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Onderwerp  

Toelichting bomenbeheer (omvorming). 

 

Kennisnemen van 

De toelichting van de geplande werkwijze voor het bomenbeheer, onderdeel omvorming. 

 

Inleiding 

In het Groenbeleidsplan en Bomenbeheerplan is vastgelegd hoe het bomenbeheer georganiseerd is  

en uitgevoerd wordt. Met deze notitie informeren wij u over de aanpak van het onderdeel van het 

omvormen van het bomenbestand om het efficiënter te kunnen beheren.  

 

Kernboodschap 

In het Groenbeleidsplan voor de gemeente West Betuwe is bepaald het bomenbestand gedeeltelijk om 

te vormen met als doel om het efficiënter te kunnen beheren.   

 

Doel en eindresultaat:  

Het doel van de omvorming is het bomenbestand van West Betuwe, in totaal 37.342 bomen, de 

komende 4 jaar planmatig om te vormen naar een duurzamer en efficiënter te beheren bomenbestand. 

Om dit te bereiken zijn voor een deel van het bomenbestand onderstaande omvormingmaatregelen 

noodzakelijk. 

 

1. Het toepassen van ander beheer 

Dit houdt in dat beheermaatregelen (onderhoud) aangepast worden zodat het beheer efficiënter is. 

Een voorbeeld hiervan is het niet langer scheren van bomen maar deze vrijuit te laten groeien. En 

bolvormen die op tal van plaatsen stelselmatig worden geknot, vrij uit laten groeien als daar voldoende 

ruimte voor is. Dit betreft het beheer van in totaal circa 620 bomen. Bij een deel van de bomen is dit 

andere beheer  medio 2021 al ingezet. 

 

2. Het dunnen van boomstructuren (lanen en/of groepen) 

Er zijn tal van laanstructuren waar bomen zijn geplant op afstanden waarbij de kronen in elkaar 

groeien terwijl de bomen hun eindfase nog niet bereikt hebben. In dergelijke gevallen geeft een 

dunning (om en om verwijderen van de bomen) de bomen meer ruimte waardoor een duurzamere 

laanstructuur ontstaat met behoud van het (laan)beeld. Bij deze maatregel worden in totaal circa 

4.650 gekapt en richt zich met name op het buitengebied. 
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3. Het vervangen van bomen 

Veel bomen (voornamelijk populieren en wilgen in het buitengebied) zijn aan het einde van hun 

levenscyclus waardoor de beheerkosten hoger en er meer veiligheidsrisico’s zijn. Het verwijderen van 

deze bomen is niet te voorkomen. Door deze bomen te vervangen door duurzamere soorten en terug 

te planten op een goede/ruimere afstand wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan het 

verduurzamen van het bomenbestand en een efficiënter bomenbeheer.  

Daarnaast zijn er bomen die onderhoudsintensief zijn terwijl er ruimte is voor vrij uitgroeiende bomen. 

Voorbeelden hiervan zijn meerdere bolvormen in een relatief grote openbare ruimte. Het vervangen 

van meerdere kleine bomen door bomen van een grotere categorie draagt hier bij aan meer kwaliteit 

en lagere beheerkosten.  

Het vervangen van betreft in totaal circa 5.450 bomen waarvan circa 75% (circa 4.100 bomen) wordt 

herplant. Circa 1.350 bomen kunnen niet worden herplant in verband en de ligging van kabels en 

leidingen of de keuze voor een grotere onderling plantafstand zodat de bomen beter uit kunnen 

groeien.  

 

4. Het verwijderen van bomen 

Er zijn situaties/locaties waar bomen zijn geplant terwijl er eigenlijk onvoldoende ruimte (bovengronds 

en/of ondergronds) beschikbaar is. Hierdoor groeien de bomen slecht en zijn ze minder gezond. In 

dergelijke gevallen is het verwijderen van deze bomen aan de orde, zonder dat er nieuwe bomen voor 

terugkomen. Het betreft hier in totaal circa 500 bomen. 

 

Voorbereiding 

De voorstellen uit het Groenbeleidsplan en Bomenbeheerplan worden momenteel buiten en op 

tekening in kaart gebracht en bepaald wat waar uitgevoerd kan worden de komende 4 jaar.  

Om bovengenoemde maatregelen uit te kunnen werken is de beleidsmatige omvormingsslag vertaald 

naar straatniveau. Dus wat waar gaat plaatsvinden. De volgende stap is het op boomniveau aangeven 

welke bomen er verdwijnen of omgevormd worden. Dit gebeurt in het veld en wordt digitaal vastgelegd 

maar ook door middel van een stip op de boom. Op dat moment wordt tevens de impact van de 

maatregel ingeschat en beoordeeld of dit op deze plaats wel de juiste maatregel is. Dit laatste is 

belangrijk omdat dan inzichtelijk wordt wat de daadwerkelijke impact en consequenties zijn voor het 

straatbeeld en de beleving van de inwoners. Hierbij kan het zijn dat besloten wordt om op bepaalde 

locaties de voorgestelde maatregelen niet of anders uit te voeren. 

Tevens zijn bij het verwijderen van bomen o.a. de Wet natuurbescherming en de Keur van het 

waterschap van toepassing. Deze wet- en regelgeving kan invloed hebben op de kap en/of (verplichte) 

herplant van bomen. Dat geldt ook voor beperkingen veroorzaakt door de ligging van kabels en 

leidingen. 

 

De informatie over het toepassen van ander beheer (punt 1) is in mei/juni gepubliceerd in de krant met 

de verwijzing naar de website. Op de website wordt aangegeven wat er gaat veranderen in het beheer. 

Dit is ondersteund met foto’s. Ook staan er tekeningen op de site van de betreffende locaties.  
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De andere onderdelen (het dunnen, vervangen en verwijderen van bomen) worden najaar 2021 op 

dezelfde wijze gecommuniceerd. Als de planning (2022-2025) voor de uitvoering gereed is en tot 

uitvoering wordt overgegaan worden de inwoners in de betreffende kernen/straten hierover 

geïnformeerd. Dit is het moment waarop inwoners kunnen reageren.  

 

 

 

Consequenties 

Als bovengenoemde maatregelen discussie opleveren met inwoners over nut en noodzaak dan wordt  

er een belangenafweging gemaakt. Om dit objectief en goed te laten verlopen worden hiervoor najaar 

2021 spelregels opgesteld en ter vaststelling aan het college voorgelegd. Zo is voor inwoners duidelijk 

wat de spelregels zijn en wat hun invloed is. Hier zijn uiteraard compromissen mogelijk.  

Als maatregelen, naar aanleiding van de reactie van inwoners niet worden uitgevoerd, gaat dit ten 

koste van de planmatige en efficiënte werkwijze waardoor de beoogde besparing niet gehaald kan 

worden.  Dit heeft financiële consequenties voor de bezuinigingen waar de raad opdracht voor heeft 

gegeven.  

 

Financiën 

n.v.t 

 

Communicatie 

De algemene communicatie vindt plaats door middel van het nieuwsblad en de website. Nadat de 

planning van de werkzaamheden bekend is, worden de inwoners op de betreffende locaties 

ruimschoots van te voren met een brief geïnformeerd. Omdat er inmiddels al de nodige vragen zijn 

gesteld, is 22 september 2021 een persbericht uitgegaan waarin een toelichting wordt gegeven over 

het bomenbeheer en de omvorming. 

 

Vervolg 

De raad wordt jaarlijks met een raadsinformatienota geïnformeerd over de voortgang van het project. 

 

Bijlage(n) 

geen 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  

 

 


