
Nota van zienswijzen ontwerp Bomenbeleid en structuurplan 2015-2035 en de ontwerp Bomenverordening Stichtse Vecht 2015 met de 

bijbehorende Groene Kaart  

 

Ter inzage termijn: woensdag 18 maart tot en met woensdag 1 april 2015  

 

 

Inspreker Samenvatting Beantwoording 

Archeologie-

vereniging AWN 

Naerdincklant 

 

 

A. Bomen zijn niet alleen nuttig voor insecten, ook voor vogels. In 

dat verband kan bijvoorbeeld gedacht worden hoe (zeldzame) 

vogels meer (broed)mogelijkheden te bieden. Denk bijvoorbeeld 

aan uilen, spechten, etc. 

B. Het beslisschema voor het bepalen of een boom monumentale 

waarden heeft kan worden uitgebreid met belevingswaarden van 

aanwonenden. In Nederhorst den Berg ontstond twee weken 

geleden nog een flinke rel omdat de gemeente Wijdemeren een 

in hun ogen niet waardevolle rij bomen aan de Torenweg wilde 

kappen. Dit stuitte op fel protest via social media, waarna de 

wethouder gesprekken met bewoners hield en op het besluit 

werd teruggekomen. 

C. In het algemeen wordt het kappen van bomen als emotioneel 

geladen ervaren. Mijn tip is om, indien dit zich voordoet, dit 

altijd vooraf kenbaar te maken aan de aanwonenden en hen in 

staat te stellen eventuele bezwaren te uiten. Dit is ook fijner 

voor diegene die de kap uitvoeren. 

D. Mochten er bomen geplant worden, gaat dit gepaard met het 

graven in de grond. Zeker in de kernen kan dit tot 

toevalsvondsten leiden, zoals het aantreffen van middeleeuws 

aardewerk. Het is raadzaam om grondwerkers te informeren 

over de meldingsplicht en vragen hen de ogen hiervoor open te 

houden. 

A. Uilen, spechten en veel andere soorten zijn gebaat bij oude 

bomen en stabiele houtopstanden. Verder is het beleid niet 

gericht op specifieke (vogel-)soorten. 

B. Het van belang om voldoende objectiviteit te hanteren bij 

het bepalen of een boom monumentale kwaliteit heeft. De 

belevingswaarde van aanwonenden is dan een moeilijk 

begrip. Als het inderdaad belangrijke bomen zijn, dan zijn 

ze als het goed is ook te waarderen met minimaal 1 van de 5 

geformuleerde eisen. 

C. Bij het kappen van gemeentelijke bomen van enige 

betekenis wordt altijd van tevoren gecommuniceerd. Ook bij 

niet door de verordening beschermde bomen is dat het 

geval. Vergunningen of ontheffingen aangevraagd door 

overheid of particulieren worden ook gepubliceerd, met de 

bezwaarmogelijkheden. 

D. Deze reactie wordt genoteerd. Het is iets om op te pakken in 

het kader van het gemeentelijk archeologiebeleid. De vraag 

komt hierbij aan bod; hoe om te gaan met toevalsvondsten 

en het informeren van partijen die hiermee te maken 

(kunnen) hebben. 

Klankbordgroep 

cultureel erfgoed, 

o.a. 

Vechtplassen-

commissie 

Punt 1 Informatie en meerdere kaarten  

A. Het thans beschikbare materiaal is niet rijp voor besluitvorming 

en het is niet realistisch te verwachten dat de noodzakelijke 

aanvullingen en verbeteringen op korte kunnen zijn hersteld. Met 

klem wordt verzocht ervan af te zien om het bomenbeleid vòòr de 

Punt 1 

A. Vastgehouden wordt aan het ingestoken tijdspad. 

Binnengekomen reacties zijn verwerkt, wat heeft geleid tot 

een gewijzigd kaartbeeld, zie onderstaande toelichting, 

waarmee een verbeterde Groene Kaart (eenduidiger en 



zomer door de raad te laten vaststellen.  

B. Het is dringend aan te bevelen één kaart te produceren waarop 

alle relevante informatie geïntegreerd is weergegeven. 

Punt 2 Verwerking bestaande informatie 

De vraag is of alle beschikbare informatie is verwerkt, zoals de 

provinciale buitenplaatsbiotoop, het onderzoek van de provincie ten 

aanzien van de restauratieachterstand.  

Punt 3 Uitgangspunten zijn niet helder, met name als het gaat om de 

invalshoeken cultuurhistorisch, landschappelijk, dendrologisch 

ecologisch enz. Deze elementen kunnen elkaar versterken maar ook 

conflicteren. Verder wordt opgemerkt dat de verdwenen structuren 

niet zijn opgenomen op de kaart terwijl deze wel relevant kunnen 

zijn.  

Punt 4 Boomgaarden  

Punt 5 Bomen in beeld, completeren overzicht van kernen op 

oeverwallen.  

Meer aandacht voor bescherming boomwortels i.r.t. kabel- en 

leidingenwerk. Geen lijdzame houding aannemen. 

Onderscheid aanbrengen tussen gewone en beschermde bomen bij de 

eisen t.a.v. het ontzien van wortels. Begrip kroonprojectie mist.  

Punt 6a Begraafplaatsen  

Punt 6b pestbosjes 

Punt 6c begrippenlijst aanullen 

Punt 6d park Herteveld 

Waarom is op de Groene kaart het park van Herteveld niet als 

boomzone opgenpmen en dat van de buitens aan de overzijde van de 

Vecht wel?  

Punt 6e historische bomen no’s 189 en 181 

 

vollediger beeld) tot stand is gekomen. We zien hiermee 

onvoldoende grondslag om het proces te vertragen.  

B. Op de Groene kaart die ter inzage heeft gelegen waren de 

elementen/structuren weggelaten die al via een andere wet- of 

regelgeving een beschermingsregiem kennen (Boswet, 

provinciale landschapsverordening, monumenten). Dit 

betekende dat er een onvoldoende inzichtelijk kaartbeeld lag. 

Een wens van de klankbordgroep is om wel alle elementen op 

te nemen en dan duidelijk opnemen waarvoor een andere wet- 

of regelgeving van toepassing is. Dit heeft geresulteerd in een 

nieuw kaartbeeld. Deze is opgebouwd uit twee kaarten en wel 

als volgt:  

1. een kaart met de monumentale bomen (en niet-

geïnventariseerde terreinen) waarbij de individuele boom 

wordt beschermd; 

2. een kaart met de structuren en (boom)zones, waar een 

duurzaam groen karakter wordt nagestreefd. Als 

voorwaarde geldt dat uitsluitend de bomenverordening 

van toepassing is als de Boswet niet geldt.  

De elementen die een beschermingsregiem kennen op 

basis van andere wet- of regelgeving – de monumenten 

en provinciale landschapsverordening – zijn tevens op de 

kaart opgenomen. Ook hiervoor geldt dat dubbele 

bescherming zo veel mogelijk wordt vermeden. 

De Groene Kaart is dus als zodanig aangepast. Inhoudelijk 

gezien wordt er hetzelfde geregeld alleen op een andere wijze 

op de kaart geregeld, met gewijzigd kaartbeeld tot gevolg.  

Voor de aanvraag voor een wabo vergunning voor het kappen 

betekent dit dat de afweging of het kappen van houtopstanden 

onder de boswet valt pas wordt gemaakt bij concrete 

aanvragen. Op voorhand is dus geen selectie gemaakt van 

elementen die al dan niet onder de Boswet vallen.  

Punt 2 Bestaande informatie is zo veel mogelijk gebruikt. Het 

onderzoek dat wordt genoemd m.b.t. restauratieachterstand heeft 

uitsluitend betrekking op rijksmonumenten. Temeer omdat de als 



complex beschermde buitenplaatsen al beschermd zijn via de 

monumentenwet zou het in beeld hebben van de resultaten van 

het onderzoek beperkte meerwaarde hebben.   

Punt 3  
De criteria voor het al dan niet opnemen van elementen en 

structuren zijn  in de “beleidsregel criteria beschermde 

houtopstand” opgenomen en zijn dus duidelijk verwoord. 

Opgemerkt wordt dat de uiteindelijke belangenafweging  tussen 

de genoemde invalshoeken (landschappelijk, cultuurhistorisch 

etc.) pas dient plaats te vinden bij het verleden van de wabo 

vergunning voor het kappen. Op voorhand wordt dat niet 

vastgelegd in de Groene Kaart.  

De verdwenen buitenplaatsen (de parken) van de biotoopkaart 

worden toegevoegd aan de groene historische waardenkaart. De 

Groene Kaart is bedoeld om te voorkomen dat waardevol groen 

verdwijnt. Het opnemen van verdwenen structuren heeft geen 

toegevoegde waarde.  

Punt 4 Boomgaarden  

Uitgangspunt voor opname op de kaart is een historische 

boomgaard, die in verschijningsvorm (hoogstam, oudere 

fruitbomen, oude locatie) ook een historisch karakter kent. Een 

(moderne) productieboomgaard kan in die zienswijze niet gelden 

als ‘historisch groen’.  

De genoemde boomgaarden (Klokjeslaan, Herteveld, 

Leeuwenvecht, Op ’t Slijk) voldoen niet aan de criteria, betreffen 

slechts enkele bomen of zijn vrijwel geheel verdwenen, of maken 

reeds onderdeel uit van een buitenplaats (boomzone). 

Punt 5 Bomen in beeld 

De vermelding van kernen op oeverwallen wordt gecompleteerd. 

Van een lijdzame houding is geen sprake. Trace’s worden 

beoordeeld op de aanwezigheid van bomen. Niet zelden wordt het 

‘spuiten’ van leidingen onder de boomwortels door 

voorgeschreven. Niet toegevoegd wordt de extra aandacht voor 

beschermde bomen om de suggestie te voorkomen dat graven bij 

de niet beschermde bomen geen kwaad kan. Het begrip 



kroonprojectie wordt toegevoegd, al heeft dit echter in de 

bebouwde omgeving een beperkte betekenis, omdat de wortels de 

beschikbare ruimte niet per definitie vinden binnen die 

kroonprojectie. 

Punt 6a Begraafplaatsen  

Deze zijn toegevoegd in de toelichting. 

Punt 6b pestbosjes 

Suggestie wordt opgenomen in de toelichting. 

Punt 6c begrippenlijst aanvullen 

De begrippen kroonprojectie en stobbe worden toegevoegd 

Punt 6d De begrenzingen van de provinciale buitenplaatsbiotoop 

zijn aangehouden.  

Punt 6e historische bomen no’s 189 en 181 

Bedoeld wordt waarschijnlijk de bomen 180 en 181, een eik en 

een beuk. Helaas is geconstateerd dat de eik bij de 

werkzaamheden is verwijderd. Wordt opgenomen met team 

Veiligheid en Handhaving.  

Inwoners uit 

Maarssen 

 

Begrenzing buitenplaats Herteveld en Leeuwenvecht zijn niet goed 

opgenomen op de kaart 

De begrenzingen van de provinciale buitenplaatsbiotoop zijn 

aangehouden. De verdwenen buitenplaatsen van de biotoopkaart 

zijn toegevoegd aan de groene historische waardenkaart. 

Inwoner uit 

Maarssen 

Punt 1 Opname/toevoeging Groenstructuur Oostwaard (Oud-

Zuilen/Maarssen) 

Verzoek om de bestaande groenstructuur in de bocht van de Vecht 

vanuit Oud-Zuilen door te trekken ter hoogte van het perceel 

Oostwaard 9 tot Oostwaard 10 (Opbuuren Buiten).  

Verzoek om de (3) grote leilindes langs de zijgevel van de historische 

boerderij Oostwaard (Oostwaard 9) en de meidoornhaag langs de 

oprit (zijn cultuurhistorisch waardevol) op de Groene Kaart op te 

nemen.  

Punt 2 Kanttekening bij visie op oeverwallenlandschap langs de 

Vecht 

Ik verzoek om in de beleidsstukken en kaders te waarborgen dat geen 

(verplichte) kap mag plaats vinden – ook niet van gemeentewege - 

van bomen en natuurlijke opslag zónder instemming van de eigenaar. 

Punt 3 Niet beschermde houtopstanden in de bebouwde kom 

Punt 1 

De structuren en leilindes zijn opgenomen op de Groene Kaart. 

Punt 2 

In de tekst zal nuancering worden aangebracht dat “vanouds 

horen er geen bomen langs de Vecht” behoort bij de situatie met 

jaagpaden. 

De rechten van eigenaren staan niet ter discussie, al kan de 

gemeente wel een gewenst beeld schetsen. Er zal een opmerking 

in de tekst worden gezet dat de eigenaar toestemming moet geven 

voor verwijdering of daarvoor zelf moet zorg dragen. Langs de 

openbare weg zal de gemeente waar nodig als wegbeheerder 

echter haar verantwoordelijkheid nemen.  

Punt 3 

Het is meer dan dat. Het is de ervaring die de voormalige 

gemeente Maarssen deelt met veel andere gemeenten met 



In de stukken wordt gesteld dat niet wordt gevreesd voor 

ongereguleerde kap door particulieren van bomen op eigen percelen. 

Dat is‘wishfull thinking’. 

Punt 4 De verordening (juridisch) 

De mededelingsplicht omschreven in art. 2 lid 5 gaat te ver.      

vergelijkbare regels.  

Punt 4 

De betreffende meldingsplicht is geschrapt. 

 

Natuurgroep 

Kockengen 
Kaart 2-9 

3 Eilandjes in de Angstel met zomerklokjes niet opgenomen.  

kaart 4-9 

A. Armenland niet ingekleurd is Rijks monument zie Bijlage 1. 

B. Vrijstaande eik Bosdijk 1 niet opgenomen in nummering van 

bomen. 

C. Spengen 32. De put van Vermeulen 1kant een rij 

houtopstand. 

D. Nijverheidsweg 7 H.P. Seeleman    deel bosje niet 

ingekleurd. 

E. Bomenrij oprijlaan Portengen41 R. Wildeman. Niet 

opgenomen. 

F. Moeraszone langs Grote Heicop van Joostendam tot 

Wildeman niet opgenomen. 

G. Moeraszone Grote Heicop Kortrijk Galenwaard niet 

opgenomen. 

H. Rietlanden niet ingekleurd (zie ook kaart 6) 

I. Polderreservaat niet ingekleurd (zie ook kaart 6). 

J. Compensatiebos A2 niet ingekleurd. (zie ook kaart 6) 

K. Hout opstand rondom ronde vijver van stichting Boor niet in 

gekleurd. (zie ook kaart 6) 

L. Bij Verwoerd Kortrijk 30 3 bosjes niet ingekleurd. 

M. Geriefbosje hoek Kerkweg / Zwanenbloem niet in gekleurd. 

(zie ook kaart 6) 

Kaart 5-9 

A. Houtkaden tussen de Vecht en Scheendijk niet in gekleurd. 

B. Natuurreservaat de veenderij niet ingekleurd 

C. Joodse begraafplaats niet aangegeven. 

D. Laag Nieuwkoop Bosjes niet ingekleurd 

E. Bosje hoek Kerkweg / Zwanenbloem niet in gekleurd. (zie 

Kaart 2-9 

is toegevoegd 

Kaart 4-9 

A. Is opgenomen als rietland op de groen historische 

waardenkaart. Het is geen houtopstand en geen 

cultuurhistorische monument, maar een ‘natuurmonument’, 

dus is niet op de Groene Kaart opgenomen.  

B. Deze wordt opgenomen als monumentale boom op de 

definitieve Groene kaart die na de gemeenteraad van juni 

aan het college ter vaststelling wordt aangeboden. 

C. is van na 1966, dus niet opgenomen 

D. dit deel is van na 1966, dus niet opgenomen 

E. is toegevoegd als cultuurhistorische structuur  

F. is toegevoegd als rietland op groen historische waardenkaart 

G. is toegevoegd als rietland op groen historische waardenkaart 

H. zijn opgenomen op groen historische waardenkaart 

I. is van 1974, na 1966, dus niet opgenomen 

J. is van na 1966, dus niet opgenomen 

K. is van na 1966, dus niet opgenomen 

L. van deze drie stellen wij voor 1 toe te voegen (klein bosje), 

rest betreft o.i. water of recent groen   

M. staat op de kaart (miste op de combinatiekaart door foute 

weergave van Bibeko) 

Kaart 5-9 

A. staan onder ‘groenstructuren’ op de kaart, of betreffen 

verdwenen structuren 

B. betreft natuurgebied van na 1966 

C. is als gemeentelijk monument aangegeven 

D. Deze zijn opgenenomen en een aantal van na 1966 dus niet 

opgenomen.  



ook kaart 4)  

F. Bomenrij in het weiland van Spengen 7 is niet ingekleurd. 

G. Oprijlaan met leilindes Wagendijk 60 niet aangegeven 

H. Oprijlaan met leilindes Wagendijk 18a 

Algemeen 

A. Leilindes zijn maar gedeeltelijk opgenomen op de kaarten. 

Omdat het om een grootaantal bomen gaat: Voorstel is het 

mogelijk om met een algemeen maatregel deze bomen te 

beschermen. b.v. Leilindes ouder dan 25 jaar beschermen. 

B. De Ecostuctuurzones zijn maar gedeeltelijk opgenomen op 

kaar 4 en 6 o.a. Boterwal, Grote Heicop, spoordijk A2 – 

Putkop, Rodedijk, zie ook bijlage 2  een lijst met 

opmerkingen van een vorige verzoek om de kaarten bij te 

werken uit 2010  

E. is wel opgenomen op de kaart (miste op de combinatiekaart 

door foute weergave van Bibeko) 

F. is wel opgenomen op de kaart 

G. is toegevoegd 

H. staat op de kaart als leilindes 

Algemeen:  
A. Leilindes zijn alleen opgenomen als ze voor de gevel van 

een monumentaal gebouw staan. Zonder gebouw  

B. de aangegeven elementen dienen historische 

groenelementen te bevatten, dus staan niet als 

cultuurhistorische structuren op de kaart. Ook 

‘ecostructuurzones’ kunnen buiten deze definitie vallen. 

 

Stichting Behoud 

Veenweidegebied 

Kockengen 

De Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen heeft nog één 

aanvulling op dat wat op de sessie in Boom en Bosch naar voren is 

gebracht. Achter Wagendijk 55 te Kockengen bevindt zich ook een 

geriefhoutbosje. De reden dat dit niet is opgenomen is wellicht 

gelegen in het feit dat het bosje bij aanvang van de enige jaren 

geleden vergunde bouw van een grote stal en bijbehorende zaken, zal 

worden verplaatst. Dan ontstaat een nieuw geriefhoutbosje dat 

wellicht niet als ‘historisch’ kan worden gezien. Verleden week heeft 

men een aanvang gemaakt met de heiwerkzaamheden die verband 

houden met de bouw van de stal en toebehoren. 

Het gaat om een compensatiebosje op een andere locatie dan het 

oorspronkelijke groen. Deze voldoet niet aan de criteria om 

opgenomen te worden op de kaart en wordt dus niet meegenomen 

– geen aanpassing.  

Vrijwilligers-

groep Werk aan 

de Vecht 

Het tijdpad is ondoenlijk. Vastgehouden wordt aan het ingestoken tijdspad. 

Binnengekomen reacties zijn verwerkt, wat heeft geleid tot een 

gewijzigd kaartbeeld, waarmee een verbeterde Groene Kaart 

(eenduidiger en vollediger beeld) tot stand is gekomen. We zien 

hiermee onvoldoende grondslag om het proces te vertragen.  

Inwoner uit 

Breukelen 

 

- De bomen aan het Amsterdam Rijnkanaal ter hoogte van fort 

Nieuwersluis (bij de woning Stationsweg 26) zijn op de Groene 

Kaart opgenomen als hoofdstructuur. Echter de bomen liggen 

binnen het schootsveld van fort Nieuwersluis. Deze bomen zijn 

eind jaren 80 geplant en hebben geen historische waarde. In het 

bestemmingsplan Nieuwersluis is uitdrukkelijk opgenomen dat 

De boomstructuren langs het Amsterdam Rijnkanaal zullen van 

de kaart worden gehaald. Het behouden van oost-west 

zichtrelaties en het versterken van relaties tussen landschappen 

aan weerszijden van grote infrastructuur zijn tevens wensen uit 

het landschapsontwikkelingsplan Breukelen-Loenen. Het 

opnemen van deze boomstructuren staat haaks op het 



openheid uitgangspunt is voor de schootsvelden. Het 

bestemmingsplan kent de bestemming  “Waarde - 

cultuurhistorie” waarin dit is benoemd. Het staat dus haaks op 

het bestemmingsplan om de bomen op de Groene Kaart op te 

nemen, omdat het vanuit het bestemmingsplan juist niet 

wenselijk is dat ze behouden blijven. De bomen zijn eigendom 

van Rijkswaterstaat en de gemeente doet geen moeite om ze 

weg te krijgen op basis van het bestemmingsplan. Vanwege de 

aanwezigheid van het fort vallen de gronden ook onder het 

beschermd dorpsgezicht Nieuwersluis.  

- Ook zijn er boomstructuurlijnen opgenomen langs het 

Amsterdam Rijnkanaal op plekken waar geen bomen staan.  

landschapsontwikkelingsplan.   

 

 

Algemeen -  Omdat naar aanleiding van zienswijzen de Groene kaart en het 

Bomenbeleid en structuurplan 2015-2035 op onderdelen zijn 

aangepast, worden deze stukken nogmaals ter inzage gelegd in de 

maand mei. Eventuele omwerkingen kunnen dan nog worden 

verwerkt in de definitieve documenten, die het college na het 

raadsbesluit over de Bomenverordening vaststelt. 

 


