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Geachteheer,mevrouw,
Zoals u wellichtweet bestondal enige t'rjdhet voornemenom het vereistevan een
bomen.Hiertoewas
voor het rooienvan bomente beperkentot waardevolle
kapvergunning
De inventarisatie
zijn.
te
karwei
flink
een
Dat
bleek
voeren.
te
uit
een
inventarisatie
fretnodig
bomenop
waardevolle
alle
lijst
met
tot
een
beperkt
gereed
voorlopig
dochblijft
is in ontwerp
toegevoegd
ook
aan
daar
zullen
stadium
later
ln een
en bedrijven.
grondenvan farticulieren
bomendie staanin de openbareruimte.
wordende (andere)waardevolle
van de lijst is alleen voor de op die lijst genoemdebomen een
Na vaststelling
vereist,evenalsvoor alle bomen in de openbare
(kapvergunning)
omgevingsvergunning
ruimte.
mag zoveel zorg, betrokkenheiden
en terreinbeheerders
Van overheidsinstanties
zondernoodzaakbomenrooien.In dit
niet
zij
verwachtwordendat
verantwoordelijkheid
buitende bebouwdekom een
verbandwijzenwij er op dat voor het rooienvan houtopstand
benodigdis. De
meldingis-vereisiingevolgede Boswetdan wel een aanlegvergunning
ontwerp lijst (met bijbehorendetoelichtingen detail tekeningen)ligt met ingang van
gedurende
2 maandenvooreen iederter visieop het
25 novemberaanstaande,
dondeidag,
die tijd kan een iedervoorstellen
Gedurende
Heinkenszand.
te
gemeentehuis
van Borsele
wij u daartoeuit.
nodigen
Gaarne
àoenom de lijstaante vullenof te wijzigen.
is bijgevoegd.
overzichtstekening
en eenalgemene
De ontwerplijstmeteentoelichting
kunnen
buitengebied)
per kern(inclusief
het bijbehorende
Detaillijstenen tekeningen
Eenen anderligtuiteraard
geraadpleegd
wordenop de sitevan Borsele(www.borsele.nl)
tijdensde openstellingsuren
óokvooreen iederter visieop hetgemeentehuis
(tel.01131238418)
Woonomgeving.
is de heerJ. Krijgervande afdeling
Contactpersoon
groet,
Metvriendelijke
van Borsele,
en wethouders
burgemeester
Woonomgeving,
namenshen,hoofd.afd
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Bijlagen:

Toelichtingop de Inventarisatievan waardevollebomenop grondenvan particulieren,
bedrijvenen grenslinden.
Inleidinq
lastenen vereenvoudiging
van
In het kadervanvermindering
vanadministratieve
proceduresheeftde raadeerderte kennengegevenhetvereistevan een kapvergunning
te
willenbeperken
aante kunnengeven
tot waardevolle
bomen.Alvorensdaartoepassing
plaatsvinden.Dieis recentafgerond.
moester eersteen inventarisatie
ecologische-,
monumentaleof
Bomenhebbeneen landschappelijke-,
cultuur(historische)-,
Zil zfin belangrijkvoormensen natuur.
belevingswaarde.
invloedop
Hetzijnkenmerkende
Bomenhebbeneen positieve
elementenin hunomgeving.
hetmilieu.Zij vormeneen biotoopvoorfauna,gevenbeschutting
en filterenstofen
bomente beschermen,
roetdeeltjes
in de lucht.Het is daaromvan belangom waardevolle
is aangewezen
als Nationaal
Landschap.
zekerin Borsele,omdatdeZakvanZuid-Beveland
Verordening
Voorhetbeschermen
van het bomenbestand
is in de AlgemeenPlaatselijke
in een enkelgevalwordtaan
APV)bepaalddat een kapvergunning
benodigdis. Behoudens
bomente
de handvandit beleideen vergunning
verleend.Dooralleende waardevolle
om een
beschermen
ontstaateen vereenvoudiging
en kanhetaantalaanvragen
kapvergunning
flinkafnemen.Enkelwanneer
bomenvoorkomen
op een lijstmetwaardevolle
bomenis een kapvergunning
nodig.Hetvorenstaande
betekentnietdatde bomendie niet
gevener
Betrokkenen
op dezelijststaannietmeervan betekenis
zijn,integendeel.
voortdurend
voorgroente hebben.Ookkanhetafgeleidwordenuit
blijkvanveelwaardering
de terughoudende
opstelling
daarwaarhetgaatom aanvragen
om een kapvergunning.
Medegeletop ervaringen
van anderegemeenten
hebbenwij er vertrouwen
in dat
rechthebbenden
van nietwaardevolle
bomendezenietzondernoodzaak
zullenrooien.
Wet-en reqelgeving
Boswet
De Boswetverplichteigenarenvan houtopstanden
hun
buitende bebouwdekomgrenzen
voornemen
Natuuren Voedselkwaliteit.
tot kapte meldenbij het ministerie
van Landbouw,
Bijnaaltijdwordtde eigenaarverplicht
te herplanten.
De Boswetis ondermeernietvan
toepassing
op houtopstanden
op ervenen in tuinenbinnende bebouwdekomen op
wegbeplantingen
en éénrijigebeplantingen
op of langslandbouwgronden,
beidevoorzover
populieren,
linden,paardenkastanjes,
bestaande
uit populieren
of wilgen,ltaliaanse
treurwilgen,
vruchtbomen
om boomgaarden.
Veelalwordtde aanvrager
en windschermen
verplicht
te herplanten.
Hetvorenstaande
buitende bebouwde
houdtin dat voorhetkappenvan houtopstanden
kom,naasthetdoenvan een melding,ookeen kapvergunning
nodigis.
Wet Ruimtelijke
Ordening
Ookde Wet Ruimtelijke
Ordeningbiedtde mogelijkheid
om in bestemmingsplannen
beperkende
bepalingen
op te nemenomtrenthet behoudvan houtopstanden.
Datis gebeurd
genieten
in hetbestemmingsplan
BorselsBuiten.Hetmerendeelvan
de dijken
een
bescherming
omwillevan hunwaarden.In de voorschriften
is daarombepaalddat hetrooien
vanbomengebondenis aan een aanlegvergunning.
Om de belangengoedte dienenwordt
steedsbepaalddat herplantdientplaatste vinden.
APV
Hetverbodin artikel79 e.v.van de APV heeftbetrekking
zowelbinnenals
op houtopstanden
buitende bebouwde.
Hetverbodgeldtondermeernietvoorwegbeplantingen
en eenrijige

\
\

beplantingen
op of langslandbouwgronden,
beidevoorzoverbestaande
uit nietgeknotte
populieren
of wilgen,vruchtbomen
en windschermen
om boomgaarden
en bomenmeteen
stamdiameter
tot 20 cm.,gemeten1.3meterbovende grond.
Bepaaldis datde grenzenvan de bebouwde
komsamenvallen
metde grenzenvande
bebouwdekomingevolge
de Wegenverkeerswet.
Flora-en Faunawet
De Flora-en Faunawetis gerichtop de bescherming
van inheemseplant-en diersoorten.
Dezewet heeftook gevolgenvoor het rooienvan bomen.
Bijde ontwikkelíngen
en groenbeheer
rondbomenmoetgekekenwordennaarde
(onderanderede aanwezigheid
natuurwaarden
van beschermde
soorten)en de schadelijke
gevolgendie soortenondervindenbij de uitvoeringvanwerken.Werkenzoalshet snoeienen
rooienvan bomenmogendaaromníetin het broedseizoen
vanvogels(vanhalfmaartof eind
juli)wordenuitgevoerd.
Voorhet uitvoeren
vanwerkendie strijdÍgzijn metde Flora-en
Faunawetkanontheffing
wordenaangevraagd.
Inventarisatie
De Bomenstichting
beheerteen landelijkRegister
van Monumentale
Bomen.Hierinzijnalle
bomenopgenomen
die volgensde Bomenstichting
nationaal
van belangzijn.Hetbetreft
zowelgemeentelijke
bomenals bomenin eigendom
vanderden.Hetgaatom bomenmet
een hogeleeftÍjden met bijzonderewaarden.Het registerheeftgeenjuridischestatus.
In hetlandelijkregistermonumentale
bomenkomen32 bomenvoordie in Borselestaan.
Verderis gebruikgemaaktvan een in 1991doorde StichtingLandschapsverzorging
Zeeland,in onzeopdrachtgedaneinventarisatie
vanwaardevolle
bomen.
Dieinventarisatie
geactualiseerd.
is uiteraard
Eenaantalbomenblekente zijngerooídterwijl
een aantalanderebomenzijnuitgegroeidtot waardevolle
exemplaren.
Griteria
Van belangin zijnalgemeenheid
is dat de bomeneengoedeconditiehebbenen zichop een
standplaats
voldoende
kunnenontwikkelen.
a. de boommoetkarakteristiekzijn in relatietot de standplaats(landschapselement
en
typerende
vormvoorde dorpsaankleding).
De boommaggeenonherstelbare
conditiehebben.De boomis doorzijnleeftijden verschijningsvorm
onvervangbaar
voorhet karaktervan de omgeving,
b. de boommoetbeeldbepalendzijnvoorde omgeving.Doorhun leeftijdmoeten
beeldbepalende
bomeneen structurerend
elementvormenvoorde ruimtewaarindie
staatdanwel een relatiehebbenmetbebouwing,
c. de boomis dendrologisch(zeldzaam)
van bijzondere
waarde.Dangaathetom een
zeldzaamheid
of variëteitof een bijzonderegroeivormals gevolgvan natuurlijke
oozaken,
d. de boomheefteen cultuurhistorischwaarde. De boomheefteen venrevenheid
metde geschiedenis
van de omgeving.
Hiertoedienenookgerekendte worden
herdenkingsbomen
en markeringsbomen,
zoalsgrensbomen
en bakenbomen,
e. de boomheefteen natuunnraarde.
De boomheeftbetekenisdoordater zeldzame
plantenof dierenin leverendanwel maaktonderdeel
uit van een ecologische
hoofdstructuur,
f. de boomheefteen monumenÍaal karakter.Voorwaardeis dat de boomis
opgenomen
in de lijstvan monumentale
bomenvan de Bomenstichting,
g. de boomis zeldzaam.De dikte,leeftijdof hoogtemoetdan bijzonderzijn in de
gemeente,
de regioof de provincie.
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Doublures
om hetvereistevaneen
mogeblijkendat,ondankshetvoornemen
Uithetvorenstaande
kapvergunning
af te schaffen,er nogvoldoendewaarborgenzijn tegenhet ongebreideld
en
wordtgroenzoweldooronzeinwonersals,ondernemingen
kappen.Daarenboven
instellingen
hooglijkgewaardeerd.
vereistis danwel een melding
Tot nu toe is prakt'rjk
datwanneereen aanlegvergunning
geen
gedaan
wordt,
kapvergunning
meerverleendwordt. Strikt
ingevolge
de Boswet
er
genomenzijn het enerzijdsdoubluresdochanderzijdsvormthet een extrawaarborgtegen
illegaalkappen.
Uitqezonderdvan de inventarisatie
bomenop qrondenvan
op de waardèvolle
De inventarisatie
heeftalleenbetrekkinq
particulieren.
bedriiven
en orenslinden.Dusnietop (andere)bomendiestaanin de
openbareruimte.Bomenin de openbareruimtebinnende bebouwdekomwordenbeheert
de
doorde gemeenteen die buitende bebouwdekomdoorhetwaterschap,
en onderhouden
provincie,
Zeeland
zoalsde StichtingLandschapsbeheer
het Rijkdanwel teneinbeheerders,
in
boombeplantingen
Vaakgaathetdanom wegbeplantingen,
en hetZeeuwsLandschap.
plantsoenen,
grenslinden
zoveel
en
terreinbeheerders
e.d.Praktijkis datoverheidsinstanties
en betrokkenheid
aande dag leggendat zij nietzondernoodzaak
zorg,verantwoordelijkheid
buitende
bomenrooien.Verdervormteenwaarborgdat voorhetrooienvan houtopstand
de Boswetdan wel een aanlegvergunning.
bebouwdekomeen meldingvereistis ingevolge

BOOMSOORT
De boomsoort
is een belangrijk
criterium
vooropnameop de lijstvanwaardevolle
bomen.
Hieronder
volgteen opsomming
vande soorten.
Spaanseaak
Als inheemsesoortheeftdezeboomeen hogeecologische
waarde.Hetis een soortdieveel
voorkomtin plantsoenen,
dijkbeplantingen.
Zeldenzietmeneen solitair,bv. in Ellewoutsdijk.
esdoorn
Komtweinigvooralswaardevolle
boom.Op hetlandgoedLandlustte Heinkenszand
staan
enkelewaardevole,
monumentale
exemplaren.
zilveresdoorn
Vandezesoortzijner nietveelwaardevolle
exemplaren.
De grootstestaanin de pastorietuin
te Kwadendamme.
rodepaardekastanie
komtvoorop erven,minderalgemeenalsde wittepaardekastanje.
De laatsejarenzijner
exemplaren
aangetast
doorde kastanjeziekte.
wittepaardekastanie
Dit is de meestalgemenesoortop erven.Hetis een boomdie meestalals solitairof als
groepaangeplant
werd.Verderzietmendezesoortalswegbeplanting
of als dorpsboom.
Eenbijzonder
voorbeeldis de kastanjebij de klapboom
te Oudelande.
Veelbomenvan dezesoortz'tjnde laatstejarenafgestorven
en gerooidomwillevande
aantasting
doorde kastanjeziekte,
bijvoorbeeld
aande Kerklaante Heinkenszand.
zwarteels. ruweberk.zachteberk
Vandezesoortenzijngeenwaardevolle
exemplaren
aangetroffen.
Hetzijnsnelgroiende
soortenmeteen relatiefkortelevensduur.
haaobeuk
Komtvoorals solitairboom.
Eengrootexemplaar
staatop de Ringte Nieuwdorp.
tammekastanie
Dezesoortkomtweinigvoor.
meidoorn
Ditis een algemeen
voorkomende
soort.Veelexemplaren
staanin heggenof als
uitgegroeid
uit een heg.Ooksolitairbomen
komenvoor.Eenbelangrijke
bedreiging
is
bacterievuur.
beuken bruinebeuk
Dezesoortkomtalgemeenvoor,in parkjesen op erven.Eenbijzonderexemplaar,
een
treurbeukstaatop de begraaÍplaats,
Kerkdreefte Heinkenszand.
jarengerooiddooraftakeling.
Enkelewaardevolle
beukenzijn in de afgelopen
Belangrijke
aantasting
zijnde beukenbladluis
en de beukenwolschildluis.
Eenandereoozaak van
achteruitgang
zijnuitdroging
in drogezomers.
ES

Dezesoortkomtalgemeenvoor,alsweg-en dijkbeplantingen.,op
ervenplantsoenen
en in
tuinen.De ze soortheeftalgemeeneenslechtevitaliteit
dooruiteenlopende
aantastingen.
Categorie1. De Bomenstichting
bepaaltwelkebomenop een nationalelijstvanwaardevolle
bomengeplaatst
worden.

hulst
Eengroenblijvende
soort.Komtzeldenvoor.
walnoot
Dezesoortkomtveelvoorop ervenen in boomgaarden.
Op zeker50 % vande ervenstaan
walnoten.Om dezeredenzijnenkelde uitzonderlijk
waardevolle
exemplaren
op de lijst
opgenomen.
appel
Komtbijzonder
veelvoorop erven.Enkelde zeerwaardevolle
appelszijnopgenomen
op de
lijst,hetgaatmeestalom solitaireexemplaren.
plataan
algemeenalswegbeplanting
en in plantsoenen.
Devitaliteitis algemeengoed,doch
wisselend
dooraantasting
doorbladvlekkenziekte
en schimmelaantasting.
qrauweabeel
Komthieren daarvooralswegbeplanting
of als solitair.
populieren
Europese
en Amerikaanse
Ditzijnalgemeenvoorkomende
boomsoorten,
vooralalsweg-en dijkbeplantingen,
op erven,
in bosjes.Hetzijnbomenmet een kortelevensduur.
jarenzijnverschillende
De afgelopen
dijkbeplantingen
vervangen.
zwartepooulieren
Eenverdwijnende
populier.Dezewordtnog nauwelijks
soortis de ltaliaanse
aangeplant.
Het
zijnbomenmeteen hogereecologische
betekenis
tegenover
de Europeseen Amerikaanse
populieren.
kers
Eenalgemeenaangeplante
boomsoort,
vooralin boomgaarden.
pruim
Komtalgemeen
voorin boomgaarden.
vleuqelnoot
Eenweinigvoorkomende
soort.
peer
Eenzeeralgemeneboomsoortin tuinenen boomgaarden.
Opmerkelijk
zijnde leiperen.
zomereik
Komtveelvoorin wegbeplantingen,
bosjes,solitair,in plantsoenen
en in tuinen.Er zijn
weÍnigoudereeiken.
schietwilq
komtvoorals weg-en dijkbeplanting,
erfbeplanting.
Er zijnweinigbomenuitgegroeid
tot
monumentale
bomen.
Dezesoortkomtveelvoorals knotwilg.Danzijnzij weerwaardevolvoornatuurbehoud.
kraakwilq
zuiverekraakwilgis eerderzeldzaam.Dezesoortkomtwetvoor gemengdmet schietwilg.
treurwilq
Komenvrijveelvoor:in plantsoenen,
in tuinenen op erven.

Taxus
Algemeenvoorkomenop: begraafplaatsen,
tuinenen in plantsoenen.
Opmerkel'tjk
zijn enkele
lijnvormigaangeplante
taxussenop begraafplaatsen
Hoedekenskerke
en Heinkenszand.
linden
komenveelvuldigvoor.Vooralde grenslinden
nemeneen belangrijkeplaatsin, in zulke
aantallendat dit voor Nederlanduniekis. Ook zijner solitairen,wegbeplanting.
kleinbladioe
linde
komtveel als grenslindevoor.
hollandse
linde
qrootbladioe
linde
zilverlinde
oladdeiep
Hollandseiep : veqetaen belqica
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