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Kap vergunningen. 
Wij krijgen als Haarlemse Bomenridders de vergunningen per week toegestuurd. Vaak zo’n 5 per week. 

Maar nu sinds week 17, dus meer dan een maand niets meer gekregen. Volgens een woordvoerder van 

de gemeente omdat er geen vergunningsaanvragen zouden zijn. Het verbaast ons nogal.  Als het zo is 

dat wij geen vergunningen meer krijgen om een andere reden zouden wij dat graag willen weten. 

Brief. 
Er is een brief door Frank Zoontjes en mij verstuurd inzake groen in Haarlem. Daarin staat onterecht dat 

de Haarlemse Bomenridders het groenoverleg niet werkbaar vinden. Ik wil hier duidelijk maken dat dit 

niet klopt en per abuis in die brief terecht is gekomen. Wij zijn enthousiast over dit groenoverleg, het is 

constructief en levert een positieve bijdrage aan een groener Haarlem.  

 

Zijlweg 340 
De wethouder laat een Boom Effect Analyse maken  

(BEA) Dat is prachtig maar wij zien niet in hoe dat de 

bomen kan behouden. Het huidige bouwplan is 

dusdanig groot dat de gevel vlakbij de bomen komt 

te staan (zie afbeelding). De kroon moet zwaar 

worden verkleind en graafwerkzaamheden vlakbij de 

boom zijn desastreus. 

Er is bijna een jaar geleden al een BEA gemaakt door 

de firma Copijn. De bomen zijn met de huidige 

bouwplannen niet te behouden. (zie kader) 

 Hoe kon dit gebeuren? Artikel 4 van de 

boomverordening is duidelijk; 

Een vergunning tot kappen kan worden opgeschort of 

geweigerd, nadat een bouw- of aanlegvergunning is 

verleend, indien de rechthebbende aanvrager van de 

vergunning tot kappen niet, of niet tijdig, of niet 

volledig de aanwezigheid van een of anderszins 

waardevolle houtopstand heeft aangemeld aan het 

college. 

 
De bouwaanvraag is onterecht verleend. De bomen zijn pas in 2019 op de waardevolle bomenlijst gezet, De 
vergunning voor de bouw is van 2018. 
  
 

 
  

“De bomen zijn, in relatie tot de 

huidige nieuwbouw plannen, niet 

duurzaam te behouden. Belangrijkste 

reden hiervan is dat alle geplande 

werkzaamheden te dicht op de huidige 

bomen gaan plaatsvinden. De 

damwanden, gevellijnen etc. zorgen voor 

een aanzienlijke hoeveelheid boven- en 

ondergrondse schade. Snoei achten we 

niet boomtechnisch verantwoord gezien 

de dikte van de te snoeien takken. 

Dergelijke snoeiwonden leiden al snel tot 

sterke inrotting bij de houtsoorten 

vleugelnoot en kastanje. Deze ingreep 

achten we daarom niet voldoende 

duurzaam en is bovendien 

kapvergunningsplichtig (> 30% 

kroon”verwijderen) (Copijn juli 2019 BEA 

Zijlweg 340) 
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Figuur 1Bovenaanzicht, groen zijn de bomen 


