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1 Samenvatting
De inwoners van de Gemeente Stichtse Vecht ervaren soms overlast van gemeentebomen en wijten
dit grotendeels aan een achterstand in het onderhoud van de bomen.
Er is een gewijzigde aanpak nodig om daar waar mogelijk de onvrede en overlastervaring onder
bewoners weg te nemen en schadevorming door gemeentelijke bomen te voorkomen. Daarbij mag
de belangrijke plaats die bomen in onze openbare ruimte innemen niet uit het oog worden verloren.
Recente ervaringen met forse regenbuien, hittestress et cetera vragen om een afgewogen aanpak.
Om tot goede inzichten te komen worden in deze QuickScan de overlastgevende bomen in beeld
gebracht, zowel subjectief als objectief. De analyse hiervan geeft inzicht in de kansen en
mogelijkheden voor een duurzamer en beter groenbeheer.
De conclusies van de QuickScan vindt u in paragaaf 6. Er zijn kortweg drie hoofdoorzaken voor het
ontstaan van overlast aan te wijzen:
- een onjuiste boomsoort voor de locatie,
- onjuiste groeiomstandigheden, en
- onvoldoende onderhoud.
De eerste 2 hoofdoorzaken van het ontstaan van overlast hebben te maken met een belangrijk
onderdeel van het bomenbeleid in Stichtse Vecht, namelijk de juiste boom op de juiste plek. De juiste
boom op de juiste plek voorkomt de meeste vormen van overlast en biedt optimale
groeiomstandigheden voor de boom. Uiteraard zullen wij hier in nieuwe situaties rekening mee
houden. In bestaande situaties echter betekent dit soms dat de bestaande boomlocaties verplaatst of
aangepast moeten worden. De bomen moeten in sommige gevallen meer ruimte hebben (boven- én
ondergronds) om tot een duurzame en waardevolle boom uit te kunnen groeien. Dit kan worden
behaald door een nieuwe boom op een andere locatie te plaatsen, de boomspiegel te vergroten of
een boombunker te plaatsen. Het verplaatsen van boomlocaties en/of het vergroten van de
boomspiegels is in veel gevallen niet mogelijk zonder een herinrichting van de openbare ruimte. Het
realiseren van grotere boomspiegels gaat soms ten koste van een parkeerplaats. Daar waar hieraan
een tekort is, zullen bewoners niet graag zien dat er een of meerdere parkeerplaatsen verdwijnen ten
gunste van boomspiegels. Ook kan wellicht worden volstaan met minder bomen op de juiste (betere)
plek, zodat ze voldoende tot wasdom kunnen komen, maar ook in dat geval zal het om een
herinrichting van de openbare ruimte vragen.
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We zijn gestart met een pilot in Breukelen-midden om te bezien in hoeverre we met het hanteren van
de genoemde uitgangspunten een groot deel van de overlast kunnen wegnemen.
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2 Inleiding
In Stichtse Vecht staan ca. 32.000 gemeentebomen. Vanuit meldingen en klachten komt naar voren
dat bewoners op verschillende plekken overlast ervaren van bomen die bij hun woning of tuin staan.
Er is door de Raad een motie aangenomen om de overlast van bomen te inventariseren. Om aan de
vraag van de Raad te voldoen is een QuickScan gemaakt van de overlast veroorzakende bomen in
de Gemeente Stichtse Vecht.

2.1

Probleemstelling

Het voornaamste probleem is dat er veel verschillende vormen van overlast gemeld worden en dat er
mogelijk onvoldoende maatregelen zijn genomen of worden genomen om dit te voorkomen. Er is in
de gemeente een achterstand op de onderhoudsmaatregelen van bomen. De problemen die
bewoners ervaren, hebben grotendeels te maken met de grootte van de bomen, schaduw, bladval,
het opdrukken van bestrating en overhangende takken.
We hebben een inventarisatie gemaakt van de probleemsituaties. De complicerende factor is dat
iedereen een andere grens heeft voor overlast die zij toelaatbaar vindt. We zullen daarom twee
zaken in beeld brengen. Aan de ene kant de bomen die potentieel overlast (kunnen) geven op basis
van de plek waar ze staan en hun fysieke kenmerken (objectief) en aan de andere kant de bomen
waar inwoners veel meldingen over indienen (objectief en subjectief).
Onderliggend aan de overlast door de boomkroon is de ondergrondse situatie. Veel bomen zorgen
voor het opdrukken van bestrating. Oorzaken van deze wortelopdruk zijn de beperkte ondergrondse
groeiruimte van deze bomen en de bodemdaling in de wijken. Veel van deze situaties kunnen niet
worden opgelost door het verwijderen van de wortels omdat de stabiliteit van de boom dan in gevaar
komt.

2.2

Doelstelling

Het doel van deze QuickScan is om een (ruimtelijke) inventarisatie te maken van enerzijds de
klachtenmeldingen met betrekking tot overlast van bomen, en anderzijds de bomen die op basis van
hun gegevens mogelijk voor overlast kunnen zorgen. Door deze twee ruimtelijke analyses over elkaar
te leggen kan een beeld worden geschetst van de realistische overlastlocaties in de gemeente. Op
basis van deze gegevens en het inzicht in onderhoudsachterstanden, kan de gemeente haar
bomenbeleid aanpassen of nieuwe projecten opstarten. Het eindpunt van dit proces zal zijn dat naar
alle redelijkheid is gekeken naar overlast veroorzakende bomen en dat waar nodig actie ondernomen
kan worden.

2.3

Juridisch kader

Wetgeving
Bij overlast is er in juridische zin een groot verschil in de overlast die mensen ervaren en dat wat door
de wet wordt gezien als hinder. Bij hinder moet er daadwerkelijk sprake zijn van een onrechtmatige
daad. Vanuit het algemene belang voor bomen in de stad, zal enige mate van overlast van bomen
moeten worden getolereerd, omdat zonder hinder er te weinig bomen in de stad gehandhaafd
kunnen blijven.
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Onrechtmatige daad; aansprakelijkheidsrecht - inbreuk op een recht en/of doen of nalaten in strijd
met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer
betaamt, tenzij er sprake is van een rechtvaardigingsgrond.
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Art. 162 Boek 6 BW
1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht
de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met
een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt,
een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of
aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening
komt

Bomenbeleid
In het bomenbeleid is er ruimte om bomen te vervangen waarbij rekening wordt gehouden met
behoud van dezelfde ‘hoeveelheid boom’, er kan op de plaats van meerdere kleine bomen
bijvoorbeeld 1 grote boom worden geplant en andersom. Bij het planten van een nieuwe boom wordt
gekeken naar de beste plek, de juiste soort en een geschikte groeiruimte voor deze bomen zodat de
probleemsituatie zich niet herhaalt. De juiste boom op de juiste plaats is hier het uitgangspunt.
In het bomenbeleid is tevens opgenomen onder welke voorwaarden we als gemeente niet ingrijpen
en wat niet wordt gezien als overlast.
Beleidsregel niet-beschermde gemeentelijke bomen
Bomen in de directe leefomgeving
Gezien het belang van bomen in de is overlast in een geringe mate geen reden om in te grijpen. Er
zal altijd een zekere mate sprake zijn van subjectieve beoordeling van de mate van overlast. Conform
vaste rechtspraak inzake overlast en hinder door bomen (bijv. Afdeling Bestuursrechtspraak Raad
van State 24 september 2003 (Langedijk), Rechtbank ’s Gravenhage 7 januari 2008 (Staat)) dient
iedereen een zekere mate van naburige hinder te dulden en te dragen. Enkel in het geval van
buitensporige hinder door publieke bomen neemt de Gemeente maatregelen.
Wat wordt niet onder buitensporige hinder verstaan?
In elk geval wordt er niet ingegrepen indien de overlast bestaat uit:

samenvatting 02/HPvd5

Pagina 5 van 32

Officieel_quickscan2019aangepaste

a. normale bladval inclusief val van bloesems;
b. normale vruchtval inclusief zaad- en pluisval;
c. aanwezigheid van enkele vogelnesten of rustplaatsen van vogels; aanwezigheid van
vleermuizen;
d. schaduwhinder van korte duur (enkele uren);
e. schaduwhinder in delen van tuinen, erven en op niet bewoonde bouwwerken;
f. normale groene- of algenaanslag op bestrating, muren, daken, enz.;
g. normale tijdelijke overlast door insecten in bomen inclusief honing- en roetdauw;
h. allergische reacties.
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3 Gemeentelijk bomenbestand
Soortendiversiteit
De gemeente Stichtse Vecht heeft ongeveer 32.000 gemeentebomen. Hiervan vormen de 8 meest
voorkomende soorten ongeveer 35% van het bomenbestand en zijn er in totaal 455 verschillende
boomsoorten. Dit geeft een goede diversiteit binnen het bomenbestand. In onderstaande figuren zijn
de verschillende aspecten en verhoudingen van het bomenbestand grafisch weergegeven.
Schietwilg
9%

Gewone es
8%

Zomereik
7%

Veldesdoorn
Gewone plataan

3%
2%

Gewone esdoorn

57%

Zwarte els

2%

Moeraseik

8%

Niet aanwezig
2%

2%

Overig

Fig. 1: Verdeling van de acht meest voorkomende boomsoorten en de 447 overige boomsoorten. Een
klein deel van de bomen (8%) is niet meer aanwezig maar heeft nog wel een boompunt op de kaart
(voor beheerdoeleinden). Van de meest voorkomende soorten zullen Schietwilg, Plataan en Els de
meeste overlast veroorzaken vanuit de boomsoort beredeneerd. De Schietwilg komt voornamelijk
voor als Knotwilg en zal bij snoeiachterstand snel overgroeien of takbreuk laten zien. De Plataan en
Els zorgen relatief vaak voor allergische reacties.
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Leeftijd
De gemiddelde leeftijd van gemeentebomen ligt meestal rond de 30 jaar. Bij de Gemeente Stichtse
Vecht ligt de gemiddelde leeftijd iets hoger. Duidelijk is een piek in de grafiek te zien rond 35-40 jaar.
Dit is de leeftijd van veel bomen in o.a. Maarssenbroek en Hoefijzer.
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Fig. 2: Leeftijdsklassen van de gemeentebomen. Er lijkt een normale standaard verdeling te zijn, die
wordt verstoord rond de leeftijdsklassen 25-30 en 35-40. Ook opvallend zijn de relatief veel bomen
rond de leeftijd van 100 jaar. Oudere bomen zijn over het algemeen groter en veroorzaken daardoor
meer overlast.
Conditie
De conditie van de boom is dominant bij de overlastervaring van bewoners. Een slechte conditie
maakt de boom gevoeliger voor luisoverlast en ziet er gevaarlijker uit. Een goede of voldoende
conditie betekent toename in kroonvolume en dus toename in overlastervaring. Een onvoldoende
conditie is het minst gevoelig voor overlast omdat het kroonvolume netto niet toe- of afneemt.

Conditie
1,0%
5,8%
5,1%

12,9%

Goed

Voldoende
Onvoldoende
32,3%

Slecht
Afgestorven

Fig. 3: Conditie van de gemeentelijke bomen. Het kroonvolume van een boom neemt toe wanneer de
conditie goed of voldoende is. Hier zitten de meeste overlastmeldingen van bewoners omdat hierdoor
de hoeveelheid schaduwoverlast en/of blad- en vruchtval toeneemt. Bomen met onvoldoende
conditie nemen in volume niet toe of af. Bomen met een slechte conditie nemen in kroonvolume af,
maar zijn ook gevoeliger voor luisoverlast en leiden vaker tot gevaarlijke situaties.
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Niet te beoordelen
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Boombeeld en snoei
De Gemeente snoeit een boom het liefst zo min mogelijk. Wanneer een boom gesnoeid wordt, gaat
een deel van de baten van de boom verloren (zie 6.1 Waarde van bomen), neemt de kans op
infecties en schade toe, en verdicht de kroon. Een solitaire, vrij-uitgroeiende boom levert meer
ecosysteemdiensten dan een opgekroonde laanboom. De snoeibehoefte van een boom wordt
bepaald aan de hand van de beoogde opkroonhoogte en de staat van de boom (veiligheid). Er wordt
onderscheid gemaakt tussen begeleidingssnoei (opkronen) en onderhoudssnoei (veiligheidssnoei).
Het boombeeld van een boom bepaalt de snoeibehoefte van een boom. Bomen met een aanvaard
boombeeld hebben geen snoei nodig en zijn volledig op beoogd beeld. Bomen met een regulier
boombeeld zijn op beeld, maar hebben een kleine snoeibehoefte waarin in één snoeibeurt alle
probleemtakken verwijderd kunnen worden. Bomen met een achterstallig of verwaarloosd boombeeld
hebben een grotere snoeibehoefte en meer snoeibeurten nodig om op het beoogde beeld te komen.
Vaak is een achterstallig of verwaarloosd boombeeld het gevolg van het niet volgen van de
snoeiadviezen bij reguliere boombeelden. Veiligheidsmaatregelen, zoals onderhoudssnoei
(bijvoorbeeld dood hout verwijderen) wordt altijd uitgevoerd, maar afhankelijk van de budgetten en
het beheerplan worden andere vormen van snoei, zoals begeleidingssnoei of vormsnoei, bewust
overgeslagen. Goedkoop is in dezen duurkoop.
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Fig. 4: Boombeeld van de gemeentelijke bomen. 35% van de bomen in beheer van de Gemeente
Stichtse Vecht heeft een aanvaard boombeeld en dus geen snoeibehoefte. Vergeleken met andere
gemeenten is dit relatief hoog. Doorgaans heeft een gemeente 20% aanvaard boombeeld en 80%
snoeibehoefte. Van de gemeentebomen in Stichtse Vecht heeft 65% snoeibehoefte, waarvan 55%
een regulier boombeeld heeft en dus één kleine snoeiingreep nodig heeft (bijvoorbeeld dood hout
verwijderen). De overige 10% is achterstallig of verwaarloosd en heeft grotere ingrepen nodig om
weer op beeld te komen. Deze achterstanden werkt de gemeente idealiter toe naar 0%, en worden
grotendeels opgebouwd door snoeiachterstanden ontstaan door budgettaire belemmeringen.
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4 Methode inventarisatie
4.1

Inventarisatie van klachten

Het Fixi-meldingssysteem biedt de bewoners een laagdrempelige mogelijkheid om een melding te
doen over de openbare ruimte, waaronder over bomen. Om inzicht te krijgen in de ruimtelijke
verspreiding van klachtenmeldingen over bomen zijn alle klachtenmeldingen over bomen die in Fixi
zijn gemeld over ongeveer een jaar tijd verzameld. Het gaat, na filtering, over 923 klachten over
bomen tussen 23 oktober 2017 tot en met 30 april 2019. Er is een aantal klachten over bomen
uitgefilterd welke over eikenprocessierupsen (EPR) of niet boom-gerelateerde onderwerpen ging.
Categorisatie overlast
De 923 klachten over overlast van bomen zijn gegroepeerd in 8 verschillende typen overlast:
- Schaduwoverlast
- Overhangende takken over de tuin
- Takken teken de gevels/ beschadiging aan gevels
- Bladval en vruchtval
- Wortelopdruk op verharding
- Luisoverlast
- Gevaarlijke bomen
- Bomen die niet voldoende zijn opgekroond (van onderaf opgesnoeid)
Hieronder is een overzicht te zien van het aantal meldingen per categorie (N=619)

339

OVERLASTMELDINGEN
Gevaar
229

Gevel
Luisoverlast
Natuurlijk afval

74

72

65

Overhang
Wortelopdruk
Zonlicht

9

62

73

Opkronen

TOTAAL
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De meeste klachten gaan over gevaarlijke bomen en wortelopdruk. De hoeveelheid gevaarlijke
bomen is vermoedelijk het gevolg van de snoeiachterstand en het hierdoor nog niet kunnen
realiseren van een proactieve snoei met reguliere onderhoudsmaatregelen. De wortelopdruk is te
verklaren vanuit de inklinkende bodems die veel te vinden zijn in de Gemeente Stichtse Vecht en de
leeftijd van een aantal grote wijken. De dalende bodems zorgen ervoor dat de wortels omhoog lijken
te komen vanuit het maaiveld. Het is echter andersom; de bodem daalt en de wortels blijven staan.
Ook zijn veel grote wijken (Maarssenbroek, Hoefijzer) gebouwd in dezelfde tijdsperiode, ongeveer 50
jaar geleden. De bomen die destijds geplant zijn lopen tegen het einde van hun beoogde omlooptijd
en hebben nu een volgroeid formaat met alle overlast van dien.
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Fig. 5: Totaaloverzicht van overlastmeldingen over bomen in de Gemeente Stichtse Vecht tussen
23 oktober 2017 en 30 april 2019, gecategoriseerd per type overlast.
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Deze selectie van klachten over bomen is een willekeurige weergave om het gebruik en de
nauwkeurigheid van de inventarisatie van potentiele overlastbomen te laten zien. Het biedt een
globaal beeld van de overlastmeldingen in de gemeente. Inkomende klachten kunnen, bij
aannemelijke betrouwbaarheid, getoetst worden aan de potentiële overlast op basis van onze
gegevens in GBI. We kunnen uiteraard niet zondermeer uitgaan van de overeenkomsten tussen
potentiële overlast en de melding van overlast, maar het geeft wel een relevante indicatie (bijlage 3).

4.2

Inventarisatie potentiële overlastbomen
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In het GBI-kaartsysteem staan de gegevens van alle bomen in beheer bij de Gemeente Stichtse
Vecht. Deze gegevens worden ingevoerd met gegevens van Bomenwacht Nederland
(boomveiligheidscontrole), de aannemer groenonderhoud (uitvoering) en de medewerkers groen van
de gemeente (opdrachten; controle). De gegevens worden zo veel mogelijk up-to-date gehouden en
er zijn mogelijkheden voor alle partijen om correcties uit te voeren (bijv. boompunt op kaart
aanpassen). Vanuit de medewerkers groen worden de gegevens gecontroleerd en waar nodig
aangepast. Ondanks deze mogelijkheden is er nog altijd een klein deel van de gegevens inaccuraat.
Denk hierbij aan het ontbreken van gegevens, het niet goed overschrijven van gegevens of het
onjuist plaatsen van een boompunt. Toch kunnen we op basis van de gegevens een aantal selecties
maken van bomen die potentieel overlast veroorzaken bij omwonenden. De selecties uit de data zijn
per type overlast te vinden in bijlage 2.
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5 Inventarisatie overlastbomen
Voor de totale inventarisatie van overlastbomen wordt per wijk een overzicht gegeven van de
overeenkomsten in overlastmeldingen en potentiële reële overlast. Omdat niet van alle overlasttypen
genoeg meldingen per kern zijn om een goede vergelijking te maken met de potentiële
overlastbomen is voor alle kernen alleen de vergelijking gemaakt tussen meldingen van gevaarlijke
bomen en de daadwerkelijk gevaarlijke bomen (vanuit boomdeskundig oogpunt in de
veiligheidscontrole). Om ook inzicht te krijgen in de andere vormen van overlast wordt ingezoomd op
Maarssenbroek en Maarssen-Dorp. Hier wonen de meeste inwoners en komen dus ook de meeste
meldingen vandaan om een relevante vergelijking te kunnen maken op andere typen overlast.

5.1

Potentiële overlastbomen: kaartselecties

Op de onderstaande kaarten is per type overlast de ruimtelijke verspreiding van de bomen te zien die
potentieel deze overlasttypen veroorzaken. In bijlage 1 zijn voorbeelden van deze typen overlast uit
de GBI-inventarisatie te zien op satellietbeeld. Alle randvoorwaarden van de selecties zijn te vinden
in bijlage 2.
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Afb. 2: Luisgevoelige bomen in Maarssen. Deze kaart laat alle Tilia (onder)soorten zien. Omdat
luisoverlast niet of nauwelijks te voorspellen is en ook op andere boomsoorten voorkomt, is deze
selectie niet heel erg relevant voor de mate van overlast. Daarnaast zijn er slechts negen meldingen
van luisoverlast gemeld, waardoor de vergelijking met de heat map van overlastmeldingen geen
waardevolle inzichten zal geven.
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Afb. 4: Vruchtvalbomen in Maarssen. Deze kaart laat de bomen zien die een slechte conditie hebben
en daardoor een grotere kans hebben op vruchtval. Omdat de soorten niet gefilterd zijn op
vrucht(grootte) zal per individuele melding van vruchtval gekeken moeten worden naar de vrucht van
de desbetreffende boomsoort.
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Afb. 3: Gevaarlijke bomen in Maarssen. Er zijn veel bomen die binnen de selectie van gevaarlijke
bomen vallen. Een boom is gevaarlijk wanneer BVC (boomveiligheidscontrole) gerelateerde
boomgebreken (overbelaste takken, plakoksels, dode takken etc.) aanwezig zijn, die mogelijk de
openbare veiligheid kunnen aantasten. Duidelijk is te zien dat Maarssenbroek erg veel gevaarlijke
bomen heeft. Dit komt vermoedelijk door de gemiddelde leeftijd (en grootte) van deze bomen.
Waardoor er al snel dood hout in de kroon aanwezig is.
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Afb. 6: Overhangende bomen in Maarssen. Dit zijn alle bomen die dusdanig dicht op een
perceelsgrens staan dat ze mogelijk overhangende takken kunnen hebben boven de tuinen. Omdat
bij een voortuin vaak minder overlast wordt ervaren als bij een achtertuin, zijn niet alle boompunten in
deze selectie relevant als overlast. Ook de breedte van de kroon kan erg afwijken per boomsoort of
snoeiwijze.
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Afb. 5: Opkroonbomen in Maarssen. Deze selectie bestaat uit bomen die hun beoogde
opkroonhoogte niet hebben behaald en daarmee overlast kunnen veroorzaken bij inwoners,
voornamelijk in het verkeer. Ook hier zijn in Maarssenbroek duidelijk meer bomen die binnen deze
selectie vallen. In sommige gevallen kan de beoogde opkroonhoogte niet bereikt worden omdat de
kroon bijvoorbeeld te dikke zijtakken (gesteltakken) heeft of schade in de top. De boom heeft dan een
onbereikbaar kroonbeeld. Het is in zo’n geval soms beter om het onbereikbare kroonbeeld te
accepteren en van begeleidingssnoei over te gaan op onderhoudssnoei terwijl de beoogde
opkroonhoogte onbereikbaar zal blijven. Afhankelijk van de ernst en hinder van de situatie is het
waardevoller om de boom met een obereikbaar kroonbeeld in stand te houden dan te vellen.
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Afb. 7: Gevelbomen in Maarssen. Deze selectie bomen staan erg dicht (<5m) op bebouwing en
kunnen mogelijk met kun takken de gevels raken en/of beschadigen.
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Afb. 8: Wortelopdruk bomen in Maarssen. Op deze kaart is te zien welke bomen aan de hand van
hun omvang en standplaats mogelijk voor wortelopdruk zorgen. Een belangrijke bepalende factor is
de grondsoort. Bodems die inklinken zullen voor meer wortelopdruk zorgen. Echter, grondsoort is niet
verwerkt in het kaartsysteem en kan dus niet meegenomen worden in de selectie.
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Afb. 9: Schaduwbomen in Maarssen. De bomen die mogelijk voor reële schaduwoverlast zorgen
staan tussen het west-zuid-westen of oost-zuid-oosten van een perceel met bebouwing. Omdat ook
enkele wegdelen of waterwegen een klein stuk bebouwing hebben zijn niet alle punten relevant.

Afb. 10: Totaaloverzicht van alle mogelijke overlastbomen in Maarssen op basis van de selecties uit
de GBI boomgegevens. Er is een duidelijk verschil te zien tussen de verspreiding van mogelijke
overlastbomen in Maarssen-dorp en in Maarssenbroek. Omdat de overlastpunten op de kaart over
elkaar liggen is het niet duidelijk om te zien welke boom of bomengroep in de selectie van meerdere
overlasttypen zit.

Pagina 15 van 32

samenvatting 02/HPvd15

Totaaloverzicht potentiele overlastbomen
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5.2
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Afb. 11: Boomhoogtes van alle gemeentebomen in Maarssen. Schaal gaat van lichtgroen; <6m tot
donkergroen; >24m.
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Wanneer we het totaaloverzicht van mogelijke overlastbomen vergelijken met de boomhoogtes, zien
we dat er veel overlastbomen hoge bomen in (hoofd)lanen staan. Grotere bomen hebben eerder last
van mechanische imperfecties en instabiliteit waardoor ze sneller voor overlasttypen als
overhangende takken, gevaarzetting en wortelopdruk zorgen. Ook de productie van vrucht en blad en
de schaduwvorming neemt toe bij een grotere boom (grotere kroon).
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5.3

Beschermde bomen
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Afb. 13: Boomhoogtes van de gemeentebomen die niet beschermd zijn in de Groene Kaart 2015.
Duidelijk is te zien dat de meeste hoge bomen uit beeld zijn door het wegfilteren van beschermde
bomen (zie afb. 10). Door de resterende hoge bomen te verwijderen zal vermoedelijk een groot deel
van de overlastervaring weggenomen worden in de woonwijken. De hoge bomen beschermd in de
Bomenverordening zullen voor overlast blijven zorgen, maar hebben een hogere waarde vanuit
planologisch, ecologisch en/of historisch oogpunt om te blijven staan.
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Afb. 12: Groene Kaart Stichtse Vecht 2015. Veel van de hogere bomen (afb. 10) staan in de belijning
van de beschermde boomstructuur, boomzone of Rijksmonument (rood). Omdat deze bomen beter
beschermd zijn vanuit de Gemeentelijke Bomenverordening betekent dit dat deze bomen minder snel
gekapt worden dan niet-beschermde bomen.
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Overlastmeldingen: heatmap
De overlastmeldingen uit Fixi van tussen oktober 2017 en april 2019 zijn weergegeven in een heat
map. Klachtenmeldingen zijn er in verschillende mate van relevantie en urgentie. Dit komt voort uit de
verschillen in interpretatie en tolerantie van wat men als overlast ervaart. Voor de inventarisatie van
overlastbomen is het niet van belang om de relevantie of urgentie te meten per klacht. Het is enkel
interessant om de overlastervaring (ongeacht de kwaliteit van de overlast) naast de daadwerkelijke
mogelijke overlast te zetten. Theoretisch gezien zullen de minder relevante en urgente
klachtenmeldingen niet of minder overeenkomen met de daadwerkelijke mogelijke overlast.

5.4

Overlastmeldingen: Heat map
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Afb. 14: Totaaloverzicht van klachtenmeldingen over bomen via Fixi in de hele Gemeente Stichtse
Vecht. De klachten concentreren zich voornamelijk in de kernen (waar meer mensen wonen) en
specifiek in wijken uit de jaren 70/80 zoals Maarssenbroek en Hoefijzer.
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5.5

Vergelijking tussen overlastmelding en overlastselectie in Maarssen
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Afb. 15: Voorbeeld van meldingen van gevaarlijke bomen (heat map) en de selectie gevaarlijke
bomen (blauw) in Maarssenbroek en Maarssen-Dorp. Er lijkt in veel gevallen een duidelijk verschil te
zijn in wat inwoners ervaren als gevaarlijke bomen en bomen die door de Bomenwacht zijn
aangewezen als risicobomen (bomen met een of meer BVC gerelateerde boomgebreken welke
binnen één jaar een potentieel gevaar opleveren voor de directe omgeving).
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Afb. 16: Voorbeeld van meldingen van wortelopdruk (heat map) en de selectie wortelopdruk (groen)
in Maarssenbroek en Maarssen-Dorp. Hier lijken meer overeenkomsten te zijn tussen de locaties
waar mensen overlast van wortelopdruk ervaren en de selectie van bomen die mogelijk wortelopdruk
veroorzaken.
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Afb. 17: Voorbeeld van meldingen van bomen dicht op de gevel (heatmap) en de selectie
gevelbomen (rood) in Maarssenbroek en Maarsen-Dorp. In Maarssenbroek zijn aanzienlijk meer
bomen dicht op bebouwing geplant (binnen 5 meter).
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5.6

Gevaarlijke bomen in alle kernen

Afb. 18: Overlastmeldingen van gevaarlijke bomen en de selectie gevaarlijke bomen in Kockengen.
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Afb. 19: Overlastmeldingen van gevaarlijke bomen en de selectie gevaarlijke bomen in Tienhoven.
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Afb. 20: Overlastmeldingen van gevaarlijke bomen en de selectie gevaarlijke bomen in Breukelen en
Nieuwer Ter Aa.

samenvatting 02/HPvd23

Pagina 23 van 32

Officieel_quickscan2019aangepaste

Afb. 21: Overlastmeldingen van gevaarlijke bomen en de selectie gevaarlijke bomen in Loenen,
Loenersloot en Vreeland.
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Afb. 22: Overlastmeldingen van gevaarlijke bomen en de selectie gevaarlijke bomen in Nigtevecht.
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6 Conclusies
Aan de hand van de kaartselecties, de boomhoogtekaart, de Groene Kaart 2015 en de Heat Map van
overlastmeldingen kunnen we een aantal conclusies trekken die gebruikt kunnen worden voor het
beoordelen van het gemeentelijk bomenbeleid en het bepalen van de vervolgstappen.
Beleving van overlast
Omdat iedereen overlast van bomen op een andere manier ervaart is er geen vaste overlastbeleving
aan te wijzen bij een boom. Wat wel bekeken kan worden is de hoeveelheid overlast. Dit kan zowel
de kwantiteit van een specifiek type overlast zijn of de hoeveelheid verschillende vormen van
overlast. Voor de kwantiteit wordt vaak gekeken naar wat ‘normaal’ is voor een boom en wat
‘buitensporige’ hinder is. Verhoogde vruchtval door een verslechterde conditie kan bijvoorbeeld
zorgen voor een buitensporige hinder bij bewoners. Normale vruchtval heeft men volgens de
Gemeentelijke Bomenverordening te tolereren. Meerdere verschillende vormen van overlast kunnen
ook de beleving en de urgentie van de overlast versterken. Een boom met verhoogde vruchtval én
wortelopdruk én gevaarlijk ogende takken kan zeer storend/hinderlijk zijn voor inwoners en de
gemeente.
Overlast en zorgplicht
Wanneer we goed kijken naar de vergelijkingen tussen de overlastmeldingen (heat maps) van
verschillende typen overlast en de potentieeele overlastbomen (boompunten) dan zouden die
idealiter overeen moeten komen. In werkelijkheid is dit niet het geval, zoals ook blijkt uit de resultaten
(zie: Inventarisatie potentiële overlastbomen). Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de
overlastmeldingen over gevaarlijke bomen (ongeveer 300 meldingen) zien we dat die vrijwel niet
overeenkomen met de daadwerkelijke gevaarlijke bomen.
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Boomhoogte en overlast
Wanneer de grootte van een boom toeneemt, neemt ook de mogelijke overlast toe. De grens van wat
gezien wordt als buitensporige hinder (zie: Inleiding; juridisch kader) en de overlast die bewoners
beleven lopen verre van gelijk. Waar de overlastbeleving groeit naarmate de boom groeit, zal de
grens van buitensporige hinder pas bij een boom van de grootste boomhoogteklasse en/of met een
slechte conditie bereikt worden. De hoogte van de boom staat dus logischerwijs in verband met de
ervaring van overlast. Wanneer we de boomhoogtekaart bekijken (Afb. 11) dan kunnen we veel van
de boomhoogtepatronen terugzien in de overlastkaart(en). Veel van de bomen met een grote
boomhoogteklasse vallen onder de beschermde houtopstand van de Bomenverordening. Deze
bomen zijn beschermd vanwege hun belangrijke functie in de openbare ruimte en worden in beginsel
niet gekapt. Op de boomhoogtekaart waar de beschermde houtopstand is uitgefilterd (Afb. 13) zien
we een heel ander patroon. Slechts enkele bomen zijn nog van grotere boomhoogteklasses. De
overgebleven bomen van de grotere boomhoogteklasse zullen voor een grotere overlastbeleving
zorgen en zijn minder belangrijk voor de openbare ruimte dan de beschermde houtopstand. De grens
van wat getolereerd wordt als hinder zal hier logischerwijs lager liggen gezien de standplaats in de
woonwijk en het niet-beschermd zijn vanuit de Bomenverordening. Hiervoor heeft de gemeente twee
beleidsregels: Beleidsregel beschermde houtopstanden en Beleidsregel niet-beschermde
gemeentelijke houtopstanden.
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Oorzaken van overlast
Er zijn drie hoofdoorzaken aan te wijzen voor het ontstaan van overlast.:
-

-

-

Onjuiste boomsoort voor de locatie: door een te grote boom (van de 1e grootte) dichtbij een
woning te planten of een luisgevoelige linde bij parkeervakken, is het aannemelijk dat in de
toekomst, wanneer de boom groeit, de overlasthoeveelheid toeneemt en meldingen van overlast
gemaakt worden bij de gemeente.
Onjuiste groeiplaatsomstandigheden: doordat de groeiplaats niet juist is ingericht voor een boom
of een specifieke soort, kan de boom voor bijvoorbeeld wortelopdruk zorgen (door verdichte
grond) of voor hogere gevoeligheid voor luisoverlast (door slechte conditie). Een goede
investering in de aanplant van bomen loont zich wanneer de boom zich zowel boven- als
ondergronds voldoende kan ontwikkelen, en op termijn meer waarde oplevert (grotere bijdrage
aan het ecosysteem) en minder overlastmeldingen.
Onvoldoende onderhoud: wanneer het reguliere onderhoud (snoeien, opkronen) onvoldoende
wordt bijgehouden, loopt een boom een achterstand op en wordt het boombeeld achterstallig of
verwaarloosd. Deze bomen kunnen gezien hun omvang en uiterlijk als overlastgevend worden
ervaren door bewoners, doordat takken bijvoorbeeld de gevel raken. Het snoeien van bomen
wordt door bewoners vaak aangeraden om de overlast op te lossen, maar de meeste vormen van
overlast zoals blad- en vruchtval en schaduwoverlast is door te snoeien slechts tijdelijk op te
lossen, waarna door de verdichte kroon als reactie van de boom op de snoei de overlast toeneemt
en de klimaatwaarde van de boom afneemt.

6.1

De waarde van bomen

-

-

Lokaal en plaatselijk koelen van de temperatuur (temperatuur T en/of gevoelstemperatuur PET)
en daarmee verminderen van de hittestress. Beton kan op een hete zomerdag tot 14 graden
koeler zijn onder een boom dan in de volle zon. Een auto kan tot 25 graden koeler zijn onder een
boom.
Evapotranspiratie (evaporatie én transpiratie; ET c) van grond- en hemelwater en daarmee
ontnemen van druk op de afwateringssytemen. Een boom vangt gemiddeld 60% van een
regenbui ter plekke op door evapotranspiratie. Een kroonbedekking van 10% in een stad betekent
dus dat 6% van de neerslag direct afgevangen wordt.
Verhogen van het vochtopneembare gehalte van de bodem (o.a. effectieve porositeit ne).
Draagboom voor insecten en vogels en een algemene bijdrage aan de biodiversiteit.
Het verhogen van de WOZ-waarde door aanwezigheid van groen.
Het verhogen van de verkeersveiligheid door het verbeteren van de oriëntatiemogelijkheden en
het reduceren van de gemiddelde snelheid.
Het verbeteren van de algemene gezondheid door aanwezigheid van groen, en daarmee het
verminderen van het gebruik van geneesmiddelen en de vervuiling daarvan in het afvalwater.
Het opslaan van CO2 en het omzetten van CO2 in zuurstof.
Het wegfilteren van koolstofmonoxide (CO), stikstofdioxide (NO 2), ozon (O3), zwaveldioxide (SO2)
en fijnstof (PM2,5).
Vermindering van geluidsoverlast.
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Wanneer een boom in omvang toeneemt, neemt niet alleen de
overlastervaring toe, maar ook de waarde van de boom. Over
het algemeen neemt de hoeveelheid ecosysteemdiensten van
een boom toe wanneer het kroonvolume toeneemt. Dit is vaak
gerelateerd aan de stamdiameter en de conditie van de boom.
De waarde die een boom heeft kan beargumenteerd worden
vanuit de ecosysteemdiensten die een boom levert. Voorbeelden
van ecosysteemdiensten zijn:
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Veel van deze ecosysteemdiensten nemen toe wanneer de stamdiameter en/of de LAI toeneemt. De
LAI (Leaf Area Index in m 2m-2) is het indexcijfer van de hoeveelheid m 2 bladoppervlak per m 2
grondoppervlak/kroonprojectie. Naaldbomen hebben over het algemeen een hogere LAI dan
loofbomen (gemiddeld 1,5 keer hoger). Dit komt doordat de bladeren van naaldbomen (de naalden)
klein zijn, maar wel in hele grote hoeveelheden aanwezig zijn. Het totale oppervlak van deze naalden
is dan ook erg groot. Deze bomen zullen meer water transpireren en meer luchtverontreiniging
wegfilteren. De plaatselijke temperatuur daalt met gemiddeld 1,2 graden celsius per 1 LAI.
De meest waardevolle bomen voor wat betreft ecosysteemdiensten en bijbehorende baten zijn grote
(dikke) bomen met een hoge LAI.
LAIloof = ln(I/I0)/-0.65, ofwel LAIloof = ln(lichtintesiteit onder de kroon/lichtinstesiteit
boven de kroon)/-lichtextinctie coëfficient loofbomen.
De LAI kan berekend worden aan de hand van satellietdata (LiDAR) waarmee de lichtintensiteit
boven en onder de kroon gemeten kan worden (lichtdoorlatendheid van de kroon). We zien een
verhoogde populariteit van het gebruik van het kroonvolume of de LAI bij de waardebepaling van
bomen. Vanuit het Normistituut bomen en een samenwerking tussen VNG en Stadswerk is onlangs
gestart met het gebruiken van het I-Tree systeem in Nederland. I-Tree berekent de waarde van
houtopstanden op basis van sattelietdata, kroonvolume en algemene gegevens. Zo kan bijvoorbeeld
de impact van bomenkap op het waterbergend vermogen en het gemiddelde verlies aan baten in
euro’s berekend worden voor complete houtopstanden.
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Tabel 1 en 2; Indicatiewaarde voor snelgroeiende boomsoorten (pioniersoorten) en duurzaam
groeiende boomsoorten. De beleidsstatus kan zijn monumentaal (I), bomenstructuur (II), reguliere
boom (III) en boom met verkorte omloop of 3e grootte (IV).
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Ook vanuit investeringskosten en levensverwachting heeft elke boom een waarde. Deze
indicatiewaarden zijn door het Norminstituut Bomen berekend en worden veel gebruikt bij de
waardebepaling van een boom of houtopstand. Bij deze indicatiewaarde zitten de baten van de
ecosysteemdiensten, zoals hierboven omschreven, niet inbegrepen.
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6.2

Boombeleving en boomwaarde

De ervaring van overlast wordt voor inwoners sterk beinvloed door de beleving die ze ervaren bij een
boom. Over het algemeen neemt de overlastervaring toe naarmate de boom ouder en vooral groter
wordt. Er moet een goede afweging worden gemaakt,wanneer een boom niet meer thuis hoort op de
plek waar deze staat en gezien de overlast die omwonenden ervaren. Daarbij moet rekening worden
gehouden met de waarde van de boom en de diensten die deze boom levert. Ook hier nemen over
het algemeen de waarde en de baten van de boom toe wanneer de boom ouder en groter wordt.
Wanneer een boom verwijderd wordt, kunnen ook andere vormen van overlast ontstaan, zoals
hittestress, wateroverlast en geluidoverlast.
Conditie van de boom
Wanneer de conditie van de boom verslechtert, neemt de overlastervaring toe en de baten/waarde
van de boom af. In deze situatie kan er een onbalans ontstaan waarbij het niet langer reëel is om de
boom te laten staan. Bij sommige bomen is de conditie te slecht om nog naar een verbeterde conditie
toe te werken met onderhoudsmaatregelen. Duurzaam behoud van de boom is in dat geval niet altijd
haalbaar. Preventieve maatregelen moeten er voor zorgen dat de conditie van de boom minder snel
of helemaal niet verslechtert. Om te voorkomen dat de conditie van de boom verslechtert wordt een
boom alleen gesnoeid bij een snoeibehoefte en wordt doorgaans nooit meer dan 20% van de kroon
ingenomen. Wanneer er een achterstand in snoeiwerkzaamheden is kan het zijn dat meer dan 20%
van de kroon ingenomen moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor de conditie van de boom en
dat willen we het liefst voorkomen. Ook de groeiplaatsinrichting is erg belangrijk bij de conditie van de
boom. Veel bomen met een slechte conditie staan in een te kleine boomspiegel of in verdichte grond.
De wortels hebben dan te weinig ruimte om te groeien waardoor de boom aftakelt.
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Wanneer het duurzaam behoud van de boom niet langer opweegt tegen de overlast die
omwonenden ervaren, kan bij een herplant gekeken worden naar een betere soort en misschien een
andere locatie of standplaats. Hierbij kan er ook voor gekozen worden om meerdere ongeschikte
bomen te vervangen voor één geschikte boom met een langere omlooptijd en optimale groeiconditie.
De waarde die deze ene boom op termijn zal opleveren kan dan gelijk of hoger zijn dan die van de
meerdere ongeschikte bomen. Daarnaast zullen de onderhoudskosten voor 1 boom lager uitvallen
dan onderhoudskosten voor meerdere bomen. Bomen naar de juiste plaats herplanten kan dus
resulteren in minder bomen, maar wel meer kronendak, meer waarde (ecosysteemdiensten), minder
overlast en minder onderhoudskosten. Een boom is meer waard voor de leefomgeving wanneer deze
groot is, een brede kroon heeft, inheems is, een halfopen kroon heeft, groen of (licht)rood blad heeft
en een hoge esthetische- of belevingswaarde heeft. Het verschil tussen een lage en een hoge
boomwaarde wordt vooraf grotendeels bepaald aan de hand van de investeringen in onderhoud en
de standplaats waar de boom staat (juiste soort op de juiste plaats). Wanneer gestreefd wordt naar
maximale groeiomstandigheden zal de waarde van de boom hoger zijn dan wanneer de minimale
groeiomstandigheden nagestreefd worden. De overlastervaring neemt in theorie lineair toe naarmate
de boom ouder (en dikker) wordt. De waarde van de boom neemt daarentegen exponentieel toe
naarmate de boom ouder (en dikker) wordt. Op het moment dat een boom slecht onderhouden wordt
en een verslechterde conditie krijgt, is het aannemelijk dat de overlastervaring hoger is dan de
boomwaarde. Dit zijn de situaties waarbij het duurzaam handhaven van de boom niet langer opweegt
tegen de overlastervaring van de omwonenden.
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De juiste boom op de juiste plek
De juiste boom op de juiste plaats is een belangrijk uitgangspunt voor duurzame instandhouding van
de bomen. De grondsoort, het grondwaterprofiel en de beschikbare ruimte om te groeien zouden
bepalend moeten zijn voor wat voor soort boom geplant gaat worden. Bij het ontwerpen van een
ruimtelijk plan moet er een juiste hoeveelheid m 3 doorwortelbare ruimte en de juiste grootte van de
boomspiegel aanwezig zijn. Daarnaast is bij de uitvoering belangrijk om er voor te zorgen dat het
juiste type grond in de juiste hoeveelheid wordt aangebracht voor de boom. Bomen die duidelijk niet
op de juiste plek staan, bijvoorbeeld dicht bij bebouwing of in te krappe boomspiegels, kunnen bij
reële overlastervaringen vervangen worden voor een andere soort op een betere locatie.
Voor veel van deze gegevens kunnen de richtlijnen van het Handboek Bomen aangehouden worden.
Deze zijn voor beheerders online beschikbaar om per boomsoort, ambitieniveau en omlooptijd de
minimale eisen voor de plantlocatie te berekenen.
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7 Bijlagen
7.1

Bijlage 1: voorbeelden overlast op inventarisatiekaart in sattelietbeeld

Afb. 23: Een rij met wortelopdruk bomen in Maarssen-Dorp. Het is aannemelijk dat deze grote bomen
de stoeptegels opdrukken in deze straat.
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Afb. 25: Bomen met overhangende takken in Maarssenbroek.
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Afb. 24: Een aantal bomen dat dicht op de gevel staat in Maarssenbroek.
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Afb. 26: Grote bomen die mogelijk opgekroond
moeten worden.
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Afb. 28: Schaduwbomen ten zuidwesten van een aantal tuinen in Maarssen-Dorp.
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Afb. 27: Twee grote risicobomen in een
woonwijk in Maarssen-Dorp.
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7.2

Bijlage 2: kaartselecties GBI

Met behulp van de boomgegevens die beschikbaar zijn in het GBI-kaartbestand van de Gemeente
Stichtse Vecht kunnen selecties gemaakt worden van bomen die mogelijk overlast veroorzaken in de
directe leefomgeving. Deze selecties worden gebaseerd op de data die per boompunt (per boom)
wordt geüpload aan de hand van de boomveiligheidscontrole en onderhoudswerkzaamheden.
Standaard filters
Er zijn een aantal gegevens in GBI die bij alle typen overlast niet van toepassing zijn voor een reële
kans op overlast. Deze gegevens worden er bij elke selectie uitgefilterd. Het gaat om de
boomhoogteklasse, welke niet lager dan 6m moet zijn, en het boompunt op kaart, welke niet “Boom
niet aanwezig” moet zijn. Het gegeven “boom niet aanwezig” wordt logischerwijs niet meegenomen in
de selectie, en kleine bomen (lager dan 6m) zullen een minimale vorm van overlast veroorzaken en
zijn nog vol in ontwikkeling.
Gevaarlijke bomen
Voor bomen die mogelijk een gevaar vormen voor de openbare veiligheid hebben we de categorie
veiligheid gefilterd op risicoboom. Een boom wordt beoordeeld als risicoboom wanneer deze één of
meer boomveiligheidscontrole-gerelateerde gebreken heeft, die (binnen een jaar) een gevaar kunnen
opleveren voor de directe leefomgeving (een actueel verhoogd risico).
Bomen gevoelig voor wortelopdruk
De bomen die erg waarschijnlijk overlast in de vorm van wortelopdruk kunnen veroorzaken hebben
we gefilterd op standplaats: elementenverharding (klinkers/tegels), half-verharding (granulaat) of
asfaltverharding en stamdiameter: 30-50, 50-100 en >100. Bomen met een relatief kleine
stamdiameter zullen naar alle waarschijnlijkheid minder wortelvolume hebben dan bomen met een
grotere stamdiameter.
Bomen in aanmerking voor opkronen
Voor bomen die niet de juiste opkroonhoogte hebben, en daarmee mogelijk overlast veroorzaken,
worden gefilterd op actuele opkroonhoogte: onbereikbaar (snoeiachterstand). Ook moet er een
beoogde opkroonhoogte vermeld zijn voor deze bomen.
Bomen die dicht op gevels staan
Voor bomen waarvan de takken mogelijk gevels raken is in de selectie gefilterd op de afstand tot de
gevel: 0m tot 5m, in de veronderstelling dat de kroon van een volgroeide boom 6 tot 12 meter in
diameter kan zijn. De grootteklasse voor deze bomen moet 1e grootte zijn en de kroon is niet slecht
of onvoldoende.
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Schaduwbomen
Schaduwoverlast van bomen is moeilijk te nuanceren. Om een geloofwaardig beeld te krijgen van
reële schaduwhinder door bomen wordt de selectie gefilterd op bomen die voor een langere tijd van
de dag het zonlicht direct blokkeren in een groter deel van de tuin. De filters die tot deze bomen
leiden zijn de boomhoogteklassen 12-18, 18-24 en >24m en de afstand tot de tuin is 0m tot 5m.
Omdat de zon niet het hele jaar door op dezelfde plaats opkomt en ondergaat hebben we de bomen
gefilterd op hun geografische standplaats t.o.v. het dichtstbijzijnde perceel. De perceelsgrens moet in
het oost-noord-oosten tot west-noord-westen staan, waardoor het filter van de tuinrotatie op 300 tot
360 graden en 0 tot 60 wordt gezet.
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Bomen met overhangende takken boven tuinen en gevels
De selectie voor bomen met overhangende takken lijkt veel op die van de bomen die dicht op gevels
staan. De afstand tot de tuin is gefilterd op 0m tot 5m. De grootteklasse is 1e grootte en de kroon is
niet slecht of onvoldoende.
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Om een meer realistischer beeld te krijgen van de schaduwbomen heb je de kroondiameter of het
kroonvolume nodig. Deze worden nu nog niet in onze GBI-database geregistreerd. Er is geen
praktische noodzaak om dit te registreren en kan mogelijk worden ingekocht bij een specialistisch
bureau, maar wordt voor dit onderzoek echter niet meegenomen. De boomhoogte wordt nu wel
geregistreerd omdat dit noodzakelijk is om de kosten voor snoei te bepalen die afhankelijk is van het
type hoogwerker dat gebruikt wordt. Per boomsoort kan ook worden bepaald welke eindbreedte een
boom kan bereiken, aanvullend op dit onderzoek kan dat inzichten geven in eventuele overlast in de
toekomst. Wel kan nu bij specifieke situaties worden bekeken welke bomen in de toekomst overlast
kunnen geven. Bij nieuwe aanplant wordt de boomsoort al afgestemd op de afstand tot de gevels en
de tuinen.
Bomen met overmatige blad- of vruchtval
Bomen laten van nature vruchten en bladeren vallen. Pas wanneer de conditie van de boom
verslechtert zal de vruchtval (en soms ook de bladval) toenemen. De selectie van bomen met
overmatige blad- en vruchtval is gefilterd op bomen met een conditie slecht of onvoldoende. Ook
moet de boom een grootteklasse van 1e grootte hebben en moet de afstand tot de tuin 0 tot 5m zijn.
De boomhoogteklasse is 12-18, 18-24 of <24m. Bij bomen met een slechte conditie is de groei
gestagneerd en heeft de boom mogelijk afstervingsverschijnselen. Een natuurlijke reactie van de
boom op een verslechterde overlevingskans is noodbloei, waarbij er extra vruchten worden
geproduceerd.
Luisgevoelige bomen
Veel boomsoorten zijn in lichte mate gevoelig voor luisoverlast. Omdat vooral de Lindesoorten extra
gevoelig zijn is gefilterd op het geslacht Tilia. Lindebomen zijn tevens vaak vormbomen en niet altijd
groter dan 6 meter. Omdat luisoverlast ook een reëel probleem kan zijn bij kleinere Lindes is de
standaardfilter van de boomhoogteklasse hier niet van toepassing.

7.3

Bijlage 3: validiteit kaartselecties
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Boomveiligheidscontrole
Elke boom in de Gemeente Stichtse Vecht wordt eens in de drie jaar gecontroleerd tijdens de
boomveiligheidscontrole. In de drie jaar tussen twee controles in, kan er veel veranderen aan de
boom, denk bijvoorbeeld aan stormschade of noodbloei. Het moet daarom niet vanzelfsprekend zijn
dat de gegevens van elke boom overeenkomt met de werkelijkheid. Het is aannemelijk dat dit bij het
grootste deel van de bomen wel het geval is, maar fouten zijn niet uit te sluiten.
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Foutmarges
Omdat bijna alle bomen aan een van de bovengenoemde selecties voldoen is het niet
vanzelfsprekend dat deze bomen allemaal overlastbomen zijn. Voornamelijk wanneer meerdere
bomen in een klein gebied binnen dezelfde selectie vallen, of wanneer een boom in meerdere
selecties voorkomt is het aannemelijk dat deze boom of bomen tot overlast zijn voor de
omwonenden. Ook zijn er kleine foutmarges in de selecties die lastig uit de selectie te filteren zijn
zonder de algemene correctheid aan te tasten. Wanneer bijvoorbeeld een boom binnen de selectie
boom met overhangende takken valt, kan het zijn dat de boom op precies 5m van de tuin af staat en
7m hoog is, waardoor het niet meer aannemelijk is dat de kroon tot over de perceelgrens reikt. Het
inkorten van de afstand tot de tuin of het verhogen van de boomhoogte zal ervoor zorgen dat veel
bomen met een aannemelijke kans op overlast ook uit de selectie verdwijnen.
Ook de boomsoort heeft invloed op de ervaring van overlast. Er zijn binnen de Gemeente Stichtse
Vecht ongeveer 455 verschillende boomsoorten te vinden, wat het lastig maakt te filteren op soort en
ondersoort per type overlast. Waar de ene soort grotere vruchten laat vallen en de andere kleinere
kan dus dit een grote invloed hebben op de beleving van omwonenden.

