verbeteringen

Problemen leiden tot hoge kosten, maar
betekenen ook dat besparing mogelijk is

Er is ook een positieve kant van dit verhaal: kosten nemen af als
de problemen met bomen worden opgelost.

Naast een probleem ligt de
oplossing vaak al klaar in
de vorm van wél duurzame
bomen
Budget voor beheer

De vele bomen spelen een belangrijke rol in het groene karakter
van Ede. Het is logisch dat hier jaarlijks een aanzienlijk bedrag
voor beheer nodig is. Voor het reguliere beheer van bomen is
op dit moment een structureel budget beschikbaar. Dit budget
is niet toereikend. Op dit moment heeft zo’n 10% van het
bomenbestand snoei achterstand. Voor het inlopen hiervan is
op het moment geen budget gereserveerd.
Het ontoereikende budget hangt voor een deel samen met het
grote aantal bomen met een ongunstige standplaats, die veel en
kostbaar onderhoud nodig hebben. Vooral bomen in verharding
zijn minder vitaal.

De verschillende problemen met het bomenbestand leiden voor
de gemeente tot hoge kosten. De 350.000 Euro per jaar voor
herstel van verhardingen is hiervan een opvallend voorbeeld,
maar ook de kosten voor snoei en incidentenmanagement zijn
hoog. Dit is problematisch en erg jammer van het geld, dat beter
besteed zou zijn aan de vergroting van de toekomstwaarde van
het bomenbestand. Het meest alarmerende is dat de kosten de
komende jaren nog sterk zullen stijgen, als we geen structurele
verbeteringen doorvoeren. Zonder veranderingen zullen de
beheerkosten van bomen in verharding in de toekomst welhaast
exploderen.
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Budget voor vernieuwen

Voor de reguliere vernieuwing van bomen die aan het einde van
hun levenscyclus zijn, is geen afzonderlijk budget beschikbaar,
dit drukt op de budget voor regulier beheer. In de praktijk
wordt slechts een klein deel hiervan jaarlijks voor vernieuwen
gebruikt.

Budget voor éénmalige structurele
verbeteringen

Voor de grote opgave om te komen tot een meer toekomstgericht
bomenbestand is op dit moment ook geen budget voorhanden.
Ook hier wordt in de praktijk een zeer klein deel van het
beheerbudget voor ingezet. Dit brengt het risico met zich mee
dat we onvoldoende structurele verbeteringen kunnen door
voeren. De duurzaamheid van de boomstructuur loopt dan
aanzienlijk verder terug en de beheerkosten voor de bomen
exploderen welhaast.

Actuele verdeling van het beheerbudget
Voor regulier beheer:
€
Voor reguliere vernieuwing:
€
Voor omvorming en verduurzaming: €

Menskracht

700.000
75.000
25.000

De gemeente lijkt met de huidige menskracht de bestaande
opgaven rond bomen net aan te kunnen. Voor de inspanningen
die nodig zijn voor het inlopen van achterstallig onderhoud,
vernieuwen van aftakelende bomen en structurele
verbeteringen voor een evenwichtig en duurzaam
bomenbestand is de huidige bezetting zeker ontoereikend.

Participatie

Communicatie
in het kort

in het kort

• Intensief contact met belangengroeperingen
•
• Bewoners kunnen intensiever betrokken worden en
meebeslissen
•
• Goede lokale ervaringen vanuit het wijkgericht werken

• Er kan nog meer over bomen gecommuniceerd worden
•
• Grote kansen op het vlak van berichtgeving over
projecten

Over de afwegingen en beslissingen rond bomen communiceren
we met diverse belangengroeperingen, deze zijn sterk begaan
met de bomen in Ede. O.a. in Bennekom is recent goede en
waardevolle ervaring opgedaan met hoe op participatieve wijze
beslissingen genomen kunnen worden.

De berichtgeving vanuit de gemeente over bomen in de lokale
media is erg beperkt; hier ligt goede kans voor versterking van
de betrokkenheid van de burgers, zeker nu in de komende jaren
vaker grotere projecten voor aanpassing van boomstructuren
ondernomen worden.

Een vruchtbare dialoog
tussen gemeente, bewoners
en belangenorganisaties is
noodzakelijk om de groene
kwaliteiten te behouden

Bewoners laten weten en
begrijpen waar de gemeente
mee bezig is

Met het wijkgericht werken zijn recent positieve ervaringen
opgedaan. Bijvoorbeeld in Veldhuizen zijn bewoners intensief
betrokken bij het omvormen en opwaarderen van kleine
groenelementen.
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Strategie
Perspectief
Hoe willen we dat de bomen er op de lange
termijn bijstaan
in het kort

• Beeld van Ede in 2025, wenkend perspectief:
• Een groene gemeente met aangename groene woonen werkomgevingen en een ecologisch waardevolle
bomenstructuur
• Veilig gestelde bestaande waardes
• Een evenwichtige bomenstructuur zonder grote
knelpunten in oude en nieuwe buurten
• Veel jonge bomen die uitgroeien tot het monumentale
groen van straks
• Een groeiend bestand aan waardevol particulier groen
• Optimaal beheer op basis van structurele middelen
en een bomenfonds voor stimulering particuliere
(monumentale) bomen
Een wenkend perspectief is nodig - zeker voor de komende
periode waarin veel gedaan moet worden. Het mooie hierbij
in Ede is, dat een ambitieus perspectief zeker realistisch is
en op afzienbare termijn te bereiken. Er is een goede groene
basis, er is op veel plekken ruimte, er zijn deskundige mensen
binnen de gemeente en betrokken belangengroeperingen,
bovendien is er een duidelijke wens om een groene gemeente
te zijn. We kunnen met elkaar zeker werken aan een ambitieus
wenkend perspectief; Een groen en aangenaam Ede, met een
toekomstgericht bomenbestand – in de openbare ruimte,
maar ook in ieders tuin - dat goed beheerd wordt en ieder jaar
verder uitgroeit en aan waarde wint.

Opgave
Wat doen we om het perspectief naderbij te
brengen
in het kort

Er zijn grote kansen voor verbetering, deze mogelijkheden
gebruiken we goed en we doen goede investeringen voor
later, want: investeren nu betekent besparen straks
Zorgvuldig en duurzaam ontwerpen
Quick wins benutten is een logische eerste stap; weghalen
wat problemen geeft, planten wat toekomst heeft

Snel veranderingen
problemen oplossen

in

gang

zetten

en

Voor Ede is het van het grootste belang om zo snel mogelijk
een aantal belangrijke veranderingen en verbeteringen in gang
te zetten. De kansen grijpen we aan om bestaande knelpunten
- die nu of straks voor problemen en hoge kosten zorgen - zo
snel mogelijk en volgens de juiste prioriteiten op te lossen.

Het roer moet om,
structurele veranderingen
zijn noodzakelijk!
Verstandig ontwerpen

Goed ontworpen, duurzame boomstructuren zijn de basis
voor een waardevol en beheerbaar bomenbestand. Ontwerpen
met “ingebouwde problemen” mogen niet meer voorkomen.
Daarvoor willen we een slag maken in de samenwerking,
binnen de gemeente, maar zeker ook met externe ontwerpers
en adviseurs. Heldere, breed gedragen uitgangspunten die
gericht zijn op duurzaamheid vormen hierbij de basis voor
ontwerpbeslissingen.

Goed gebruik maken van kennis en ervaring en
bereidheid tot samenwerking

Binnen de gemeentelijke organisatie is veel kennis, kunde en
gedrevenheid aanwezig. Ook zijn al belangrijke stappen gezet
om samenwerking tussen verschillende afdelingen zo goed
mogelijk te laten verlopen. Dit is een uitstekende basis. De
komende periode werken we intensief worden aan verdere
optimalisatie van de samenwerking tussen alle mensen die
beslissingen rond bomen nemen.

Weghalen wat geen toekomstwaarde heeft

In Ede staan veel bomen die geen toekomstwaarde hebben en
door de “overmaat” in het groen geen grote betekenis hebben
voor de groene leefomgeving, maar wel veel problemen en
kosten veroorzaken. Dit is een quick win die niet alleen zonde
is om te laten liggen, maar ons ook ontglipt als we er niet
snel wat mee doen; bomen in de omgeving zullen zich slecht
ontwikkelen en weghalen wordt steeds lastiger en kostbaarder.

Planten!

Er zijn zoveel plekken in Ede waar zonder problemen prachtige
bomen kunnen groeien. Het is een gemiste kans om deze
ongebruikt te laten liggen. Hier jonge bomen planten is
eigenlijk heel eenvoudig. Dit is een quick win die we zo snel
mogelijk aan grijpen.

Plekken waar bomen
ongestoord oud kunnen
worden benutten we
optimaal
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Principes
Waar gaan we vanuit
in het kort

Een duurzaam en evenwichtig bomenbestand
Minder probleembomen, meer toekomstbomen; het aantal
bomen zal wat afnemen, maar de waarde en betekenis van
het bomenbestand neemt toe
Beschermen en onderhouden van bestaande waardes
Niet alleen inzetten op bomen in het wegprofiel, maar ook
de potentie van bomen in tuinen benutten
Structurele oplossingen
noodmaatregelen

in

plaats

van

ad-hoc

Middelen inzetten voor plekken met potentie, niet
voor beheer van bomen en situaties met beperkte
toekomstwaarde
Gerichte en realistische fasering: niet alles hoeft meteen
perfect
In het bijzonder in woonstraten met relatief weinig bomen
veel bereiken en aansluiten bij de wensen van de bewoners

Er staat de komende 10 jaar veel op het programma in
betrekking tot de bomen in Ede. Daarbij is het belangrijk
om een aantal uitgangspunten te hanteren, die enerzijds
gericht zijn op het beschermen van de bestaande waarden en
kwaliteiten – zodat die niet ten onder gaan in de aandacht voor
het verduurzamen van problematische situaties – en anderzijds
gericht zijn op het helder sturing geven aan wat we aan pakken.

Bomenbeleid kan alleen
succesvol zijn als we
consequent op de lange
termijn denken
We streven consequent naar een duurzaam en
evenwichtig bomenbestand

Het is van het grootste belang om te komen tot een evenwichtig
en duurzaam bomenbestand. Daarvoor zal het aantal bomen
in te krappe omstandigheden afnemen en op ruime plekken
toenemen. Dit betekent dat het aantal bomen afneemt, maar
de kwaliteit van het bomenbestand duidelijk toeneemt. Het
aantal bomen in problematische omstandigheden wordt zoveel
mogelijk gereduceerd, maar hier wordt rechtstreeks aan
gekoppeld dat jonge bomen geplant worden op plekken waar
zij tegen lage kosten probleemloos oud kunnen worden.

Belangrijk uitgangspunt: het
juiste groen, op de juiste
plaats
Dat betekent niet dat iedere groene plek met bomen volgeplant
wordt; ook open ruimtes zijn belangrijk binnen de totale
groenstructuur. Het betekent ook niet dat op lastige, stenige
plekken nooit bomen staan; juist daar zijn ze heel belangrijk
en leveren we soms een extra inspanning. Zo groeit in Ede,
daar waar er ruimte voor is, of gemaakt kan worden, een
schitterende, rijke bomenstructuur die al over 10 jaar, maar
zeker in de verdere toekomst enorme waardes heeft.

Knelpunten oplossen,
kansen benutten; een nieuw
evenwicht vinden
We streven niet naar een zo groot mogelijk
aantal bomen, maar naar een zo groot mogelijke
betekenis van bomen

Bomen zijn prachtig en liefst zouden we er zoveel mogelijk
willen, maar in de bebouwde kom passen ze niet overal en als
gemeente kunnen we ook geen oneindig aantal bomen beheren.
Het is dus de kunst op het aantal bomen te optimaliseren; geen
plekken onbenut laten, maar ook geen bomen op plekken
waar dat niet verstandig is. Bovendien heeft één boom die
echt mooi en gezond uit kan groeien vaak veel meer betekenis
voor de groene leefomgeving, dan 10 bomen die zich slecht
ontwikkelen. Daarom is het belangrijk om telkens te kijken
naar de kwaliteit - meer dan naar de kwantiteit - en te streven
naar een optimaal bomenbestand dat als geheel een zo groot
mogelijke betekenis heeft, nu maar vooral ook in de toekomst.

Weghalen van bomen
zónder toekomst gaat hand
in hand met planten van
bomen mét toekomst
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We zijn zuinig op wat waardevol is

Bestaande bomen vertegenwoordigen vaak een grote waarde,
zowel economisch als voor de beleving van mensen. Bomen
hebben veel tijd nodig om uit te groeien, ze zijn dus niet zomaar
te vervangen. Behoedzaamheid moet bij iedere ingreep in het
bomenbestand voorop staan.

We kiezen voor structurele oplossingen

Bepaalde problemen komen steeds terug. Een voorbeeld
hiervan is opdruk van verharding door wortels. Telkens
herstellen is op de lange termijn bezien heel kostbaar en
onbevredigend, bovendien moet er uiteindelijk alsnog een
structurele oplossing komen. Daarom willen we zo veel
mogelijk structurele, op de toekomst gerichte oplossingen.

Echt besparen op bomen
kan alleen door omvormen,
niet door verlagen van het
beheerniveau
… maar soms ook bewust voor tijdelijke

Tijdelijke oplossingen kunnen soms juist goed zijn, voorwaarde
is dat het écht tijdelijk is en heel bewust gekozen wordt.Vooral
in situaties die op termijn toch zullen veranderen, zoals straten
die gereconstrueerd worden of bomen die nog maximaal 10
jaar mee kunnen, kan een tijdelijke oplossing prima zijn om
geen energie en geld meer te steken in iets wat toch verdwijnt.
Bij bomen die bijvoorbeeld nog een levensverwachting van 10
jaar hebben en nu nog geen grote problemen veroorzaken,
behalve dat ze de stoeptegels opdrukken, is het zonde om nog
meerdere keren de stoep te herstellen. Hier kunnen de tegels
ruim weggehaald worden en voor de komende jaren vervangen
worden door een simpele halfverharding. Dit betekent dat Ede
de komende tijd situaties kent waar problemen provisorisch

opgelost zijn; stoeptegels worden even vervangen door
halfverharding, een stoepband wordt simpelweg verwijderd,
bomen zijn gekapt en nog niet vernieuwd of klein dood hout
wordt niet meer verwijderd. Natuurlijk blijft de veiligheid
gewaarborgd. Wat op deze manier bespaard wordt aan tijd
en geld, kan elders gebruikt worden voor de noodzakelijke
structurele verbeteringen.

Ede maakt geen grote
kosten meer voor bomen
zonder toekomstwaarde
We willen niet alles tegelijk en niet alles even
chique

Problemen lossen we structureel op maar niet alles kan
onmiddellijk en niet alles hoeft op dezelfde of op een even
ingrijpende manier. Goed faseren en verstandig omgaan
met overgangssituaties is dus heel belangrijk. De middelen
van de gemeente zijn bovendien beperkt. Er zijn situaties
waar alleen het beste goed genoeg is of op lange termijn het
meeste oplevert. Er zijn ook situaties waar een eenvoudige
oplossing een prima resultaat geeft. Door met de verschillende
mogelijkheden bewust om te gaan, besteden we onze middelen
en energie zo goed mogelijk.

We durven de bestaande situatie als gegeven
te zien

Bij bomen die vitaal zijn, maar een grote wortelvoet ontwikkeld
hebben die problemen geeft, is het misschien beter om ze als
markante solitair in een wegversmalling te handhaven. Zo
zijn er in de praktijk ongetwijfeld meer bijzondere situaties,
waar praktisch en met creativiteit kosten bespaard kunnen
worden en bovendien voor de boomstructuur een duidelijke
meerwaarde bereikt wordt.

Een bestaande grote boom
kan bepalend zijn voor
hoe de omgeving ingericht
wordt
We zijn af en toe ook krenterig

Kostbare ingrepen passen we terughoudend toe. Een voorbeeld
is standplaatsverbetering door middel van gronduitruil;
hiermee kan de vitaliteit van bomen verbeterd worden, maar
als het een boom betreft met beperkte waarde is het beter deze
middelen elders in te zetten. De betreffende boom kan beter
vervangen door een gezond, jong exemplaar als er een goede
plantplaats mogelijk is. Ook het planten van bomen in granulaat
is bijzonder kostbaar. In plaats van enkele bomen in granulaat in
verharding te zetten kan ook één goede ruime standplaats voor
één markante boom gemaakt worden.

Middelen zijn niet
onbegrensd: voor een
waardevol bomenbestand
moet je selectief durven zijn
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We laten de bewoners meedenken en
meebeslissen

Een uitgangspunt waar we in Ede heel bewust voor kiezen
is dat de bewoners zelf intensief mee denken over de
boomstructuren in de woonomgeving. Waar ingrepen aan
de hoofd- en wijkstructuren aan de orde zijn informeren we
bewoners en vragen we om inbreng, maar de beslissingen
liggen bij de gemeente. Voor de woonstraten is in het
inspiratieboek een sfeer voorgesteld. Binnen deze sfeer zijn
diverse mogelijkheden voor een boombeplantingen. Over
deze mogelijkheden gaan we in gesprek met de bewoners,
de wijkregisseurs vervullen hier een belangrijke rol. Geld
en technische mogelijkheden zijn wel beperkend. Praktisch
gesproken betekent dit bijvoorbeeld dat bewoners er voor
kiezen dat ze liever bomen in hun voortuinen hebben dan in de
stoep, of dat gezamenlijk besloten wordt over de boomsoorten
die we in een straat planten. Een uitgangspunt waar we in Ede
heel bewust voor kiezen is dat de bewoners zelf intensief mee
denken over de boomstructuren in de woonomgeving. Waar
ingrepen aan de hoofd- en wijkstructuren aan de orde zijn
worden bewoners goed geïnformeerd en om inbreng gevraagd,
maar de beslissingen liggen hier bij de gemeente. Voor de
woonstraten is in het inspiratieboek een sfeer voorgesteld.
Binnen deze sfeer zijn diverse mogelijkheden voor een
boombeplantingen. Over deze mogelijkheden willen we met
de bewoners in gesprek gaan, de wijkregisseurs vervullen
hier een belangrijke rol. Geld en technische mogelijkheden
zijn wel beperkend. Praktisch gesproken kan dit bijvoorbeeld
betekenen dat bewoners er voor kiezen dat ze liever bomen
in hun voortuinen hebben dan in de stoep, of dat gezamenlijk
besloten wordt over de boomsoorten die in een straat geplant
worden.

We benutten de potentie van bomen in tuinen

Veel tuinen in Ede zijn groen, maar is vaak meer mogelijk. In
tuinen is ruimte voor bomen, meestal veel meer dan in het
wegprofiel. In heel veel gevallen willen mensen misschien wel
een boom, maar weten simpelweg niet hoe het precies aan te
pakken of weten niet hoe de juiste boom te kiezen. Voor deze
mensen kan de gemeente praktische hulp bieden.
Veel tuinen in Ede zijn groen, maar is vaak meer mogelijk. In
tuinen is ruimte voor bomen, meestal veel meer dan in het
wegprofiel. In heel veel gevallen willen mensen misschien wel
een boom, maar weten simpelweg niet hoe het precies aan te
pakken of weten niet hoe de juiste boom te kiezen. Voor deze
mensen kan de gemeente praktische hulp bieden.

Inzetten op bomen in
tuinen betekent niet
verantwoordelijkheden
afschuiven, maar
mogelijkheden benutten

Bomen in tuinen: een grote kans
Het voorlichten over en stimuleren en faciliteren van
particulier groen is een belangrijk deel van de strategie
en heeft op allerhande vlakken grote kansen, want:
• Zorg en belangstelling voor een aangename en
groene woonomgeving moet niet ophouden bij de
erfgrens. Tuin en straat kunnen samen een mooi
groen geheel vormen.
• In tuinen is vaak veel meer ruimte dan in het
straatprofiel
• Investeringen in particulier groen hebben een
hoog rendement. De kosten voor planten in een
tuin zijn veel lager dan voor planten in verharding,
zelfs als het aanplanten door de gemeente wordt
verzorgd. Het onderhoud is uiteindelijk niet voor
de gemeente.
• Waardering van (en zorg voor) bomen is groter
als mensen er een directe band mee hebben.
Hierbij benadrukken we dat het doel niet is dat
particulieren de verantwoordelijkheid van de
gemeente overnemen, maar dat de potentie van
particuliere tuinen benut wordt, met als gevolg
een meerwaarde voor de woonomgeving én voor
de tuineigenaar.

Daarbij is het belangrijk dat het stimuleren van bomen in
tuinen laagdrempelig georganiseerd is: een simpel systeem,
waaraan zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen en waar
geen grote verplichtingen aan vast zitten. Als deze potentie
benut wordt profiteert iedereen: de woonomgeving wordt
voor alle bewoners groener, de gemeente heeft lagere aanlegen onderhoudskosten en de individuele bewoner heeft meer
plezier van zijn tuin.
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Ontwerpprincipes

in het kort

• Realisme: wat kan op een specifieke plek?
•
• Onderzoek mogelijkheden met bijvoorbeeld losse
structuren en minder gebruikelijke straatprofielen
•
• Differentiatie in boomsoorten: Ede als arboretum, voor
maximale toekomstzekerheid en voor afwisseling en
belevingswaarde
•
• Maatwerkbenadering voor omvormingen en gebruik
maken van de kwaliteiten van de huidige situatie

We zijn realistisch, erkennen de beperkingen
van smalle wegprofielen

Als we in een wegprofiel heel bewust ruimte voor forse
bomen vrijhouden, dan is het zaak deze ruimte te benutten
voor bomen die groot en oud kunnen worden. In veel andere
wegprofielen concurreren de bomen met andere functies en is
de ruimte voor bomen in alle opzichten beperkt; er is weinig
ruimte voor wortels, stamvoet en kroon.

Wegen en straten worden
veel intensiever gebruikt
dan enkele decennia
geleden, dat gaat ten koste
van de ruimte voor bomen

We bekijken in die gevallen of de ruimte voor bomen vergroot
kan worden. Als dit niet mogelijk is, planten we geen bomen
in het wegprofiel.

Een enkele markante boom
kan een hele straat een
groene sfeer geven
We zien de kansen van losse boomstructuren

Bij wegbeplantingen wordt automatisch gedacht aan rijen of
lanen met bomen op vaste plantafstanden. Dat is natuurlijk
mooi, maar in veel wegprofielen zijn zoveel inritten, kruisingen,
bushaltes, straatmeubilair en allerlei andere elementen dat dit
niet te realiseren is. Ritmische, uniforme lanen en rijen komen
alleen tot hun recht als zij over grotere afstand en met weinig
afwijkingen toegepast kunnen worden. De hoeveelheid bomen
is bovendien lang niet altijd bepalend voor de kwaliteiten van
een boombeplanting.

Lanen zijn mooi, maar
blijven dat alleen als er echt
ruimte voor is
Ook een klein aantal markante, vitale bomen, die een hoge
ouderdom kunnen bereiken zijn van grote waarde. Dit past
soms zelfs beter bij het plaatselijke – dorpse – karakter. In
dit Bomenbeleidsplan maken we nadrukkelijk gebruik van de
kwaliteiten die ontstaan door toepassing van boomstructuren
met een meer los en divers karakter. Een boomstructuur waar
af en toe een onderbreking in zit, waar de bomen wisselen van

straatkant of die bestaat uit solitairen die gezamenlijk voor een
groene begeleiding zorgen, is niet alleen een stuk duurzamer,
maar kan ook een verrassende charme hebben. In veel situaties
kiezen we daarom voor losse boomstructuren.

De minder gebruikelijke
oplossingen hebben vaak
verrassende kwaliteiten
We zien de kansen van afwisseling

Een lange weg of doorlopende structuur hoeft niet over de gehele
afstand begeleid te worden door eenzelfde boomstructuur.
De omstandigheden wisselen al vaak sterk over korte afstand
en ook de toestand en uitgangsituatie van de boomstructuur
kent meestal duidelijke verschillen. Ook op de langere termijn
mag dit zichtbaar zijn, zeker in Ede dat - als in korte tijd sterk
gegroeide kern - meer gekenmerkt wordt door landelijke en
jonge structuren, dan door klassieke dreven en alleeën.

We zien de kansen van minder gebruikelijke
straatprofielen

Vooral in de uitbreidingswijken die gebouwd zijn tussen ca 1950
en 2000 is erg vastgehouden aan een standaard wegprofiel:
Een smalle weg met daarnaast een smalle stoep met bomen in
kleine boomspiegels. Een dergelijk straatprofiel biedt weinig
kansen voor een fraaie, duurzame boomstructuur. We wijken,
waar mogelijk, van dergelijke profielen af, zowel in nieuwe als
in bestaande situaties. Een klassieke woonstraat met bomen in
een aparte groenstrook is in een bestaande straat meestal niet
meer te realiseren.. Maar als een woonstraat zo rustig is dat een
stoep eigenlijk niet nodig is, dan ontstaat er ineens ruimte voor
bomen. Ook wegversmallingen waar bomen echt de ruimte
hebben zijn denkbaar. Zo zijn er allerhande mogelijkheden die
minder gebruikelijk zijn, maar bij nadere beschouwing kansen
bieden om een duurzame boomstructuur te combineren met
de andere functies van de straat.
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Middelen
Welke inspanningen leveren we
We zien de kansen van verschillende soorten
in één straat

In het verleden is vaak één soort toegepast per weg of straat
en zijn er situaties waar een mooie uniforme, ritmische
laanbeplanting met bomen van de dezelfde soort en leeftijd
een prachtig beeld oplevert. Er zijn ook veel situaties waar
juist het door elkaar gebruiken van verschillende soorten een
duidelijke meerwaarde geeft. Bij vernieuwen en omvormen
van boomstructuren zetten we bewust in op differentiatie in
soorten, zowel voor de boomstructuur van Ede als geheel,
maar ook binnen de boomstructuur van wegen en straten.
Vooral boomstructuren met een meer los karakter, losse lanen,
begeleidende solitairen, en boomrijke plekken in plantsoenen
lenen zich hier goed voor.

In een straat hoeven niet
altijd bomen van één soort
te staan; afwisseling is
duurzaam en fraai
Ook laantjes of rijen in woonstraten kunnen gerust uit
verschillende soorten bestaan. Niet alleen past dit op veel
plekken bij het dorpse karakter, het verlevendigt ook het beeld
en zorgt er voor dat bij een goede keuze er in ieder seizoen
wat te genieten valt. Het heeft ook voordelen op het vlak van
duurzaamheid. Verschillende soorten betekent risicospreiding
bij ziektes en klimaatbestendigheid, spreiding in levensduur en
als een boom slechter bij de standplaats blijkt te passen dan
verwacht, geldt dit niet meteen voor de hele straat. Bovendien
zal een grotere verscheidenheid aan soorten ook de ecologische
betekenis van de boomstructuur vergroten omdat iedere soort
weer als leefomgeving dient voor specifieke soorten.

Herkenbaarheid en karakter: niet overal
hetzelfde, maar soms wel karakteristieke
kenmerken
We werken in Ede toe naar meer differentiatie in de
boombeplantingen en de toegepaste boomsoorten.
Dit betekent niet dat in de hele gemeente een wilde
variatie ontstaat die overal hetzelfde is en alle lokale
kenmerken uitvlakt. Waar dat kan benadrukken we
met de boomstructuren de karakteristieke kenmerken:
bijvoorbeeld elzen op natte bodems, berken op
droge bodems en mooie uniforme laantjes waar de
stedenbouwkunde opzet zich daar voor leent.

in het kort

• We hebben voldoende budget voor onderhoud nodig,
maar de kosten dalen op termijn als structurele
verbeteringen doorgevoerd zijn
•
• Het inlopen van de onderhoudsachterstand vraagt
tijdelijk extra middelen
•
• Er is structureel budget voor het “Deltaplan bomen”
nodig, dit budget is op termijn, als de structurele
verbeteringen gerealiseerd zijn, niet meer nodig.
•
• Voor de grote opgaven die eraan komen is binnen de
gemeente extra menskracht nodig

We gaan consequent uit van maatwerk

Om te komen tot duurzame, toekomstbestendige
boomstructuren zijn omvormingen nodig. Ideeën, richtlijnen
en randvoorwaarden hiervoor zijn opgenomen in het
Inspiratieboek. Iedere situatie brengt zijn eigen vraagstukken
en mogelijkheden met zich mee. We zien maatwerk dan ook
niet als noodoplossing maar als uitgangspunt.

Maatwerk is een belangrijk
uitgangspunt om problemen
op te lossen
Maatwerk maakt het mogelijk om in iedere situatie de meest
duurzame oplossing te kiezen, om de wensen van bewoners
een plek te geven en om de waarde van individuele bomen in
te passen in de nieuwe situatie.

Ten aanzien van beschikbare en benodigde middelen kan een
vierdeling gemaakt worden:
1. Structureel budget voor beheer, met een tijdelijke
verruiming voor inlopen van achterstanden
2. Structureel budget voor vernieuwen, met een tijdelijke
verruiming voor de hausse van aftakelende bomen
3. Tijdelijk budget voor het Deltaplan bomen: structurele
verbeteringen in bestaande situaties
4. Structurele menskracht, met een tijdelijke verruiming voor
inhalen achterstanden, extra vernieuwing en structurele
verbeteringen
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We zorgen voor een structureel budget voor
onderhoud

Door gebrek aan middelen is op dit moment een achterstand
ontstaan in het reguliere onderhoud aan vitale bomen met een
goede toekomstverwachting. Op de langere termijn is dit een
groot gevaar. De kwaliteit van de bomen gaat fors achteruit en
de kosten voor achterstallig onderhoud stijgen enorm.

We zorgen voor een structureel budget voor
vernieuwing

We onderkennen dat boomstructuren een bepaalde
levenscyclus hebben en vernieuwing na enige tijd tot de
normale opgaven behoort. In Ede is in veel woonstraten voor
een smal profiel gekozen is waar boomsoorten met een wat
kortere levensverwachting toegepast zijn.

•
•
•

Omvormingen van de boomstructuren
Goede soortkeuze, afgestemd op de
standplaatsomstandigheden
Optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden die
particulier groen biedt.

We zorgen voor een budget voor het Deltaplan
bomen
Naast goed beheer en voortvarende en zorgvuldige vernieuwing
is het hard nodig om budget vrij te maken voor verbetering en
verduurzaming van de bomenstructuur. In het bijzonder hier
geldt: investeren nu is besparen straks!

Investeringen in bomen
hebben een hoog rendement
Een duurzame, groene
op de middellange en lange
leefomgeving is ook
termijn
belangrijk voor provincie en
rijk: een kans voor subsidies Voor deze extra investering in bomen ten tijde van bezuinigingen
zijn twee belangrijke argumenten:

Het ontbreken van structureel budget brengt ook praktische
en organisatorische problemen met zich mee, waardoor de
grote en urgente vernieuwingsopgave niet met de gepaste
voortvarendheid ter hand genomen kan worden.
Dit betekent dat een structureel budget voor vernieuwing
nodig is dat afgestemd is op de opgave en ook op de hausse van
aftakelende bomen en op de ontstane achterstand. We kunnen
de kosten van onderhoud en vernieuwingen zoveel mogelijk
beperken door:
• Optimaal combineren van ingrepen, synergie
zoeken (afstemming met o.a. wegreconstructies en
rioolrenovaties)

•

•

Het enorme belang van bomen: Het belang van bomen en
groen voor de kwaliteiten van Ede (kernkwaliteit, Ede
scoort nu nog hoog op het thema groen) en de groene
ambities die bij dragen aan een goede en duurzame
verdere ontwikkeling van de gemeente.
Nu besparen is verkeerde zuinigheid en denken op de
korte termijn: Het rendement op de langere termijn
(een benadering die juist ook bij bomen van het
grootste belang is) van gericht investeren en goed
rentmeesterschap is groot. Nu niet investeren of zelfs
extra besparen betekent dat de problemen met bomen
over enige tijd werkelijk uit de hand lopen met als gevolg
zeer hoge kosten of onvermijdelijke drastische ingrepen

in de bomenstructuur die het groene karakter van Ede
wezenlijk aan zullen tasten.

Nu kansen aangrijpen en
problemen wegwerken is
de beste investering die Ede
kan doen
Als we op deze wijze optimaliseren en investeren voor de
toekomst dan wordt over de komende periode met per saldo
minder geld, veel meer bereikt en ontstaat een fraaie, duurzame
bomenstructuur die op de langere termijn aanzienlijk lagere
beheerskosten kent.
Dit betekent:
• Evenwichtiger maken van de boomstructuur: meer
bomen op gunstige plekken, minder bomen op
ongunstige plekken
• Structurele oplossingen voor knelpunten
• Snel ingrijpen bij toekomstige knelpunten
• Intensief vernieuwen en omvormen met duurzaamheid als
absolute prioriteit

We zorgen voor voldoende menskracht

Het aantal mensen binnen de gemeente dat zich met bomen
bezig houdt, is afgestemd op de opgave van de afgelopen
periode. Als we actief aan de slag willen met kansen benutten,
boomstructuren vernieuwen en structurele verbeteringen
doorvoeren is uitbreiding van de menskracht noodzakelijk.
Onder andere om te inventariseren, prioriteiten te stellen,
af te stemmen, samen met bewoners plannen te maken en te
communiceren over wat we allemaal van plan zijn.
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Aandachtspunten groenstructuur; opmaat naar het nieuwe Groenstructuurplan

Ede
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Verankering
Verwant beleid
in het kort

Goede
afstemming
met
Groenstructuurplan,
Structuurvisies, Bestemmingsplannen en de op te stellen
Visie openbare ruimte
Benutten
Cultuurhistorische
toetsingskader en inspiratiebron

Waardenkaart

als

Afstemmen streefbeelden en sferen met wegcategorisering
uit GVVP
Goed inspelen op kansen en bedreigingen vanuit het
parkeerbeleid
Consequent erkennen en benutten van bomen als
kapitaalgoed

Visie Openbare Ruimte
De gemeente wil een integrale visie voor de openbare ruimte
ontwikkelen. In deze visie worden kaders gesteld. Het zal de
kapstok vormen waar Bomenbeleidsplan, Groenstructuurplan,
Gemeentelijk Verkeers en Vervoers plan, IBOR en dergelijke
onder vallen.
Groenstructuurplan (GSP)

Benadering vanuit het bestaande groen, maar
ook vanuit de functie van structuren

Het huidige GSP is voor wat betreft de toekenning van hoofden wijkstructuren sterk geënt op een benadering vanuit de
bestaande boomstructuur- of groenstructuur. Het is waardevol
om deze benadering voort te zetten, deze doet immers recht
aan de bestaande intrinsieke waarde van het groen. Een andere
benadering is die vanuit de hoofd- en wijkontsluitingswegen.

Deze wegen worden bij voorkeur voor de herkenbaarheid met
een passende groenstructuur ondersteund. Voor een belangrijk
deel komt de hoofd- en wijkontsluitingsstructuur overeen
met de hoofd- en wijkgroenstructuur die op dit moment is
vastgelegd in het GSP. Het is zeer wenselijk de ontbrekende
ontsluitingsstructuren hierin op te nemen en hier te streven
naar een passende, realistische groenstructuur.
Soms zijn boomstructuren vanuit de ontsluitingsstructuur
bezien te zwaar aangezet en soms zijn er gaten. Hoe hiermee
om te gaan is een belangrijk aandachtspunt voor het nieuwe
GSP. Op de kaarten zijn aandachtspunten ten aanzien van dit
aspect aangegeven.
Al met al betekent dit dus een kritische herziening van
de vastgelegde structuren en de indeling in categorieën.
Als we deze slag te maken ontstaat er een duidelijk
navolgbaar, evenwichtig, logisch en compleet raamwerk
van hoofd- en wijkstructuren. Hiermee maken we een
stevig beleid, dat begrepen en gerespecteerd wordt.

Aanvullend op de hoofd- en wijkstructuren (lijnen) en grotere
parken en plantsoenen (vlakken) is het van belang om in het
GSP ook boomrijke plekken (punten, vaak wat kleinere
plantsoentjes, met één of enkele bomen) op te nemen. In het
bijzonder in wijken waar bomen in straten niet eenvoudig te
realiseren of in stand te houden zijn, bieden vooral deze kleine
plekken ruimte aan duurzaam groen en spelen daarmee een
belangrijke rol binnen de totale groenstructuur.
Het bestaande GSP doet slechts zeer beperkt uitspraken
over het groen in woonstraten. Het is belangrijk om in het
nieuwe GSP minimaal globale en algemene doelstellingen
vast te leggen, enerzijds voor een goede ondersteuning van en
wisselwerking met het Bomenbeleidsplan en anderzijds om de
wezenlijke groene waarden op woonstraatniveau in het GSP te
verankeren. Dit kunnen bijvoorbeeld boomrijke plekken zijn,
maar ook het boskarakter van een wijk of het groene karakter
van tuinen.

Realistische streefbeelden en sferen

Los van welke wegen of groenstructuren vastgelegd worden als
hoofd- of wijkstructuur is het belangrijk dat het nieuwe GSP
helder en realistisch omgaat met de in dit Bomenbeleidsplan
vastgelegde streefbeelden en sferen voor groenstructuren.
De verankering in het GSP kan op een globalere wijze, maar
ook hier geldt dat realistische beleidsdoelstellingen van groot
belang zijn voor inzetbaar groenbeleid dat vanuit andere
disciplines gerespecteerd wordt.

Het Bomenbeleidsplan is in
twee richtingen de schakel
tussen groenstructuur en
uitvoering

Relatie met het buitengebied
Het Bomenbeleidsplan zoals dat nu ontwikkeld is,
doet geen uitspraken over boomstructuren in het
buitengebied. Dit heeft praktische oorzaken, maar
ook de opgave op het vlak van bomen is binnen de
bebouwde kom duidelijk anders dan daarbuiten.
van opgaven Het ontwikkelingsplan buitengebied
“Ruimte voor kwaliteit” uit 2007 geeft de hoofdlijnen
aan. Wel zijn er specifieke vervangingen nodig in het
buitengebied is gebleken uit de inventarisatie. Vooral
door ziektes als de essentaksterfte. In de financiële
scenario’s is daar rekening mee gehouden.
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Lunteren

Eerst Bomenbeleidsplan, dan nieuw
Groenstructuurplan
Het Bomenbeleidsplan vormt bewust een eerste stap
in de herziening van een aantal belangrijke groene
beleidsdocumenten. Enerzijds vanuit de urgentie
om snel gefundeerde stappen te kunnen nemen in
het beheer van bomen, maar zeker ook omdat het
Bomenbeleidsplan praktisch en van onderop werkt.
Dit geeft waardevolle informatie over wat wel en niet
werkt bij bomen in de openbare ruimte. Dit is van
groot belang om de doelstellingen ten aanzien van
groenstructuren realistisch en voldoende specifiek
te maken. De volgorde van ontwikkelen is dan ook
een gunstige gang van zaken: het Bomenbeleidsplan
richt zich op de hoofdlijnen van het bestaande
Groenstructuurplan en ontwikkelt hiernaast een
voor de boomstructuren specifiek streefbeeld of sfeer
waar beleid en beheer zich naar kunnen richten. Deze
streefbeelden en sferen zijn dus enerzijds gericht op
de doelstellingen vanuit het groenbeleid en anderzijds
gestoeld op de praktijk van ontwerp en beheer Dit
resulteert in een streven voor de groenstructuren dat
ambitieus én realistisch is.

Structuurvisies
De gemeente Ede heeft een relatief recente Structuurvisie
voor het buitengebied, belangrijke groenstructuren zijn hier
ook in opgenomen.
Voor de kernen worden de komende jaren diverse nieuwe
Structuurvisies opgesteld. Daarbij is ook groen een belangrijk
aspect.Voor de doelstellingen ten aanzien van groen en bomen
kunnen het GSP en het Bomenbeleidsplan als basis dienen.
De opgave bij de uitwerking van de Structuurplannen is
vervolgens vooral om de gewenste toekomstige ontwikkeling
goed te verankeren en om het groen een stevige positie te
geven ten opzichte van de diverse ruimtelijke transformaties
die te verwachten zijn.

Cultuurhistorische Waardenkaart
Recent heeft de gemeente Ede een Cultuurhistorische
Waardenkaart ontwikkeld. Deze legt in veel detail de diverse
cultuurhistorische waarden binnen en buiten de bebouwde
kom vast. Het ruimtelijke streven zoals vastgelegd in het
Bomenbeleidsplan richt zich hier in hoofdlijnen naar. In het
bijzonder bij verdere uitwerking van beheer en omvormingen
van de boomstructuren kan de cultuurhistorische waardenkaart
als toetsingskader en inspiratiebron dienen.
Verkeer en vervoersplan
Het gemeentelijke verkeer en vervoerplan (GVVP) stamt uit
2005 en wordt op dit moment herzien. Ook het GVVP kent
aan wegen een bepaalde categorisering toe. Deze indeling kan
afwijken van de indeling in hoofd- en wijkstructuren vanuit het
groen. Bij de herziening van het GSP – evenals bij de nu lopende
herziening van het GVVP - is een belangrijke opgave om deze
indelingen, voor zover mogelijk en ruimtelijk relevant, op
elkaar af te stemmen. Op basis van het GVVP kunnen ingrepen
aan weg- en straatprofielen plaatsvinden, daar komen ook
bedreigingen en kansen voor de boomstructuren uit voort.
Het GVVP zet in belangrijke mate in op verbetering van de
voorzieningen voor fietsers. Fietspaden concurreren in veel
gevallen met de boomstructuur om de beschikbare ruimte in
het straatprofiel.Anderzijds biedt herziening van straatprofielen
kansen voor goede en structurele ruimte voor bomen. Een
belangrijke vervolgstap van het Bomenbeleidsplan is dan ook
om de situaties waar zich vanuit het GVVP veranderingen voor
zullen gaan doen te achterhalen en hier op projectniveau in
een zo vroeg mogelijk stadium samenwerking, afstemming en
combinatiekansen te zoeken.

Parkeerbeleidsplan en Beleidsnotitie Parkeren
Woonwijken
Het parkeerbeleidsplan van 2007 bevat een afwegingskader voor
de uitbreiding van parkeercapaciteit bij herontwikkelingen. Het
is van groot belang dat dergelijke herontwikkelingen van wijken
en bij herinrichting van de openbare ruimte een optimale
afstemming plaatsvindt tussen de wensen vanuit parkeren en
de streefbeelden en sferen vanuit groen. Dit omdat parkeren en
groen met elkaar om de ruimte concurreren, maar ook omdat
zij ruimtelijk uitstekend samen kunnen gaan; onder bomen kan
prima geparkeerd worden als geen verdichting van de bodem
plaatsvindt en tussen parkeerplaatsen in is vaak ook juist de kans
om ruime groeiplaatsen voor bomen te ontwikkelen.
Naar aanleiding van een problematische en steeds toenemende
parkeerdruk in vooral wat oudere uitbreidingswijken heeft de
gemeente in 2012 een beleidsnotitie over parkeren ontwikkeld.
Belangrijke beleidskeuzes hierin zijn dat naar mogelijkheden
gekeken wordt om in groen en voortuinen tot uitbreiding van
de parkeergelegenheid te komen. Bij dergelijke afwegingen
is het van belang om ook de streefbeelden en sferen voor de
boomstructuren mee in beschouwing te nemen.
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Parkeren en groen; alertheid vereist, maar ook
veel kansen
Uiteraard vraagt het opofferen van groen ten
behoeve van parkeren om een grote alertheid
zodat geen belangrijke waarden verloren gaan. Op
veel plekken zijn ook mogelijkheden, zonder dat
dit voor de groenstructuur en het groene karakter
grote gevolgen heeft. Bovendien is ook wildparkeren
als gevolg van een te hoge parkeerdruk een groot
risico voor bomen. Ook als parkeren en groen
gecombineerd worden moeten we oppassen dat de
bodem onder bomen niet verdicht. Uitgangspunt is
dat aanpassingen winst opleveren voor parkeren én
groen. Bijvoorbeeld bij de aanleg van parkeerplaatsen
in een plantsoen waarderen we direct de gehele
inrichting van het plantsoen op door nieuwe bomen
te planten op daarvoor geschikte plekken. Ook de
aanpassingen aan de inrichting gebruiken we om
mee te liften door de graafwerkzaamheden voor
parkeerplaatsen te combineren met het maken van
minstens één goede groeiplaats voor een boom.
Een andere mogelijkheid is het optimaliseren
van de verdeling van het groen op een plek. Dit
kan bijvoorbeeld door in een smalle straat met
parkeerstrook en met bomen in een smalle stoep
een deel van een plantsoen voor parkeren in te
zetten, maar daar wel aan te verbinden dat enkele
parkeerplaatsen in de straat omgevormd worden
in goede grote standplaatsen voor bomen. Deze
bomen vervangen dan de bomen in de stoep, die een
beperkte toekomstwaarde hebben.

Bescherming

in het kort

Opzetten van registers voor monumentale-, waardevolle-,
toekomst- en laanbomen
Geleidelijke modernisering omgevingsvergunningen stelsel
Blijvend zorgvuldig omgaan met
waardevolle-, toekomst- en laanbomen

monumentale-,

Belangrijke groeiplaatsen vastleggen in bestemmingsplannen
Paragraaf landschappelijke inpassing optimaal inzetten als
toetsingsinstrument

Algemene PlaatselijkeVerordening (APV)
In de APV is vastgelegd dat op, een aantal uitzonderingen na,
voor alle bomen een omgevingsvergunning vereist is. Bij de
afweging hierover wordt op basis van verschillende aspecten
getoetst en kan een herplantplicht opgelegd worden. De
omgevingsvergunningen vormen een aanzienlijke last voor
zowel het gemeentelijke apparaat als voor de burgers terwijl in
de praktijk weinig aanvragen geweigerd worden. Dit vraagt op
termijn om modernisering.
Twee belangrijke voorwaarden voor modernisering:
1. Goede, complete, gedragen en periodiek
geactualiseerde registers met gemeentelijke en
particuliere bomen
2. Bij alle partijen een goed gevoel over de
uitgangspunten en invulling van het bomenbeleid

Het streven is om na voltooiing van het nieuwe GSP – waarin
het streven voor de groenstructuur actueel vastgelegd is – te
starten met het opstellen van een bomenregister waarin twee
categorieën bomen zijn vastgelegd volgens de ‘nadere nota
regel kappen Ede 2013 :
• Monumentale bomen
• Waardevolle bomen
In dit bomenregister zullen zowel gemeentelijke als particuliere
bomen opgenomen worden.

Een goed bomenregister is
de basis voor een moderne
omgevingsvergunning
Vervolgens wordt het omgevingsvergunningenstelsel
vereenvoudigd. Dit houdt in dat alleen een procedure
doorlopen wordt als dit echt nodig is: alle bomen die niet in
het register opgenomen zijn, zijn vergunningsvrij te kappen,
voor alle bomen in het register - die de belangrijkste waarden
vertegenwoordigen - blijft een omgevingsvergunning nodig
en vindt kritische toetsing en eventueel oplegging van een
herplantplicht plaats.
Bescherming van monumentale-, waardevolle- laan en
toekomstbomen
Op dit moment kent de gemeente geen register van monumentale
bomen, wel wordt in de omgevingsvergunningenprocedure
getoetst of een boom monumentaal is. De hiervoor gehanteerde
criteria zijn in het kader op de volgende pagina opgenomen.
Deze gelden zolang het huidige omgevingsvergunningentelsel
in gebruik is. Tevens zullen deze criteria de basis vormen voor
het opnemen van bomen in het register van monumentale en
waardevolle bomen.
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Basiscriteria monumentale en waardevolle bomen
1. de geschatte leeftijd is aanmerkelijk hoger dan die van
de bomen in de omgeving en de boom is bij voorkeur
minstens 50 jaar oud. (Deze regel geldt echter niet voor
gedenkbomen, cultuurhistorisch waardevolle elementen
en bomen die deel uitmaken van de hoofdgroenstructuur)
2. de boom moet niet in een onomkeerbare slechte conditie
verkeren; volledig verval van de boom is niet binnen 10
jaar te verwachten;
3. de boom heeft een dusdanige habitus dat deze
karakteristiek is voor de soort, of kan zich (gezien de
plantomstandigheden) tot deze karakteristieke habitus
ontwikkelen (dit geldt vooral voor bomen met een
ruimtelijke betekenis).

Specifieke criteria
1. met betrekking tot de ruimtelijke betekenis:
a) de boom is (beeld)bepalend voor het karakter van de
omgeving of
b) de boom vormt een onderdeel van een geheel intact
zijnde boomgroep of uniforme laanbeplanting die
een karakteristieke structuur in de stad of landschap
zichtbaar maakt of
c) de boom is herkennings- / oriëntatiepunt.
2. met betrekking tot de monumentale waarde:
d) de boom is van een in de gemeente Ede zeldzame soort,
type of hoge leeftijdsklasse (minstens 80 jaar) of
e) de boom vormt onderdeel van een monumentale
omgeving of van een cultuurhistorisch waardevol(le)
object(en) of
f) de boom is gedenkboom ter gelegenheid van een
belangrijke maatschappelijke gebeurtenis
3. met betrekking tot de meer dan normale
ecologische betekenis:
g) de boom is onderdeel van een biotoop van (in de
omgeving van Ede) schaars voorkomende planten- of
diersoort
h) de boom vormt een schakel in een keten van elementen
die een ecologische structuur vormen of vervult in een
totaal versteend gebied de functie van “stepping stone”.
4. overige voorwaarden:
i) de boom heeft dendrologische waarde (het belang als
genenreservoir van de betreffende soort, type).
j) de boom is bijzonder door zijn huidige verschijningsvorm,
bijvoorbeeld door uitzonderlijke hoogte of dikte,
snoeiwijze, en dergelijke.
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Te onderscheiden categorieën
Monumentale boom: voldoet aan alle basiscriteria en aan
specifiek criterium 2 en nog een specifiek criterium.
Waardevolle boom: voldoet aan alle basiscriteria en aan
één van de specifieke criteria.
Toekomstboom: de boom heeft qua standplaats en soort
de potenties om tenminste uit te groeien tot een
waardevolle boom, voldoet aan basiscriteria 2 en 3 en
één van de specifieke criteria.
Laanboom: de boom maakt deel uit van een
boomstructuur die past binnen de streefbeelden voor
de hoofd- en wijkstructuren of vervult een cruciale rol
binnen de sferen voor de woonstraten.

Voor actuele monumentale-, waardevolle- en toekomstbomen
geldt dat slechts bij hoge uitzondering een omgevingsvergunning
wordt afgegeven. Een omgevingsvergunning kan worden
afgegeven:
• Als uit een boomtechnisch onderzoek blijkt dat de boom
niet te handhaven is.
• Als blijkt dat handhaving niet gewenst is vanuit algemeen
beleid of algemene belangenafwegingen.
Aan een omgevingsvergunning kan een herplantplicht gekoppeld
zijn en ook in geval van illegale kap kan een herplantplicht
achteraf opgelegd worden. Hiervoor geldt:
Er dient een boom in de directe omgeving aangeplant te
worden van een passende en geschikte soort. Deze boom moet
een “basiskapitaal” meekrijgen, in de vorm van uitstekende
plantplaatscondities. Voor dit basiskapitaal geldt als richtlijn
een boom van dezelfde soort als de gekapte boom met een
omtrek op 1 meter hoogte van 35, 25 of 20 cm (monumentale-,
potentieel monumentale- respectievelijk toekomstboom).
Bij illegale kap of schade dient een boom te worden herplant
of gecompenseerd volgens een waarde- en schadebepaling
conform de dan geldende richtlijnen van de Nederlandse
Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB). Uitgangspunt bij
illegale kap is in eerste instantie herplant, in tweede instantie
het bedrag van de waardebepaling storten in een bomenfonds.
Inkomsten uit compensaties moeten in principe aangewend
worden ten behoeve van andere monumentale bomen. NB:
compensatie is pas mogelijk nadat een bomenfonds door de
gemeente is ingesteld.
Bestemmingsplannen
We onderzoeken op welke wijze we op termijn belangrijke
bomen en boomstructuren en boomrijke plekken in het
bestemmingsplan op kunnen nemen als groeiplaats voor
bomen. Daarbij is het belangrijk dat we de benodigde ruimte
voor bomen onder, op en boven maaiveld realistisch vastleggen.

Paragraaf landschappelijke inpassing
Naast bescherming via de omgevingsvergunning is het in het
bijzonder bij bomen van groot belang om in een zo vroeg
mogelijk stadium in beeld te krijgen wat de gevolgen van een
initiatief of project voor bomen en groen zijn. In de paragraaf
landschappelijke inpassing die bij verschillende ruimtelijke
ontwikkelingen verlangd wordt, passen we daarom, na
vaststellen van het Bomenbeleidsplan de tekst aan. Bomen
en groen worden daarmee een volwaardig uitgangspunt in
ruimtelijke planvormings- en besluitvormingsprocessen.

Afwegingen over bomen in geval van
problemen
in het kort

Normale bijverschijnselen van bomen accepteren we
Bij problemen wegen we zorgvuldig af op basis van
richtlijnen en gezond verstand
Ondersteuning door wijkregisseurs

Klachten over bomen en de afwegingen die
hieruit volgen

Spanningsveld

De gemeente bevindt zich in dergelijke gevallen in een
spanningsveld. Het is de kunst en de opgave om bij afwegingen
een goede balans te vinden tussen de groene leefomgeving,
individuele belangen, de waarden van bomen op de lange
termijn en de op dit moment ter beschikking staande middelen
en mogelijkheden. Er zal altijd een afweging gemaakt worden
tussen de waarde en het belang van de boom – binnen een
geheel of als individuele boom – en het belang van het oplossen
van de problemen. Daarbij kan het zijn dat problemen door
onderhoud of door aanpassingen te verhelpen zijn, maar
in andere gevallen is het weghalen van de boom de enige
oplossing. Dit zijn afwegingen die vooral veel te maken hebben
met zorgvuldigheid en gezond verstand, ze zijn moeilijk te
objectiveren, maar uitgangspunten en richtlijnen kunnen wel
houvast bieden. Iedere situatie vraagt om maatwerk en een
gedegen kwalitatieve afweging. Dit is waar we in Ede op in
zetten: heldere uitgangspunten en richtlijnen die per geval
benut worden om tot een goede afweging te komen.
Bij afwegingen zijn in elk geval belangrijke uitgangspunten
voor de gemeente:
• Het algemene belang van goede en fraaie hoofd- en
wijkstructuren
• Een aangename en groene woonomgeving, nu en in de
toekomst
• De waarde van individuele bomen door hun ouderdom,
betekenis of bijzonderheid

Bomen hebben belangrijke waardes, die door mensen bewust
of minder bewust ervaren worden. Er zijn ook aspecten van
bomen die als minder prettig of ronduit storend ervaren
worden. Meestal betreft dit de “rommel” die bomen geven of
het zonlicht dat ze weghouden uit huis of tuin. Ook kan het
zijn dat de wortels schade aanrichten aan tuinafscheidingen
of tuinpaden. Als bomen niet meer vitaal zijn of een
onderhoudsachterstand vertonen waardoor er dode takken
inzitten of de boom als geheel er niet meer fraai uitziet kan de
waardering voor bomen omslaan in ergernis.
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In hoofdlijnen zijn in geval van klachten over bomen vier
situaties denkbaar:
1. Er is sprake van een onderhoudsprobleem
2. Er is sprake van een probleem met een boomstructuur
die sowieso geen toekomstwaarde meer heeft (doordat hij
aftakelt of niet past bij de plek)
3. Er is - bij een in principe goede boomstructuur - sprake van
een probleem dat door slechts enkele of een minderheid
van de bewoners ervaren wordt
4. Er is - bij een in principe goede boomstructuur - sprake van
een probleem dat door een meerderheid van de bewoners
ervaren wordt
Afhankelijk van wat aan de orde is, gaan we er als volgt mee
om:

Onderhoudsprobleem

De situatie wordt voorgelegd aan de afdeling beheer en
onderhoud, deze maakt een inschatting van de mogelijkheden
en de termijn waarop actie ondernomen wordt. Vervolgens
wordt dit aan de bewoners teruggemeld.

Probleem met boomstructuur zonder
toekomstwaarde

Hier ligt het normaal gesproken voor de hand om op termijn
de bomen weg te halen en te vernieuwen of om te vormen. Als
dit zo snel niet kan zoeken we naar een tussenstap om de meest
acute problemen te verhelpen.

Individueel of collectief ervaren probleem bij
een goede boomstructuur

Als de gemeente vaststelt dat sprake is van een boom of
boomstructuur die vitaal is, toekomstwaarde heeft en past
binnen het streefbeeld of de sfeer, kan vaak met een praktische
oplossing al veel bereikt worden. Als dit niet mogelijk blijkt
maakt de gemeente een zorgvuldige afweging, waarbij een rol
zal spelen of het probleem wel of niet collectief ervaren wordt.

Mogelijkheden om bomen “bij te schaven” zijn
beperkt
In veel gevallen waar mensen last van bomen hebben,
waarderen ze tegelijkertijd de bomen ook; ze zijn
mooi en groen, maar naarmate ze groeien, geven ze
meer schaduw en valt er meer blad van af. Op dat
moment wordt vaak gedacht dat de gemeente ze wel
een beetje bij kan schaven: ze wat lager, smaller of
minder dicht maken. In de praktijk is dat erg lastig.
Je kunt aan bomen natuurlijk wel zo snoeien dat
ze tijdelijk kleiner zijn, maar vaak zijn dit kostbare
ingrepen, die onomkeerbaar zijn, regelmatig herhaald
moeten worden en op termijn de vitaliteit en de
schoonheid van de boom aantasten. Ook hier blijft dus
een belangrijk uitgangspunt: een boom moet passen
op de plek waar hij staat. Past hij echt niet, dan zal het
vaak beter zijn hem te vervangen, op de lange termijn
levert dit in alle opzichten meer op. Als bomen
een bijzondere waarde vertegenwoordigen, dan
moeten de minder gunstige aspecten eenvoudigweg
geaccepteerd worden.

Doelstelling is om afwegingen zo objectief en navolgbaar
mogelijk te maken, maar deze wel altijd te baseren op een
zorgvuldig en kwalitatief oordeel door mensen met specifieke
kennis van bomen. Bij overlast wordt de waarde van de boom,
de specifieke situatie en het specifieke probleem in beschouwing
genomen en uitgegaan van de volgende richtlijnen:
Niet als overlast worden gezien:
• Vallende bladeren
• Stuifmeel
• Normale vallende vruchten en zaden
• Normale aanwezigheid van wortels
• Normale overhangende takken

Dit sluit aan bij hoe in het recht met overlastsituaties
(onrechtmatige hinder) omgegaan wordt. Het boek Bomen en
wet zegt hier dan ook over: “Artikel 5:37 BW stelt dat een eigenaar
geen onrechtmatige hinder mag toebrengen aan eigenaren van andere
erven […] Niet elke hinder is echter onrechtmatige hinder. Een redelijke
mate van hinder moet geduld worden. Normale bladval, vallend zaad,
vrucht of pluizen van bomen en enige mate van schaduwhinder zullen
in beginsel geen onrechtmatige hinder zijn. Deze ‘overlast’ dragen, kan
van eenieder redelijkerwijze gevergd worden.”
De volgende verschijnselen kunnen als overlast gezien worden:
• Schade door wortels, verwijderen van bomen is denkbaar
bij zeer ernstige en onoplosbare schade
• Schaduw, verwijderen van bomen is denkbaar als bomen
uitzonderlijk dicht bij gebouwen staan of bomen gezien
hun uiteindelijke omvang en karakter overduidelijk niet
passen in het straatprofiel (schaduw op zonnepanelen is
in beginsel geen reden voor snoeien of verwijderen van
bomen aangezien energieopwekking niet primair de functie
van gebouwen in het stedelijk gebied is)
• Vallende grote of zware vruchten, verwijderen van bomen
is denkbaar bij extreme overlast in woonstraten
• Zaailingen, verwijderen van bomen is denkbaar bij extreme
overlast door één of enkele bomen
• Schuren van takken, verwijderen van bomen is denkbaar bij
bomen die uitzonderlijk dicht bij gebouwen staan
• Takken voor verlichting straatlantaarns of verkeerslichten,
verwijderen van bomen is denkbaar in uitzonderlijke of
gevaarlijke situaties
• Ziekten en insecten, verwijderen van bomen is denkbaar bij
veel of ernstige klachten, beïnvloeding van de gezondheid,
beïnvloeding van het functioneren van de openbare ruimte
en besmettelijke zieken die een gevaar vormen voor andere
bomen
• “Druipen”, verwijderen van bomen is denkbaar bij extreme
invloed op het functioneren van terrassen of parkeerplaatsen
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Gemeentelijke organisatie

in het kort

Interne bewustwording als basis voor goede samenwerking
bij boomgerelateerde projecten
Informatie voor bomen en over bomen optimaal en breed
beschikbaar maken
Werkwijzen, handboeken en richtlijnen goed inzetten of
nieuw ontwikkelen om kennis te delen en processen te
stroomlijnen. Belangrijk aandachtspunt: realistisch en
zorgvuldig ontwerpen en laten ontwerpen
Hulpmiddelen ontwikkelen voor breed inzetten van
boomwaarde als hulpmiddel bij afwegingen Bomen als
kapitaalgoed
Voorbereid zijn op en gebruik maken van wegreconstructies
en rioolrenovaties
Strakke richtlijnen voor werkzaamheden aan ondergrondse
infrastructuur
Wijkgericht werken als belangrijke ondersteuning voor het
bomenbeleid
Communicatieplan als twee-eenheid met het
Bomenbeleidsplan: bomen boeiend, interessant en
belangrijk maken
Bewustwording
Het is van groot belang dat iedereen die in de gemeente
direct of indirect bij afwegingen rond bomen betrokken is
zoveel mogelijk gevoel heeft voor de betekenis van bomen en
hoe bomen en hun standplaats in de praktijk samenhangen.
Bewustwording gaat als het ware vanzelf bij intensieve
communicatie en samenwerking, maar tevens zullen we de
mogelijkheden onderzoeken van een “interdisciplinaire velddag”
die collega’s van verschillende disciplines de mogelijkheid geeft
om gezamenlijk recente projecten te bekijken.

Beschikbaarheid van informatie
De gemeente heeft met de applicatie “stroomlijn” zoveel
mogelijk gegevens van alle afdelingen en disciplines centraal
beschikbaar. Het is van groot belang om beleid dat raakvlakken
heeft met het bomenbeleid (zoals de wegcategorisering uit
het GVVP) hier in op te nemen. Daarnaast nemen we de
streefbeelden voor hoofd- en wijkstructuren en sferen voor
woonstraten ook in stroomlijn op, evenals de locaties die op
dit moment niet in overeenstemming zijn met het streefbeeld
of de sfeer, zodat de informatie eenvoudig voor alle andere
disciplines toegankelijk is. Dit geeft helderheid over de doelen
vanuit het bomenbeleid en maakt het mogelijk naar slimme
combinaties en afstemming bij projecten te zoeken.
Werkwijze, handboeken en richtlijnen

Handboek Inrichting Openbare Ruimte

De inzichten van dit Bomenbeleidsplan verwerken we in het
Handboek Inrichting Openbare Ruimte. Dit handboek is
leidend voor de technische aspecten van bomen. Het geeft
de randvoorwaarden voor nieuwe inrichting of herinrichting.
We geven het ook mee als randvoorwaarde voor externe
ontwikkelaars van openbaar gebied.
Het belang van toezicht
Bij ontwikkeling of herontwikkeling geven we
randvoorwaarden mee. Op een bouwlocatie zijn
regelmatig mensen werkzaam die geen affiniteit
hebben met bomen. Ze weten soms oprecht niet dat
het beschadigen van wortels e.d. tot grote schade
voor de boom leidt. Of ze vinden het te lastig om
met bomen rekening te houden. Regelmatig toezicht
door een deskundige is belangrijk. Bij schade kan de
waardevermindering van de boom in rekening worden
gebracht.

Ontwikkelen, plannen en ontwerpen

Gebiedsontwikkeling

Bij gebiedsontwikkeling wordt het belang van bestaande en
nieuwe bomen zo snel mogelijk in het planproces meegenomen.
Hierbij wordt nadrukkelijk gedacht vanuit de waarde van het
gebied op de lange termijn en worden de levensloopkosten van
boomstructuren mee in beschouwing genomen.
Hiernaast is ook bij gebiedsontwikkeling het Handboek
Inrichting Openbare Ruimte een belangrijke leidraad.

Ontwerp, plantplaats en soortkeuze

Bij het ontwerpen van openbare ruimtes, waarvan bomen een
onderdeel zijn houden we optimaal rekening met alle behoeftes
die bomen hebben en alle eigenschappen van bomen in het
algemeen en de diverse boomsoorten in het bijzonder.
Ook hier is het Handboek Inrichting Openbare Ruimte een
belangrijke leidraad.
Gouden regel is dat een boom in volwassen toestand past in
de beschikbare ruimte. In de bovengrondse ruimte en de
ondergrondse ruimte. Om dat in het ontwerpproces inzichtelijk
te maken nemen we in ontwerptekeningen van de gemeente en
externe adviseurs bomen altijd op met hun werkelijke maten in
volgroeide toestand.

Meten is weten; goede
planvorming is alleen
mogelijk als bestaande en
nieuwe bomen weergegeven
worden met hun werkelijke
maten
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De meerwaarde op de lange termijn van een
goede boomstructuur
Bij gebieden die ontwikkeld of herontwikkeld worden
als woongebied, bedrijventerrein of centrumgebied
is grond een kostbaar goed. In de praktijk betekent
dat dat zoveel mogelijk grond gereserveerd is om uit
te geven, dat is immers wat voor de gemeente en de
ontwikkelaar rechtstreeks geld in het laatje brengt.
Groen en bomen zijn functies die normaalgesproken
niet rechtstreeks geld opleveren en krijgen daardoor
vaak weinig ruimte toebedeeld. Dit lijkt logisch, maar
op de lange termijn kleven hier grote nadelen en gevaren
aan. Enerzijds betekent het dat vaak een verre van
optimale boomstructuur ontworpen wordt waarvoor
onvoldoende ruimte gereserveerd is. Een dergelijke
boomstructuur – vaak in verharding – ontwikkelt
zich meestal slecht, vervult hierdoor zijn functie
maar matig en heeft een beperkte levensduur door
gebrek aan vitaliteit of doordat hij uit de beschikbare
ruimte groeit. Dit brengt hoge onderhoudskosten
en voortijdige vervangingskosten met zich mee en
de bomen ontwikkelen nauwelijks kapitaalwaarde.
Als er iets meer ruimte voor bomen gereserveerd
wordt, kunnen zij zich gezond ontwikkelen, hebben
ze minimale onderhoudskosten en kunnen ze op hun
standplaats zeer oud worden. Ze ontwikkelen zo een
niet te onderschatten kapitaalwaarde. Het is dus van
groot belang om bij ontwikkelingen wat betreft de
ruimte voor groen nadrukkelijk op de lange termijn
te denken. Niet alleen vanwege de besparingen en
kapitaalontwikkeling, maar ook omdat alleen zo op de
lange termijn de groene kwaliteiten van Ede verder
uitgebouwd en gewaarborgd worden.
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Hiervoor nemen we in het Handboek Inrichting Openbare
Ruimte een overzicht op van benodigde wortelruimte,
diameter stamvoet en kroonomvang van de diverse
boomsoorten. In krappe situaties kan wel van technische
hulpmiddelen gebruik gemaakt worden om de mogelijkheden
voor toepassing van boomsoorten te verruimen.

Klimaatbestendigheid

In het bijzonder voor belangrijke structuren waarvan we
een lange levensduur verwachten is het belangrijk om
klimaatbestendige soorten toe te passen (soorten die bestand
zijn tegen een naar verwachting steeds heter en droger
wordend stadsklimaat).

Aandacht voor inheemse soorten, maar ook
voor bijzondere soorten en cultivars

Gezien het natuurlijke karakter van Ede zijn er ook in
de bebouwde kom plekken waar inheemse soorten een
duidelijke meerwaarde hebben. In veel andere situaties in de
bebouwde kom passen we een breed sortiment toe vanwege
de belevingswaarde die veel bijzondere soorten en cultivars
bieden, vanwege bepaalde gunstige eigenschappen van
cultivars en omwille van een zo breed mogelijke variëteit aan
boomsoorten. Dit laatste ook met het oog op duurzaamheid.

Verschillende boomsoorten in één straat

Het is niet vanzelfsprekend dat in één straat of boomstructuur
bomen van één en dezelfde soort toegepast worden. Het
mengen van verschillende soorten verlevendigt in bepaalde
situaties juist het beeld en maakt het mogelijk om de boomsoort
optimaal op iedere specifieke plantplaats af te stemmen.
Bovendien kan in situaties waar slechts af en toe plaats in
voor een boom (situaties waarin dus geen continue, ritmische
laan of rij kan staan) met verschillende soorten een veel
overtuigender beeld ontstaan; de totale boomstructuur wekt
dan niet de indruk van een laan of rij met gaten, maar is een
afwisselend en levendig geheel van markante solitairen.

“Periodieke pre-volgroeide vernieuwing”
Uitzonderingen op de basisregel dat een boomsoort
in volgroeide toestand op de standplaats moet passen
zijn slechts mogelijk als er bewust voor gekozen
wordt om een boom te vernieuwen voor hij volledig
volgroeid is. De belangrijkste reden hiervoor is dat de
omstandigheden vragen om een grotere boomsoort,
die snel het beeld bepaalt (in bepaalde woonstraten
of belangrijke structuren). Dit kan in het bijzonder
ook samen gaan met omgevingen met een hoge
omloopsnelheid. Ook in dergelijke gevallen blijft het
zoeken naar mogelijkheden om de bomen in te zetten
als duurzaam groen casco de voorkeur verdient. In
elk geval is het van het grootste belang dat we goed in
de gaten houden wanneer de bomen te groot dreigen
te worden, zodat de periodieke vernieuwing ook
daadwerkelijk op tijd plaatsvindt.

Bomen in stoepen: de minimale benodigde
ruimte
Bomen in stoepen hebben het moeilijk. De ruimte om
goed uit te groeien zonder problemen is er niet altijd.
Bomen in de stoep hebben dus niet de voorkeur. Maar
soms is er geen enkele andere mogelijkheid om groen
aan de woonomgeving toe te voegen.
Voor de kleinste bomen (zogenaamde 3e grootte
bomen) is dan 6 m3 doorwortelbare ruimte nodig en
een boomspiegel van 3 bij 3 tegels. In de voetpaden
zijn we verplicht de kabels en leidingen toe te laten.
De ruimte is dus beperkt. In de praktijk zijn bomen
vaak niet goed te realiseren in voetpaden smaller dan
7 tegels.

Boomwaarde als hulpmiddel bij ruimtelijke ontwikkelingen
Om bij ruimtelijke ontwikkelingen de waarde van bestaande
bomen volwaardig in afwegingen mee te kunnen nemen is het
noodzakelijk om de “boomwaarde” als hulpmiddel in te zetten.
We onderzoeken nog op welke wijze een handleiding voor
het bepalen en inzetten van de boomwaarde het beste kunnen
inbedden binnen de planprocessen van de gemeente.

De boomwaarde helpt bij
goede beslissingen over
ruimtelijke vraagstukken
Wegreconstructies en rioolrenovaties
Ingrepen in de ondergrond, zoals die in het bijzonder bij
wegreconstructies en rioolrenovaties plaatsvinden, kunnen
een enorme impact op bomen hebben. Tegelijkertijd zijn deze
ingrepen ook een grote kans om werk met werk te maken.
Het is dus zaak om voorbereid te zijn op, maar ook gebruik
te maken van wegreconstructies en rioolrenovaties. Goede en
tijdige uitwisseling van initiatieven is hiervoor de basis.
Werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur
We werken op dit moment met een concept Handboek
Ondergrondse Infrastructuur dat al door diverse gemeentes
wordt gebruikt. Dit handboek moet formeel worden
vastgesteld.
Onderdeel van dit Handboek Ondergrondse Infrastructuur
is dat externe partijen die de richtlijnen van de gemeente,
of individueel met de gemeente gemaakte afspraken niet
respecteren en daarmee schade aan bomen veroorzaken tot
betaling van aanzienlijke – op de boomwaarde gebaseerde –
boetes verplicht worden.
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Beheer
De gemeente heeft een zorgplicht voor bomen. Dit houdt in
dat de gemeente door de bomen passend te controleren en
als blijkt dat dit nodig is, te snoeien of te verwijderen, zo
veel mogelijk voorkomt dat afbrekende takken of omvallende
bomen schade veroorzaken. Als uit de controle blijkt dat een
boom risico’s met zich meebrengt en de gemeente neemt geen
maatregelen om het risico weg te nemen, dan wordt niet aan
de zorgplicht voldaan en is de gemeente aansprakelijk in geval
van schade.
De zorgplicht en het reguliere beheer zijn onderdeel van de
reguliere werkzaamheden van de gemeente, we gaan hier in dit
Bomenbeleidsplan verder niet op in.
Vernieuwing van bomen in structuren
Een boom kan in een slechte conditie raken. De boom heeft
dan zichtbaar verval, wordt bij een VTA inspectie als ‘slecht’
qua conditie beoordeeld of geeft aanleiding tot klachten.
In zo’n geval wegen we af of en zo ja wanneer de boom
verwijderd wordt en of de boom opgevolgd wordt door een
nieuwe. Uitgangspunt voor hoofd- en wijkstructuren is dat
individuele bomen vervangen worden zodra ze slecht zijn.
Soms is het voor de lange termijn beter om niet de individuele
boom maar de complete structuur te vervangen. Maatwerk is
hier het uitgangspunt.
Participatie en wijkgericht werken
De gemeente Ede vindt het belangrijk om bewoners nauw
te betrekken bij afwegingen rond bomen en sluit hierbij aan
op de aanpak van wijkgericht werken. Uitgangspunt is dat in
woonstraten de wensen van de bewoners een belangrijke rol
spelen bij het ontwikkelen en afwegen van mogelijkheden.
Daarbij geven richtlijnen van de gemeente de bandbreedte
aan waarbinnen naar mogelijkheden gezocht wordt. Samen
beslissen we over ingrepen en omvormingen.
Het wijkgericht werken, waar inmiddels waardevolle ervaring
mee op is gedaan vormt de spil in het vergroten van de
participatie. Ook de dorpsraden zijn een waardevolle bestaande
organisatiestructuur die een belangrijke rol spelen. In Ede,
waar geen dorpsraden zijn, zoeken we naar een alternatieve
wijze om de bewoners te laten participeren.

Communicatie
Bomen zijn voor mensen erg belangrijk en veranderingen in
boomstructuren en het verdwijnen van bomen brengen vaak
emoties met zich mee. In combinatie met de grote opgave
die er de komende periode ligt ten aanzien van de bomen
betekent dit dat het van het grootste belang is om bewoners
en belangenorganisaties heel helder en intensief te informeren
over wat de gemeente van plan is, wat de achtergronden daar
van zijn en welk toekomstperspectief daarvoor leidend is.

Bomen roepen veel
begrijpelijke emoties op,
daarom moet de gemeente
er intensief over in gesprek
gaan
In het bijzonder moet ook duidelijk zijn dat dit uiteindelijk
zorgt voor een bomenstructuur met een veel grotere waarde
en een veel grotere betekenis dan het nu al is. Omdat er in
verhouding - en zeker voor het gevoel - veel bomen zullen
verdwijnen, moet volkomen duidelijk zijn waarom dit gebeurt
en wat er aan nieuwe waarden tegenover staat. Daarbij is het
belangrijk om ook de vanzelfsprekende en laagdrempelige
contacten goed te gebruiken: de communicatie begint immers
op ieder moment dat mensen van de gemeente de straat op
gaan.

Dit alles nemen we op in een communicatieplan dat parallel
aan het Bomenbeleidsplan gebruikt wordt en een twee-eenheid
vormt met het met het Bomenbeleidsplan. Onderdelen van dit
communicatieplan zijn:
•

Eenvoudig en breed toegankelijk maken van het
Bomenbeleidsplan

•

Een folder of samenvatting met de hoofdpunten van het
Bomenbeleidsplan

•

Een flyer met enkele hoofdpunten om uit te delen aan
mensen die medewerkers van de gemeente op straat
aanspreken (bijvoorbeeld als zij inventarisaties uitvoeren
voor werkplannen voor vernieuwing of omvorming)

•

Optimaal inzetten van de gemeentelijke website

•

Een (digitale) nieuwsbrief over ingrepen in de
bomenstructuur

•

Berichtgeving in de lokale pers / via de lokale omroep
over concrete acties die voortvloeien uit het bomenbeleid

•

Plaatsen van “bouwborden” of “informatieborden” op
plaatsen waar grotere ingrepen plaatsvinden zodat voor
buurtbewoners en passanten duidelijk is wat de gemeente
doet, waarom dat gebeurt en wat het eindresultaat is

•

Een aansprekende actie of aansprekend evenement om het
nieuwe bomenbeleid in te luiden

Intensieve, heldere en
open communicatie zijn
een voorwaarde voor een
uitvoerbaar bomenbeleid
263

STREEFBEELDEN

264

STREEFBEELDEN

265

Streefbeelden en sferen
Streefbeelden hoofd- en wijkstructuren
Voor de hoofd- en wijkstructuren heeft de indeling van het
Groenstructuurplan 2003 als basis gediend. Aanvullend hebben
we streefbeelden toegekend aan belangrijke structuren die van
belang zijn voor de totale bomenstructuur, maar in 2003 niet
in het Groenstructuurplan opgenomen zijn. Op vergelijkbare
wijze hebben we streefbeelden toegekend aan structuren in
gebieden die sinds 2003 ontwikkeld of herontwikkeld zijn.

Een logisch en stabiel raamwerk

Voor dit Bomenbeleidsplan benaderen we de hoofd- en
wijkstructuren vanuit het streven naar een logisch en stabiel
“raamwerk” dat aansluit bij de ontsluitingsstructuur en
de stedenbouwkundige opbouw van Ede. Het vastleggen,
veiligstellen en beheren van belangrijke structuren buiten het
raamwerk is een taak van het Groenstructuurplan omdat dit
Bomenbeleidsplan zich richt op de opgaven voor bomen langs
wegen en straten.
In het Groenstructuurplan 2003 zijn straten opgenomen
als hoofd- of wijkstructuur, die wij zien als woonstraat.
Deze kanttekening is meegenomen als aandachtspunt voor
het nieuwe Groenstructuurplan, maar aan deze hoofd- en
wijkstructuren is wel een streefbeeld toegekend. Als het
nieuwe Groenstructuurplan gereed is kunnen deze op gaan in
de sferen voor de woonstraten.
Omdat dit Bomenbeleidsplan zich in beginsel beperkt tot
straatbomen binnen de bebouwde kom, hebben we geen
streefbeelden toegekend aan wegen buiten de bebouwde kom.
In de streefbeelden wordt een belangrijk onderscheid
gemaakt tussen bomen in het wegprofiel en bomen buiten
het wegprofiel. Bijvoorbeeld waar sprake is van begeleidend
groen. Onder het wegprofiel wordt dan dat deel van het profiel
verstaan dat een openbare verkeersfunctie heeft, dus tot aan
de grens van particuliere tuinen of tot aan een gemeentelijk
plantsoen.

Sferen woonstraten
De groenstructuur van woonstraten is in het Groenstructuurplan
niet op kaart vastgelegd. Voor het Bomenbeleidsplan zijn
clusters van woonstraten bepaald, die wat betreft belangrijke
hoofdkenmerken overeenkomen. Aan het cluster is een
bepaalde sfeer toegekend.

Smalle woonstraten nader belicht I
Smalle woonstraten vormen in Ede de sfeer die met
afstand het meeste voorkomt en waarbinnen ook de
belangrijkste opgaven ten aanzien van boomstructuren
zich voordoen. Dit heeft alles te maken met de opzet
van veel Edese uitbreidingswijken en met de keuzes
die daarin ten aanzien van de boomstructuren gemaakt
zijn.
De smalle woonstraten vormen een sfeer met veel
verschillende straten. De overeenkomst is dat de
ruimte beperkt is en er geen aparte ruimte voor
bomen in het wegprofiel is gereserveerd. Ook is de
bovengrondse groeiruimte voor bomen vaak beperkt
omdat de huizen meestal op korte afstand van de weg
staan en lange aaneengesloten straatwanden vormen.
Door de beperkingen in combinatie met de grote
variatie aan situaties vraagt het bereiken van een goede
boomstructuur om creativiteit en flexibiliteit. Met
een paar grotere bomen, of met wat meer kleinere
bomen ontstaat een duurzame boomstructuur die de
woonstraat een groen karakter verleent. Dé belangrijke
randvoorwaarde is daarbij dat de bomen in combinatie
met de plek waar ze staan toekomstwaarde hebben.
Dit betekent ondergrondse en bovengrondse ruimte
én ruimte voor de stamvoet.

Smalle woonstraten nader belicht II
Aan de volgende mogelijkheden kunnen we binnen de
sfeer van de smalle woonstraten denken:
• Kleine bomen in voldoende grote boomspiegels in
de stoep
• Middelgrote of kleine bomen in onverharde
berm. Dit is een mogelijkheid in straten die zo
rustig zijn dat de stoep niet nodig is en kan ook
goed samengaan met het handhaven van bestaande
bomen. Waar wel aparte ruimte voor voetgangers
gewenst is kan eventueel aan één zijde de stoep
gehandhaafd worden en aan de andere zijde ruimte
voor bomen gemaakt worden.
• Grote of middelgrote bomen – soms misschien
en bijzondere kleine boom of struik - als
beeldbepalende solitairen op ruime groeiplaatsen.
Deze ruime groeiplaatsen vinden we in plaatselijke
verbredingen van stoep of straat, op kruisingen,
in wegversmallingen, tussen parkeerplaatsen of in
kleine plantsoentjes. Deze mogelijkheid is goed
combineerbaar met het behouden van enkele goede
exemplaren van de bestaande boomstructuur.
• Middelgrote of kleine bomen in tuinen. Dit kan op
veel manieren gestalte krijgen: de gemeente kan
in overleg met particulieren bomen op hun grond
planten, of particulieren kunnen gestimuleerd
en ondersteund worden en zelf bomen planten.
Uitgangspunt is dat bomen toegepast worden
die passen bij het formaat van de tuin en tegelijk
voldoende bijdragen aan het groene karakter van
de woonomgeving.
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Op deze mogelijkheden zijn veel variaties mogelijk en ze zijn
ook onderling combineerbaar.

Mogelijkheden en afwegingen
Met werkplannen buiten aan de slag
Werkwijze bij omvormingen in woonstraten en de rol van
de wijkregisseurs
Een belangrijk uitgangspunt voor het bomenbeleid is dat
bewoners nauw betrokken worden als we belangrijke
beslissingen over bomen in woonstraten nemen. De wijze
waarop overleg met bewoners plaatsvindt, is afhankelijk van
hoe complex de situatie is, hoe ingrijpend de veranderingen
zijn en welke gevoelens er spelen. Afhankelijk hiervan zullen
de wijkregisseurs ook een grotere of kleinere rol spelen.

De wensen van de bewoners
spelen een belangrijke
rol, in het bijzonder bij de
bomen in woonstraten
Belangrijk om in gedachte te houden is, dat binnen één
straat altijd verschillend tegen bomen aangekeken wordt;
de één wil veel bomen en de ander weinig. Bovendien
kunnen de meeste mensen begrijpelijkerwijze niet helemaal
inschatten wat de mogelijke keuzes na verloop van tijd precies
betekenen voor het beeld en het onderhoud. De meeste
mensen kunnen bovendien niet aan de hand van een “blanco
kaart” bedenken wat de mogelijkheden zijn en wat ze precies
willen of belangrijk vinden. Hier zal dus altijd sprake zijn van
een goede wisselwerking tussen individuele – en bovendien
verschillende – wensen en kennis, ervaring en overzicht vanuit

de deskundigen van de gemeente. De gemeente bewaakt in het
bijzonder twee dingen:
• Het groene karakter van de woonomgeving. Iedere
woonstraat moet op enige wijze een groene uitstraling
hebben vanwege de diverse belangen die hiermee gediend
zijn en de aantrekkelijkheid van de woonomgeving op de
lange termijn. De opvolgers van de huidige bewoners zullen
groen in de straat ook waarderen. Een groen karakter in
de woonstraat kan op allerlei manieren bereikt worden,
maar het is belangrijk dat geen uitgesproken stenige
woonomgevingen ontstaan die op de lange termijn geen
groene waarde hebben.
• De beheerbaarheid en toekomstwaarde van de
boomstructuur. Soms zijn de mogelijkheden voor bomen
beperkt omdat er weinig ruimte is of de groeiomstandigheden
anderszins ongunstig zijn. In dergelijke gevallen is het
belangrijk dat we de mogelijkheden niet overschatten. We
planten alleen bomen die een goede toekomstverwachting
hebben en op termijn geen problemen veroorzaken. Ook in
deze situaties bewaakt de gemeente de betekenis en waarde
van de woonomgeving op de lange termijn; te veel of te
grote bomen worden door de opvolgers van de huidige
bewoners niet gewaardeerd. Praktisch betekent dit dat
gezocht wordt naar een groene uitstraling met kleine of
minder bomen, dan wel dat nadrukkelijk ruimte voor forse
bomen gemaakt wordt, bijvoorbeeld door af te zien van een
stoep.
De mogelijkheden voor vernieuwing of omvorming zijn
uiteraard ook afhankelijk van hoeveel middelen er beschikbaar
zijn. Als we erg zuinig moeten zijn vallen mogelijkheden met
meer bomen of kostbare voorzieningen af.

werkwijzes mogelijk. Afhankelijk van de complexiteit en
gevoeligheid zijn bijvoorbeeld de volgende benaderingen
mogelijk:
1. Bij relatief eenvoudige omvormingen informeren we de
bewoners met een brief, waarbij we 2 à 3 mogelijkheden
voegen die met tekeningen en impressies verduidelijkt zijn.
Via een antwoordstrook kunnen bewoners hun voorkeur
kenbaar maken. Als hier een duidelijk gedeelde voorkeur
uitkomt informeren we de bewoners waar ze voor gekozen
hebben en dat we dit verder uitgewerken. Als er duidelijk
verschillende wensen zijn organiseren we een bijeenkomst
waarbij eventueel ook de wijkregisseurs betrokken worden.
2. Bij meer complexe omvormingen of gevoelige situaties
nodigen we
bewoners uit voor een bijeenkomst
waarbinnen de wijkregisseurs een belangrijke rol hebben,
deze uitnodiging gaat eveneens vergezeld van een aantal
mogelijkheden en een schets van de achterliggende
problemen en randvoorwaarden, zodat we gericht en met
voldoende basiskennis met elkaar kunnen overleggen.
Eventueel kunnen we in plaats van een gezamenlijke
bijeenkomst ook voor individuele gesprekken kiezen, in het
bijzonder als wensen bijzonder ver uit elkaar lijken te liggen.
De uitkomsten van deze individuele gesprekken brengen
we dan vervolgens op een gezamenlijke bijeenkomst bij
elkaar. Zodra we een oplossing gevonden hebben die de
verschillende wensen voldoende in zich verenigt worden
de bewoners per brief over hun gezamenlijke besluit
geïnformeerd.
Soms is er specifieke deskundigheid aanwezig bij bewoners, die
willen we graag benutten.

Als vernieuwing of omvorming van de boomstructuur in
een woonstraat aan de orde is, volgen we zijn verschillende
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gebrek aan vitaliteit

Strategische
inspanning

Noodzakelijke inspanning vanuit
(standplaats)problemen
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"Woonstraten extra"
Problemen oplossen, standplaats verbeterenof zonodig weghalen van 5800 probleembomen
In woonstraten bomen planten passend in streefbeeld, op wens van bewoners tot 50 % van het huidige
€ 4.200.000,in 10 jaar
Problemen oplossen
in 10 jaar
Extra menskracht
€ 1.800.000,in 40 jaar
Onderhoudsbesparing
"Woonstraten basis"
Problemen oplossen, standplaats verbeterenof zonodig weghalen van 5800 probleembomen
In woonstraten bomen planten passend in streefbeeld met optimale voorzieningen
€ 1.800.000,00 in 10 jaar
Problemen oplossen
in 10 jaar
Extra menskracht
€ 3.600.000,in 40 jaar
Onderhoudsbesparing
"Woonstraten besparen"
Problemen oplossen, standplaats verbeterenof zonodig weghalen van 5800 probleembomen
In woonstraten nog enkele bomen planten
€ 1.200.000,00 in 10 jaar
Problemen oplossen
Extra menskracht
in 10 jaar
Onderhoudsbesparing
€ 4.000.000,00 in 40 jaar

Opgave in Structuren

"Structuren extra"
Problemen oplossen, standplaats verbeterenof zonodig weghalen van 4100 probleembomen
In structuren bomen planten in maximaal aantal, conform streefbeeld, met optimale voorzieningen, waar
€ 3.600.000,in 10 jaar
Problemen oplossen
in 10 jaar
Extra menskracht
€ 1.000.000,in 40 jaar
Onderhoudsbesparing
"Structuren basis"
Problemen oplossen, standplaats verbeterenof zonodig weghalen van 4100 probleembomen
In structuren bomen planten conform streefbeeld met optimale voorzieningen
€ 1.400.000,00 in 10 jaar
Problemen oplossen
in 10 jaar
Extra menskracht
€ 3.000.000,00 in 40 jaar
Onderhoudsbesparing
"Structuren besparen"
Weghalen van 4100 probleembomen
In structuren nog enkele bomen planten
€ 1.000.000,00 in 40 jaar
Problemen oplossen
in 40 jaar
Extra menskracht
€ 2.000.000,00 in 40 jaar
Onderhoudsbesparing

Toekomstgerichtheid
quick wins, problemen oplossen, kansen benutten

Planten jonge, waardevolle bomen op kansrijke plekken
Omvormen/standplaatsen verbeteren voor groter duruzaamheid en beperking onderhoudskosten
Onderhoudsvoordeel: € 1.000.000,- in 40 jaar
Verwijderen bomen zonder toekomstwaarde (in verharding waar bomen in begeleidend plantsoen staan)
€ 80.000,eenmalig
Onderhoudsvoordeel: € 800.000,- in 40 jaar
Vernieuwen niet vitale bomen met ziektes (kastjanjeziekte 500 zieke bomen, essenziekte 1100 zieke bomen)
€ 300.000,eenmalig
"Structuren extra"
"Woonstraten extra"
Weghalen 2600 niet vitale bomen (zonder toekomstkans)
Weghalen 1100 niet vitale bomen (zonder toekomstkans)
In woonstraten bomen planten passend in streefbeeld, op wens van bewoners tot 50 % van het huidige
In structuren bomen planten in maximaal aantal, conform streefbeeld, met optimale voorzieningen, waar
Vernieuwen
€ 2.100.000,in 10 jaar
Vernieuwen
€ 1.800.000,in 10 jaar
Extra menskracht
in 10 jaar
Extra menskracht
in 10 jaar
Onderhoudsbesparing € 900.000,00 in 40 jaar
Onderhoudsbesparing
€ 500.000,in 40 jaar
"Structuren basis"
"Woonstraten basis"
Weghalen 2600 niet vitale bomen (zonder toekomstkans)
Weghalen 1100 niet vitale bomen (zonder toekomstkans)
In woonstraten bomen planten conform streefbeeld met optimale voorzieningen
In structuren bomen planten conform streefbeeld met optimale voorzieningen
Vernieuwen
€ 900.000,in 10 jaar
Vernieuwen
€ 700.000,in 10 jaar
Extra menskracht
in 10 jaar
Extra menskracht
in 10 jaar
Onderhoudsbesparing
€ 1.800.000,in 40 jaar
Onderhoudsbesparing
€ 800.000,in 40 jaar
"Woonstraten besparen"
"Structuren besparen"
Weghalen 1100 niet vitale bomen zodra er enige vorm van onderhoud moet worden uitgevoerd
Weghalen 2600 niet vitale bomen zodra er enige vorm van onderhoud moet worden uitgevoerd
In woonstraten nog enkele bomen planten
In structuren nog enkele bomen planten
Vernieuwen
€ 600.000,in 10 jaar
Vernieuwen
€€ 500.000,in 10 jaar
Extra menskracht
in 10 jaar
Extra menskracht
in 10 jaar
Onderhoudsbesparing
€ 2.000.000,in 40 jaar
Onderhoudsbesparing
€ 1.000.000,in 40 jaar
€ 70.000,€ 240.000,-

eenmalig
eenmalig

€
€
€

630.000,00
254.000,00
300.000,00

jaarlijks
jaarlijks
eenmalig

€

300.000,00

eenmalig

Verantwoordelijkheid gemeente
veiligheid, hoofdstructuren met toekomstwaarde, monumentale bomen

Jaarlijks regulier onderhoud (snoeien, VTA, ), dit is exclusief de herstraatkosten wegens opdruk
Jaarlijks correctief onderhoud (boomspiegels), bijzonder onderhoud (vormbomen), afhandelen meldingen
Omvormen, veiligstellen beeldbepalende hoofdstructuren
Onderhoudsvoordeel: € 1.000.000,- in 40 jaar
Behoud 360 gemeentelijke monumentale bomen (optimaliseren groeiomstandigheden en onderhoudstoestand, standplaatsverbetering voor 50 bomen)

Bij het ontwikkelen van het bomenbeleidsplan hebben we voor
de scenario’s bouwstenen gebruikt. Het schema hiernaast laat
deze bouwstenen zien, waaronder het stabile fundament en het
flexibele raamwerk, maar ook de opgaven vanuit structuren en
woonstraten.
De drie scenario’s voor de bomen in Ede in het beleidsboek
zijn op basis van deze bouwstenen tot stand gekomen. De
bouwstenen zetten we in om de scenario´s actueel te houden
en door te ontwikkelen.

We blijven scenario’s
ontwikkelen voor een
toekomst voor bomen en
bomen voor de toekomst
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