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1  I n l e i d i n g  

In het kader van de bestemmingsplanprocedure is door BK ingenieurs een inventarisatie 

gemaakt van alle aanwezige bomen in het plangebied (d.d. 10 juni 2020). Uit de 

bomeninventarisatie blijkt dat in het plangebied 378 bomen aanwezig zijn. 

 

In deze notitie wordt op basis van genoemde inventarisatie en het maximaal te bebouwen 

oppervlak volgend uit het ontwerpbestemmingsplan het aantal te kappen bomen bepaald.  

 

Het aantal naar verwachting te kappen bomen is hieronder geanalyseerd. Opgemerkt 

wordt dat bij de verdere planontwikkeling exact zal worden bepaald welke bomen wel en 

welke niet moeten worden gekapt. Deze analyse gaat uit van de maximaal toegestane 

bebouwingsmogelijkheden in het ontwerpbestemmingsplan en geeft daarmee een goed 

beeld van de mogelijke omvang van het aantal te kappen bomen. 

 

Vervolgens wordt in deze notitie aangegeven op welke wijze de daadwerkelijk te kappen 

bomen worden gecompenseerd. 

2  a n a l y s e  t e  k a p p e n  b o m e n  

Op basis van het ontwerpbestemmingsplan zullen in het plangebied naar verwachting 155 

+ 32 =187 bomen moeten worden gekapt. Het aantal naar verwachting te kappen bomen 

is bepaald door per boom vast te stellen of deze in het bouwvlak gesitueerd is of (ruim) 

erbuiten (zie ook bijgaande plattegronden van de huidige situatie). Op basis van deze 

analyse staat van 32 bomen de noodzaak van kap nog niet vast. Dit is afhankelijk van de 

mogelijkheden tijdens de realisatie van de bouwplannen deze bomen te handhaven.  

 

In onderstaande tabel is het aantal te kappen bomen per leeftijdscategorie weergeven.  

 

 
 

Van het totaal van de 187 te kappen bomen zijn er 64 niet vergunningplichtig en daarmee 

132 wel.  

leeftijds-

categorie

te kappen 

bomen

noodzaak nog te 

bepalen 

totaal mogelijk 

te kappen 

bomen

waarvan langs 

Europaweg

waarvan 

verderop terrein 

SG

geen kap-

vergunning 

nodig <20cm

wel kap- 

vergunning 

nodig >=20cm

00-20 jaar 21 4 25 20 5 21 4

21-30 jaar 118 15 133 14 119 43 90

31-40 jaar 14 0 14 5 9 0 14

41 -50 jaar 1 2 3 1 2 0 3

> 50 jaar 1 11 12 0 12 0 12

155 32 187 40 147 64 123
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In voorgaande tabel is aangegeven dat 40 bomen langs de Europaweg staan. Van deze 

bomen zijn 17 bomen niet vergunningplichtig en daarmee 23 wel. Deze bomen worden bij 

de herinrichting van de Europaweg in het profiel van de Europaweg gecompenseerd met 

nieuwe bomen.  

In voorgaande tabel is verder aangegeven dat 147 bomen in het overige deel van het 

plangebied staan. Van deze bomen zijn 47 bomen niet vergunningplichting en 100 bomen 

daarmee wel. Deze bomen worden binnen het plangebied gecompenseerd met minimaal 

net zo veel nieuwe bomen.  

3  i n v u l l i n g  c o m p e n s a t i e  b i n n e n  h e t  p l a n g e b i e d  

Uitgangspunt voor de planontwikkeling is een Healty Valley te ontwikkelen. Doel is de 

Gasthuisbuurt te ontwikkelen tot een groene buurt waar biodiversiteit en klimaatadaptie 

hoog in het vaandel staan. Een gezonde buurt voor mens en dier, voor patiënten, 

medewerkers, bezoekers en bewoners. In het beeldkwaliteitsplan is deze visie uitgewerkt.  

 

Bij de planontwikkeling en realisatie zullen alle te kappen bomen in het plangebied, naar 

verwachting in totaal maximaal 123 bomen, worden gecompenseerd met nieuwe bomen. 

Bij de verdere planontwikkeling wordt gekeken hoeveel bomen er exact moeten worden 

gekapt. Mogelijk kan een deel van deze bomen worden verplaatst naar een andere locatie 

in het plangebied of naar elders in de gemeente Haarlem. 

 

De herplant van nieuwe bomen zal plaatsvinden in het Entreedal die een bomenrijk en 

groen karakter krijgt. Verder zullen bomen worden herplant ter plaatse van de brontuin, 

waar de huidige parkeervoorzieningen en het dialysegebouw zullen plaatsmaken voor 

groen. Verder vindt herplant van bomen plaats langs de westkant en noordkant van de 

vijver en in de tijdelijke tuin. Waar mogelijk worden ook nieuwe bomen gepland langs de 

Boerhaavelaan.  
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Onderstaand beeld uit het beeldkwaliteitsplan illustreert de posities van de herplant van 

nieuwe bomen in het plangebied. 
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