
Gemeentelijk beleid m.b.t. vergunningsaanvragen kap of snoei van 

bomen. 
 

Sinds 2020 maakt stichting Haarlemse Bomenridders regelmatig bezwaar tegen kapvergunningen. 

Waarom?   

Veel vergunningen worden afgegeven zonder al te veel controle. Haarlem heeft een redelijk goede 

bomenverordening. Een gemeente kan een kapvergunning weigeren als de waarde van een boom voor 

de stad hoog is (opweegt tegen kap). Helaas maakt de gemeente daar weinig / geen gebruik van.  

Wij hebben nu veel ervaring met kapvergunningen en menig hoorzitting meegemaakt en voeren altijd 

reëele feiten aan. De gemeente Haarlem gaat daar slecht mee om. Controle van de aanvraag is er 

amper. Om de meest onzinnige redenen worden prachtige bomen gekapt.  Gezonde bomen die nog vele 

jaren mee zouden kunnen. 

• Een prachtige 50 jaar oude eik in een achtertuin kreeg vergunning omdat er 2 tegels scheef 

lagen.  

• Een eveneens 50 jaar oude eik ging weg omdat de schutting was beschadigd. Er was welgeteld 1 

plankje wat verbogen, voor 20 euro zet je er een nieuwe plank in. Kosten nog moeite werden 

gespaard om deze boom weg te krijgen, de gemeente ging hiermee naar de rechter.  

• Een prachtige, gezonde eik aan de Oranjekade. Een vergunning voor 50% snoei wordt 

zondermeer gegeven. Terwijl het voor de stad een groot verlies is als zo’n beeldbepalende boom 

kapot wordt gesnoeid.   

• Een mooie den in een voortuin aan de Lorentzkade, gezond, volop ruimte, geen schade, moet 

weg, tuin zou te klein zijn…  

• De namen van de bomen kloppen niet, de aantallen kloppen niet. 50 bomen aan het Veerpad 

blijken er 106 te zijn, de vleermuizen die daar vliegen worden vergeten.  

• Er wordt geen rekening gehouden met nesten, of vleermuizen, zelfs als we dat melden.  

• Een grote populier die hoog boven de huizen uitsteekt zou z.g niet zichtbaar zijn van af de weg 

 

Wat het gemak waarmee bomen verdwijnen goed duidelijk maakt is de zaak van de beeldbepalende den 

op de hoek Zijlweg /Julianalaan. Deze boom is gezond en staat in de voortuin, ver van het huis af. 

Duizenden mensen zien deze boom dagelijks. Een belangrijk en markant punt in de stad. De boom is een 

beetje in het stalen hek gegroeid, het stalen hek staat nog stevig. Toch kregen wij onlangs een brief van 

de juridische afdeling dat de gemeente ondanks bezwaar en hoorcommissie de kap toch doorzet.  

(de zichtbaarheid van de boom weegt niet op tegen de schade die door de 

boomveroorzaakt wordt aan persoonlijk eigendom). 

Schandalig. Deze boom wordt door duizenden Haarlemmers gezien en die z.g. schade is er eigenlijk niet, 

het gaat om tientjes. Een dergelijk grote den laten planten kost 10.000 tot 15.000  euro.  



Laat ik het heel helder zeggen; als deze boom op deze plaats niet voldoende gewicht in de schaal legt bij 

de gemeente om aan het criterium van stadswaarde te voldoen dan kan geen enkele boom dat. Dan is 

de bomenverordening in feite een zinloos stuk papier.  

De gemeente is nooit specifiek waarom een boom niet voldoet aan stadswaarde, stadsschoon of waarde 

voor leefbaarheid. Het is altijd vaag en in algemene termen. Nooit de onderliggende redenen waarom 

kap niet wordt geweigerd. 

De motie die bomen ouder dan 50 jaar extra bescherming biedt is nog steeds niet door de wethouder 

uitgevoerd. Daardoor is de motie in de praktijk van weinig waarde bleek onlangs weer.  

De gemeente gaat te veel op de stoel van de aanvrager zitten en verdedigt die aanvraag tot het eind, 

kost wat kost. Wat wij ook inbrengen, het haalt weinig uit. Jammer van al die bomen. 

 

 

 



 

 

 


