
Monumentale bomen in particuliere tuinen H B W 
Graag vragen we uw aandacht voor bomen van waarde in particuliere tuinen. Dat kan zijn 
de waarde 'monumentaal' of bv de waarde 'beeld bepalend'. 

Een aantal jaren geleden heeft de raad gevraagd om de monumentale bomen van 
particulieren te inventariseren. Deze lijst is gemaakt. Steeds als de HBW naar deze lijst 
vraagt wordt geantwoord dat de jurist nog moeten nog nakijken of een eigenaar eerst moet 
instemmen met het plaatsen van zijn boom op de lijst. De HBW is van mening van niet! De 
boom heeft een waarde voor de gemeenschap. Als een kapvergunning zou worden 
aanvraagt dan zou de gemeente deze moeten weigeren omdat het belang van de eigenaar 
niet opweegt tegen de monumentale waarde die de boom heeft voor de gemeenschap. 
Helaas wordt nu zonder een nader onderzoek te eisen, door de beoordelaar van de 
kapaanvraag, een kapvergunning gegeven voor de monumentale boom. De Haarlemse 
bomenwachters vragen u met spoed meer aandacht voor deze categorie bomen te eisen nu 
in een straat waar de particuliere bomen voor het groene beeld moeten zorgen een 
monumentale beuk dreigt te worden gekapt. 

De HBW verzoekt daarom deze lijst vast te stellen en van eigenaren die een kapaanvraag 
indienen, te eisen dat zijn aantonen dat er geen mogelijkheden zijn tot boom behoud. Het 
wordt een hulpmiddel voor ambtenaren die moeten beoordelen of het belang van de 
eigenaar zwaarder weegt dan de waarden tot behoud conform de Bomenverordening. 
Ook burgers die niet eigenaar zijn moeten een boom kunnen voordragen. Het is dan aan de 
gemeente om eerst te beoordelen of de boom op de lijst wordt gezet, (waarden heeft tot 
behoud voor de gemeenschap) 

Dit zijn voorbeelden waar, naar ons idee, de kapaanvraag geweigerd moet worden: 
• Iemand wil een gebouw op de plek van de monumentale boom zetten. Hij zal een 

andere locatie moeten zoeken 
• Iemand wil een gebouw zetten naast een monumentale boom die in de tuin van een 

ander staat. Op die locatie kan niet worden gebouwd. 
• Iemand wil zijn tuin opnieuw inrichten en zal het ontwerp om de boom moeten maken. 
• Iemand koopt een huis met een, bij de bewoners bekende, monumentale boom. Hij 

vraagt direct een kapvergunning aan. Die moet getoetst en gewogen worden. 
• Iemand wil dat het lage muurtje in zijn voortuin of de hoge erf afscheidingsmuur in zijn 

achtertuin niet wordt weggedrukt. Er kan een nieuwe erf afscheiding worden 
gemaakt, het liefst een groene haag. 

• Iemand wil niet dat de boom de fundering van zijn huis aantast. Hij zal een sleuf 
moeten graven om aan te tonen dat de wortels van de boom de fundering aantasten. 
De wortels kunnen worden afgezaagd als blijkt dat het geen stabiliteitswortels zijn. In 
de sleuf kan worteiwerend doek worden aangebracht om te voorkomen dat wortels 
wel de fundering aantasten 

U ziet de boom hoeft niet te worden gekapt indien de gemeente maar eist dat alle 
mogelijkheden moeten zijn onderzocht om de boom te behouden. Het is eerder de 
ambtenaar, die nu niet de kapvergunning weigert ook al voldoet de boom aan een van de 
waarden tot behoud zoals beschreven in de Bomenverordening. 

Wilt u de wethouder vragen om binnen twee maanden met een voorstel te komen hoe 
de monumentale bomen in particuliere tuinen worden behouden? 
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