
 

              

MOTIE VREEMD   Ook particuliere 50+ bomen zijn het waard! 
 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 18 februari 2021, 
 
Constaterende dat: 

• De motie Bescherm waardig en op stand ons Hout op 25 juni 2020 unaniem is aangenomen door de 
gemeenteraad en is bekrachtigd door het college op 17 november 2020. 

• Het in dit besluit helaas alleen de gemeentelijke bomen betreft. 

• Er in Haarlem op particulier terrein/tuinen ook bomen van 50 jaar en ouder staan waar de gemeente geen 
overzicht van heeft. 

• Er in de Bomenverordening staat: “Het college stelt een lijst vast met monumentale en waardevolle bomen en 
bijzondere houtopstand, waarvoor in beginsel geen kapvergunning wordt afgegeven, tenzij sprake is van een 
ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, noodtoestand of andere uitzonderlijke situaties”. 

• Er in de Bomenverordening staat dat deze lijst aangevuld kan worden met lokale en toekomstige monumentale 
bomen en andere bijzondere houtopstand en daarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen gemeentelijk en 
particuliere bomen. 

 
Overwegende dat:  

• Bomen van 50 jaar en ouder die niet op de Lijst Beschermwaardige Houtopstanden staan minder tot niet 
beschermd zijn. 

• Naast gemeentelijke bomen ook de particuliere bomen het meer dan waard zijn om ook geplaatst te worden op 
de Lijst Beschermwaardige Houtopstanden. 

• Er in de commissievergadering van Beheer op 11 februari 2021 besproken is om ook de particuliere bomen van 
50 jaar en ouder op te nemen in de Lijst Beschermwaardige Houtopstanden. 

• Een groot aantal partijen van mening is dat ook particuliere bomen van 50 jaar en ouder waardevol zijn.  

• Dat er in de bomenverordening voor monumentale en waardevolle bomen een kapvergunning kan worden 
afgegeven als er  sprake is van een ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, noodtoestand of andere 
uitzonderlijke situaties. 

• Er op dit moment geen tijd en geld is om alle particuliere bomen in Haarlem van 50 jaar en ouder te 
inventariseren. 

• De inwoners van Haarlem graag hun groene steentje bijdragen aan de inventarisatie van de particuliere bomen.  

• Er op de website van de gemeente Haarlem een digitale kaart staat met gemeentelijke en particuliere 
monumentale bomen van 80 jaar en ouder: https://www.haarlem.nl/monumentale-bomen/. 

• Er op deze pagina een digitale mogelijkheid is om een monumentale boom te registreren en dit eenvoudig aan 
te passen is naar bomen van 50 jaar en ouder. 

 
Verzoekt het college: 

➢ Zo spoedig mogelijk vast te leggen dat naast alle gemeentelijke bomen van 50 jaar en ouder ook de particuliere 
bomen van 50 jaar en ouder in tuinen groter dan 100m2 en zichtbaar vanaf de openbare weg in Haarlem 
beschermd zijn totdat er een nieuwe Lijst Beschermwaardige Houtopstanden is opgesteld, die wordt 
goedgekeurd door de Raad.   

➢ Particuliere eigenaren actief op te roepen tot het doen van een (digitale) melding van bomen in hun tuin  
waarvan zij denken dat ze ouder zijn dan 50 jaar en/of beschermwaardig. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
  
GroenLinks Haarlem  Ikiena van der Sluis 
SP   Corine Eckhard 
TROTS Haarlem    Sander van den Raadt TROTS Haarlem 

https://www.haarlem.nl/monumentale-bomen/


 
 
 
 
Ter informatie: 

Artikel 2 Kapverbod 

1. Het is verboden zonder vergunning van het college houtopstand te kappen of te doen kappen. 

2. Het is eveneens verboden zonder vergunning van het college, ongeacht de dwarsdoorsnede, te kappen of te 
doen kappen indien sprake is van: 

o een monumentale boom of waardevolle boom of bijzondere, beschermwaardige houtopstand als 
bedoeld in artikel 5; 

o een houtopstand onderdeel uitmakend van de hoofdbomenstructuur; 

o een houtopstand in het kader van een herplant- of instandhoudingplicht als bedoeld in de artikelen 9 en 
10. 

3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor bomen in een particuliere achtertuin met een oppervlakte 
van maximaal 100 m2, niet zichtbaar vanaf de openbare weg. Onder openbare weg wordt verstaan: de 
openbare weg als omschreven in de Algemene Plaatselijke Verordening, met uitzondering van brandgangen en 
besloten garagepleinen. 

4. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor houtopstand die aantoonbaar op bedrijfseconomische wijze 
wordt geëxploiteerd als bedoeld in artikel 15 van de Boswet. 

5. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt verder niet voor: 
a. houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een aanschrijving 
van het college, zulks onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 10 van deze verordening. 
b. het periodiek kappen van hakhout ter uitvoering van het reguliere onderhoud. 
c. het periodiek knotten of kandelaberen als noodzakelijke beheermaatregel bij knotbomen, 
gekandelaberde bomen of leibomen ter uitvoering van het reguliere onderhoud. 

. 

Artikel 5 Monumentale- en waardevolle bomen en bijzondere houtopstand 

1. Het college stelt een lijst vast met monumentale en waardevolle bomen en bijzondere houtopstand, waarvoor in 
beginsel geen kapvergunning wordt afgegeven, tenzij sprake is van een ernstige bedreiging van de openbare 
veiligheid, noodtoestand of andere uitzonderlijke situaties. 

2. De in het eerste lid genoemde lijst bevat in ieder geval de bomen voorkomende in het landelijk Register van 
Monumentale Bomen van de landelijke Bomenstichting, eventueel aangevuld met lokale en toekomstige 
monumentale bomen en andere bijzondere houtopstand. 

3. De lijst met monumentale bomen omvat in ieder geval een voor een ieder goed herkenbare omschrijving, de 
standplaats, boomnummer en de reden van registratie van iedere houtopstand. 

4. De eigenaar van een houtopstand die vermeld staat op de lijst van monumentale bomen is verplicht het college 
onmiddellijk mededeling te doen van: 

-eigendomsoverdracht van de houtopstand; 
-het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de houtopstand; 
-de dreiging dat de houtopstand geheel of gedeeltelijk teniet kan gaan. 

 
 
 

 
 


