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1 Verklarende woordenlijst 

ANB Agentschap voor Natuur en Bos 

AWV Agentschap Wegen en Verkeer 

BEA Boomeffect Analyse 

BPA Bijzonder Plan van Aanpak 

CIPP Cured In Place Pipe 

ETT European Tree Technician 

ETW European Treeworker 

GEN Grote Eenheid Natuur 

GENO Grote Eenheid Natuur in Ontwikkeling 

GRB Grootschalig Referentiebestand 

GRS Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

GRUP Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

HDPE High Density Polyethylene 

HPG Harmonisch park- en groenbeheer 

IVON Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk 

TEEB The Economics of Ecosystems and Biodiversity 

KLE Kleine landschapselementen 

LAI Leaf Area Index 

MBP Milieubeleidsplan 

MPS-gecertifieerd More Profitable Sustainability 

MTA Mycological Tree Assessment 

RUP Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

TBBZ Totale Boombeschermingszone 

VEN Vlaams Ecologisch Netwerk 

VTA Visual Tree Assessment 

VVOG Vereniging voor Openbaar Groen 
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2 Algemene inleiding – Opzet 

2.1 Reikwijdte / Toekomst 

 

Het voorliggend bomenbeleidsplan beschrijft de strategie die de stad gekozen heeft om voor 

een langere periode (25 – 50 jaar, met een 10-jaarlijkse herziening) de krijtlijnen voor het boom-

beheer uit te zetten. 

 

Sprekend over de toekomst moet voorzichtig omgegaan worden met details, het zou kunnen 

blijken dat ontwikkelingen op verschillende terreinen een grote impact hebben op de dagelijkse 

realiteit. Dit betreft technische, biologische en sociale veranderingen. Het is de kunst om hieruit 

de 'zekerheden' te filteren, waarvan we vrij zeker kunnen zijn dat ze niet snel zullen veranderen.  

 

Een belangrijke daarvan is de nood van de mens aan groen in de leefomgeving. Bomen zullen 

daarin het grootste aandeel vormen en dit zal in de toekomst enkel maar toenemen.  

 

Technische details zullen in de nabije toekomst verfijnd worden of achterhaald blijken. Daarom 

is het belangrijk een open strategie aan te houden voor die zaken die meest aan verandering 

onderhevig zijn.1 

Mensen zullen zich blijven verplaatsen, en ze zullen dat te voet, met de fiets en met de auto blij-

ven doen. 

 

 
2.2 Reikwijdte / Inhoud 

 

Dit document geeft een antwoord op de vragen naar: 

 behoud van het huidige bomenbestand; 

 uitbreiding van het stedelijk bomenbestand. 

 

We omschrijven de bomenvisie van de stad zoals ze nu aanwezig is, verkennen welke strategie 

best kan gevolgd worden om de bestaande knelpunten op te lossen, en geven een aantal actie-

punten mee. 

 

De bestaande bomenvisie wordt gevoed door bestaande beleidsteksten van de stad, vertaald 

en aangevuld vanuit expertise uit de praktijk van bomenbeheer en een brede literatuurstudie. 

Het groenplan dat de stad in 2011 opmaakte is als leidraad gebruikt. 

 

 
2.3 Reikwijdte / Onderwerp 

 

Een bomenbeleidsplan heeft als onderwerp de bomen van een stad. Het gaat hierbij over  

individueel beheerde bomen, dus niet over bomen in bossen, houtkanten, ... 

 

Daarnaast gaat het in principe over alle bomen die mee het klimaat in de stad bepalen, dus niet 

enkel diegene die zichtbaar zijn vanop openbare plaatsen of bomen in op het openbaar domein. 

                                                                 
1 Dit is een belangrijke reden om voor technische beschrijvingen inzake beheer, aanplant, onderzoek ... eerder af te 

gaan op officiële documenten die gemakkelijk als leidraad kunnen dienen voor praktisch beheer. Daarnaast kan de stad 

uiteraard zelf gegevens bijhouden om de bestaande kennis op peil te houden (bijv. Technisch vademecum Bomen Har-

monisch Park- en Groenbeheer, verder VHPG) 
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Ook bomen op private plaatsen zijn, net als uiteindelijk alles op het grondgebied, onderhevig 

aan een aantal (wettelijke) bepalingen. Ook voor deze bomen zijn in het bomenbeleidsplan stra-

tegieën uitgewerkt. 

 

Parken krijgen een apart beheerplan waardoor zij buiten dit bomenbeleidsplan vallen. Ander-

zijds moet toch in aanmerking genomen worden dat ook voor de opsteller van een parkbeheer-

plan het stedelijk bomenbeleidsplan, en het omliggende groen een basis vormt.  

 

Een aantal strategieën zullen betrekking hebben op alle bomen van het grondgebied, het uitein-

delijke bomenbeheerplan heeft enkel de straatbomen als onderwerp en dan vooral deze in het 

stedelijk gebied. In het landelijk buitengebied is de problematiek meestal totaal anders en geldt 

in de meeste gevallen nog steeds het plantrecht.  

 

 
2.4 Bomenvisie / Groenvisie 

 

Bomen zijn een onderdeel van het hele groenverhaal. Visueel zijn ze structuurbepalend en kun-

nen daardoor als een ruggengraat worden beschouwd. Tegelijk zijn ze (net als een ruggen-

graat) extra gevoelig voor overbelasting en kwetsbaarder dan ander groen. Sommige doelstel-

lingen kunnen soms beter (goedkoper) vervuld worden met een andere groeninvulling dan en-

kel bomen, en vooral op korte termijn kan dit strategisch interessant zijn. Op lange termijn zijn 

duurzaam beheerde bomen het meest effectief en vervullen ze optimaal hun functies.  

 

De visie op groenbeheer is mee bepalend voor de realisatie van het toekomstig bomenbestand. 

Bepaalde visiepunten uit onderstaande tekst zullen dan ook niet enkel gelden voor de straatbo-

men, maar kunnen uitgebreid worden naar ander groen. Een uitgewerkt bermbeheer, plantsoe-

nenbeheer, parkbeheer, ... is dan ook noodzakelijk en moet in feite een holistische overkoepe-

lende en zo consequent mogelijke groenvisie worden. We proberen in de bomenvisie zo tech-

nisch mogelijk te blijven, maar moeten om keuzes te verduidelijken toch een aantal principes 

verduidelijken. 

 

 
2.5 Doelpubliek 

 

Een bomenbeleids- en beheerplan kan voor diverse belanghebbenden die in contact komen 

met dit levend erfgoed dienstig zijn. We denken hierbij aan de volgende instanties en actoren:  

 stadsdiensten Sint-Niklaas; 

 alle ontwerpers en ontwikkelaars die binnen het grondgebied van de stad actief zijn; 

 Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap Wegen en Verkeer, Agentschap Waterwegen 

en Zeekanaal; 

 nutsmaatschappijen 

 Aannemers die in opdracht van de stad werken uitvoeren; 

 polderbesturen; 

 milieuorganisaties, zoals regionale landschappen, bosgroepen, imkerverenigingen, natuur-

verenigingen; 

 initiatiefnemers van evenementen; 

 alle burgers van de stad. 
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3 Belang – beleidscontext   

3.1 Algemeen 

 
3.1.1 Wat is een bomenplan? 

 

Het bomenplan wil de cruciale plaats van bomen in de stad duidelijk maken en daar ook naar 

doen handelen, zowel ontwerp, aanleg en beheer. Het focust zowel op het behoud van het hui-

dige bomenbestand als het uitbreiden ervan. 

 

Het bomenplan bestaat uit 3 onderdelen: 

 

INVENTARISATIE 

 

In de inventarisatiefase wordt het actuele bomenbestand opgemeten, zowel op kwantitatief als 

kwalitatief vlak. De bomen worden individueel gelokaliseerd en gedetermineerd. 

Het gaat zowel over vaste gegevens (positie, code, soort, jaar, eindbeeld, status, boomspiegel, 

voorzieningen, enz.) als variabele gegevens (diameter, hoogte, flora- en fauna, gebreken, wa-

terlot, wortelopdruk, conditie, beheerfase, onderhoudstoestand, advies, knelpunten, opnemer, 

opname datum, enz.) 

 

 

BOMENBELEIDSPLAN (VISIE) 

 

In het bomenbeleidsplan wordt een visie voor de komende 25 à 50 jaar vastgelegd om een toe-

komstgericht, gevarieerd, duurzaam en kwalitatief goed en gezond bomenbestand te bekomen 

en te behouden.  

 

We onderscheiden 3 doelstellingen: 

 Doelstelling met betrekking tot het behoud van het bomenbestand. 

 Doelstelling met betrekking tot de uitbreiding van het bomenbestand. 

 Rekening houden met de aanwezige beperkingen (Ruimtelijke beperkingen of begrenzin-

gen die niet specifiek voor bomen geformuleerd werden, maar er wel invloed op hebben). 

 

Niet bij alle nieuwe bomen zal een optimale standplaats gerealiseerd kunnen worden. Het zal 

aangewezen zijn om zoveel mogelijk duurzame standplaatsen te realiseren zodat het bomenbe-

stand voornamelijk uit duurzame bomen bestaat. 

 

Volgende parameters worden vastgelegd: 

 grootte en takvrije stamlengte; 

 soortsamenstelling; 

 eindbeeld; 

 duurzaamheid: kies een kwaliteitsboom, plantput, bodemkwaliteit, enz.; 

 gewenst plantverband: afstanden in de rij en aantal rijen, groepen of geen verband; 

 voorzieningen: boomkorven, boomroosters, enz.; 

 specifieke wensen: sierwaarde bloei, sierwaarde herfstkleur, zouttolerantie, enz. 

 

BOMENBEHEERPLAN (BEHEERMAATREGELEN) 
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Het beheerplan somt de maatregelen en projecten op voor de eerste 4 tot 6 jaar, rekening hou-

dend met andere reeds geplande inrichtingsmaatregelen. Aan het eind van die periode vindt er 

een evaluatie plaats en wordt het plan eventueel bijgesteld voor de daarop volgende beheerter-

mijn. 

 

 
3.1.2 Waarom een bomenplan? 

 

Aan de hand van de waardebespreking van bomen kunnen we vaststellen dat het behoud van 

een kwalitatief bomenbestand essentieel is. Toch krijgen bomen dikwijls een ondergeschikte rol 

en moeten ze vaak wijken voor diverse sectoren (bv. wegen, bebouwing, nutsleidingen,…). 

 

Aangeplante bomen hebben dan meestal ook een beperkte levensduur omdat de omgevings-

factoren (ondergrondse en bovengrondse ruimte, toepassing van de verharding, …) onderge-

schikt zijn aan de noden van de boomsoort en door een gebrek aan een duidelijke visie en een 

kwalitatief beheer. 

 

Hoe groter de boom hoe meer potentiële effecten de boom kan leveren. Willen we nog (grote) 

bomen langs straten en op pleinen, dan moet vanaf de ontwerpfase rekening gehouden worden 

met bomen en moeten alle mogelijke maatregelen genomen worden om ze maximale groei- en 

ontwikkelingskansen te geven. Ook moet na de aanplant een kwalitatief beheer met expertise 

uitgevoerd worden. 

 

 
3.1.3 Doelgroep 

 

De stad Sint-Niklaas wenst een plan dat duidelijke handvaten biedt voor een integraal kwali-

teitsplan dat als doel heeft: 

 het behouden van het bomenbestand; 

 de verdere ontwikkeling van het bomenbestand. 

 

De opmaak en de uitvoering van een bomenplan moet bijdragen tot het verlenen van de her-

kenbaarheid en identiteit aan de lijninfrastructuur van Sint-Niklaas.  

De consequente uitwerking van basiskeuzes met betrekking tot inrichting en boomkeuze kan 

hierbij een belangrijk toetsingskader en hulpmiddel zijn voor de diensten en ontwerpers die een 

inbreng leveren in de publieke ruimte. Het eindbeeld is een samenhangend beeld in een conse-

quent geheel voor het gehele grondgebied van de stad.  

 

 
3.1.4 De waarde van bomen2  

 

Bomen zijn zeer belangrijk voor mens, natuur en milieu. Ze zorgen voor beschutting en voedsel 

aan andere organismen waardoor ze een uniek biotoop creëren. Een grote verscheidenheid 

aan boomsoorten en variëteiten heeft een positieve invloed op de biodiversiteit en kan zorgen 

voor een natuurlijke bestrijding van plagen in bomen. Dit levert een besparing op bestrijdings-

middelen. 

 

Lineaire elementen (bomenrijen, dreven, …) kunnen als corridors dienen voor fauna om zich te 

bewegen doorheen het landschap of de stad (bv. voor vleermuizen). Tevens dienen deze ele-

menten als verbindingsnetwerk tussen grotere natuureenheden en connectiviteit tussen stad en 

buitengebied. 

 

Alle planten en bomen verwijderen stof en gasvormige verontreiniging uit de lucht, bij regen 

wordt alles opnieuw schoongespoeld. Niet alleen naalden en bladeren maar ook de stam, tak-

ken en twijgen vangen fijn stof weg. 

 

                                                                 
2 Zie Bijlage 1 ‘California needs urban forests’ 
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Een boom met een stamdiameter van +/- 30cm vangt ongeveer 100g PM10 per jaar. Een vol-

wassen boom vangt ongeveer 1.4kg PM10 per jaar. 100g PM10 staat gelijk aan een gemid-

delde auto welke 1500km aflegt, 1.4kg is daarmee gelijk aan 20000km. Een boom is in staat om 

gemiddeld 0.22 kg PM10 per jaar uit de lucht te halen. Dat komt neer op ongeveer €66 per jaar 

per boom aan besparing op gezondheidskosten. Sterfte geassocieerd met luchtverontreiniging 

is ongeveer 15 – 20% hoger in steden met hogere niveaus van luchtverontreiniging, dan in min-

der verontreinigde steden (EEA, 2013). 

 

De TEEB-stad-tool (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) maakt dit inzichtelijk. Het 

berekent de  economische waarde van groenblauwe oplossingen voor de verschillende baat-

houders in een gebied.3 

 

Ze staan garant voor waterberging en vermindering van afvoerpieken bij neerslag. Met zijn wor-

tels legt de boom een aanzienlijke hoeveelheid bodem vast. Ook het opvangen van regendrup-

pels door het bladerdak heeft een gunstig effect op erosie. Daarnaast neemt een boom tijdens 

het groeiseizoen een aanzienlijke hoeveelheid water op en voorkomt zo (plaatselijk) waterover-

last. 

Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat groen, en zeker bomen, een belangrijke factor is 

voor de fysieke en psychische gezondheid van de mens. 

 

In de wetenschappelijke publicatie ‘Morbidity is related to a green living environment’ van Jo-

landa Maas (Vu Medisch Centrum) wordt het verband aangetoond tussen een groene woonom-

geving en het aantal keer dat de mensen op huisbezoek kwamen met betrekking tot 24 ziekten. 

Bij 15 van 24 onderzochte ziekten was bij meer groen de prevalentie significant lager. Voor de-

pressie geldt dat bij een gemiddelde prevalentie van 1% meer groen leidt tot 1 depressiepatiënt 

minder per 10.000 inwoners. 

 

Ook voor kinderen kan de natuur gebruikt worden voor educatieve doeleinden. Ze kunnen actief 

veranderingen in de natuur beleven, zoals bomen door de seizoenen heen meemaken en leren 

hoe bloemen en vruchten ontstaan. Een groene woon-, school- en speelomgeving heeft ook 

een positieve invloed op de motorische ontwikkeling, het speelgedrag en de creativiteit van kin-

deren. 

 

Werknemers van bedrijven in een groene omgeving en/of met  veel kantoorgroen zijn minder 

vaak ziek. Dit kan een ondernemer tot €837 per werknemer per jaar aan kosten schelen. Ook 

patiënten genezen tot 10% sneller in ziekenhuizen met uitzicht op groen. Dit zorgt voor een 

snellere beschikbaarheid van kamers om andere patiënten te kunnen opnemen. 

 

Zeker binnen steden hebben bomen een gunstig effect op de hogere temperaturen, het zoge-

naamde hitte-eilandeffect. In nabijheid van huizen zorgen ze voor schaduw , beschutting en ab-

sorptie van geluid. 

 

Recreanten en toeristen worden aangetrokken door groene steden, horeca en handelszaken 

hebben hier baat bij. Ze kunnen tevens voordeel halen uit de geluidsreductie die groen biedt, 

omwille van het geluid dat door hun bedrijf of activiteit wordt geproduceerd en daardoor gecon-

fronteerd worden met klachten. 

 

Ze kunnen ook een symbolische erfgoedwaarde (bv. geboortebomen, vrijheidsbomen, kapelbo-

men en vredesbomen) of structurele waarde dragen (bv. grensbomen, bomenrijen, toegangsbo-

men …), ze leveren belevingswaarde door hun kleur, textuur en vorm. Uit onderzoek blijkt dat 

woningen in een groene omgeving 4 tot 14% financieel meer waard zijn dan woningen in een 

niet groene omgeving. Hierbij gaat het wel om groen van hoge kwaliteit, waarmee gedoeld 

wordt op een hoog onderhoudsniveau en een hoge sierwaarde. 

 

                                                                 
3 http://www.teebstad.nl/ 
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Verder kunnen bomen ook een belangrijke verkeerskundige waarde hebben. Laanbomen en in-

dividuele bomen kunnen een snelheidsremmend effect hebben waardoor de veiligheid, vooral 

voor zwakke weggebruikers, verhoogt. Ook kunnen ze als fysische scheiding tussen bv. fiets-

pad en rijweg ingezet worden.   

 
Tabel 3-1. Waarde van bomen 

Effect Beschrijving 

Luchtkwaliteit Wegfilteren van stof en luchtverontreiniging 

Microklimaat 
Beperking van temperatuur extremen (door schaduw en luwte).  

Bevochtiging van de lucht: koeler en aangenamer 

Waterbeheer Waterberging en vermindering van afvoerpieken bij neerslag 

Energiebesparing Vermindering warmteverliezen (luwte) en noodzaak koeling 

Waarde onroerend goed Hoger in de nabijheid van groen 

Gezondheid 
Mogelijkheden voor ontspanning en beweging.  

Dragen bij tot de psychische gezondheid. 

Biodiversiteit Leefmogelijkheden voor vele organismen 

Beperken broeikaseffect Vastlegging van CO2 

Landschap Afscherming van verkeer en industrie 

Esthetisch Verfraaiing van straat en wijk 

Erosie 
Wortels houden bodem vast.  

Opvangen van regendruppels door bladerdak. 

Verkeer 
Snelheidsremmend effect 

Fysische scheiding tussen gebruikersgroepen 

 

 
3.1.4.1 Richtlijnen van het harmonisch park- en groenbeheer (HPG) 

 

In het HPG staan 6 basisprincipes centraal: 

 Duurzaamheid 

 Dynamiek 

 Diversiteit 

 Mensgerichtheid 

 Natuurgerichtheid 

 Milieugerichtheid 

 

Straat- en laanbomen zijn omringd door harde infrastructuren die hun groeikansen beperken en 

zelfs bedreigen. Principes zoals ‘behoud van de standplaatsgeschiktheid’ of ‘de basis voor de 

aanleg wordt bepaald door inheemse boomsoorten’ kunnen niet altijd voor straat- en laanbo-

men toegepast worden. 

 

Er moet steeds op de omstandigheden gelet worden: bomen moeten voldoende garanties heb-

ben om te groeien en om een bepaald kwaliteitsniveau te bereiken.  

 

Essentieel is dat bomen pas op lange termijn volgroeid zijn. Het beheer moet hierop afgestemd 

worden. Bij de aanleg moet rekening gehouden worden met de ruimte die een volwassen boom 

zowel boven- als ondergronds nodig heeft. 

 

(zie het technisch vademecum voor bomen voor de verdere toelichting van de 6 basisprinci-

pes)4  

 

  

                                                                 
4 https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/technisch-vademecum-bomen-harmonisch-park-en-groenbeheer 
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3.2 Beleidscontext 

 
3.2.1 Bomen in de huidige wetgeving 

 

In dit onderdeel worden juridische bepalingen opgelijst die te maken hebben met het behoud en 

de uitbreiding van het bomenbestand. Ze hebben rechtstreeks invloed op het beschermen, aan-

planten, beheren en onderhouden van bomen. Dit kunnen zowel locatiespecifieke als algemene 

bepalingen zijn. 

 

3.2.1.1 Veldwetboek (7 oktober 1886) 

 

Groenvoorzieners, zowel openbare als private, worden bijna dagelijks geconfronteerd met de 

bepalingen van het veldwetboek. Een wetgeving die dateert van het einde van de negentiende 

eeuw. Mag men werkelijk de wortels van een boom doorhakken ter hoogte van de perceel-

grens? Mag een gemeentebestuur bomen aanplanten op minder dan 2 meter van de grens van 

naburen?  

 

Enkele wetgevingen omtrent rooien, snoeien en aanplanten van bomen: 

 Art. 34. Bomen die in een gemene haag staan, zijn eveneens gemeen; ook bomen op de 

scheidingslijn van beide erven worden geacht gemeen te zijn, tenzij het tegendeel blijkt uit 

een titel of een voldoende bezit; sterven die bomen af of worden zij gekapt of gerooid, dan 

worden zij bij helfte verdeeld… Iedere eigenaar heeft het recht te eisen dat de gemene 

bomen gerooid worden. 

 Art. 35. Hoogstammige bomen mogen slechts op een door vast en erkend gebruik bepaalde 

afstand geplant worden; bij ontstentenis van zodanig gebruik mogen hoogstammige bo-

men slechts op twee meter, andere bomen en levende hagen slechts op een halve me-

ter van de scheidingslijn tussen twee erven worden geplant. 

Uitzondering hierop vormen de fruitbomen van welke soort ook. Deze mogen als leibomen 

aan elke kant van de muur tussen twee erven, geplant worden zonder dat een afstand in 

acht wordt genomen. 

Is die muur niet gemeen, dan heeft alleen de eigenaar het recht hem als steun voor zijn lei-

bomen te gebruiken. 

 Art. 36. De nabuur kan de rooiing eisen van bomen, hagen, heesters en struiken die op een 

kortere afstand geplant zijn dan de wet bepaalt. Indien er geen klacht is ingediend na dertig 

jaar, kan men niet meer eisen dat de boom weggenomen wordt. 

 Art. 37. Degene over wiens eigendom takken van bomen van een nabuur hangen, kan de 

nabuur noodzaken die takken af te snijden. 

Degene wiens erf wortels doorschieten, mag ze aldaar zelf weghakken. 

Het recht om de wortels weg te hakken of de takken te doen afsnijden verjaart niet. 

 
3.2.1.2 Plantrecht 

 

Het plantrecht is ontstaan uit het feit dat de landwegen vroeger eigendom waren van de aanpa-

lende eigenaars. Sinds de Wet op de buurtwegen bezitten zij het plantrecht tussen de weg en 

hun aanpalende grond. De aangeplante bomen zijn eigendom van de eigenaars. 

Het plantrecht kan tenietgaan/overgedragen worden. De reglementering verschilt voor wegber-

men in eigendom van het aanpalende erf en wegbermen in eigendom van de gemeente. Voor 

wegbermen in eigendom van het aanpalende erf kan het plantrecht tenietgaan door on-

bruik. Een gemeente kan het planrecht voor die bermen enkel verwerven als ze zelf bo-

men aanplant en de eigenaar zich daar niet tegen verzet. Als een eigenaar gedurende 30 

jaar geen bomen aanplant, vervalt zijn plantrecht. 

De eigenaar kan zijn plantrecht vrijwillig afstaan aan de gemeente, door middel van een over-

eenkomst. Wil de overheid het plantrecht van de eigenaar overnemen zonder overeen-

komst, dan kan dit enkel door onteigening en een schadevergoeding. 
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3.2.1.3 Natura 2000 

 

De Vogelrichtlijn is in 1979 door de lidstaten van de EU goedgekeurd en heeft tot doel alle wilde 

vogels en hun belangrijkste habitats in de hele EU te beschermen. In 1992 hebben de lidstaten 

van de EU de Habitatrichtlijn goedgekeurd. De maatregelen die krachtens deze richtlijn worden 

ingevoerd ter bescherming van de natuur in Europa, zijn vergelijkbaar met die van de Vogel-

richtlijn, maar hebben betrekking op een veel groter aantal zeldzame, bedreigde of inheemse 

habitats, inclusief duizenden dieren- en plantensoorten. 

 

 

 
Figuur 3-1. Natura 2000 gebieden 

 

Activiteiten waarvan niet op voorhand zeker is dat ze geen gevaar voor de instandhou-

dingsdoelstellingen5  leveren zijn vergunningsplichtig. Een vergunning wordt pas verleend 

als zekerheid is verkregen dat er geen gevaar voor de instandhoudingsdoelstellingen dreigt6 bv. 

voor vleermuizen. Mogelijk worden hierbij ook voorwaarden aan de uitvoering van de activiteit 

gesteld. 

 

 
3.2.1.4 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (21 oktober 1997) 

 

Dit decreet geeft in art. 13 de Vlaamse Regering de opdracht alle mogelijke maatregelen te ne-

men voor het natuurbehoud, o.a. voor de bescherming, de instandhouding en ontwikkeling van 

kleine landschapselementen (KLE). 

 

‘WIJZIGINGEN’ VAN (HOUTIGE) KLE ZIJN VERBODEN WANNEER7: 

 holle wegen; 

 graften; 

 KLE die vaak houtige vegetaties vertonen; 

 KLE in afgebakende GEN (grote eenheden natuur) en GENO (grote eenheden natuur in ont-

wikkeling). 

 

                                                                 
5 https://www.natura2000.vlaanderen.be/ 
6 Hoofdstuk V. Gebiedsgericht beleid. Art. 30. - https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=4597 
7 Op het verbod zijn echter een hele reeks uitzonderingen gesteld, identiek met die voor de natuurvergunning en mel-

ding. 
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EEN NATUURVERGUNNING IS VEREIST VOOR HET WIJZIGEN VAN KLE (ROOIEN OF ANDERSZINS VERWIJ-

DEREN, HET BESCHADIGEN VAN HOUTIGE BEPLANTING EN DE BIJHORENDE VEGETATIE) IN VOLGENDE GE-

BIEDEN: 

 In volgende gebieden op de gewestplannen: 

 Natuurgebieden met wetenschappelijke waarde en natuurgebieden; 

 Parkgebieden; 

 Buffergebieden; 

 Bosgebieden; 

 Valleigebieden; 

 Brongebieden; 

 Agrarische gebieden; 

 Agrarische gebieden met ecologische belang of waarde; 

 Agrarische gebieden met bijzondere waarde; 

 Landschappelijk waardevolle agrarische gebieden; 

 Natuurontwikkelingsgebieden; 

 De met alle voorgaande gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden. 

o Binnen de beschermende duingebieden (in toepassing van het Duinendecreet); 

o In de watergebieden van internationale betekenis (Conventie van Ramsar); 

o In de speciale beschermingszones – Vogelrichtlijn; 

o In de speciale beschermingszones – Habitatrichtlijn; 

o In de gebieden van het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON). 

 

ONTHEFFINGEN OP DE VERBODSBEPALINGEN: 

 Woonpercelen/ bedrijfspercelen; 

 Vergunnen/ uitvoeren van vergunde werken bij zonevreemde woningen en bedrijven; 

 Waterloopbeheer in functie van natuurontwikkeling 

 Waterkering/ kustverdediging 

 Gebruik van bestrijdingsmiddelen  

 Ontginningen in daartoe voorziene bestemmingen (enkel algemene ontheffingen in GENO); 

 Normaal gebruik en onderhoud van nutsleidingen. 

 

 Art. 8. De Vlaamse regering neemt alle nodige maatregelen ter aanvulling van de bestaande 

regelgeving om over het gehele grondgebied van het Vlaamse Gewest de milieukwaliteit te 

vrijwaren die vereist is voor het behoud van de natuur en om het standstill-beginsel toe te 

passen zowel wat betreft de kwaliteit als de kwantiteit van de natuur. 

 

 Art. 14.  

 § 1. Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die manueel, met mechanische middelen 

of bestrijdingsmiddelen en met vaste of mobiele geluidsbronnen ingrijpt op of in de onmid-

dellijke omgeving van natuurlijke en deels natuurlijke habitats of ecosystemen, op water-

rijke gebieden, op natuurlijke en halfnatuurlijke vegetaties, op wilde inheemse fauna of 

flora of trekkende wilde diersoorten of hun respectieve habitats of leefgebieden, of op 

kleine landschapselementen, en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze habi-

tats, ecosystemen, waterrijke gebieden, vegetaties, fauna, flora of kleine landschapsele-

menten daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig geschaad, is verplicht om alle 

maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de vernie-

tiging of de schade te voorkomen, te beperken of indien dit niet mogelijk is, te herstellen. 

De bepaling van het vorige lid geldt eveneens ten aanzien van wie opdracht geeft tot de 

in dat lid bedoelde ingrepen.  

 § 2. De Vlaamse Regering kan codes van goede natuurpraktijk voor de bescherming, het 

beheer of de inrichting van de in § 1 bedoelde habitats, ecosystemen, waterrijke gebie-

den, vegetaties, fauna, flora of kleine landschapselementen vaststellen. Deze codes zijn 
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in beginsel vrijwillig toe te passen, doch kunnen een verplicht karakter krijgen door verwij-

zing ernaar in bindende bepalingen, zoals in beheerverplichtingen opgelegd door of ter 

uitvoering van dit decreet of het Bosdecreet, in natuurrichtplannen of in ter uitvoering van 

dit decreet of het Bosdecreet opgestelde beheerplannen. 

 

 Art. 26bis. §18. De overheid mag geen toestemming of vergunning verlenen voor een activi-

teit die onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken. 

 

 Art. 36.  

 § 1. De Vlaamse regering stelt de voorwaarden vast waaronder de terreinen van private 

personen of van rechtspersonen andere dan het Vlaamse Gewest of de Staat erkend 

kunnen worden als natuurreservaat.  

 § 2. (In de agrarische gebieden en de landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 

gelegen buiten de gebieden afgebakend in uitvoering van internationale overeenkomsten 

of verdragen betreffende het natuurbehoud of van akten betreffende het natuurbehoud, 

met inbegrip van Europese richtlijnen, vastgesteld op grond van internationale verdragen, 

kunnen natuurreservaten erkend worden als ze aan de volgende criteria voldoen). 

 1° ofwel zijn het gronden die een actuele hoge natuurwaarde hebben en weinig ge-

schikt zijn voor normaal landbouwgebruik in de betrokken landbouwstreek en waarvan 

de erkenning de agrarische structuur niet aantast; 

 2° ofwel zijn het gebieden met een hoge actuele of potentiële natuurwaarde en lage 

landbouwwaarde die in het kader van een goedgekeurd ruilverkavelingsplan of een 

goedgekeurd [1 landinrichtingsproject]1 hiertoe zijn aangewezen en waarvan de erken-

ning de agrarische structuur niet aantast. 

 § 3. (In de valleigebieden, de brongebieden, de agrarische gebieden met ecologisch be-

lang of agrarische gebieden met bijzondere waarde buiten het VEN en buiten de gebie-

den afgebakend in uitvoering van internationale overeenkomsten of verdragen betref-

fende het natuurbehoud of van akten betreffende het natuurbehoud, met inbegrip van  

Europese richtlijnen, vastgesteld op grond van internationale verdragen, kan de Vlaamse 

regering specifieke criteria voor erkenning vaststellen.) 

 § 4. In afwijking van § 2 komen alle bij de inwerkingtreding van dit decreet erkende na-

tuurreservaten en erkende natuurreservaten op terreinen die met een aankoopsubsidie 

van het Vlaamse Gewest werden aangekocht, in aanmerking voor verlenging, ongeacht 

de criteria van § 2. 

 § 5. De erkenning van een reservaat is geldig voor een periode van 27 jaar. Bij elke ver-

valdag van de erkenning kan zij voor een periode van 27 jaar worden hernieuwd. 

 § 6. De Vlaamse regering kan jaarlijks, binnen de perken van de begroting, subsidies ver-

lenen voor de huur, de beheerskosten en het toezicht in een erkend reservaat. 

 § 7. De Vlaamse regering stelt nadere regels vast voor de aanvraag, de hernieuwing, de 

uitbreiding en de intrekking van de erkenning, alsook voor het toekennen van de subsi-

dies. 

 

 De overheid mag geen toestemming of vergunning verlenen voor een activiteit die onver-

mijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in VEN kan veroorzaken. Concreet be-

tekent dit dat iedere vergunningsaanvraag met betrekking op het VEN of met impact op het 

VEN voor advies moet voorgelegd worden aan het ANB. 

 

                                                                 
8 http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1005915&param=informatie 
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Figuur 3-2. VEN-gebieden 

 

 
3.2.1.5 Decreet houdende de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door 

openbare diensten (15 maart 2013) 

 

Minder pesticiden gebruiken blijft noodzakelijk zowel voor het milieu als voor de volksgezond-

heid. Nog steeds worden normoverschrijdingen vastgesteld, zowel in oppervlaktewater als in 

grondwater. De resultaten van het biomonitoring onderzoek van het Steunpunt Milieu en Ge-

zondheid (2002-2006) tonen aan dat pesticiden in het bloed en in de urine van mensen terugge-

vonden worden. 

 

TOEPASSINGSGEBIEDEN BINNEN HET DECREET HOUDENDE DUURZAAM GEBRUIK VAN PESTICIDEN: 

Hoofdstuk 2. – Toepassingsgebied 

 Art. 3 Met uitzondering van land- en tuinbouwactiviteiten zijn hoofdstuk 2, 3 en 4 van dit be-

sluit van toepassing op de volgende terreinen die beheerd worden in het kader van een 

openbare dienst of in het kader van een commerciële activiteit:  

 1°) Alle terreinen, inclusief de bermen, op minder dan zes meter van het talud van het op-

pervlaktewater; 

 2°) Alle bermen langs wegen en spoorwegen; 

 3°) Alle wegranden, trottoirs en andere verharde terreinen die deel uitmaken van de open-

bare weg of die erbij horen, zoals parkeerterreinen en pleinen; 

 4°) Alle verharde terreinen die 200m² of groter zijn; 

 5°) Alle terreinen die toegankelijk zijn voor het brede publiek of voor kwetsbare groepen, 

zoals: 

 a) parken, plantsoenen, tuinen, pleinen en begraafplaatsen; 

 b) Sportdomeinen, recreatiedomeinen, dieren- en pretparken; 

 c) Terreinen bij kinderopvang, scholen en instellingen voor kleuter-, basisonderwijs en 

secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en centra voor leerlingenbegeleiding; 

 d) Speelplaatsen, speelterreinen, sportterreinen, schoolterreinen en terreinen van zorg-

verstrekkende instellingen die niet vervat zijn onder c); 

 6°) Alle andere terreinen dan de terreinen vermeld in punt 1° tot en met 5°, die gebruikt 

worden voor een openbare dienst of die horen bij een gebouw dat gebruikt wordt voor 

een openbare dienst. 
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IN HET EERSTE LID WORDT VERSTAAN ONDER:  

 1°) Kwetsbare groepen: mensen die specifieke aandacht behoeven als het gaat om de 

beoordeling van acute en chronische gevolgen van pesticiden voor de gezondheid; 

 2°) Oppervlaktewater: water, vermeld in artikel 3, §2, 42°, van het decreet van 18 juli 

2003 betreffende het integraal waterbeleid; 

 4°) Verhard terrein: grondoppervlak dat op een of andere wijze bedekt is met een verhar-

ding, al dan niet waterdoorlatend; 

 5°) Zorgverstrekkende instelling: instelling zoals ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis of 

een psychiatrisch verzorgingstehuis. 

 

AFWIJKING VAN VERBOD 

 Type 1-afwijkingen: 

In situaties waarvoor nog geen afdoende, niet-chemische bestrijdingswijze voorhanden is: 

 Plagen die een gevaar inhouden voor de mens inzake volksgezondheid of hygiëne; 

 Plagen die een gevaar inhouden voor de mens inzake volksgezondheid of hygiëne; 

 Plagen die een gevaar inhouden voor het milieu, de biodiversiteit of het vee; 

 Situaties die een ernstige bedreiging vormen of kunnen vormen voor de veiligheid van de 

mens. 

 Hierbij zijn 3 procedures van kracht: 

 Procedure 1 – Lijst met generieke afwijkingen9; 

 Procedure 2 – Acuut gevaar; 

 Procedure 3 – Andere probleemsoort of veiligheidsprobleem. 

 

 Type 2-afwijkingen:  

Wanneer een pesticidenvrij beheer onevenredig hoge kosten met zich brengt. Hierbij zijn 2 

procedures van kracht: 

 Procedure 4 – Omvormingsprogramma 

 Procedure 5 – Specifiek probleemterrein 

 

In principe geldt een afwijking voor één jaar behalve voor procedure 4 – Omvormingspro-

gramma. Als dit afwijkingsdossier voldoende onderbouwd wordt, kan voor drie jaar een afwij-

king voor specifieke terreinen verkregen worden. De deadline voor deze procedure 4 was 2014. 

De procedure kan niet meer opgestart worden. 

 

 
3.2.1.6 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 25 april 2014 

 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen maken het o.a. mogelijk om bepaalde wer-

ken, handelingen of wijzigingen te onderwerpen aan het verkrijgen van een stedenbouwkundige 

vergunning, bovenop de gevallen10 opgesomd in art. 99 §1 van het Decreet ruimtelijke orde-

ning. Ook kunnen ze werken en handelingen die werden vrijgesteld van de stedenbouwkundige 

vergunning in uitvoering van art. 99 §2 van het Decreet ruimtelijke ordening, opnieuw onder de 

vergunningplicht brengen. 

 

DE ALGEMENE REGEL VAN DE VERGUNNINGSPLICHT: 

 Art. 99 §1 Van het decreet ruimtelijke ordening onderwerpt het vellen van hoogstammige bo-

men aan een stedenbouwkundige vergunning. Voorwaarden zijn: 

 Dat de bomen op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van min-

stens 1 meter hebben; 

                                                                 
9 https://www.zonderisgezonder.be/pesticiden-gebruiken/afwijking-van-verbod/documenten/Lijst_generieke_afwijkin-

gen_jaar%202015_versie_2014_10_16.pdf 
10 http://www.notarishuis-leuven.be/code/nl/info_artikel.htm 
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 Dat het bomen betreft die niet behoren tot een ‘bos’ (zoals gedefinieerd in het bosde-

creet11), m.a.w. alleenstaande bomen, bomen in groeps- of lijnverband. 

 

VRIJSTELLING OP DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING: 

De eerste vrijstelling betreft het vellen van hoogstammige bomen die voldoen aan de som van 

volgende boomwaarden: 

 Ze maken geen deel uit van een ‘bos’(zoals gedefinieerd in het bosdecreet); 

 Ze staan in de geldende gewestplannen, BPA’s of RUP’s in woongebied of industriegebied 

(niet in woonparkgebieden!); 

 Ze staan op de huiskavel van een vergunde woning of een vergund bedrijfsgebouw (of van 

een vergund geacht gebouw, daterend van vóór de Wet ruimtelijke ordening van 1962); 

 Ze bevinden zich niet op de grens met het openbaar domein; 

 Ze staan binnen een zone van 15 m rondom de vergunde woning of het vergunde bedrijfs-

gebouw. 

 

De tweede vrijstelling betreft het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen of van enkele 

bomen in lijnverband wanneer acuut gevaar dreigt. Hiervoor moet vooraf schriftelijk toestem-

ming gegeven worden door de Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Bij besluit van de 

Vlaamse Regering van 15.07.2016 werd dit verder versoepeld en dient geen toestemming meer 

gevraagd te worden aan ANB. De gemeente kan hier autonoom over beslissen.  

 

De derde vrijstelling betreft het vellen van hoogstammige bomen op een terrein waarvoor een 

door bevoegde overheid goedgekeurd beheerplan of beheervisie bestaat op basis van de na-

tuurwetgeving, voor zover het vellen van de hoogstammige bomen als activiteit in dat beheer-

plan of in die beheervisie is opgenomen.  

 

Via het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 werd ook het vellen van hoogstam-

mige bomen binnen een zone van  

 15m langs beide zijden van een gas- of vloeistoftransportleiding,  

 25 m langs beide zijden van boven- of ondergrondse hoogspanningsleidingen,  

 20 m van de vrije rand van spoorwegen,  

 bomen op het openbaar domein die geen deel uitmaken van een bos 

vrij gesteld van een bouwvergunningsaanvraag.  

 

 
3.2.1.7 Onroerenderfgoeddecreet (1 januari 2015) 

 

Voor handelingen in of aan een beschermd goed moet je een vergunning of toelating vragen. 

Om een langetermijnvisie op het beheer te stimuleren stelt de overheid een aantal instrumenten 

ter beschikking. De overheid kan ook zelf onroerenderfgoedrichtplannen opstellen. 

 

ENKELE WETGEVINGEN IN VERBAND MET BOMEN BINNEN HET ONROERENDERFGOEDDECREET12: 

 Art. 6.2.4. De volgende handelingen aan of in beschermde monumenten kunnen niet worden 

aangevat zonder toelating van het agentschap Onroerend Erfgoed of, zoals vermeld in arti-

kel 6.4.4, §1, eerste lid, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, van de erkende 

onroerenderfgoedgemeente13: 

d) Het vellen of beschadigen van bomen en struiken die opgenomen zijn in het bescher-

mingsbesluit of in een goedgekeurd beheerplan, en elke handeling die een wijziging van de 

groeiplaats en groeivorm van de bomen en de struiken die opgenomen zijn in het bescher-

mingsbesluit of in en goedgekeurd beheerplan tot gevolg kan hebben. 

                                                                 
11 http://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1003183.html 
12 https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beleid-en-regelgeving/decreten/ 
13 Een gemeente kan een erkenning krijgen als onroerenderfgoedgemeente op voorwaarde dat zij een beleid rond on-

roerend erfgoed uitbouwt, aanvullend aan dat van de Vlaamse Overheid. 
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 Art. 6.2.5. Voor de handelingen aan of in beschermde stads- en dorpsgezichten geldt de pro-

cedure van artikel 6.3.12 van dit besluit: 

d) Idem Art. 6.2.4. d). 

 Art. 6.2.6. De volgende handelingen aan of in beschermde cultuurhistorische landschappen 

kunnen niet worden aangevat zonder toelating van het agentschap of, zoals vermeld in arti-

kel 6.4.4, §1, eerste lid, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, van de erkende 

onroerenderfgoedgemeente: 

7°) Idem Art. 6.2.4. d). 

 Art. 6.2.7. De volgende handelingen aan of in beschermde archeologische sites kunnen niet 

worden aangevat zonder de toelating van het agentschap of, zoals vermeld in artikel 6.4.4, 

§1, eerste lid, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 201314, van de erkende onroe-

renderfgoedgemeente: 

4°) Het aanplanten, vellen, rooien en ontstronken van bomen. 

 

 
3.2.1.8 Politiereglement Sint-Niklaas (juli 2015) 

 

Het algemeen politiereglement is een bijdrage tot de leefbaarheid in de stad Sint-Niklaas en de 

deelgemeenten Belsele, Nieuwkerken en Sinaai door het voorzien van een sanctie voor vormen 

van overlast. 

 

HOOFDSTUK 2 – RUST EN VEILIGHEID 

Afdeling 3 – veiligheid en orde op de openbare weg en op openbare plaatsen 

 Art. 1 Vrijhouden van de openbare weg en openbare plaatsen: 

§3. De huurders en, bij ontstentenis van de huurders, de eigenaars van percelen of gebou-

wen, zijn verplicht om hun bomen, struiken, hagen en in het algemeen elke vorm van plant-

groei die over het voetpad of het openbaar domein hangt, te snoeien, dit om te voorkomen 

dat een (verkeers)onveilige situatie zou ontstaan of er onvergund inname is van openbaar 

domein. Bij inbreuken op deze bepaling kunnen ambtshalve snoeiwerken worden uitge-

voerd. Hiervoor wordt aan de overtreder de kostprijs aangerekend overeenkomstig het toe-

passelijk retributiereglement. 

 Art. 11 Kwaadwillig omhakken of verminken van bomen: 

Het kwaadwillig omhakken van een of meer bomen zodanig snijden, verminken of ontschor-

sen dat zij vergaan en het vernielen van een of meer enten, kunnen worden bestraft met de 

straffen voorzien in artikel 53715  van het strafwetboek of met een administratieve geldboete. 

 Art. 12 Dempen van grachten, verplaatsen of verwijderen van grenspalen: 

Het geheel of ten dele dempen van grachten, afhakken of uitrukken van levende of dode ha-

gen, het vernielen van landelijke of stedelijke afsluitingen uit welke materialen ook gemaakt, 

het verplaatsen of verwijderen van grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of er-

kend om de grenzen tussen de verschillende erven te bepalen, tenzij met toestemming van 

de wegbeheerder, kunnen worden bestraft met de straffen voorzien in artikel 545 van het 

strafwetboek of met een administratieve geldboete. 

 Art. 13 Klimmen in bomen en struiken en betreden van beplantingen en grasvelden: 

Op openbare plaatsen is het niet toegelaten in bomen en struiken te klimmen, beplantingen 

te betreden en bloemen en planten te vernielen of te verwijderen. Op het verbod tot het klim-

men in bomen wordt een uitzondering gemaakt voor kindvriendelijke openbare ruimte die 

                                                                 
14 Art. 6.4.4. §1. Handelingen aan of in beschermde goederen opgelijst door de Vlaamse regering of opgenomen in het 

beschermingsbesluit waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning, geen milieuvergunning 

overeenkomstig het decreet van 28 juni 1995 betreffende de milieuvergunning of geen vergunning, geen toelating, geen 

machtiging, geen ontheffing of geen afwijking overeenkomstig het Bosdecreet van 13 juni 1990 of het decreet van 21 

oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu vereist is, kunnen niet worden aangevat zonder toe-

lating van het agentschap of, in voorkomend geval, van de erkende erfgoedgemeente waar het beschermde goed ligt 

tenzij zij zijn vrijgesteld in een overeenkomstig artikel 8.1.1 goedgekeurd beheersplan. De Vlaamse Regering bepaalt de 

nadere regels voor het aanvragen en afleveren van de toelating. 
15 http://www.sint-niklaas.be/over-de-stad/beleidsinfo/politiereglement 
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wordt aangeduid met een bord “speelzone”, “speelterrein” of “speelbos”. Betreden van gras-

velden is toegestaan tenzij anders aangeduid. 

 

HOOFDSTUK 4 – PUBLIEKTOEGANKELIJKE INRICHTINGEN EN PLAATSEN 

Afdeling 2 – stedelijke inrichtingen en infrastructuur en provinciaal domein De Ster 

Onderafdeling 3 – stedelijke begraafplaatsen 

 Art. 16 Beplantingen.  

Het planten van bomen en heesters op de stedelijke begraafplaatsen door particulieren is 

verboden.  

Beplantingen en bloemen mogen niet over de aanpalende graven, noch over de wegen han-

gen. Ten onrechte geplante struiken of bomen en verwaarloosde beplanting kunnen zonder 

voorafgaand bericht door het stadsbestuur worden verwijderd. 

 

 
3.2.1.9 Vergunningplichten bij het wijzigen van vegetatie of kleine landschapselementen 

gepland in… 

 

BOS16  

Kappingen die kaderen in een goedgekeurd bosbeheerplan kunnen worden uitgevoerd. Voor 

alle andere kappingen en ook voor sommige andere activiteiten moet een machtiging worden 

aangevraagd bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Een bijzondere regeling geldt voor ont-

bossing met het oog op een wijziging van het grondgebruik. 

 
 

VLAAMS ECOLOGISCH NETWERK (VEN)17  

Wijziging van vegetatie of van kleine landschapselementen is principieel verboden in het VEN. 

Een individuele ontheffing kan worden aangevraagd bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Is 

de wijziging ook een (stedenbouwkundige) vergunning nodig, dan wordt de ontheffingsregeling 

aan de vergunningsaanvraag gekoppeld. 

                                                                 
16 Afdeling Duurzaam Landbouw Ontwikkeling (DLO) 
17 College van Burgemeester en Schepenen (CBS) 
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EEN SPECIALE BESCHERMINGSZONE 

Wijziging van vegetatie of van kleine landschapselementen is steeds vergunningsplichtig in de 

SBZ. Indien de activiteit een betekenisvolle aantasting kan veroorzaken aan de natuurlijke ken-

merken van de SBZ is ze in principe verboden. Op dit verbod bestaat een uitzonderingsrege-

ling. Behalve indien er MER-plicht bestaat, wordt de vergunningsaanvraag steeds onderworpen 

aan een advies van ANB, dat nagaat of een procedure van ‘passende beoordeling’ moet wor-

den opgestart. 

 
BESCHERMD LANDSCHAP 

Activiteiten die kaderen in een goedgekeurd landschapsbeheerplan kunnen worden uitgevoerd 

indien ze verder geen vergunning behoeven. Andere activiteiten worden, als ze vergunnings-

plichtig zijn, onderworpen aan het bindend advies van het agentschap Ruimte en Erfgoed; zijn 

ze niet vergunningsplichtig dan vereisen ze rechtstreeks de toestemming van dat agentschap. 
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ANDERE ZONE 

Als voor de activiteiten een stedenbouwkundige vergunning vereist is, dan brengt het advies 

van het agentschap voor Natuur en Bos vrijstelling mee van de regeling op basis van het Na-

tuurdecreet.  
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3.2.2 Bomen in de actuele beleidsdocumenten 

 

Naast de algemene wetgeving zijn er vaak tal van beleidsstukken zoals beleidsplannen en ge-

biedsvisies. Deze beleidsstukken bevatten veelal wensbeelden of streefbeelden. Ook modelle-

ringen en onderzoeksresultaten kunnen een richting aangeven. 

 

3.2.2.1 Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) (19 januari 2007) 

 

De Vlaamse regering heeft op 19 januari 2007 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbake-

ning Regionaal stedelijk Gebied Sint-Niklaas definitief vastgesteld.  

Veertien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad werd dit plan van kracht. Het verandert 

de bodembestemmingen en de geldende stedenbouwkundige voorschriften in delen van de ge-

meenten Sint-Niklaas en Temse. 
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REGIONALE CONCEPTELEMENTEN 

 
Figuur 3-3. Conceptelementen voor de regio 

 

 Het Waasland wordt aangezien als een grootschalige landbouwruimte tussen beide (Sint-

Niklaas en Temse) grootstedelijke gebieden en ten noorden van de Scheldevallei. Het wordt 

gedeeltelijk beschouwd als onderdeel van de Vlaamse ruit. Het is een eenheid met gemeen-

schappelijke kenmerken (landschappelijke kwaliteit met bolle akkers in een coulisseland-

schap, sterke positie van de landbouw, versnippering door woonlinten, gehuchten en ver-

spreide bebouwing, enz.) die in de toekomst moeten worden gevrijwaard. 

 

 De Schelde vormt een belangrijke referentie voor de regio. De valleien van Schelde en 

Durme vormen in ruime zin een groen hart voor de Vlaamse ruit18. Dit gebied moet worden 

gevrijwaard van verdere aantasting. 

 

REGIONAALSTEDELIJKE CONCEPTELEMENTEN VOOR HET GEBIED SINT-NIKLAAS 

 

       
 

 

 Regionale groenstructuren doorheen het stedelijk gebied 

Doorheen en op schaal van het gebied Sint-Niklaas - Temse wordt de versterkte gordel van 

groen- en bosgebieden op de zandrug Beveren - Waasmunster (zuidelijk deel van de 

groene Z) beschouwd als een regionale gemengde groen- en landbouwstructuur. Allerlei 

vormen van groene en agrarische gebieden (Ster, Hamelveld, Puitvoet, Kuil, Westakkers, de 

woonparken van Waasmunster enz.) maken er deel van uit. Sommige van deze gebieden 

spelen een belangrijke rol in het stedelijk gebeuren en horen daarom thuis in het regionaal-

stedelijk gebied Sint-Niklaas. Het geheel behoeden voor het volledig verstedelijken van de 

                                                                 
18 De Vlaamse Ruit behelst een stedelijk kerngebied in Vlaanderen rond de grootstedelijke gebieden van Brussel, Leu-

ven, Antwerpen en Gent. Het gebied wordt ook wel Vlaamse diamant of Vlaamse driehoek genoemd - Wikipedia. 
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ruimte rondom Sint-Niklaas en dit geeft potenties voor natuurontwikkeling, landbouw en re-

creatie. 

 

 Waardevolle landschappen behouden 

De ruimte rondom Sint-Niklaas en Temse wordt maximaal bewaard als open ruimte. Klei-

nere kernen zoals Belsele, Nieuwkerken-Waas, Sint-Pauwels enz. worden beschouwd als 

onderdeel van de open ruimte. Zij blijven van het stedelijk gebied gescheiden door open 

ruimte verbindingen. Landbouw is daar de hoofdfunctie.  

De bestaande structuur met de vele woonlinten en bolle akkers blijft uiteraard het uitgangs-

punt. De open ruimte van het Waasland is in de verschillende richtingen rond Sint-Niklaas 

sterk gelijkend. Enkel het gebied ten zuiden van de E17  heeft andere karakteristieken. Het 

wordt omwille van de erfgoedwaarde en het zeer beperkt voorkomen van bebouwing  als  

landschappelijk  waardevol  beschouwd. De landschappelijke kwaliteit wordt maximaal be-

waard en waar mogelijk versterkt. De landschappelijke kwaliteit en de bestaande natuur-

waarden rond de Molenbeek en de Barbierbeek moeten eveneens bewaard en waar moge-

lijk versterkt worden. 

 

 Versterken open ruimte in regionale groenstructuur 

In enkele van deze vakken in het raster van linten rondom Sint-Niklaas blijven ook randste-

delijke groengebieden gevrijwaard. 

 

BUFFER VAN HET GEMENGD REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN 

 

In de gemengde woonstad zijn drie bestaande concentraties van bedrijvigheid (zie figuur 3) 

aanwezig. Zij functioneren op schaal van de gemengde stad. Het betreft de omgeving van de 

Europarken, de omgeving van de Heidebaan en de omgeving van SVK. 

a) Gelegen aan de Heidebaan 

b) Europark zuid, gelegen aan de Prins Boudewijnlaan, Hertjen en de Damstraat 

c) Gelegen aan de Gentse baan 

 

               
Figuur 3-4. Regionale bedrijventerreinen a/b/c 

 

 

 

 

Er wordt een buffer voorzien tussen het regionaal bedrijventer-

rein en het aanpalende woongebied. De buffer wordt beplant 

met dicht, streekeigen, hoogstammig groen en struiken. De re-

alisatie van de buffer gebeurt ten laatste in het plantseizoen 

volgend op de start van het bebouwen van het bedrijventer-

rein. 

 

 

Er wordt een overgang voorzien tussen het woongebied en het 

gemengd bedrijventerrein. Het gebied kan gebruikt worden als 

tuin bij de voorgelegen woningen. 



Belang – beleidscontext 

 

 

 , Revisie  

Pagina 27 van 142  
 

  

Het gebied, aangeduid met deze overdruk, maakt deel uit van 

het groenstructuur, waarin een langzaam vervoersverbinding 

tussen de Heidebaan en het stedelijk woongebied gerealiseerd 

kan worden. Deze groenstructuur wordt beplant met streekei-

gen inheems groen. 

 

 
3.2.2.2 Stedelijk groenplan (2011) 

 

Het stedelijk groenplan vormt een richtinggevend document voor het beleid voor wat betreft de 

gewenste kwaliteit en kwantiteit van het groen. Het geeft aan welke groenstructuren de ge-

meente herbergt, wat de waarde, samenhang en functie van deze structuren is en hoe zij te 

handhaven of te versterken zijn. 

 

VISIE EN CONCEPTEN 

 

 
 

Sint-Niklaas heeft een zeer interessante structuur 

waarbij diverse pleinruimtes een belangrijke  

schakelfunctie vervullen: de Grote Markt,  

St.-Nicolaasplein, Schouwburg-plein, Onze-Lieve-

Vrouwplein, Regentieplein, Stationsplein en  

Zwijgershoek. 

 

 

De kleine, vaak onbekende, groene ruimtes  

worden niet voor niets als ‘groene parels’  

omschreven. Het zijn ruimtes met belangrijke 

kwaliteiten. Het behoud en verder ondersteunen 

van deze ruimtes vormt een belangrijk gegeven. 

 

 
Figuur 3-5. Grote Markt 

De groenstructuur van de Grote Markt bestaat uit bomen-

rijen en een grassenborder aan de rand van de plein-

ruimte, een groenstructuur langs de stijgpunten van de 

ondergrondse parking en puntsgewijze groenelementen. 

De verschillende groenelementen zijn er strategisch ge-

plaatst en hebben betekenis doordat ze de verblijfskwali-

teit accentueren. 
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Figuur 3-6. Onze-Lieve-Vrouwplein 

De groenstructuur van het Onze-Lieve-Vrouwplein is te 

heterogeen, vertoont te weinig samenhang en de gepar-

keerde auto’s op het plein doen afbreuk. 

 

 

 
Figuur 3-7. Schauwburgplein 

Het Schouwburgplein is een groenarme, rustige besloten 

binnenruimte met een aantal parkeerplaatsen. 

 

 

 
Figuur 3-8. Stationsplein 

Het recent heringerichte Stationsplein werd opgevat als 

een hoogwaardige verblijfsruimte. Hierbij werd geopteerd 

voor een overzichtelijke esplanade met hoogstammige 

bomen19. 

 
Figuur 3-9. Regentieplein 

Het Regentieplein, De beeldwaarde wordt bepaald door 

de leiplatanen die het plein benadrukken en de Platanen 

op de straathoeken. Gezien hun esthetische waarde, zijn 

deze bomen belangrijke te behouden elementen. In de 

straten die aansluiten op het Regentieplein hoeft niet zo-

zeer gezocht te worden naar mogelijkheden tot een sub-

stantieel bijkomend groenaanbod. Het gebied ontleent zijn 

troeven vooral aan de bijzondere architectuur en sfeer. 

Groen dient hierbij eerder de oriënterende en verbindende 

functie te ondersteunen. 

 
Figuur 3-10. Zwijgershoek 

De parking Zwijgershoek is vooral belangrijk gezien zijn 

strategische ligging als verbinding tussen de museumtuin 

in de Zamanstraat en de Ankerstraat. De groenstructuur 

van de parking is op heden vrij beperkt en is onderge-

schikt aan de parkeerfunctie. Het opwaarderen ervan tot 

groene ruimte met voldoende verblijfskwaliteit, kan resul-

teren in een volwaardige groene doorsteek. 

                                                                 
19 De platanen die werden aangeplant zijn er slecht aan toe: “Het probleem is dat de plantvakken waarin de bomen 

staan amper 5m³ groot zijn. Als je weet dat de breedte van de wortels even groot hoort te zijn als de breedte van de 

kruin, is het duidelijk dat er bij de heraanleg van het plein fouten zijn gemaakt.” – Bernadette Pieters van de groendienst 

Sint-Niklaas (Stad gaat platanen redden – HLN) 
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Toegangen en oriëntatie: 

 beeldkwaliteit, uitstraling: bepa-

len de eerste indruk van het ge-

bied en bijgevolg de aantrek-

kingskracht en kwaliteit ervan; 

 oriëntatie en logische samen-

hang: ze moeten de bezoeker 

op een logische wijze sturen of 

geleiden. 

 

 

Parklaan en N70 als groene verbindende as-

sen. 

Deze belangrijke invalsroutes geven identiteit 

aan de stad. De visie bestaat erin de infra-

structuren van De Ruit een voldoende ro-

buuste groene structuur te geven die leidt tot 

een herkenbaarheid van De Ruit. De groen-

structuren moeten enerzijds zo homogeen 

mogelijk zijn, maar worden anderzijds aan-

gepast aan de ruimtelijke context waarbinnen 

ze gesitueerd zijn en de rol die het wegseg-

ment vervult. 

 

 

De groenstructuur van De Ruit houdt reke-

ning met deze zichten.  

Ter hoogte van hinderlijke bedrijfssites moet 

een gepaste randafwerking of buffering voor-

zien worden (zie §3.2.1.3 p.19-20). Deze ran-

den worden ontwikkeld als groene schakels 

met voldoende ruimtelijke kwaliteit. Aan ran-

den waar een aantrekkelijke bedrijfsarchitec-

tuur aanwezig is, wordt groen ingezet als vi-

suele versterking van de omgeving. 

Om de Stedelijke Ruit langs de E17, maar ook langs de N16 en N70, leesbaar en ruimtelijk 

herkenbaar te ontwikkelen, wordt de groenstructuur met opgaande bomenrijen vanuit de Tan-

genten daar doorgetrokken. Om de zichtrelatie E17-bedrijventerreinen te behouden, worden 

de bomenrijen er in een ruimer plantverband voorzien.  

Het geschrankt aanplanten van de bomen leidt ertoe dat je langs de weg het groen sterk ge-

noeg ervaart, terwijl de tussenafstanden voldoende ruim blijven om zichten op de bedrijven-

terreinen te behouden. Daarbij kunnen de bomen voldoende hoog opgekroond worden om de 

zichtrelaties verder te garanderen. Ter hoogte van hinderlijke bedrijfssites moet een gepaste 

randafwerking of buffering voorzien worden. 

De noordelijke ‘tak’ van De Ruit, een structuur met opgaande bomen wordt er overgenomen 

van de andere componenten van De Ruit, maar gezien de kleinschaligere structuur van het 

stedelijke weefsel is een fijnere korrel van het groen er op zijn plaats. Optimaal wordt er ge-

streefd naar een wegprofiel met opgaand groen en een groene wandelzone, rekening hou-

dend met de relevante wetgeving. 

De mogelijkheden tot het verwerken van een uniform groenconcept voor de verschillende 

stedelijke invalswegen wordt beperkt doordat deze invalswegen sterk variërende wegtypes 

en van smalle tot brede profielen omvatten. 
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Figuur 3-11. Z-vormige bosstructuur  

Waar bedrijvigheid of woongebied binnen de Z-vormige bosstructuur gelegen is, dienen deze 

terreinen ecologisch doorsteekbaar gemaakt te worden door een bovenlokale groenstructuur te 

voorzien. Indien op lange termijn, na realisatie van De stedelijke Ruit en bijhorende knopen en 

aansluitingscomplexen, het huidige aansluitings-complex op de E17 zijn functie zou verliezen, 

biedt dit gezien zijn ligging op de Z-vormige bosstructuur een opportuniteit tot het ontwikkelen 

van een stapsteenbos als versterking van deze bosstructuur. 

 

 
3.2.2.3 Milieubeleidsplan Sint-Niklaas (MBP) (2007-2013) 

 

Het gemeentelijk milieubeleidsplan wil in de eerste plaats een praktisch instrument zijn dat bij-

draagt tot een meer samenhangend milieubeleid, om op die manier beter in te spelen op de lo-

kale milieuproblematiek en aan te sluiten op de beleidsvisie van de hogere overheid. 

 

VISIE VAN HET BESTUUR 

In de verstedelijkte kern is behoefte aan meer openbaar groen, dat bovendien op een meer 

ecologische manier dient benaderd te worden. Verouderde groenzones dienen verjongd te wor-

den en verkeers-, wijk- en gebouwengroen worden beschouwd als een essentieel onderdeel 

van bepaalde wegenwerken en nieuwbouw. 

De bescherming van landschappelijke elementen zal blijven prioriteit krijgen. Hierin wordt de 

opmaak van een inventaris van merkwaardige bomen en kleine landschapselementen, en een 

daarbij aansluitend bomenbeheerplan nodig geacht. Hierbij dient rekening gehouden met de 

openbare veiligheid. Daarom zal bij het snoeien van bomen gelet worden op een efficiënte 

straatverlichting. De dorpskern van de deelgemeente Sinaai is een beschermd dorpsgezicht. 

Daarnaast is het nodig het beheerplan voor wegbermen te actualiseren om een nog beter even-

wicht te vinden tussen een milieuvriendelijk bermbeheer en de verkeersveiligheid. 

 

WAARDEVOLLE LANDSCHAPSELEMENTEN IN SINT-NIKLAAS 

 Landschappelijke relictzones: de Moervaartdepressie, de landbouwgebieden van het land 

van Waas, de bosgebieden op de stuifzandrug en de bolle-akkergebieden. 

 Ankerplaatsen: de gebieden Heirnisse en Fondatie (Sinaai). 

 Als structuurbepalende reliëfelement is de Moervaartdepressie opgenomen. 

 Structuurbepalende hydrografische elementen: het kanaal van Stekene, de Moervaart en de 

belangrijkste beken in de gemeente. 

 

Andere belangrijke groenelementen zijn: 

 De bermen langs wegen en waterlopen; 
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 De perken, laanbomen en solitaire bomen langs en op wegen en pleinen; 

 De gemeentelijke sportterreinen, recreatiedomeinen en begraafplaatsen; 

 Gemeentelijke voetwegen; 

 Sportterreinen in ander beheer. 

 

NATUURGEBIEDEN EN ANDERE GEBIEDEN MET NATUURWAARDE 

Natuurgebieden: 

 Ten zuiden van het recreatiedomein De Ster; 

 Ter hoogte van een oude ambachtelijke kleiput ten noorden van de Waterschootstraat  

(Belsele); 

 Ten noorden van de Keizerstraat in de vallei van de Moervaart. 

 

Reservaatgebieden: 

 Astgemete (gelegen tussen de Moervaart en de Keizerstraat (Sinaai)); 

 De Fondatie van Boudelo (ten zuiden van het kanaal van Stekene). 

 

 
 

 De Heirnisse 

 
 
  



Belang – beleidscontext 

 

 

 , Revisie  

Pagina 32 van 142  
 

 Moervaartmeersen 

 
 

Negen gebieden met een totale oppervlakte van 90,5 ha zijn aangeduid als parkgebied. Al deze 

gebieden zijn gelegen in of aan de rand van woongebieden. Buffergebieden beslaan in totaal 

29,6 ha van het stedelijke grondgebied. Deze zijn allen gelegen langs wegen. 

Het ganse agrarisch gebied (in totaal 1 615 ha) ten westen van de as Belsele - Sint-Pauwels is 

ingekleurd als landschappelijk waardevol. Dit laatste karakter dankt het gebied hoofdzakelijk 

aan de typerende grachten en knotbomenrijen die zowel een landschappelijke als een ecolo-

gische rol vervullen. Beide functies zijn evenwel bedreigd door kapping, verwaarlozing en toe-

nemende bebouwing. 

Het meest westelijke, laaggelegen deel van het agrarisch gebied langsheen het kanaal van Ste-

kene, ongeveer 292 ha groot, kreeg de bestemming valleigebied20 . 

 

Natuurverbindingsgebieden: 

 De stuifzandrug Waasmunster - Sint-Niklaas – Belsele – Sinaai; 

 Barbierbeekvallei, bolle akkerlandschap van Temse-Haasdonk, stuifzandrug van Sint-Nik-

laas; 

 Bolle akkergebieden van het land van Waas. 

 

KNELPUNTEN 

Natuur: 

 De ecologische entiteiten liggen nog te veel geïsoleerd van elkaar, er ontbreekt verbinding 

tussen de gebieden om er een geheel van te maken; 

 De bufferbekkens en overstromingsgebieden worden nog niet ecologisch beheerd. 

 

Bos: 

 De sterke versnippering van de bosbestanden op de Z-vormige structuur. 

 

Landschap: 

 De herkenbaarheid van de waterlopen in het landschap is vervaagd; 

 Aantasting van de typische landschapspatronen van het Lokers Houtland en van het Waas-

land door het verdwijnen van de typische beplantingen (knotwilgen-  en  populierenrijen, 

houtkanten),  door bebouwing of andere vormen van ruimtebeslag, door perceelsvergroting 

en veranderende landbouwtechnieken. 

 

 

 

                                                                 
20 Valleigebieden zijn agrarische gebieden met landschappelijke waarde waarin slechts agrarische werken en handelin-

gen worden uitgevoerd die het specifiek natuurlijk milieu van planten en dieren en de landschappelijke waarde niet 

schaden. 
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Openbaar groen: 

 Het tekort aan stadsgroen situeert zich hoofdzakelijk in het noord- en noordwesten van het 

stedelijk gebied en aan wijkgroen, vooral in het stadscentrum; 

 De bestaande bomen worden regelmatig beschadigd door omgevingswerken, bodemver-

dichting, strooizouten, manifestaties; 

 Het beheer van de bomen op openbaar domein is te weinig gestructureerd, er is nood aan 

een bomenbeheersplan; 

 Ecologisch beheer wordt door de bevolking en het beleid onvoldoende gewaardeerd, aanpa-

lende eigenaars zijn weinig tolerant tegenover bomen en bladeren waardoor gevraagd wordt 

sommige bomen te snoeien of te vellen; 

 Nieuwe groenelementen worden dikwijls op “restgronden” met een te kleine oppervlakte 

voorzien; 

 Er is onvoldoende planmatig onderhoud van de voetwegen; 

 In de bouwplannen wordt te weinig rekening gehouden met bestaande bomen. 

 

 
3.2.2.4 Masterplan Publieke Ruimte (april 2014) 

 

In Sint-Niklaas is gekozen voor de titel ‘Masterplan’ omdat het plan vertrekt vanuit een groot-

schaliger geheel dat uit verschillende bouwfasen of projectonderdelen bestaat. De uitwerking 

van een masterplan gaat meestal over naar een stedenbouwkundige plan met VO (vooront-

werp) en DO (definitief ontwerp) en uitvoering van het ontwerp. In Sint-Niklaas is gekozen om 

na de grootschalige visie en uitgangspunten over te gaan naar een concrete toetsing op basis 

van een plekgerichte vraagstelling, waar ontwerprichtlijnen uitmonden in aanbevelingen. Of met 

andere woorden ‘Een handzaam beleidsdocument met concrete uitwerkingen’, ontstaan uit ver-

schillende praktijkoefeningen. 

 

SITUERING 

 

Hoofdstad: Sterke streekeigen boomstructuren on-

dersteunen leesbaarheid, ruimte voorzien voor 

plantmaten (min. 20-25), scheiding nutsleidingen. 

Marktstad: Een duurzame groenstructuur, bomen-

groepen of lijnen, verfijnde boomsoortkeuze. Indien 

geen ruimte voor groen: gevelgroen (geveltuintjes) 

toepassen, bloemen en kleur 

Woonstad: Groenstructuur ter verheldering van wij-

ken/ buurten, indien geen ruimte voor groen: gevel-

groen inzetten, bloemen en kleur toepassen. 

N70: Wordt op termijn overgedragen van AWV naar 

de stad. Omvormen naar groene stadsboulevard 

met 2 stadsknooppunten.  

Stedelijke woonwijken: Duidelijke boomstructuur 

per morfologisch samenhangende wijk.  

 

ALGEMEEN21 

 Het maximaal behoud van waardevolle bomen in het openbaar domein en waar mogelijk 

ook op privaat terrein, want bomen maken onlosmakelijk deel uit van een gezonde stadse-

cologie. 

 Groen als structuurbepalend element. Zo zijn laanbomen sterk ruimtelijk verbindend en dus 

uitermate geschikt om continuïteit of structuren te benadrukken. 

                                                                 
21 Doelstellingen opgegeven door het masterplan van Sint-Niklaas. Zie hoofdstuk 4: bomenstructuur ter afweging van 

deze doelstellingen. 
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 De veelheid aan geschikte inheemse planten en bomen wordt uiteraard gekozen in functie 

van de gebruikelijke randvoorwaarden zoals hoogte, breedte, vruchtdracht, ziektegevoelig-

heid, standplaats,… maar moet ook in functie van de ruimtelijke sfeerzetting en afbakening 

gekozen worden. 

 Bomen in de rijweg worden enkel aangeplant indien een onverharde boomspiegel van min. 

2m breedte voorhanden is om de kwaliteit van de boom te kunnen garanderen. 

 

 

Plantafstanden t.o.v. gevels:  

Als algemene regel geldt dat bomen van 1e grootte op 

een ideale afstand van 6m of meer t.o.v. gevels worden 

geplant. Bomen van 2e en 3de grootte op een ideale af-

stand van minimaal 3m van de gevel. 

De straten van Sint-Niklaas zijn vaak erg smal, dus uit-

zonderingen bv. langs de invalswegen worden toege-

staan. Bomen van 1e grootte kunnen hier mits regelma-

tig opsleunen toch op minimaal 4m t.o.v. de gevel inge-

plant worden en bomen van 2e en 3de grootte op mini-

maal 2,5m. Ter bevordering van toegankelijkheid voor 

voetgangers worden dan steeds gesloten en gelijk-

grondse boomroosters op de plantput geplaatst. 

 

Plantafstanden tussen bomen: 

De onderlinge plantafstand in open bermen is moeilijker vast te leggen en is afhankelijk van 

de boomklasse, de habitus van de boom en het beoogde laaneffect. In gesloten verharding 

wordt de plantafstand gerelateerd aan de parkeervakken. Zo kan in stedelijk gebied om de 

vier parkeerplaatsen (circa 30m) een boomplaats voorzien worden en in de randstedelijke 

kern om de twee parkeervakken (circa 15m) 
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 Boomspiegel – doorwortelbare ruimte: 

Bij voorkeur worden bomen in een open plantvak of 

berm geplaatst. Voor een open plantvak in de verhar-

ding wordt een boomspiegel van min. 2 x 2m aange-

houden. De doorwortelbare ruimte wordt onder de om-

liggende verharding met bodemsubstraat uitgebreid. 

Deze bedraagt minimum 15m³.  

Op boomspiegels in de kernstad of in een sterk verste-

delijkte context worden boomroosters geplaatst en 

voorzien van alle nodige ondergrondse en boven-

grondse elementen zoals drains voor water, drains 

voor lucht, boompalen of boomkorf, ondergrondse ver-

ankering,… Eventueel kan ook een open, waterdoorla-

tende verharding rond de boomroosters aangebracht 

worden. 

 

 

Inplanting t.o.v. kabels en leidingen: 

Bij de opmaak van een nieuw ontwerp worden de nuts-

voorzieningen steeds in een collectieve sleuf voor 

nutsleidingen gelegd. Bomen worden zo ver mogelijk 

van deze sleuf geplaatst (>2,50 m). Bij eventuele 

graafwerken wordt binnen de kroonprojectie de bodem 

beter weggezogen dan –gegraven. 

 

 

Invalswegen: 

De stedelijke invalswegen zijn duidelijk afleesbare structuren gericht op bereikbaarheid (zie Fi-

guur 3-12). In de eerste instantie wordt ingezet op een sterke oriënterende bomenstructuur en 

een doorgaande materialisering. Er wordt uitgegaan van 1 boomsoort die zich in grootte aan-

past aan de beschikbare ruimte. De overgangen worden gezien als poorten en situeren zich 

van het buitengebied naar het randstedelijke gebied en van het randstedelijke gebied naar de 

kernstad (zie Figuur 3-13Error! Reference source not found. - Figuur 3-14). 

 

Een symmetrisch profiel met tweezijdige bomen is een uitgangspunt, maar komt in de praktijk 

minder vaak voor. De keuze wordt dan gemaakt voor een asymmetrisch profiel met een enkele 

forse bomenrij. In nog smallere straatprofielen wordt een smaller boomtype van diezelfde soort 

verder gezet (zie §5.2), om uiteindelijk bij zeer smalle profielen over te gaan tot tegeltuintjes. Bij 

het ontwerpen van de invalswegen wordt dus steeds vertrokken vanuit een duidelijk leesbare 

groenstructuur en wordt sterk ingezet op ruimtelijke sequenties. 
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Figuur 3-12. Principe Kruispunten N70 

 
 

 

Figuur 3-13. Poort van 6,60m (buitengebied) naar 
6,40m (randstedelijke kern) groen als versmallend 
element. 
Zoals patershoek – Vlyminckshoek – Hoge-
bokstraat; 
St.Gillisbaan – Lepelhoekstraat;  
Huis ten Halven – Turkeyen;  
Houtschoen – Hertjen;  
Heimolenstraat – Driegaaienhoek – Botermelk-
straat;  
Moortelhoekstraat – Valk; Dendermondse steen-
weg – Terkeyen – Dommeldreef. 

 

Figuur 3-14. Poort van 6,40m (randstedelijke kern) 
naar 6,10m (kernstad) plateau als versmallend 
element + plantvak + boom versmallen ‘van buiten 
naar binnen'  
Zoals Raapstraat – Antwerpsesteenweg;  
Truweelstraat – Vijfstraten;  
Hertjen;  
Moleken – Hazewindstraat – Driegaaienstraat; 
Kleibeekstraat – Plezantstraat;  
Lepelhoekstraat – Driekoningenstraat. 
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RICHTLIJNEN PROFIEL VOLGENS MASTERPLAN SINT-NIKLAAS 

 

 
Figuur 3-15. symmetrisch profiel met bomen en brede voetpaden 

 
Figuur 3-16. symmetrisch profiel met 1,5m breedte voor de voetpaden, 1,75m voor vrijliggende fietspa-
den, 0,45m voor de schrikstrook en 2m voor de parkeerstroken. 

 
Figuur 3-17. assymetrisch profiel: parkeren langs 1 zijde 
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Figuur 3-18. symmetrisch profiel: gevelgroen kan 
bij min. 1,20m 

 

 
Figuur 3-19. symmetrisch profiel: bij enkelrich-
tingsverkeer auto en tweerichtingsverkeer voor 
fietsers moet de straatbreedte min. 3m zijn 

 
Figuur 3-20. parkeren langs 1 zijde / brede voetpaden met bomen 

 

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN 

Schoolomgeving: 

 

 
Figuur 3-21. scholen centrum Sint-Niklaas 
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Figuur 3-22 Scholen Sinaai 

 
Figuur 3-23 Scholen Nieuwkerken-Waas  

 

In schoolomgevingen wordt altijd voorrang 

gegeven aan de stappers en de trappers, 

daarom is in Sint-Niklaas geopteerd de 

schoolomgeving als grote oversteekplaats in 

te richten. 

 

Schoolomgevingen worden extra geaccentu-

eerd door inplanting van een bijzonder groen-

object, indien de ruimte beschikbaar is en 

een onder doorzicht ruimte van 2,2m geres-

pecteerd wordt, de boomsoortkeuze wordt 

bepaald door lange bijzondere herfstverkleu-

ring en lange bloesemvorming. 

 

Bushaltes: 

 
Figuur 3-24 Bushaltes centrum Sint-Niklaas 

Figuur 3-25 Bushaltes Sinaai 

 

Bushaltes zijn omgevingen waar doorgaand verkeer eveneens ge-

waarschuwd moet worden voor uit- en instappende personen of voor 

in-en uitrijdende bussen. Bushaltes worden op de rijweg voorzien of 

afgeleid naar bushavens op wegen waar het doorgaand verkeer niet 

mag gehinderd worden. 

 

Fietspaden worden bij voorkeur aangelegd achter de halte, de rest-

ruimtes die hierbij ontstaan worden ingericht als groenelement en 

daar waar geen lineaire groenstructuur aanwezig is worden bomen 

voorzien. 
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3.2.2.5 Klimaatplan (2015-2020) 

 

Sint-Niklaas trad officieel toe tot het Europese Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors). 

Daarbij engageert de stad zich om een klimaatplan op te maken en om onder meer te streven 

naar een vermindering van de CO2-uitstoot op haar grondgebied met minstens 20 % tegen 

2020. Daarnaast is het de ambitie van de stad om tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. 

 

DE VOORNAAMSTE GROENSTRUCTUREN 

In het buitengebied: 

 Straatbomen op openbaar domein of bij private eigenaars. Op openbaar domein zet het 

stadsbestuur in op het herstel van historische bomenrijen en het aanplanten van bomenrijen 

op geschikte bermen. Een gericht vergunningen- en handhavingsbeleid richt zich op de her-

aanplant van gevelde bomen op privaat domein.  

 Beboste percelen op privaat domein. De bevoegdheden van het stadsbestuur in beboste 

percelen zijn beperkt. Het Agentschap voor Natuur en Bos hanteert evenwel een strikt con-

trolebeleid op het naleven van de voorwaarden uit kapvergunningen en het ongeoorloofd 

vellen van bomen in bosverband.  

 Knotwilgen, hagen en solitaire hoogstammige bomen op privaat domein. Het stadsbestuur 

stimuleert het behoud en de aanplant van knotwilgen en hoogstammige bomen via subsidies 

voor kleine landschapselementen en het project ‘Houtzoekers’ in samenwerking met het Re-

gionaal Landschap Schelde-Durme. 

 

Stadscentrum: 

 Binnen de stadskern is een uitgebreid bijkomend groenareaal weinig realistisch. Er wordt in-

gezet op het kenbaar maken van aanwezige parken en de schakelfunctie van de pleinen. 

Ondermeer het Stationsplein en het Onze-Lieve-Vrouwplein worden heraangelegd in functie 

van het groen. 

 Het stratenpatroon wordt gebruikt om groene verbindingen te creëren tussen de parken. In 

de kern zijn lineaire begeleidende groenelementen vrij beperkt als gevolg van het compacte 

karakter van de bebouwde ruimte. De groenstrategie wordt daarom gedifferentieerd naarge-

lang de ruimtelijke potenties van de wegenis. 

 

Stadsrand: 

 De bovenlokale verkeersinfrastructuren (N16, N41, N70) worden voorzien van robuust 

groen, wat resulteert in een leesbare en samenhangende ruimtelijke structuur. De be-

staande wijken op stads-randniveau worden allen gekenmerkt door een groen straatbeeld 

en voldoende toegankelijk openbaar groen. Er wordt gestreefd naar een doorgedreven ex-

tensief en ecologisch beheer. De nieuw te ontwikkelen wijken en bedrijventerreinen zijn op-

portuniteiten om kwalitatieve groenpolen en verbindingen te creëren.  

 De Z-vormige bosstructuur en het stelsel van waterlopen in en rond de stadsrand zijn essen-

tiële dragers van landschappelijke relaties met het buitengebied. Zij moeten via ruimtelijke 

plannen juridisch beschermd worden. Een actief aankoop– en aanplantbeleid moet de Z-vor-

mige bosstructuur versterken het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) werd voorlo-

pig vastgesteld door de provincieraad van 25 maart 2015. In overeenstemming met de 

Vlaamse Codex  

 

Deelgemeenten: 

 De nadruk ligt hier ook op de creatie van nieuwe groenpolen (speelbossen), het behoud en 

de aanplant van kleine landschapselementen en de ontwikkeling van lineaire groenstruc-

turen via wegenis en waterlopen om de groenpolen te verbinden. 

 

Acties: uitbreiden van het groene netwerk in de stadskern en omliggende woonwijken: 

 Versterken Mechelen-Terneuzenwegel als groene fietslint; 

 Heraanleg Onze-Lieve-Vrouwplein; 

 Groene dooradering (gevelbegroening, groen op kruispunten); 
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 Grote markt: tweede bomenrij, bomen aan ‘Het Woord’, vergroenen van portalen22; 

 Heraanleg parking Heymanplein (Het recht van opstal voor supermarktketen Carrefour loopt 

af in 2019, er zijn al 4 mogelijke scenario’s23  voor de herinrichting van het Heymanplein); 

 Parkaanleg groene verbindingsas (stads boulevard); 

 Vergroenen van de radialen: Driekoningenstraat, Brugsken/ Hertjen, Moleken/ Langehals-

beekstraat, Truweelstraat/ Vijfstraten; 

 Ontwikkeling van een groen netwerk langsheen langzame verkeersverbindingen; 

 Ontwikkelen van N70 als groene, verbindende as (planning oktober- juli 2016); 

 Noordlaan: groene ontsluitingsstructuur (milderen barrière spoor); 

 Rolliersstraat: heraanleg tot groen woonerf; 

 Heraanleg Plezantstraat24. 

 

 
3.2.2.6 Mobiliteitsplan Sint-Niklaas (April 2015) 

 

Het mobiliteitsplan is een belangrijk beleidsdocument voor de leefbaarheid en de levenskwaliteit 

van de stad Sint-Niklaas. Zo wordt er sterk ingezet op de verhoging van de verkeersveiligheid 

door duidelijke weloverwogen keuzes te maken inzake vrachtroutes, snelheid en aanleg van 

nieuwe wegen. Ook het gebruik van de fiets, het autoluw stadscentrum, de versterking van het 

openbaar vervoer en de betere benutting van de beschikbare parkeerruimte komt aan bod in dit 

plan. 

 

STRATEGISCHE PROJECTEN 

Het Fabiolaplein 

 

 

Situering: 

Gesitueerd nabij het kruispunt van de stedelijke corridor met 

de N70 bevindt zich het ruimtelijk geheel van het Koningin Fa-

biolapark met de woontorens, het Waasland Shopping Center, 

het stedelijk zwembad en de bedrijvigheid tussen de School-

straat en de Koningin Astridlaan (N70). 

 

 

Uitwerking: 

In het mobiliteitsplan van 2002 werd reeds een eerste principe-

schets gemaakt voor het Fabiolaplein. Het is de ambitie om het 

concept verder te detailleren tot een ruimtelijk concept voor de 

ruime omgeving met een schetsontwerp dat tenslotte uit te 

voeren is. 

In deze omgeving is een grote randparking voor de binnenstad 

voorzien. Daarnaast pleit de visie voor een autoluwere binnen-

stad. De omgeving van het Fabiolaplein is de uitgelezen loca-

tie om een stedelijk distributiecentrum te voorzien. 

                                                                 
22 http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-sint-niklaas/stad-werkt-aan-autoluwe-markt-a2306478/ 
23 http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-sint-niklaas/hoe-moet-heymanplein-eruit-gaan-zien-a2314738/ 
24 http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-sint-niklaas/gevaarlijkste-wegen-krijgen-heraanleg-a1831626/ 
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Inrichten van twee stadsknooppunten 

 

Er werden in het mobiliteitsplan van 2002 3 multimodale stadspoorten voorzien: 

 Stadspoort Oost bevindt zich ter hoogte van het in te richten kruispunt van de oostelijke tan-

gent en de N70. Volgens het GRS zouden regionale functies een beeldbepalende rol kun-

nen spelen bij de herinrichting van dit punt.  

 Stadspoort West ter hoogte van de aansluiting van de westkam N41 op de N70, kan inge-

richt worden als een multimodaal transferium. 

 Stadspoort Vijfstraten ter hoogte van het kruispunt van de Sparrenhofstraat, de Klapper-

beekstraat, de Begijnenstraat, de Nieuwe Molenstraat en de provinciale baan vanuit Kiel-

drecht. 

In dit mobiliteitsplan worden het station, het Fabiolaplein, het stadsknooppunt oost/west en de 

Randparking ter hoogte van SVK25 bepaalt als belangrijke knooppunten. 

 

 
 

Figuur 3-26. Overzicht van de 5 belangrijke knooppunten Sint-Niklaas 

 

Gemengde stadsuitbreidingen als versterking van de stedelijkheid 

 

Het project De Winningen voorziet bijkomende woningen, een bedrijventerrein en 30-35 ha 

randstedelijk groengebied. De ambitie is een groene duurzame wijk. 

                                                                 
25 Zoals voorzien in het in het lobbenstadmodel. De exacte locatie van deze parking is nog te bepalen. 
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Met het woonproject Clementwijk komt er een grootschalige stadsuitbreiding in de noordrand 

van Sint-Niklaas. De ontwikkeling omvat 80 ha en voorziet 1925 woningen en collectieve voor-

zieningen waaronder een wijkschool en een stadsdeelpark van 4 ha. De ambitie is een groene 

duurzame wijk. 

De derde en meest oostelijke ontwikkeling is Bellestraat-Zonneken. De ontwikkeling omvat zo-

wel woningen, bedrijven als groenvoorzieningen. 

 

Verhuis AZ Nikolaas 

 

Het AZ Nikolaas- op dit moment gevestigd in de Moerlandstraat- is op zoek naar een nieuwe 

locatie omdat de huidige locatie eventuele uitbreidingen hypothekeert. Als nieuwe locatie wordt 

voornamelijk naar het gebied op de kruising van N70 en R42 gekeken, een exacte locatie ligt 

echter nog niet vast. 

 

WEGENCATEGORISERING 

Selectie van de wegen 

 De secundaire wegen hebben als hoofdfunctie het verbinden en/of verzamelen op lokaal en 

bovenlokaal niveau en aanvullende functie, toegang geven. 

 De lokale wegen hebben als hoofdfunctie toegang geven. 

 

Deze categorieën worden in de provinciale ruimtelijke structuurplannen nog verder uitgewerkt: 

 De secundaire wegen type 1 vervullen in de eerste plaats een verbindende functie op bo-

venlokaal niveau op basis van mobiliteit genererende elementen van provinciaal/regionaal 

niveau, maar die niet functioneert op Vlaams niveau, teneinde geen verkleining van de ma-

zen van hoofd- en primaire wegen te veroorzaken. Daarnaast heeft de weg tevens een (on-

dergeschikte) bovenlokale verzamelfunctie. De aanvullende functie van het toegang geven 

wordt langs die wegen tot een minimum beperkt. 

 Bij de secundaire weg type 2 is de hoofdfunctie van de weg het verzamelen op bovenlokaal 

niveau van verkeer dat afkomstig is van mobiliteit genererende elementen van provinci-

aal/regionaal niveau, naar het hogere wegen net. In mindere mate neemt de weg een ver-

bindende taak op. Vanwege het lagere karakter van de weg is hier een hogere mate van 

toegang verlenen mogelijk. 

 Op secundaire wegen type 3 is de autoverkeersfunctie van de weg (verbinden/verzamelen) 

neven- of ondergeschikt aan de openbaar vervoersfunctie en de langzaam-verkeersfunctie, 

enerzijds omdat de verbindings- en verzamelfunctie van de weg in de wensstructuur wordt 

ingevuld langs een parallelle route, anderzijds teneinde een verschuiving in de modal split 

tot stand te brengen. De taak ten aanzien van het regionaal autoverkeer beperkt zich tot een 

hoogstens verzamelende functie. Hierdoor kan speciale aandacht gaan naar de ruimtelijke 

inpassing, de inrichting van de weg, naar de voorzieningen voor de zwakke weggebruikers 

fietsers en voetganger en naar de doorstroming van het openbaar vervoer. 

 De lokale wegen type 1 hebben als hoofdfunctie het verbinden op lokaal niveau. Aanvullend 

hebben ze ook een verzamelende functie op lokaal niveau. 

 De lokale wegen type 2 hebben als hoofdfunctie het verzamelen op lokaal niveau gecombi-

neerd met het verlenen van erfgoedgang. Aanvullend kunnen ze ook een verbindende func-

tie hebben op lokaal niveau. 

 De lokale wegen type 3 zijn erftoegangswegen. 

 

Daarbij sluiten de lokale wegen type 2a nauw aan bij de lokale wegen type 1. Beiden zijn dra-

gers van het lokaal vrachtverkeer en hebben eenzelfde snelheidsbeleid. Echter, waar de lokale 

wegen type 1 hoofddorpen met elkaar verbinden, verbinden de lokale wegen type 2a de overige 

kernen. De lokale wegen type 2b zijn de overige wegen die voldoen aan de definitie van type 2 

maar die daarnaast geen belangrijke structuurbepalende rol spelen. Ze zijn geen dragers van 

lokaal vrachtverkeer en hebben over het algemeen een lager snelheidsregime. 
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Tabel 3-2. Categorisering wegen 

Selectie Categorisering PRS26 Voorgestelde catego-

risering (KT & LT27) 

N16 tussen E17 en N70 Secundair type 3 Secundair type 2 

N403 van Vlyminckshoek tot R42 Vlyminckshoek – Plezant-

straat: secundair type 3 

KT: Secundair type 2 

LT: Lokaal type 1 

Guido Gezellelaan – Scheerderslaan (R42) Scheerderslaan werd niet 

geselecteerd in het PRS 

Secundaire weg type 2 

N70 (tussen N41 en R42) Secundair 3 KT: secundair 3 

LT: Lokaal 1 

N70 (uitgezonderd tussen N41 en R42) Secundair 3 Secundair 2 

R42 tussen N41 en Plezantstraat Lokaal 1 Secundair 2 

Driekoningenstraat Lokaal 2 Lokaal 1 

Vijfstraten/Klapperbeekstraat/Turkyen/Pasto-

rijstraat 

Lokaal 2 Lokaal 1 

Tereken ten zuiden van N70 Lokaal 2 Lokaal 1 

Weimanstraat Lokaal 1 Lokaal 2b 

Kemzekestraat Lokaal 1 Lokaal 2b 

Heimolenstraat Lokaal 3 Lokaal 2b 

Nieuwkerkenstraat/Heihoekstraat/Vosse-

kotstraat/Tassijnlaan/Haasdonkse Steenweg 

Lokaal 1 Lokaal 2b 

Bellestraat/Zonneken/Ster Lokaal 1 Lokaal 2b 

De dorpslus bestaande uit Nauwstraat, 

Kruisstraat, Puiveldestraat, Vleeshouwers-

straat,Wijnveld, Schrijfbergstraat 

Lokaal 1 Lokaal 2a 

Hulstbaan, Zwaanaardestraat en Sinaaidorp Lokaal 1 Lokaal 2a 

Houten schoen Lokaal 1 Lokaal 2b 

Bosstraat/Gouden Leeuwstraat/Kleemstraat Lokaal 2 Lokaal 3 

Belseledorp (tussen Koutermolenstraat en 

Hulstdreef) 

Lokaal 2 Lokaal 3 

Passtraat Lokaal 2 Lokaal 3 

Meulenaarstraat Lokaal 2  Lokaal 3 

 

 
3.2.2.7 Lobbenstadsmodel (2014) 

 

In 2014 werd het concept Lobbenstadmodel voor 

de stad Sint-Niklaas ontwikkeld. Het lobbenstadmo-

del is een stedenbouwkundig concept om te komen 

tot een ecologisch verantwoorde stad en uit gaat 

van woonzones rond de invalwegen met daartus-

sen blauwgroene vingers die de natuur tot in het 

hart van de stad brengen. In de lobbenstad wordt 

de stadskern uitgebreid volgens een radiale struc-

tuur van compacte stadslobben. De woonlobben 

gaan uit van een hoge compactheid, zodat de bij-

horende infrastructuur en diensten optimaal en kos-

tenefficiënt kunnen benut worden. De blauwgroene 

vingers hebben een belangrijke functie op vlak voor 

recreatie, duurzaam vervoer, biodiversiteit, water-

buffering en –infiltratie, (stads)landbouw, verkoeling en ventilatie met gezonde lucht.  

 

                                                                 
26 Regionaal/provinciaal niveau: legt secundaire wegen vast 
27 Korte termijn (2018) & lange termijn (2021 - 2025) 
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Met de goedkeuring en toepassing van het lobbenstadmodel voor de stad Sint-Niklaas wordt de 

basis gelegd om de stad te laten evolueren naar een leefbare en duurzame stad. Hiervoor 

wordt het concept als lange termijnvisie geïmplementeerd in de nieuwe beleidsplannen en wor-

den reeds concrete acties gepland. 

 

In de lobbenstad wordt de kernstad niet 

concentrisch uitgebreid, waardoor open 

ruimte steeds verder weg wordt geduwd 

van de stad, maar met compacte stadslob-

ben opgebouwd rond de radiale invalswe-

gen met daartussen uitbouw van blauw-

groene vingers. Deze zijn aantrekkelijk om 

recreatieve functies en voet- en fietspaden 

in onder te brengen en vangen het overtol-

lig hemelwater op. De blauwgroene vin-

gers hebben ook een gunstige invloed op 

het stadsklimaat. Ze temperen het hitte-ei-

landeffect en zorgen voor verkoeling en 

ventilatie.  

 

Als de lobben niet langer zijn dan 2500m vanuit het centrum en niet breder dan 600m ligt het 

centrum op fietsafstand en het groen op wandelafstand. Door assen te verdichten wordt tevens 

openbaar vervoer rendabeler. Binnen de stadslobben kunnen eveneens buurtvoorzieningen op-

genomen worden. De binnenstad wordt ingericht als een autoluwe kern waar het aangenaam 

verblijven en vertoeven is. Hiertoe prikt het groen tot in de stadskern en wordt in de bouwblok-

ken ingezet op semi-publieke binnentuinen/parken met langzame verkeersdoorsteken voor 

korte loop- en fietsroutes door de binnenstad. Op de rand van de binnenstad worden bezoe-

kersparkings en overstappunten voorzien.   

 

In Sint-Niklaas worden kansen gezien om een fietssingel aan te leggen die verknoopt met de 

bovenlokale functionele fietsroutes en de invalswegen. De groene fietssingel  verbindt zo de 

woonlobben met de groene lobben waardoor ‘hoppen tussen lobben’ mogelijk is. Parallel met 

de fietssingel kunnen ook openbaarvervoersverbindingen gerealiseerd worden tussen de lob-

ben t.h.v. de wijkontsluitingswegen.  

 

Door het historisch radiaal patroon leent de structuur van Sint-Niklaas zich voor de ontwikkeling 

van een lobbenstad. Hierbij zijn de historisch radiale invalswegen de dragers van de stadslob-

ben. Voor de groene lobben zijn vooral in het noorden van de stad kansen voor ontwikkeling ter 

hoogte van de inkepingen in de bebouwde ruimte. In het zuiden van de stad vormt de aanwe-

zige bosstructuur een natuurlijke barrière voor de groei van de stad. Groene stapstenen naar 

het centrum van de stad zijn hier aangewezen.  

 

 
3.2.2.8 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (2005) 

 

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) is een beleidsdocument dat het kader aan-

geeft voor de uitbouw van de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft de langetermijnvisie  op  

de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente en is er op gericht samenhang te brengen in de 

voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van de beslissingen die de ruimtelijke ordening 

aanbelangen. Derhalve komen in dit plan ook thema's zoals natuur, landschap, bos en open 

ruimte uitgebreid aan bod. Deze werden ondertussen verder uitgewerkt in verschillende andere 

beleidsondersteunende documenten die daarna werden opgemaakt (Masterplan, Groenplan, 

Lobbenplan, …). De bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen keurde 

op 22 juni 2006 het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Niklaas goed. 
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3.2.2.9 Speelweefselplan (2012) 

 

Een speelweefsel is een “ruimtelijk netwerk van plekken en verbindingen die belangrijk zijn voor 

kinderen en jongeren van een stad”. Een actieplan speelweefsel reikt concrete doelstellingen en 

acties aan om de (her)inrichting van openbare speelterreinen op een onderbouwde en logische 

wijze, naargelang de noden, uit te voeren en stipuleert richtlijnen over de invulling van de lokale 

openbare en publieke ruimte. 

 

In het document wordt onderscheid gemaakt in 2 soorten acties:   

 In deel I, II en II worden 22 algemene acties geformuleerd om de overstap te zetten van het 

bestaande naar het gewenste speelweefsel op (kern)-stadsniveau of om een algemeen 

speelweefselbeleid op kindermaat uit te bouwen.  

 In deel IV worden per wijk acties voor de korte en lange termijn naar voor geschoven om de 

overstap te kunnen zetten van het bestaande naar het gewenste speelweefsel. 
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4 Ontwerp: standplaatsvereisten - inrichtings-

mogelijkheden 

De technieken rond groenbeheer zijn sterk onderhevig aan nieuwe inzichten en evoluties in pro-

ductontwikkeling. Een aantal opstellingen zitten nog in de ontwikkelings-/testfase en sommige 

steden nemen een voortrekkersrol in het testen van nieuwe constructies of cultivars. De kennis 

omtrent de eisen aan groeiplaats is ondertussen toegankelijk en verspreid waardoor de basis-

voorwaarden voor bomen zeker kunnen worden afgebakend. Basis boombeheer is voldoende 

omschreven in bestaande literatuur waarbij we de vademecums van Harmonisch park- en 

groenbeheer en de stadsbomenvademecums van IPC groen als een standaard beschouwen. In 

het Technisch Vademecum Bomen wordt beschreven welke eisen bomen stellen, zowel onder-

gronds als bovengronds. Vanuit de beroepsvereniging boomverzorging wordt gewerkt aan een 

omschrijving van  'best practices', die zullen kunnen gebruikt worden in bestekomschrijvingen.  

Ontwerpers die groen in hun projecten beschrijven moeten daarom minstens over deze kennis 

beschikken, of moeten worden bijgestaan door mensen met kennis op dit terrein.  

 

Tot op zekere hoogte is het mogelijk om een handvest uit te werken dat keuzes op het terrein 

gaat sturen en eenvoudiger maakt. Dit betreft zowel keuzes naar plantwijze, boomsoort, ... Te-

gelijk zijn er teveel bepalende factoren die meespelen, zowel nu als in de toekomst, waardoor 

elk project ((her)aanleg van een straat, wijk, ...) zal vragen om een grondige terreinstudie die 

zorgt dat de bomen waarop het project betrekking heeft goed beheerd worden. 

 

In het beheerplan kan dieper ingegaan worden op concrete beheertechnieken. Zaken als keu-

ring bij aanplant, snoei, bemesting, omgang met ziekten en plagen worden beschouwd als alge-

meen toegankelijke kennis en hier niet behandeld. Groeiplaatsen worden hieronder wel be-

schreven in die zin dat er een overzicht volgt van de bestaande technieken en de specifieke 

toepassingen.  

 

Een basisstrategie voor behoud van de bomen is dat elk ontwerp een bomentoets/groentoets 

dient te ondergaan. Bij een  bomentoets worden de aanwezige bomen bekeken en het ontwerp 

getoetst naar impact op bomen (en groen). 

 

In de volgende items wordt dieper ingegaan op een aantal belangrijke aspecten waarmee bij de 

planning en de uitvoering van aanplant van bomen moet rekening gehouden worden.  

 

 
4.1 Ondergronds 

 
4.1.1 Bodem en grond 

 

Organische stof is van essentieel belang bij een optimale groeiplaats. Door bodemleven wordt 

organische stof langzaam omgezet in humus en humus wordt afgebroken in mineralen. Dit is 

een langlopend proces dat de groeiplaats voor lange tijd in stand houdt. In stedelijke gebieden 

wordt de natuurlijke kringloop van een groeiplaats doorbroken, waardoor bij aanvang van een 

grondmengsel met voldoende organische stof moet worden aangebracht. Hiervoor zijn diverse 

grondmengsels mogelijk met verschillende hoeveelheid organische stof. 
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BODEMSUBSTRAAT 

 Bomengrond: 

Is een mengsel van teelaarde en hoogwaardige compost met een organische stof percen-

tage van 7-10% of 5 - 7%. Bomengrond en teelaarde worden in hoogstedelijke omgevingen 

eigenlijk alleen toegepast in combinatie met een drukontlastende constructie (bunkercon-

structie). Bomengrond heeft een korrelgrootte van 150 - 210 µm voor 7 - 10% organische 

stof en 210 - 420 µm voor 5 - 7% organische stof. 

 Bomenzand: 

Zorgt voor een goede voedingsbodem en een stabiele ondergrond. Bomenzand bestaat uit 

hoekig zand gemengd met ongeveer 3 - 5% organische stoffen, veelal uitgecomposteerde 

houtcompost en heeft een PH-waarde tussen 5 – 7, zuurminnende boomsoorten zijn hier 

dus eerder niet van toepassing. Het percentage lutum  bij bomenzand is 2 - 4%. Doordat het 

uitgecomposteerd is komt er vrijwel geen zuurstof meer vrij en wordt inklinken voorkomen.  

Bomenzand heeft een korrelgrootte van 210 - 300 µm. 

Bomenzand is geschikt voor toepassing bij voet- en fietspaden. Bomenzand wordt aange-

bracht in lagen van 30 cm die per laag verdicht worden met een mechanische stamper. Een 

trilplaat versmeerd namelijk de grond met als gevolg een slechte doorlatende laag. Door het 

zand in lagen aan te brengen wordt nazakking voorkomen. De diepte van de groeiplaats 

moet worden afgestemd op de gemiddelde hoogste waterstand. Boven deze stand moet mi-

nimaal 15cm goed drainerend materiaal (bv. drain-zand) aangebracht worden om te voorko-

men dat het bomenzand in aanraking komt met het grondwater. 

 Bomengranulaat: 

Bomengranulaat is specifiek bedoeld voor het creëren van groeiplaatsen onder zwaar be-

laste situaties als wegen, fietspaden en parkeerplaatsen (verkeersklasse 1 t/m 5). Het bo-

mengranulaat heeft als basis lava, breuksteen of porfier en gerijpte klei. Bomengranulaat 

biedt in omstandigheden waarin het conform de strenge civieltechnische eisen is verwerkt, 

groeiruimte voor boomwortels om zich te ontwikkelen en zo tot gezonde bomen uit te 

groeien waar deze anders niet tot ontwikkeling komen of problemen veroorzaken met bij-

voorbeeld verhardingsopdruk.  

 

ONDERGRONDSE RUIMTE 

 Doorwortelbaar volume: 

Veel bomen in het openbaar groen en zeker in een verstedelijkte omgeving hebben een klei-

ner doorwortelbaar volume dan ze nodig hebben om te kunnen uitgroeien tot hun uiteinde-

lijke grootte.  

De ruimte kan langs alle zijden van de stam gerealiseerd worden en hoeft niet noodzakelijk 

symmetrisch te zijn. Voor de berekening van het doorwortelbaar volume wordt meestal uit-

gegaan van de vochtvoorziening als beperkende factor. Er wordt verondersteld dat als het 

bodemvolume voldoende groot is voor een goede vochtvoorziening, ook de hoeveelheid mi-

neralen en de ruimte voor verankering zullen volstaan. 

Het toepassen van wortelstraten geeft een groot voordeel tov individuele groeiplaatsen Een 

gedeelde groeiplaats van bv. 100m³ geeft 4 bomen veel meer potentie dan 4 afzonderlijke 

groeiplaatsen van elk 25m³. Een effectieve werking van bodemleven en een grotere buf-

fering zijn hier de sleutel.  

 
Tabel 4-1. Doorwortelbaar volume bodemsubstraten 

Grootte-

klasse  

Gemiddelde kroon-

projectie (m²) 

Min. doorwortelbare ruimte 

3-7 % organisch stof (m³) 

Min. doorwortelbare ruimte 

+7% organisch stof (m³) 

1e Grootte 50 - 200 38 - 150 25 - 100 

2de Grootte 13 - 50 10 - 38 6,5 - 25 

3de Grootte 7 - 13 5 - 10 3,5 – 6,5 

 

Obstakelvrije ondergrondse ruimte: 

 

Rekensleutel voor de obstakelvrije zone ondergronds:  

kroonprojectie (eindbeeld) x factor 0,6 (= kluitbreedte + 10%) 
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Belangrijkste stelregel bij het leggen van kabels en leidingen is dat ze afstand houden van de 

bomen. Vooral omdat deze tracés in de loop der jaren meerder keren herwerkt en uitgegraven 

worden, het is de bedoeling de wortels van de bomen hiervan te vrijwaren. Het scheiden van de 

bomen en kabels- en leidingentracés is hierdoor wenselijk. Waar mogelijk moet via gestuurde 

boringen gewerkt worden. Mogelijk word deze kwestie in de toekomst volledig anders aange-

pakt. Aansturen van de technieken om ondergronds te werken mogen niet enkel vanuit de 

groensector komen, maar moet deel zijn van de beperkingen (en kostprijs) van infrastructuur-

werken. Het bomenplan legt vooral limieten op waar niet mag gegraven worden. In overleg met 

andere gebruikers wordt gekeken waar in de toekomst ondergrondse constructies nodig zijn om 

de wortelzone definitief van andere gebruikszones te scheiden.  

In de kernstad en centrum is ondergrondse ruimte zeer schaars. Daarom wordt geïnvesteerd in 

degelijke ondergrondse inrichting zodat deze ruimte zo optimaal mogelijk kan gebruikt worden. 

Meer complexe groeiplaatsinrichting is duurder dan een open groeiplaats. Daarom wordt per 

project (straat) telkens overwogen wat de noden zijn. Zeker in het buitengebied zijn open groei-

plaatsen van belang (natuurlijke groeiplaats, met ruimte voor boombegeleidende soorten flora, 

fauna en fungi). Op straat- en wijkniveau moet elke huidige en toekomstige claim op onder-

grondse ruimte in kaart worden gebracht. Zo kan per locatie snel beoordeeld worden welke on-

dergrondse ruimte beschikbaar is, en welke strategie/techniek op die plaats van toepassing is. 

 

De onderlinge afstand van de kabels – 

en leidingentracés tot de bomen wordt 

mede bepaald door de boomgrootte. 

Grofweg krijgt het wortelgestel dezelfde 

omvang als de boomkroon. Het hand-

boek leidingen heeft aan dat een afstand 

van 3,5 meter van het hart van de buis 

die het dichtstbij de boom ligt tot het hart 

van de stam van de boom (van de 1e 

grootte) het absolute minimum is. Bij bo-

men van de 2e en 3e grootte geldt een 

afstand van 2 meter. Ideaal is het om de 

tracés buiten de uiteindelijke kroonpro-

jectie te houden. 

 

Een probleem dat zich meer en meer 

stelt is dat bij het vernieuwen van nutslei-

dingen de oude leidingen gewoon worden afgekoppeld en in de grond blijven zitten. Op die ma-

nier verkleint stelselmatig de doorwortelbare ruimte en het beschikbaar bodemsubstraat.  

 

No-dig-technieken: 

No dig (niet graven) houdt in: technieken om ondergrondse leidingen te renoveren of aan te leg-

gen, zonder te graven. Voor het renoveren van leidingen benutten ze het aanwezige gat in de 

grond en creëren een nieuwe buis in of op de plek van de bestaande buis. De meest toege-

paste technieken zijn: 

 Koustechnieken (CIPP): de koustechniek of ter plaatse uitgeharde buis is de meest gekende 

en toegepaste vorm van relining en wordt vooral in stedelijk gebied toegepast. De methode 

is minder geschikt voor stalen of PVC buizen. Er zijn verschillende uitvoeringswijzen moge-

lijk zoals het gebruik van klassieke vilten kousen geïmpregneerd met polyester, vinylesten of 

epoxy; glasvezelversterkte polyester kousen; inbrengen van de kous met behulp van een in-

versietoren (water), druktrommel (lucht) of lier; uitharden met warm water, stoom of UV of 

Led-licht; het Phoenix-systeem specifiek toepasbaar voor drukleidingen en drinkwaterleidin-

gen.  
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 Sliplining of pipe-in-pipe-methode: het inbrengen van een kleinere leiding in een leiding met 

een grotere diameter. De nieuwe leiding kan uit verschillende materialen bestaan. Het na-

deel is dat de diameter kleiner wordt en dus ook de doorvoer kan verminderen.  

 Close-fit-technieken: hierbij wordt een PE (polyethyleen)-leiding in diameter verkleind en in 

de bestaande leiding getrokken. Daarna worde deze PE-leiding weer in zijn oorspronkelijke 

vorm gebracht waardoor hij zich direct (close-fit) tegen de aanwezige wand drukt. Deze 

techniek wordt vooral toegepast bij drukleidingen en heeft het voordeel dat de buisdiameter 

niet verkleind.  

 Pipecracking of pipebursting: hierbij wordt de oude leiding kapot geknipt of gebroken alvo-

rens de nieuwe leiding er in geschoven wordt. De nieuwe leiding wordt door een snijkop 

door de bestaande leiding getrokken. De oude leiding wordt door de snijkop ‘gecracked’. 

Deze methode wordt meer in het buitengebied toegepast omdat hier de kans op het raken 

van naastgelegen kabels kleiner is. Ook de diameter van de oorspronkelijke buis blijft gelijk.  

 

 
4.1.1.1 Vochthuishouding 

 

Door beperkte ruimte, sterk verdichte grond en wortelbeschadigingen is de boom in stedelijk ge-

bied zeer droogtegevoelig. Iedere boom verbruikt in andere mate water en iedere boom rea-

geert anders op droogte. Dit maakt sommige bomen droogtegevoeliger dan andere.  

Wateroverlast zorgt meestal voor een zuurstofgebrek in de wortelzone. Droogteschade uit zich 

ondermeer in bruine bladranden of het vervroegd afvallen van het blad.  

 

 

DRAINAGESYSTEEM 

De vochtvoorziening wordt veelal beperkt door de aanwezigheid van verharding met een lage 

waterdoorlatendheid en door een bodem met lage infiltratiesnelheid. Door toepassing van een 

drain en grond met een goede poriën structuur kan de vochthuishouding sterk verbeterd wor-

den.  

 

De drainage kan eenvoudig getest worden door een testput (1-1,5m diep) volledig te vullen met 

water. Als een groot deel van het water na 24 u nog steeds in de put staat en de put ook na en-

kele dagen nog niet droog is, zal de drainage vanuit de plantput naar de omliggende bodem on-

voldoende zijn. Als na het doorspitten van de drainage in de plantput nog steeds onvoldoende 

is, moet gedraineerd worden. 

 

De opeenvolging van bodemlagen wordt onderzocht met behulp van een bodemonderzoek. Vul 

de grondpijler met goed doorlatende, structuurrijke grond, gemengd met grof zand, fijn grind of 

geëxpandeerde kleikorrels, maar zorg er-

voor dat het bodemtype niet te veel verschilt 

van de grond uit de plantput. Een grovere 

textuur dan de aanwezige grond kan de af-

watering verbeteren, maar een te groot tex-

tuurverschil kan net een averechts effect 

hebben. Eén grondpijler per m² kan volstaan 

voor een goede drainage. Na de installatie 

van de grondpijlers moet de infiltratie, zelfs 

bij vochtige bodem, minstens 2mm/u zijn. 

Een eenvoudige manier om overtollig water 

weg te leiden van de boomspiegel is een 

oppervlakkige begreppeling of aanplant op 

een licht verhoogde plantplaats. 
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KUNSTMATIGE DRAINAGESYSTEEM 

Een kunstmatig drainagesysteem is duur, weinig duurzaam en 

onderhoudsintensief. Slechts als een meer duurzame ‘natuur-

lijke’ drainage uitgesloten is, kan geopteerd worden voor een 

kunstmatige drainage. Zo een systeem bestaat uit een draina-

gebuis onder de wortelkluit, al dan niet ingebed in een grond-

laag met een iets grovere textuur dan de oorspronkelijke. Het is 

belangrijk dat de drainagebuis aangesloten is op de afvoer 

(open water of riolering). Bij bomenrijen kunnen alle plantputten 

samen gedraineerd worden, met een gemeenschappelijke af-

voer. Zo een drainagesysteem brengt echter een aantal moge-

lijke problemen met zich mee. Zo raakt de drainagebuis na en-

kele jaren waarschijnlijk verstopt door vuil of wortelgroei. Be-

schadiging kan vermeden worden door ze diep genoeg te leg-

gen, dus onder de plantplaats en de nutsleidingen. Bij een 

diepte van 1,4m blijken nog weinig problemen te zijn met be-

schadiging, zowel bij werken als boomwortels. Dergelijke dieptes bemoeilijken wel de afwate-

ring. 

Als de drainage buis niet regelmatig vrijgemaakt (doorgespoten) of hersteld wordt, komt de 

boom op latere leeftijd alsnog in de problemen door wateroverlast. Het aanbrengen van een 

kunstmatig drainagesysteem wordt best geen standaardprocedure voor elke boom want hoe 

mooi ook steeds de bedoelingen en intenties zijn, het latere onderhoud blijft meestal bij gebrek 

aan tijd achterwege waardoor het systeem na enkele jaren geen nut meer heeft. 

 

 
4.1.1.2 Bodemluchthuishouding 

 

Bodemlucht bestaat naast zuurstof voornamelijk uit koolzuurgas en stikstofgas. Boomwortels en 

bodemorganismen verbruiken zuurstof waarbij koolzuurgas vrij komt. De wortels gebruiken 

zuurstof voor hun groei en de actieve opname van voedingselementen. Bij een dalende be-

schikbaarheid van zuurstof neemt allereerst de wortelgroei af en later zal ook de actieve op-

name van voedingselementen afnemen.  

In stedelijk gebied zal de groeiplaats in bijna alle gevallen afgesloten zijn met verharding. Afge-

zien van poreus verhardingsmateriaal zal luchtuitwisseling alleen via de voegen mogelijk zijn, 

wat resulteert in een grote beperking in het doorlatend oppervlak. In de praktijk is gebleken dat 

als infiltratiemogelijkheden van water door verharding voldoende is, dit ook geldt voor de diffu-

siemogelijkheden voor zuurstof. Het gebruik van kleiner bestratingsmateriaal en dus meer voeg, 

bestraten met grotere voeg en het gebruik van poreuze tegels zal de zuurstofvoorziening echter 

altijd ten goede komen. Het toepassen van bijzondere materialen, bv. Permavoid, geeft betere 

en duurzamere resultaten voor de ontwikkeling van een gezond bomenbestand in versteende 

milieu’s.  
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Figuur 4-1. Aanleg plantvakken met voldoende bodemluchtaanvoer (Permavoid) 

BELUCHTINGSSYSTEEM 

Indien de luchtuitwisseling in de groeiplaats niet voldoende 

is kan er een beluchtingssysteem worden aangebracht. Dit 

systeem bestaat uit verticale geperforeerde buizen die tot 

onder aan de wortelzone komen. Om de verspreiding van 

lucht in de bodem optimaal te maken, is een maximale 

luchtbeweging vereist.  

Nog efficiënter is een ondergrondse ringleiding die ver-

schillende luchtkokers, eventueel van een volledige bo-

menrij, onderling verbindt. Op die manier ontstaat een 

schoorsteeneffect en circuleert de lucht door het hele sys-

teem. De diffusie van lucht in de bodem is optimaal bij een 

perforatiegraad van de buizen van 10-30%. Om de diffusie 

van lucht vanuit de kokers naar de omliggende bodem te 

verbeteren, zeker in zware bodems, kunnen deze omgeven worden met een grover materiaal 

zoals kiezel, geëxpandeerde kleikorrels of grof zand. In verdichte bodems met een laag luchtge-

halte kan het effect van een beluchtingssysteem volledig teniet gedaan worden.  

 

Voorwaarde bij beluchtingssystemen28: 

 Het beluchtingssysteem moet vrij zijn van verstopping; 

 Het systeem bestaat uit meer dan één beluchtingspijpen die onderling en met de buitenlucht 

verbonden zijn. Hierdoor kan de luchtcirculatie plaats vinden en is de aanvoer van zuurstof 

10x zo groot dan bij een systeem met stilstaande lucht; 

 De kokers hebben een minimale doorsnede van 16cm. Hierdoor kan de lucht in de kokers 

bewegen door turbulentie; 

 De grond moet poriën bevatten die lucht kunnen opnemen. Bij te sterk verdichte grond wordt 

het effect van het beluchtingssysteem teniet gedaan. 

 De buizen zijn omgeven door grof beschermingsmateriaal (zoals kokos) om de intredeweer-

stand tussen buizen en bodem te minimaliseren. 

 

 
4.1.1.3 Voedingselementen 

 

De natuurlijke kringloop van voedingselementen wordt bij een groeiplaats in de stad doorbro-

ken. Door bij de inrichting van de groeiplaats voldoende organisch materiaal aan te brengen 

                                                                 
28 Prooijen, G. 2006 

Figuur 4-2. Beluchtingssysteem 
'Greenmax.eu' 
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kan de boom hier een bepaald aantal jaar voeding uit de bodem halen. Wanneer het doorwor-

telbare volume volledig is benut zal extra mestgift nodig zijn. Bij kleine groeiplaatsen zal een ex-

tra mestgift echter weinig nut hebben omdat de voedingsstoffen niet worden vastgehouden. Bij 

moderne grote groeiplaatsinrichtingen met een tweede maaiveld (bv. Permavoid) kan bodemle-

ven, organische stof en voeding worden toegediend, waardoor de natuurlijke kringloop zoveel 

mogelijk wordt nagestreefd. 

 

 
4.1.1.4 Zout 

 

Een schadelijke stof die relevant is voor de inrichting van de groeiplaats is chloride; het belang-

rijkste bestanddeel van zout. Zout kan door menselijk toedoen bij het bestrijden van gladheid in 

de winter bij de bomen terecht komen. 

De mate waarin zout schadelijk is voor bomen is afhankelijk van de zoutconcentratie en de ver-

draagzaamheid van de boomsoort. In het ontwerpproces kan hiermee rekening gehouden wor-

den om zoutschade aan bomen te voorkomen. Zoutschade manifesteert zich meestal door een 

verminderderde bladzetting en vroegtijdige bruinverkleuring van de bladranden.  

Bij groeiplaatsinrichting kan op twee manieren worden ingespeeld op zoutschade. Hiervoor 

wordt zoutschade opgedeeld in spatzout en zout smeltwater. Om de schade van spatzout te 

voorkomen dient de boom ver genoeg van de weg of fietspad te worden geplaatst (indien de 

fietspaden niet sneeuwvrij worden geborsteld). Het bereik van het spatzout is afhankelijk van de 

rijsnelheid (maximaal tot 10m). Een plantplaats tussen twee rijstroken zal bovendien een dub-

bele zoutbelasting krijgen, waarbij extra aandacht besteed dient te worden in soortkeuze.  

Een gietrand kan een boom eveneens beschermen tegen spatzout en zout smeltwater, een 

gietrand bestaat uit HDPE (high density polyethylene) met een hoogte van 35 cm en een dikte 

van 2 mm die aan elkaar gekoppeld en vastgeschroefd kan worden. Gietranden zijn een goed-

kope en effectieve manier om jonge bomen te kunnen bewateren. 

Om de schade van zout smeltwater te beperken moet worden voorkomen dat zout smeltwater 

in de doorwortelbare ondergrondse ruimte komt. In de klassieke groeiplaats wordt dit opgelost 

door een verhoogde groeiplaats met een trottoirband aan te brengen, anders kan de aangren-

zende verharding in de groeiplaats afgewaterd worden. Het nadeel bij beide maatregelen is wel 

dat de vochtvoorziening in droge perioden wordt beperkt. Een moderne toepassing die bijdraagt 

aan de toevoer van zout smeltwater is de infiltratie van hemelwater, infiltratievoorzieningen zijn 

vaak erg gunstig voor de vochtvoorziening van de boom, maar indien het afgekoppelde verhard 

oppervlak wordt gestrooid betekend dit ook een extra zoutgift. Bij het infiltratiesysteem kan hier-

mee rekening gehouden worden door een oppervlak af te koppelen dat niet met zout wordt be-

last, bv. daken. 

 

 

Figuur 4-3. Aanleg plantvakken met ge-
bruik van boomvriendelijke boordsteen. 
Om zoutschade te beperken dient ook 
best het plantvak hoger dan de weg te 
liggen zodat inspoelen van met zout 
belast regenwater wordt verhinderd.  
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Nog belangrijker dan het nemen van de nodige inrichtingsmaatregelen is het verantwoord om-

gaan met strooizout en de keuze ervan. Natte pekel is te verkiezen boven korrelzout omdat er 

minder van moet gebruikt worden en beter aan de weg kleeft. Sint-Niklaas is reeds op deze me-

thode overgeschakeld.  

 

 
4.1.1.5 Wortelstelsel29 

 

Bomen investeren een groot deel van hun energie in het onderste deel en deze draagt dan ook 

een aantal belangrijke functies met zich mee: 

 Voorziening van vocht en voedingselementen ten behoeve van de levensprocessen; 

 Verankering; 

 Opslag van reserves. 

 

Ter verankering van zichzelf zal een boom zich met wortels verankeren in de bodem. Er zijn bo-

men die zich aanpassen aan de wind door trek- of drukwortels aan te maken. In bladerloze peri-

oden in het vroege voorjaar en de late herfst is het wortelstelsel op haar reserves aangewezen. 

In het stedelijk gebied zijn er veel factoren die de groei van een boom kunnen beperken. Juist 

hierdoor is het belangrijk veel aandacht te schenken aan de juiste keuze van een boom. Hier 

kan men met name denken aan het meest geschikte wortelstelsel. 

 

3 hoofdtypen wortelsystemen: 

Er zijn 3 hoofdtypen wortelsystemen te 

weten: hart-, pen- en zinkerwortelsys-

temen (van links naar rechts, zie figuur). 

De hartwortelaar heeft een spreidend 

wortelgestel, een deel van de wortels 

wortelen vlak, deze zorgen voor vol-

doende opname van vocht. Het andere 

deel gaat dieper in de grond en deze zor-

gen voor verankering en voeding van de boom. Deze manier van wortelen geeft een relatief 

kleine kans op wortelopdruk waarmee bestrating e.d. opgedrukt kan worden. 

Het penwortelsysteem vormt een sterke hoofdwortel die water en voedingsstoffen uit diepere 

grondlagen probeert te halen. Met deze diepe wortel wordt de boom tevens verankerd. Met dit 

systeem is de kans op wortelopdruk nihil. 

Het zinkerwortelsysteem, ook wel vlakwortelaars genoemd, beschikt over een oppervlakkig 

wortelgestel. De wortels lopen vlak onder het maaiveld breed uit, vervolgens zullen er wortels 

de grond ingaan om daar hun vocht en voeding uit, met name, de bovenste laag van de bodem 

te halen. 

 

WORTELSCHERMEN 

In verstedelijkte gebieden zorgt wortelgroei jaarlijks voor een aanzienlijke schade aan wegver-

harding, riolering en nutsfaciliteiten. Om deze schade te voorkomen wordt vaak een werings-

wand geplaatst om ongewenste wortelgroei tegen te gaan. Algemeen stelt men dat de minimale 

afstand van een boom tot een geleidingswand 2 m is.  

 

De twee belangrijke criteria bij het inbouwen van wortelschermen zijn: 

 De verdichting van de sleuf 

 De hoogte van het scherm ten opzichte van het maaiveld 

 

                                                                 
29 Zie bijlage 3 Bomen die worden afgeraden bij groeiplaatsen in verharding zonder groeiplaatsinrichting 
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De jonge boomwortels groeien in horizontale richting en stuiten op de wortelschermen. De ge-

leidingsribben dirigeren de wortels loodrecht naar beneden (zonder deze ribben zouden de wor-

tels langs de wand blijven circuleren, waardoor de boom zou verstikken en geen stabiliteit zou 

kunnen krijgen). Aan de onderzijde geko-

men kunnen de wortels horizontaal ver-

der groeien waardoor de boom zich goed 

in de grond verankert en er geen schade 

aan de wegverharding ontstaat. 

 

Volgens GreenMax30 garandeert de me-

thode om machinaal (wortelfrees) wortel-

schermen in te bouwen een goede plaat-

sing van de wortelschermen. Ook wordt 

de sleuf goed verdicht, zodat het scherm 

ook niet meer kan nazakken. 

 

 
4.1.1.6 Groeiplaatsconstructies 

 

De laatste 20 jaar zijn er ontzettend veel ontwikkelingen geweest in diverse moderne groei-

plaatsinrichtingen. Verschillende pioniers zijn zelf systemen gaan ontwikkelen en door creatief 

om te gaan met bestaande producten zijn groeiplaats constructies gemaakt. Voorbeelden hier-

van zijn de infiltratiekratten die eigenlijk bedoeld zijn voor infiltratie van water, maar later ook 

zijn gebruikt om doorwortelbaar volume te creëren. De markt heeft kansen gezien in de toepas-

singen van moderne groeiplaatsconstructies en inmiddels zijn er diverse kunststof en betonnen 

constructies leverbaar, afhankelijk van de situatie waar ze moeten en kunnen toegepast wor-

den. 

 

KUNSTSTOF CONSTRUCTIES 

Alle kunststof groeiplaatsconstructies hebben het kenmerk een tweede maaiveld te realiseren, 

waardoor de verticale belasting van verkeer wordt opgevangen door de constructie en de druk 

wordt over gebracht op de ondergrond. Door het dragende dek wordt een luchtlaag gecreëerd 

die luchtuitwisseling met het groeimedium mogelijk maakt. Deze luchtlaag voorkomt bovendien 

ook dat de wortels boven de luchtlaag in de fundering van de verharding gaan wortelen. Over 

het algemeen verdragen kunststof constructies weinig zijwaartse druk, waardoor extra maatre-

gelen nodig zijn bij bijvoorbeeld een naastliggende wegfundering. 

 

 Permavoidkratten 

Dit systeem bestaat sinds 2005 en de kratten zijn maar 85 mm of 150 mm dik. Ze bevatten 

dus weinig voedselrijke bomengrond, maar zorgen wel voor veel drukspreiding op de onder-

grond. Met dit systeem kan op relatief goedkope wijze een beter groeiplaats met mindere 

verdichting worden gerealiseerd waarbij ook wortelopdruk en schade aan verharding wordt 

voorkomen. De permavoidkratten kunnen een zware verkeersbelasting dragen, er kan ech-

ter maximum 30 km/u over deze kratten gereden worden. Deze kratten zijn dus het best ge-

schikt voor licht belaste parkeerplaatsen. 

 

                                                                 
30 http://www.greenmax.eu/nl/wortelfrees/ 
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 Infiltratiekratten gevuld met water (infiltratievoorziening) 

Door rond bomen infiltratiekratten te plaatsen kan de watervoorziening van de boom sterk 

worden vergroot. Deze kratten worden gevuld met hemelwater dat op daken of verharding 

valt. Door de bodem van het krat te bedekken met een waterdichte folie is alleen zijwaartse 

infiltratie mogelijk waardoor de wortels optimaal van het vocht kunnen profiteren. Dit sys-

teem is aantrekkelijk wanneer een grote oppervlakte verharding weinig water laat infiltreren. 

Bovendien wordt het infiltreren van hemelwater tegenwoordig aangemoedigd om zo zware 

regenval op te kunnen vangen en de belasting op het rioolstelsel te verkleinen.  

 

 Infiltratiekratten gevuld met grond  

Deze kratten, 

van oorsprong 

bedoeld ter infil-

tratie, zijn inmid-

dels doorontwik-

keld speciaal 

voor groeiplaats-

inrichting van bo-

men. In plaats 

van water wor-

den de kratten 

nu gevuld met 

bomengrond om 

doorwortelbaar 

volume te cre-

eren. Het prin-

cipe van de krat 

blijft hetzelfde, 

waardoor deze 

hoofdnoemer is 

gehanteerd. Er is 

wel slechts een lichte belasting mogelijk, maximum autoverkeer. Uit de praktijk is gebleken 

dat een hogere dekking boven op het krat een betere drukspreiding geeft, waardoor de krat-

ten niet of minder vervormen. 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYuuHNgN_NAhXFL8AKHfRHB74QjRwIBw&url=http://www.abtdrains.com/first-flush/permavoid/product-data/&psig=AFQjCNHydfQj5a3hXdInExXdBAeqzSjOGA&ust=1467900163827326
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 Silva cell (greenmax)  

Silva cell is het 

nieuwste kunst-

stof systeem, af-

komstig uit Ame-

rika. De dooront-

wikkeling van dit 

systeem is te 

zien in de ver-

werkbaarheid 

van de kratten. 

Het grote voor-

deel is de modu-

laire opbouw 

waardoor de 

constructie zowel 

in breedte als in 

hoogte naar 

wens kan wor-

den aangepast. 

De minimale 

hoogte is 400 

mm en de maxi-

male hoogte 

wordt bereikt door een stapeling van 3 kratten met 1200 mm hoogte. Hiermee kan 1,2m³ 

doorwortelbaar volume per m² worden gerealiseerd, wat heel hoog is in vergelijking tot an-

dere kunststof systemen. Door de constructie met vier poten is de krat aan alle zijden open 

en vormt de krat geen enkele belemmering voor wortelgroei. Indien er in het werk (be-

staande) kabels en leidingen zijn kunnen deze door de losse modules bovendien worden 

geïntegreerd. 

 

BETONNEN CONSTRUCTIES 

Net zoals bij de kunststof constructie 

wordt bij de betonnen constructie een 

tweede maaiveld gecreëerd wat zorgt 

voor de luchtvoorziening en een losse 

ondergrond. Beton is echter een stuk 

sterker waardoor de constructie kan 

worden bereden door de zwaarste 

verkeersklasse. Uit de praktijk blijkt 

bovendien dat deze belasting niet 

voor vervormingen in de constructie 

zorgen. Voor de betonconstructie is 

een dichte zijwand nodig die ook een 

hoge zijwaartse druk kan dragen, 

waardoor ook aangrenzende funde-

ring stevig is opgesloten. Tegenwoor-

dig wordt daarom gebruik gemaakt van verticaal geplaatste permavoid kratten, welke niet met 

grond gevuld mogen worden. De luchtlaag die hierdoor in de permavoid wand ontstaat voor-

komt dat wortels buiten de groeiplaats komen en bevordert de luchtcirculatie.  

Door de zware constructie zijn de materiaal- en aanlegkosten hoog. Bij de keuze van een be-

tonnen constructie gaat het direct om een grote ingreep waarbij een grote werkruimte moet wor-

den gecreëerd. Het is niet mogelijk in het werk bewerkingen te doen aan de constructie, waar-

door het gaat om vastliggende maten. Een voorwaarde voor de plaatsing van een betonnen 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUi_61gd_NAhWoJ8AKHdWHCQEQjRwIBw&url=http://www.permavoid.co.uk/products/tree_solutions/introduction.html&psig=AFQjCNHydfQj5a3hXdInExXdBAeqzSjOGA&ust=1467900163827326
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constructie is dat de onderliggende grond draagkrachtig genoeg moet zijn om de con-

structie te kunnen dragen. Daarnaast speelt de beschikbare ruimte een belangrijke rol bij 

de keuze van het systeem.  

De afgesloten bak heeft een bepaald doorwortelbaar volume waar de boom zijn voeding uit 

moet putten. Verschillende vuistregels en berekeningen kunnen worden gehanteerd om te be-

palen hoe lang de boom zich kan voorzien met de beschikbare grond. Een veel gebruikte regel 

is één kuub grond per groeijaar. Doordat de groeiplaats wordt afgesloten met een zwevende 

betonplaat moet een kunstmatige vochtvoorziening worden toegepast door middel van een 

drain of afschot in bovenliggende verharding. 

 

 Watershells 

Met watershells kan een groeiplaats worden gecreëerd met een hoogte van 20 tot maximaal 

150cm. Bovendien kan door de koepelvorm de zwaarste verkeersklasse (vrachtwagenver-

keer) worden opgevangen. Afhankelijk van de situatie kan wortelgroei met de aangrenzende 

ruimte wel of niet plaats vinden. Indien de zijkant wortelwerend moet zijn, zal dit bij de lage 

constructies gebeuren met een wortelwerend textiel en bij de hoge constructies is een ke-

rende zijwand nodig om de zijwaartse druk op te vangen, dit kan bijvoorbeeld met perma-

void kratten. Een voordeel van de watershells ten opzichte van kunststof voorzieningen is 

echter de hoge draagkracht tot de zwaarste verkeersklasse. 

 

 
 

 Wortelbrug / plaat op pijlers 

Door een zwevende weg te maken kan een bestaande groeiplaats intact worden gelaten. Dit 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia8Mr9gt_NAhXoD8AKHS4sDfMQjRwIBw&url=http://goodurbanpractice.be/producten/bomen/watershell-atlantis&bvm=bv.126130881,d.ZGg&psig=AFQjCNGeq9WWDAleR1ufCTFYF0qbQl7pPg&ust=1467900816780889
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kan een uitkomst zijn indien er bij een be-

staande boom een weg moet worden gereali-

seerd. Het bestaande wortelgestel hoeft hier-

door (bijna) niet te worden beschadigd en het 

beschikbaar doorwortelbaar volume blijft het-

zelfde. 

 

 Boombunker 

Dit systeem bestaat uit Permavoid kunststof 

kratten in combinatie met betonnen kruizen 

en een afwerking van betonplaten. Het sys-

teem is in iedere situatie op maat te maken, 

omdat het is opgebouwd uit losse elemen-

ten. Door de afgesloten bak is de groeiplaats 

helemaal afgesloten van kabels en leidingen, 

graafwerkzaamheden en verdichting door 

verkeer.  

Omgedraaid kunnen de wortels geen over-

last geven aan verharding. Om de vochtvoor-

ziening op peil te houden is er een infiltratie-

systeem nodig. Omdat het een grote con-

structie is die moet worden aangebracht, zijn 

de aanlegkosten hoog. Door het zware ge-

wicht zal deze constructie niet op iedere on-

dergrond toegepast kunnen worden en een 

voldoende draagkrachtige ondergrond is een 

voorwaarde voor deze constructie. 

 

STALEN CONSTRUCTIES31 

De groeiplaatsconstructie van staal is het 

Quadro-systeem van Humberg. Het systeem 

is gebaseerd op een stalen skelet, dat gevuld 

wordt met een geschikt groeimedium en afge-

dekt wordt met verharding. Het Quadro-sys-

teem is geschikt voor een belasting tot 10 ton 

(lichte vrachtwagens en auto’s). Het wordt 

geleverd met afmetingen tot 3x3m maar is uit 

te breiden tot een variabele grootte. Het sys-

teem is geschikt voor een boom met een kluit 

tot maximaal Ø 1500 mm. 

 

De beluchting wordt verzorgd door een zogeheten ‘Wurzelstern’, de boom wordt hierop ge-

plaatst en daarop kunnen 4 beluchtingsdrains worden aangesloten. Deze drains komen in het 

systeem omhoog en worden met roosters afgedekt en in de verharding ingebouwd. Rondom het 

systeem wordt worteldoek aangebracht als scheiding tussen cunetzand32 en boomplantplaats. 

Vervolgens wordt het systeem gevuld met humeuze teelaarde of ander, voor de boom geschikt, 

materiaal. Rondom het systeem wordt zand aangebracht en daarna verdicht om verzakkingen 

te voorkomen. Vervolgens wordt het bomenrooster en geotextiel aangebracht en kan de boom 

geplant worden. Tenslotte wordt de verharding aangebracht en worden de beluchtingsroosters 

geplaatst. 

 

 
  

                                                                 
31 https://www.straatbeeld.nl/quadro-ondergrondse-boomgroeiplaats 
32 Aanvulzand bij bouwwerken die zorgt voor een stabiele ondergrond. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji_-2mgt_NAhUFM8AKHSnCBw4QjRwIBw&url=http://www.greenmax.eu/cms/index.php?mact%3DNews,cntnt01,print,0%26cntnt01articleid%3D212%26cntnt01showtemplate%3Dfalse%26cntnt01returnid%3D44&bvm=bv.126130881,d.ZGg&psig=AFQjCNE9plmwtTpNpCnJKPVC2NH8zDqQXg&ust=1467900664156263
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz1t63g9_NAhUsD8AKHd6gCesQjRwIBw&url=https://twitter.com/waterblockbv/status/443749268214386688&bvm=bv.126130881,d.ZGg&psig=AFQjCNF-geI3Wn4TQkgzrOjj9SwwpGfnjA&ust=1467900944635095
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4.1.2 Bovengronds 

 
4.1.2.1 Boomgrootte 

 

De grootte van een boom is een eerste belangrijke parameter voor het eindbeeld. De gewenste 

boomgrootte moet vastgelegd worden in relatie met de standplaats. De beschikbare ruimte is 

belangrijk, maar ook het gewenste ruimtelijke effect. Een te grote boom in een te kleine ruimte 

zal problemen opleveren, maar een te kleine boom in een grote omgeving kan elk effect verlie-

zen. De boomgroottes worden onderverdeeld in 3 categorieën. 

 
Tabel 4-2. Boomgrootte 

Boomgrootte  Hoogte Mogelijke takvrije stamlengte 

1e grootte > 15m 6 - 9 m 

2e grootte 10-15m 3 - 6 m 

3e grootte 6-10m 1 - 3 m 

 

Bomen van eerste orde zijn het meest functievervullend. Zij brengen m.a.w. het meest op voor 

de kleinste investering. Voorwaarde is wel dat de bomen een zo lang mogelijke omlooptijd ken-

nen. Overal waar bomen kunnen geplant worden, zullen daarom bomen van eerste orde de 

voorkeur krijgen. Enkel wanneer dit niet kan omwille van beperkte groeiplaats, zullen bomen 

van tweede of derde orde geplant worden. Deze bereiken soms niet de vereiste takvrije stam-

lengte (doorijhoogte) zodat voor bomen van tweede en derde orde een grotere afstand tot de 

rijweg nodig is. 

 

Vormbomen (knotbomen, leibomen) zijn steeds duurder in onderhoud dan andere bomen, en dit 

gedurende hun hele leven. In het verleden werd vaak (noodgedwongen, door te sterke groei) 

gekozen voor vormbomen zodat deze vrij veel voorkomen in stedelijk milieu, ook wanneer de 

soort zich niet echt leent voor dit beheer.  Uit historische/erfgoed reden kan dit gebruik zeker 

functievervullend zijn. Op nieuwe locaties moet de overweging gemaakt worden om alternatie-

ven te gebruiken: 

 bomen van tweede of derde orde die ongesnoeid kunnen blijven in de volwassen fase;  

 klimplanten die minder en eenvoudigere snoei nodig hebben  voor dezelfde (beeld)vervul-

ling; 

 in plaats van een rij vormbomen in de directe omgeving één duurzame boom van eerste 

orde aanplanten met een vergelijkbare functievervulling. Dit kan bij benadering berekend 

worden door de LAI (Leaf Area Index) te berekenen en vergelijken. 

 

In sommige woonwijken zijn bomen van tweede of derde orde aangeplant, hoewel er ruimte is 

voor bomen van eerste orde. Gelet op het feit dat in de toekomst steeds minder plaatsen zullen 

voldoen aan de eisen van grotere bomen worden deze beplantingen bij vervanging bij voorkeur 

omgeschakeld naar eerste orde soorten. Een compromis kan zijn om noord-zuid assen (geven 

meer schaduw) met kleinere bomen aan te planten en oost-west assen met de grootste soor-

ten. In dichter bebouwde wijken met hoogbouw vallen bomen van derde orde in het niet tegen-

over de gebouwen. Groen kan dan beter bestaan uit een groepje bosrand, houtkant of struweel. 

 

In bijlage 5 wordt een lijst gegeven van geschikte, aan te planten boomsoorten, uitgesplitst vol-

gens grootteorde en locatie.  

 

TAKVRIJE STAMLENGTE 

Als voetgangers, fietsers, auto’s of vrachtwagens onder bomen door moeten of als dit voor het 

boombeeld gewenst is, kan of moet een zekere takvrije stamlengte bereikt worden. Bij het be-

palen van de opkroon hoogte moet rekening gehouden worden met het doorbuigen van takken. 

Takken van bomen kunnen na enkele jaren gemakkelijk 2 tot 3 meter doorbuigen. Ook bij re-

genweer kunnen takken sterk doorbuigen. Daarom moet de gewenste takvrije stamlengte altijd 

groter zijn dan de minimale vereiste doorrijhoogte. 
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Tabel 4-3. Minimale doorrijhoogte + hoogte rekening houdend met de doorbuigende takken 

Categorie Minimale vrije doorrijhoogte 

Voet- en fietspaden 2,5 meter (+2 tot 3m) 

Wegen/ straten voor alle verkeer 4,2 meter (+2 tot 3m) 

Auto(snel)wegen 4,6 meter (+2 tot 3m) 

Tramrails 6 meter (+2 tot 3m) 

  

 
4.1.2.2 Eindbeeld 

 

Het is belangrijk dat het eindbeeld, de volwassen boom, reeds vroeg in de ontwerpfase meege-

nomen wordt bij beslissingen. De keuze voor een eindbeeld heeft namelijk gevolgen voor de 

rest van het ontwerp, de aanleg en het beheer. Een ontwerper bekijkt steeds het omliggende 

landschap waar het ontwerp in zal gerealiseerd worden en waarvan het eenmaal functioneel, 

ook deel van zal uitmaken. Het ontwerp is daardoor voor een stuk bepaald door zijn omgeving. 

 

KROONVORM 

Bomen kunnen ongeacht hun grootte zeer breed worden of net smal blijven. Dit is een kenmerk 

dat eigen is aan de soort. Vaak zijn cultuurvariëteiten ontwikkeld met een afwijkende kroonvorm  

Naast de natuurlijke kroonvorm kan ervoor gekozen worden om een snoeivorm als eindbeeld 

voorop te stellen. 

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

 Vrije uitgroeiende bomen 

De bomen ondervinden geen beperkingen en kunnen zich vrij ontwikkelen tot in de eindfase. 

 Niet vrije uitgroeiende bomen 

Het beheer is vooral gericht op het realiseren van een takvrije stamlengte, ze worden opge-

snoeid om een vrije doorrijhoogte te bekomen. 

 Snoeivormen 

Er is sprake van een gewenste specifieke vorm die je door middel van regelmatig onderhoud 

in stand houdt. 

 

Specifieke vormen zijn: 

Gekandelaarde bomen Leiboom Geschoren boom Knotboom  

    

 

Een speciale kroonvorm kan een oplossing zijn wanneer de ruimte beperkt is. Zuilvormige bo-

men nemen minder ruimte in en kunnen daardoor in een smallere straat gebruikt worden. Veel 

zuilvormen worden op latere leeftijd toch breder waardoor voorzichtig en met kennis van soor-

ten moet gekozen worden. 
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Knot-of leibomen kunnen worden toegepast, hoewel deze bomen hun hele leven een hoge on-

derhoudskost vragen. Deze worden daarom enkel omwille van specifiek ontwerp of historiciteit 

gekozen. 

Bij voorkeur worden bomen met een natuurlijke kroonvorm aangeplant, zeker wanneer de bo-

men deel uitmaken van een ruimer landschap (bv. grote rijweg t.o.v. wijkniveau). 

 

KROONDICHTHEID 

De kroondichtheid bepaalt de hoeveelheid licht die een boom doorlaat. Zeker in een verstede-

lijkte omgeving is dit belangrijk omwille van beschaduwing van gevels, voortuintjes en onderbe-

planting en kan ook het blad in het midden van de kroon schadelijke stoffen opnemen. 

 

Kroonopbouw wordt bepaald door takstructuur, kroondichtheid en textuur. Een voorbeeld van 

een zeer dense en schaduwrijke boom is Aesculus hippocastaneum, een typische open boom 

is Robinia. Vertakkingspatroon bepaalt sterk de sfeer die een boom zal geven. Dit vraagt kennis 

van de ontwerper van soorten, maar kan via een beslissingssleutel wel in een model gegoten 

worden. Er zijn sterke verschillen onder cultivars in dichtheid en bladbezetting, en er komen ook 

meer altijdgroene boomsoorten op de markt. De kroonopbouw is zeer bepalend voor de speci-

ale eigenschappen die bomen hebben.  

 

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN  

Bomen worden vaak aangeplant in stedelijk milieu omwille van hun effecten op het stadskli-

maat. De belangrijkste factoren hierin zijn bufferen van hitte, water en fijn stof. Sommige soor-

ten zijn hierin meer succesvol dan andere. Momenteel is het nog moeilijk om deze effecten voor 

een grondgebied te gaan bepalen, maar de resultaten van onderzoeken kunnen zeker gebruikt 

worden als sturende factor in de soortkeuze. 

 

Verder spelen speciale sierwaarden vaak een rol bij de aanplantkeuze. Deze zijn zeer divers, 

maar mogen nooit een hoge prioriteit krijgen. Een breed assortiment zal automatisch her en der 

(op verschillende tijdstippen) de gewenste sierwaarde tonen. 

 

MEERSTAMMIGE BOMEN 

Meerstammige bomen bieden met hun natuurlijke kleuren- en vormenrijkdom veel mogelijkhe-

den in de openbare ruimte. Er is op ooghoogte meer te zien van de boom, dankzij de structuur 

van de meerdere stammen en de vaak lagere kroonaanzet. Rondom gebouwen vormen meer-

stammigen een contrast met de strakke, stedelijke lijnen en zorgen voor aangename schaduw-

werking op de gevels. Op natuurlijke speelplaatsen vormt een solitaire meerstammige boom 

een perfecte klimboom. 

 

CULTUURHISTORISCHE BOMEN 

Door de eeuwen heen zijn bomen, heesters en planten bij gebouwen aangeplant. De aard van 

de groenelementen was afhankelijk van de functie en gebruik van het gebouw, hetzij ten be-

hoeve van nuttig gebruik, hetzij voor het genoegen en versiering. Dat kan betrekking hebben op 

bijvoorbeeld de wens voor beschaduwing of houtoogst, of puur decoratie zoals bij sierbeplan-

ting. 

 

Wat is historisch plantgoed? 

Historisch plantgoed vormt het bouwmateriaal van de groene monumenten waaronder de lanen, 

plantvakken, erfbeplanting, hagen, houtsingels, houtwallen, loofgangen, groene priëlen en ge-

velbeplanting. Dit groene bouwmateriaal verschilt van periode tot periode en van streek tot 

streek. Historisch plantgoed is te definiëren als: ‘Plantgoed van ten minste 50 jaar oud, beho-

rende bij een historisch gebouw of onderdeel van een historisch groenelement. Kenmerken 

kunnen zijn: een specifieke cultuurvariëteit (cultivar) of historische kloon, een specifieke stam- 

of kroonvorm en een specifiek plantverband. Het plantgoed kan ook toegepast zijn ten behoeve 

van een specifiek gebruik of herdenking’. 
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Beheer en restauratie van historisch plantgoed 

Hierboven is uiteengezet hoe historisch plantgoed gedefinieerd kan worden. Tevens blijkt dat 

bomen niet zonder meer vervangbaar zijn. In het verleden werd specifiek plantgoed van be-

paalde soorten, variëteiten en klonen toegepast. Behoud van specifiek plantgoed betekent een 

pleidooi voor een geleidelijke verjonging en zo lang mogelijk behoud van bestaand historisch 

plantgoed voor een blijvende waarneming van historische kennis, mogelijkheden voor onder-

zoek en de belevingswaarde. 

Knelpunten liggen op verschillende terreinen. Door het ouder wordend bomenbestand vallen er 

geregeld bomen uit. Door stormen vallen er soms zelf hele groepen uit. Belangrijk is daarom om 

tijdig nieuw plantgoed voorhanden te hebben om de gaten weer op te vullen en in te boeten. 

Een ander probleem is dat het beheer niet altijd gericht is op behoud van boomindividuen of 

boomgroepen. Ook wordt soms plantmateriaal toegepast dat wel verwant is aan de bestaande 

bomen, maar genetisch afwijkt. 

 

SOORTENKEUZE: INHEEMS EN EXOOT 

Diametraal tegenover elkaar staan de visies om  

 enkel met autochtoon en inheems plantgoed te werken; 

 aan de andere kant de volledig vrije, willekeurige door aanbod of louter esthetiek gestuurde 

keuze. 

Beide hebben voor- en nadelen, maar voor een genuanceerde beslissingsstrategie is het be-

langrijk volgende argumenten mee te nemen. Op basis hiervan legt de stad een navolgbaar 

parcours vast. 

 Inheemse genetische diversiteit staat sterk onder druk33. Tegelijk groeit het besef dat een 

brede spreiding, op genetisch vlak binnen één soort of geslacht, maar ook in zijn alge-

meenheid voor de toekomst zeer belangrijk zal blijken, onder meer in de omgang met 

(nieuwe) ziektes en plagen. Achteruitgang van biodiversiteit is een internationaal genomen 

besluit34. De meeste aanwezige inheemse bomen zijn niet afkomstig van autochtoon zaai- 

of plantgoed. 

 De lijst met in West Europa inheemse soorten is eerder beperkt. Dat heeft een historische 
oorsprong, o.a. door geografie bepaalde opmars van soorten in de Europese context. Het 
verschil tussen archeofyten en neofyten wordt wel gemaakt (ingeburgerd voor of na 1500), 
maar de vraag blijft in hoeverre soorten nog op eigen initiatief kunnen verspreiden vooral in 
het zeer antropogeen landschap van West Europa. De hiërarchie en kolonisatie na de 
laatste ijstijd is van in beginsel antropogeen gestuurd (hazelaar, eik, ...). 

 De groep aan inheemse (boom)soorten gebonden schimmels, mossen, insecten en vogels 
is veel groter dan aan exoten gebonden soorten35. 

 Anderzijds hebben veel uitheemse soorten ondertussen vaak niches voor nestgelegenheid 
en voedselvoorziening ingevuld waar inheemse soorten minder aanwezig zijn, althans met 
die specifieke kenmerken (bessen en bloemen, Prunus serotina, Ailanthus), holtes, vaak al 
op jongere leeftijd (Quercus rubra, Robinia), gesloten en wintergroen bladerdek (Thuya, 
Prunus laurocerasus, Bamboe).  

 Cultivars zijn meestal klantgericht ontstaan, niet omdat ze speciaal succesvol zijn. Omdat 
de genetische diversiteit nergens zo klein is als bij cultivars zijn dit weinig interessante 
keuzes vanuit de eerste argumenten. Functievervulling kan ook door cultivars gebeuren, 
maar ze blijven extra kwetsbaar. Anderzijds zijn sommige cultivars net ontwikkeld omwille 
van resistentie tegen bepaalde ziektes (olmen!), en bieden ze een bredere (esthetische) 
variatie. 

 Openbaar groen vervult een brede waaier aan ecosysteemdiensten. Zo zijn er naast 
ecologische functies, ook functies als esthetiek, fijn stof, water of warmte buffer; die niet 
noodzakelijk gebonden zijn aan de eigenschap van inheems of exoot. Tolerantie tegen 

                                                                 

33 Bert Maes et al (2006). Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen.  

34 VN conferentie Johannesburg, 2002 

35 Veel inheemse soorten hebben een exclusieve relatie met mycorrhizavormende schimmels die hen beschermen te-

gen parasitaire ziekteverwekkers. Exoten missen deze exclusieve relatie waardoor ze meer en op jongere leeftijd aan-

getast worden. (Gerrit-Jan Keizer, diverse publicaties) 
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luchtvervuiling, verdichting of strooizout beperkt in het inheemse assortiment de keuze 
enorm. Onder exoten zijn enkele zeer tolerante soorten. Stedelijke groeiplaatsen wijken 
sterk af van de natuurlijke omstandigheden waardoor de inheemse mycorrhizavormende 
schimmels moeilijk overleven. Het voordeel van inheemse soorten wordt daardoor teniet 
gedaan. 

 Veel bestaande monumentale en beschermde bomen, die door een grote groep mensen 
sterk worden geapprecieerd zijn exoten.  

 Bij de inrichting van de groene ruimte is herkenbaarheid en diversiteit een pluspunt. 
Wijken, straten, invalswegen krijgen een eigen herkenbaar karakter wanneer er uit een 
ruime lijst kan gekozen worden. Voor deze doelstelling zijn cultivars en exoten zeker 
bruikbaar. 

 Aansluitend hierop is de vraag naar gelijkvormigheid van soort en van leeftijd. Vervangen 
bij uitval zal zorgen voor een bepaalde leeftijdvariatie die in stedelijk gebied regelmatig (30-
50 jaar) wordt 'gereset' bij openmaken van een straat. Diversiteit naar soort is minder 
gangbaar. De 'common sense' is om straten met één soort of cultivar aan te planten. Een 
mooi voorbeeld in Sint-Niklaas waar het anders is, zijn de straten in de 'Vogeltjeswijk', waar 
Prunus cultivars elkaar afwisselen, met mooi effect tijdens bloei en herfstverkleuring.  

 Niet alle exoten zijn een bedreiging voor de inheemse biodiversiteit. Plaats van voorkomen 
speelt hierbij een rol, evenals de herkomst. Zo is het nuttig een onderscheid te maken 
tussen Europese, Aziatische en Amerikaanse exoten. Oude bomen hebben, ongeacht de 
soort, een aantal kenmerken die hen extra waardevol maakt.  

 In discussies over klimaatverandering gaan stemmen op om proactief soorten te gaan 
aanplanten die meer bestand zijn hiertegen. Over welke soorten het dan precies gaat is 
niet steeds duidelijk, maar zuidelijke varianten van inheemse soorten zijn zeker een optie 
om te proberen (Kaukasus soorten). 

 

Conclusies: 

 Keuze voor enkel inheemse soorten zal hoge eisen stellen aan de groeiplaatsen zodat 

dit ruimtelijk, technisch en budgettair niet realistisch is. Er is, om meerdere redenen dan 

enkel deze een algemene consensus in de sector dat voor straatbomen aanvulling met 

exoten zeker zinvol is. Aansluitend daarop zou in gebieden waar dat zinvol is, de keuze 

moeten gaan naar inheemse soorten van autochtone origine. 

 Waar de stadsbomen raken aan het buitengebied met aanwezige of geplande inheemse 
natuur is het evident dat hier niet met potentieel invasieve soorten wordt gewerkt. Bij 
uitbreiding is het op deze locaties aangewezen om voor soorten te kiezen die meest 
voordeel bieden aan bredere natuurwaarden (voedsel, nestgelegenheid, functie als 
corridor...). 

 In het opstellen van een hiërarchie voor boomsoortkeuze kan vanuit ecologisch 
standpunt volgende indeling gebruikt worden: 

 Inheems, autochtoon plantgoed 

 Inheems, niet autochtoon plantgoed 

 Inheemse soorten, zuidelijke varianten of verwante soorten met hun cultivars 

 Europese exoten en hun cultivars 

 Aziatische exoten en hun cultivars 

 Amerikaanse en Australische exoten en hun cultivars 

 Vanuit de behoefte aan spreiding worden de moeilijkste groeiplaatsen ingevuld met de 
meest tolerante soorten, dit geeft volgende indeling:  

 Meest tolerante soorten 

 Cultivars met specifieke eigenschappen (bv. mannelijke klonen, resistentie tegen...) 

 Sterke soorten met een diverse functionaliteit  

 Minst tolerante soorten 

 De actuele inventaris toont de aanwezige spreiding en dient als basis voor keuze bij 
uitbreiding. Zo mogen er maximaal 30 % van één familie, 20% per geslacht, 10% per 
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soort en 5% per cultivar aanwezig zijn36. 

 Ingaan op de effecten van een mogelijke klimaatopwarming is een gok, omdat deze 
effecten in verschillende (tegenovergestelde) richtingen kunnen evolueren. Nieuwe 
ziektes worden meest veerkrachtig opgevangen binnen een breed assortiment. Een 
veilige gok bestaat erin om een absoluut minimum (maar wel iets) in een nog onbekende 
of onduidelijke soort te investeren37, dit bij voorkeur op minder in het oog springende 
locaties, of als randgroen naast bestaand structuurgroen.  
In het model van de lobbenstad wordt in de 'natuurlobben' bij voorkeur inheems 
plantgoed gebruikt, in de kernstad zal gekozen worden voor resistentie en diversiteit. 
Langs de fietsassen (bv. spoorwegpad) waar ruimte is moet ernaar gestreefd worden 
dat deze maximaal als corridor en leefgebied kunnen functioneren voor zo veel mogelijk 
soortengroepen. Om dit invulling te geven kan het beheer eventueel overgedragen 
worden aan meer gespecialiseerde diensten of verenigingen. 
  

 Vanuit het oogpunt van voorgaande vaststellingen is het aangewezen te streven naar 
verscheidenheid in aan te planten soorten. Dit bevordert de biodiversiteit en verminderd 
het risico op ziektes.  

 

 

Vanuit deze achtergrond werd een soortenlijst opgesteld (zie bijlage 5). Voor elke zone waarop 

het bomenplan van toepassing is kan de lijst geraadpleegd worden, met naargelang de moge-

lijkheden van de groeiplaats bomen van 1e, 2e of 3e orde. 

 

SOORTENSAMENSTELLING 

Als monocultuur aangeplante bomen blijken steeds vaker kwetsbaar voor ziekten en plagen. De 

ziekten en plagen hebben vrij spel en tasten hele boomstructuren aan die soms als geheel weg-

valt. Door de klimaatverandering veranderen ook de jaargetijden en regio’s waar ziekten en pla-

gen gedijen. Telkens blijken boomsoorten die veilig toegepast leken te kunnen worden toch vat-

baar voor ziekten en verschijnen er nieuwe ziekten die de bomen bedreigen. De groeiplaatsom-

standigheden in de stad maken echter dat inheemse, soortechte bomen slechts beperkt kunnen 

worden toegepast. Om dit te voorkomen worden inheemse, soortechte boomsoorten aangevuld 

met cultivars van inheemse soorten. Indien ook dit niet leidt tot voldoende variatie of het ge-

wenste straatbeeld kan men eventueel uitheemse soorten aanplanten. 

Een boomsoortenspreiding over het grondgebied gebeurt op basis van een sleutel zoals hier-

voor reeds aangehaald (max. 10% van één soort, 20% van hetzelfde geslacht, 30% van de-

zelfde familie en 5 % variëteiten38). De lokale boomsoortkeuze wordt gestuurd door een groot 

aantal factoren. In het verleden had elke periode zijn voorkeuren, vaak met een redelijke argu-

mentatie onderbouwd, maar toch steeds vanuit een bepaalde tijdgeest. 

 

Bomen dragen bij aan het karakter van een straat, plein of perk. Variatie in boomsoorten ver-

sterkt daarbij het contrast tussen verschillende straten en zelfs wijken. Ook een variatie aan cul-

tivars van een boomsoort in een straat kan bijdragen aan de weerbaarheid van het bomenbe-

stand, zoals eerder aangegeven, tegen ziekten en plagen. Als één soort in een straat wegvalt 

zal het straatbeeld tevens niet verloren gaan. Bij pleinen, perken en eenheden met een minder 

formeel karakter kan worden overwogen om meerdere soorten toe te passen, zolang de ken-

merken daarvan visueel goed bij elkaar passen. 

Alle bomen, struiken, bossen, windsingels en hagen verbeteren door hun filterende werking de 

luchtkwaliteit aantoonbaar en kosteloos. Echter niet alle soorten werken in dit opzicht hetzelfde 

en zeker niet voor iedere schadelijke stof. Om de cocktail van schadelijke stoffen aan te pakken 

is dan ook een goede mix van verschillende bomen en struiken nodig. Gassen zoals stikstofdi-

oxide en ozon worden vooral goed opgenomen door loofbomen met brede en gladde bladeren. 

Loofbomen met ruwe, behaarde en plakkerige bladeren zijn geschikt voor het afvangen van 

                                                                 

36 Frank S. Santamour, JR. 2002, Trees for Urban planting,: diversity, uniformity and common sense. 

37 N.N.Taleb, Antifragiliteit, 2003, maar ook Santamour adviseert om bij stadsbomen op beperkte schaal te experimen-

teren met onbekende soorten.  

38 Atsma (1990/1992) 
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stofdeeltjes. Fijn stof wordt echter het beste afgevangen door naaldbomen. Naaldbomen zijn 

meestal groenblijvend, wat aantrekkelijk is omdat ze ook in de wintermaanden fijn stof uit de 

lucht halen. 

Een bijkomende overweging kan bijvoorbeeld zijn dat els en berk aanleiding kunnen geven tot 

allergische reacties bij mensen. En ook pluis, vruchten of vallend blad kunnen in sommige situa-

ties overlast veroorzaken. 

Oplossingen: 

Variatie in boomsoort aanbrengen. Varia-

tie in soorten binnen geslacht, ondanks de 

grote afwisseling in kroonvorm, geeft de 

eenheid in geslacht een eenheid in het 

beeld. 

 

 Insecten kunnen een plaag veroorzaken om-

dat hun natuurlijke vijanden afwezig zijn. Be-

groeiing onder bomen kan het leefgebied zijn 

voor vogels, sluipwespen en vliegen die rup-

sen en vlinders eten of parasiteren. Sluip-

wespen en sluipvliegen parasiteren op rup-

sen zoals de eikenprocessie- en bastaard-

satijnrups. De sluipwespen en vliegen ver-

minderen daarmee het risico van een plaag. 

   

Voorkom dat bomen de windsnelheid bij 

de bron teveel dempen (het groene tunnel 

effect) en daardoor lokaal tot hogere con-

centraties aanleiding kunnen geven, on-

danks hun luchtzuiverende werking. 

 

 Boomstructuur in een los beeld toe te pas-

sen, door bv. variatie in plantafstanden of 

leeftijd. Daarnaast wordt het beeld van een 

losse laanstructuur minder aangetast als er 

bomen wegvallen. 

   

Zorg voor voldoende variatie (naaldbo-

men, loofbomen met ruwe behaarde bla-

deren en loofbomen met brede en platte 

bladeren) om de cocktail van verontreini-

ging efficiënt aan te pakken. 

 Gebruik bomen die aangepast zijn aan de 

stedelijke omgeving en die liefst weinig on-

derhoud nodig hebben. 

   

Draag er zorg voor dat de kruin van de 

boom vervuilde lucht kan doorlaten (> 

50% optische porositeit), hetzij via goede 

soortkeuze hetzij via gericht beheer. 

 Gebruik alternatieve groenstructuren zoals 

gevelgroen, pergola-achtige structuren en 

dakgroen indien er geen plaats is voor bo-

men of indien de luchtcirculatie teveel wordt 

beperkt. 

   

Vergroot het aantal bomen om de filterca-

paciteit te verhogen.. 

 Gebruik bomen rondom gevoelige objecten 

zoals scholen, ziekenhuizen en bejaarden-

huizen. 

   

Een combinatie van opgekroonde bomen 

met een ondergroei van kruidachtigen 

en/of struiken om op alle verschillende ni-

veaus blad te hebben. 

 Plant waar mogelijk bomen in lijnen loodrecht 

op de aanstrommingsrichting van vervuilde 

lucht en laat deze lijnen terugkomen in de 

wijk. 

   

Zorg dat bomen volwassen kunnen wor-

den. 

 Geen soorten die gevoelig zijn voor luchtver-

ontreiniging 

 

 

 

 

 

 



Ontwerp: standplaatsvereisten - inrichtingsmogelijkheden 

 

 

 , Revisie  

Pagina 68 van 142  
 

4.1.2.3 Weersinvloeden 

 

Zowel droogte als een overmaat aan water kunnen leiden tot boomproblemen. Wateroverlast 

zorgt meestal voor een zuurstofgebrek in de wortelzone. Droogteschade uit zich ondermeer in 

bruine bladranden of het vervroegd afvallen van het blad.  

Ook wind kan en negatieve invloed hebben op bomen. Bij een constante windbelasting krijgen 

veel bomen een gedrongen vorm, terwijl een plotse windbelasting kan zorgen voor tak- en 

stambreuk. 

Een overmatige temperatuur kan leiden tot symptomen van zonnebrand, hetzij door recht-

streekse zonne-instraling, hetzij onrechtstreeks via glazen gebouwen of verharding in de omge-

ving van de boom. Vuur heeft een gelijkaardig effect.  

Vorst kan dan weer leiden tot het bevriezen van knoppen.  

Bliksem kan tevens een boom zwaar beschadigen. Doorgaans is de ergste schade aan de bui-

tenkant op de bast te vinden, maar bomen met een grove bast, met metalen voorwerpen zoals 

oude boomankers, met snoeiwonden of inrottingen, hebben grote kans dat de bliksem naar bin-

nen schiet. Wanneer dit gebeurt kunnen de gevolgen vele malen groter zijn. Een boom of tak 

kan ‘exploderen’, met mogelijk een hoop gevolgschade door het rondslingerende hout. Bliksem-

afleiders in bomen kunnen dit gevaar voorkomen. Met name van toepassing bij monumentale 

bomen en bomen die dichtbij gebouwen staan. 

Afhankelijk van de boomsoort en kruingrootte zullen er één of meerdere ‘airterminals’ moeten 

worden geplaatst. Vanaf deze airterminals wordt elektrische lading via massief koperen leidin-

gen naar beneden geleid en zo nodig gekoppeld aan de centrale downconductor. De downcon-

ductor of bliksemgeleidingsdraad heeft een kwadratuur van 50 mm². 

Wanneer zich ijzeren objecten in de boom bevinden, dienen ook deze te worden gekoppeld aan 

de bliksemgeleidingsdraad. Het bevestigen van de 50 MM2 in de boom gebeurt met behulp van 

Arborbolt®. De Arborbolt® is een speciale schroef die zodanig ontworpen is dat deze niet in het 

hout groeit. 

De plaats waar de bliksem zich mag ontladen moet in ieder geval buiten de kroonprojectie van 

de boom liggen en stroom moet hierdoor goed weggeleid kunnen worden. Een bliksemafleider 

in een boom moet een minimale levensverwachting hebben van 30 jaar. Desondanks is een 

jaarlijkse inspectie van dit systeem en de weerstand van het ontladingspunt wel nodig. 

 

 
4.1.2.4 Bovengrondse plantafstanden 

 

Rekensleutel voor de obstakelvrije zone bovengronds: Kroondiameter (eindbeeld) x factor 0,6 

(= kroondiameter + 10%) 

 

De plantafstanden in bomenrijen, dreven en straatbomen is van een aantal factoren afhankelijk. 

Allereerst is het eindbeeld belangrijk. Door de bomen relatief dicht bij elkaar te planten, krijg je 

een gesloten rij boomkronen, terwijl bij wijde plantafstanden zelfs de volwassen bomen elkaar 

met de kruin niet raken wat tot een lossere en minder drukkende beleving zorgt. Een niet aan-

eengesloten rij leidt ook tot minder klachten dan een aaneengesloten rij. 

 
Tabel 4-4. Minimale plantafstanden  

Grootte klasse Niet aaneengesloten bomenrij Aaneengesloten bomenrij 

1e Grootte > 18 meter 5 - 10 meter 

2e Grootte > 12 meter 5 - 8 meter 

3e Grootte > 9 meter < 5 meter 

 

In het masterplan worden voor twee gebieden plantafstanden voorgesteld. In stedelijk gebied 

zal er per 4 parkeerplaatsen (ong. 30 m) en in de randstedelijke kern om de twee parkeerplaat-

sen een boom komen. Boomgestuurde plantafstanden zijn heel afhankelijk van de boomsoort, 
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en daarom niet vooraf vast te leggen. Op basis van een ander gebruik (parking, ...) kan de 

plantafstand sterk verschillen. Per project moet daarom gekeken worden naar de geschikte 

plantafstand. 

 

Principe ‘wijkers en blijvers’ 

Om vlugger een dreefeffect te krijgen, kan dichter geplant worden (bv. met 5m plantafstand 

voor bomen van 1ste grootte), maar dan moet op tijd gedund worden. De aanplant kan gebeu-

ren met één boomsoort, maar ook met verschillende boomsoorten. De gewenste (traaggroei-

ende) boomsoort wordt dan op de correcte plantafstand geplant en daartussen wordt een snel-

groeiende boomsoort geplant die snel voor een dreefeffect zorgt. De snelgroeiende soort moet 

wel op tijd weggehaald worden, zodat de andere bomen niet gehinderd worden in hun ontwikke-

ling. 

 

Waar ruimte is worden steeds langs twee zijden van de straat bomen geplant. In wijken wordt 

dit aangehouden en liever overgegaan naar bomen van tweede of derde orde dan naar één bo-

menrij per straat.  

In de binnenstad en waar aaneengesloten bebouwing is, wordt bij smallere straten maar één 

bomenrij aangeplant, bij voorkeur van eerste orde. Is de groeiruimte beperkt, dan wordt hier 

eerder een grotere plantafstand genomen dan een kleinere boom.  

 

Er zijn een aantal factoren die de plantplaats mee bepalen: 

 Waar lopen de leidingen? Indien aan beide zijden: groeiplaatsconstructie voorzien aan zijde 

naar keuze. 

 Bovengrondse leidingen/verlichting. 

 Noord-zuid inplanting, soms is de hinder van bomen (licht) minder als ze tegen een noord-

gevel geplant worden. Dit moet per locatie bekeken worden. In de kernstad is verkoeling een 

extra argument. 

 De aanwezigheid en breedte van een voet-of fietspad. Soms zijn twee fietspaden aanwezig, 

maar op drukkere fietsverbindingen is één dubbel fietspad ruimtewinst. Bij voorkeur ligt de 

groenstrook hier tussen fietspad en rijweg.  

 Een vaste plantafstand tot een gevel aanhouden is te beperkend, maar de minimumregel 

voor invalswegen van 3m gevelafstand (3e orde bomen) laat ruimte. 

 

SCHADUW BIJ WONINGEN EN/OF TUI-

NEN 

Bij bomen met een erg breed uit-

groeiende en dichte kroon moeten 

grotere afstanden in acht worden 

genomen. Kleinere afstanden 

kunnen gelden wanneer zuilvor-

mige bomen of bomen met een 

ijle kroon worden toegepast, wan-

neer er sprake is van blinde ge-

vels, bij toepassing van speciale 

snoeivormen of slechts inciden-

teel bomen langs de gevels staan.  

Wanneer in straten met hoog-

bouw lichtboomsoorten gebruikt 

worden, zullen deze automatisch 

weg van de gevels groeien en 

daardoor minder overlast geven. 

Een typische soort die hier kan 

gebruikt worden is Platanus, maar 

ook Prunus (avium, ...) en Quer-

cus (robur en petrea). 
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Tabel 4-5. Minimale afstanden tussen de gevels en het hart van de boom 

Grootte klasse Min. afstand gevel – stam boom 

1e Grootte 6 meter 

2e Grootte 4 meter 

3e Grootte 3 meter 

 

ENKELE AFSTANDEN BINNEN HET STEDELIJKE GEBIED 

Tabel 4-6. Minimale afstanden tussen bomen en infrastructuur  

Tussen bomen en… Afstand 

Kolken Min. 2 meter 

Trottoir Het hart van de boom moet op min. 1 m achter de 

trottoirband liggen 

Verharding Geplant in gazon of beplanting min. 2m 

Landbouwuitritten in het buitengebied Min. 5 m van de rand van de inrit 

Lichtmasten 

(de afstand tussen de lichtmasten, dit afhankelijk 

van de lichtpunthoogte, is ongeveer 25m) 

Min. 5 meter 

Verkeerslichten Min. 15 meter 

Tramrails Min. 2,70 m tot de dichtstbijzijnde rail 

 

Uitgangspunt bij de inrichting van straten moet zijn dat er voldoende licht op de rijbanen, fiets-

banen en trottoirs valt. De meest voorkomende oplossing is om de verlichtingsmasten op de 

plaatsen in het profiel te zetten waar geen bomen staan.  

 

Onderstaand werd een vereenvoudigde beslisboom opgesteld om na te gaan waar er welke 

orde van bomen kunnen aangeplant worden volgens de beschikbare ruimte. Hierbij werd na-

tuurlijk geen rekening gehouden met het al dan niet voorkomen van ondergrondse of boven-

grondse nutsvoorzieningen die een beperking kunnen betekenen voor aanplant van bomen.  
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4.1.2.5 Bovengrondse kluitverankering 

 

DYNAMISCHE VERANKERING 

Het voordeel van de dynamische verankering is dat rekening gehouden wordt met de behoeften 

van een boom voor een gezonde jeugdgroei. De boom kan vrij bewegen en zichzelf sterk ma-

ken. Er bestaan zowel ankersystemen die zijn uitgerust met stalen draden met schokdempers 

als systemen die gebruik maken van rekbare kunststof touwen. Nadeel van dit systeem, van-

wege de kunststof, is het risico op vandalisme. 

 

BOOMPALEN 

Boompalen dienen voor een bovengrondse verankering, zodat voorkomen wordt dat de boom 

zal omwaaien of scheefgroeien, tot het wortelgestel voldoende ontwikkeld is en zich op een na-

tuurlijke manier verankerd. Naargelang de boomsoort zal dit over een periode van de eerste 2 à 

3 groeiseizoenen duren. 

 

AANTAL BOOMPALEN 

Bij een licht formaat boom, onder normale omstandigheden, is 1 boompaal voldoende. Bij 

zwaarder plantmateriaal, niet gesnoeide kronen, op plaatsen met veel wind, bij verhoogd risico 

op beschadiging door vandalisme en bepaalde bodemgesteldheid, zijn 2 of 3 boompalen aan-

gewezen. 

 
Tabel 4-7. Aantal boompalen bij boommaat 

Plant/ boommaat Boompalen 

12 – 14 t/m 18 – 20 cm 2 

20 – 25 en 25 – 30 2 of 3 

30 -35 cm en groter 3 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixvJfKvOHNAhWBI8AKHc2HB2sQjRwIBw&url=http://www.hoogstamboomgaard.be/planten.html&psig=AFQjCNEvWSFy1jdu6sRnh5usLuWfPVDdPg&ust=1467984960355837
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De afstand van de boompalen wordt bepaalt door de grootte van de wortelkluit, de palen wor-

den aan de buitenzijde van de wortelkluit aangebracht, de boompalen mogen niet door de wor-

telkluit ingeslagen worden. 

Toepassing van korte palen (of  kniepalen (60 cm boven het maaiveld)) geeft de boom een gro-

tere bewegingsvrijheid waardoor de vorming van trekwortels wordt gestimuleerd. Voor zwaar-

dere, lange en niet gesnoeide bomen zijn korte palen niet toepasbaar i.v.m. scheefgroeien van 

de boom. 

De boom dient aan elke boompaal afzonderlijk aangebonden te zijn, het aanbindmateriaal dient 

op maximum 5 cm beneden te paalkop te zijn bevestigd. Het dient over de gehele breedte van 

het materiaal, ter hoogte van het contactvlak, volledig contact te maken met de stam, zonder 

dat dit (ook bij hoge windbelastingen) de stam afknelt of beschadigt. Ook dient het zodanig aan-

gebracht te worden dat dit de boom goede steun biedt en later gemakkelijk kan worden bijge-

steld, ten behoeve van de nazorg. 

Een boom is normaal voldoende verankerd na 2 tot 3 jaar. Op dat moment hebben de boompa-

len hun taak volbracht en worden ze verwijderd. Boompalen dienen niet om een rechte stam te 

kweken of om te beletten dat de stam van de jonge boom doorbuigt. Als dat gebeurt, heeft het 

plantgoed een onvoldoende kwaliteit en moet het afgekeurd worden. 

 

 
4.1.2.6 Ondergrondse kluitverankering 

 

Naast bovengrondse verankering met boompalen is een ondergrondse kluitverandering soms 

ook noodzakelijk. Meestal worden dan geen bovengrondse verankeringen uitgevoerd. De on-

dergrondse verankering moet dan ook grote trekkrachten kunnen weerstaan. Hiervoor bestaan 

verschillende systemen met o.m. houten piketten en planken, grondankers, spanriemen, staal-

kabels, … Bij de te gebruiken methode dient wel in acht te worden genomen dat eens de boom 

goed geworteld is, deze verankering dient weggenomen te worden om problemen met ingroei in 

wortels en stamvoet te voorkomen.  
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Diverse manieren van ondergrondse kluitverankerling 

 

 
4.1.2.7 Plantmaten  

 

Bomen worden standaard aangeplant in een bescheiden hanteerbare plantmaat, tot maximum 

maat 20-25. Te kleine maten zijn zeer gevoelig voor vandalisme, voor grotere maten is zwaar-

der materiaal nodig bij aanplant, en de kostprijs gaat exponentieel omhoog. Bomen die uitvallen 

worden consequent vervangen binnen zo kort mogelijke termijn (één plantseizoen). Om moge-

lijke aanpassingen toe te laten in het assortiment kan hierbij afgeweken worden van de aanwe-

zige variëteit, die misschien niet meer effectief is wegens ziekte, ... Bij voorkeur wordt dan her-

plant met een qua habitus vergelijkbare verwante boomsoort. 

De onderlinge leeftijdsverschillen zullen op de meeste plaatsen beperkt zijn; een uniform beeld 

per straat zal toch nog gedragen worden door een aangehouden soortkeuze. 

 

 
4.1.2.8 Kwaliteitsboom39 

 

ALGEMEEN 

  Eerste kwaliteit en soortecht; 

  In goede conditie verkerend en vrij van ziekten en aantastingen; 

  Voldoende vaak en regelmatig verplant; 

  Op natuurlijke wijze volledig afgerijpt; 

  Voorzien van een maat(kleur)label; 

  Minimaal voorzien van een conformiteitsattest van de leverancier, dat naast de soort, even-

tueel ondersoort of variëteit, ook de herkomst van het materiaal weergeeft. Tenzij de planten 

afkomstig zijn uit  een MPS-gecertificeerd bedrijf40. 

  Aanvullend (tenminste indien wettelijk van toepassing) voorzien van een plantenpaspoort. 

 

KWALITEIT BOVENGRONDS 

  Evenwichtige kroon met ten minste 4 tot 8 gelijkmatig verdeelde takken waarvan ten minste 

4 in de bovenste helft van de kroon; 

  Alleen takken die onder een hoek van meer dan 30° ingeplant zijn worden als gesteltakken 

in aanmerking genomen; 

  In geen geval mag de harttak gaffels vertonen; 

  Er zijn geen dubbele toppen of zuigers aanwezig. Er komen geen takken met ingesloten 

bast voor (plakoksels) of takken waarbij de takbasis de stam niet volledig omsluit; 

                                                                 
39 Bron: Handboek bomen 2014 & Vereniging Voor Openbaar Groen 
40 Op www.my-mps.com kan men de lijst raadplegen van bedrijven die over een MPS-certificering beschikken. 

http://www.my-mps.com/
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  De kruin bestaat uit meerdere gesteltakken en één harttak, uitzonderingen hierop zijn bo-

men zonder doorgaande harttak zoals lei-, treur- en bolvormige bomen; 

  De topscheut is niet beschadigd en bij voorkeur niet ingesnoeid. Een topscheut mag tijdens 

de opkweekproces ingesnoeid worden indien aan volgende 2 voorwaarden is voldaan: het 

gaat over een scheut die in het jaar van het snoeien is gevormd en die scheut mag slechts 

voor 1/3de zijn teruggesnoeid; 

  De takken zijn op gelijk niveau ongeveer even lang en dik; 

  Het hout van de twijgen is volledig uitgerijpt; 

  De kruin is evenwichtig en vrij piramidaal opgebouwd; 

  Onderling gelijkmatig ontwikkeld, niet te dikke en niet te dunne takken; takdiameter maxi-

maal 50% en minimaal 20% van de stamdiameter op aanhechtingshoogte, gemeten op de 

tak ter hoogte van de takkraag en op stam direct boven de takaanhechting; 

  De plant is vrij van plagen. Plagen worden veroorzaakt door hogere organismen, zoals in-

secten, mijten, zoogdieren,…; 

  De stam is volledig recht en regelmatig gevormd; 

  Vrij van beschadigingen, waaronder tevens wordt verstaan (te) grote snoeiwonden. Snoei-

wondgrootte maximaal 50% van de stamdiameter, gemeten direct boven de snoeiwond en 

alle snoeiwonden op de stam zijn volledig omgroeid met callus; 

 Vanaf 2,0 tot 2,5 m takvrije stam met als uitgangspunt een takvrije stam van 1/3 van de 

boomlengte (verhouding kroon : takvrije stam = 2:1). Vrij uitgroeiende (niet op te kronen) bo-

men en zuilvormen hebben een takvrije stam van maximaal 50 cm, gemeten vanaf de wor-

telhals tot aan de onderzijde van de eerste takaanzet. 

 

OVERIGE EISEN BOVENGRONDS 

  Rechte, doorgaande, niet aangebonden en niet vergaffelde spil met rechte, doorgaande 

harttak zonder zichtbare klik; 

  Er zijn geen mossen merkbaar. Mossen veroorzaken in principe geen schade aan de boom. 

Ze wijzen soms wel op slecht overgroeid wondweefsel met inrotting; 

  Goede ‘stamomtrek/boomlengte’-verhouding, stevig genoeg om de eigen kroon zelfstandig 

te kunnen dragen. Voor de maten 12-14cm en 16-18cm tot en met 25-30cm geldt een regu-

liere verhouding van maximaal 1:30. Voor snelgroeiende boomsoorten geldt een reguliere 

verhouding van maximaal 1:40. De boomlengte wordt gemeten vanaf de wortelhals tot hal-

verwege de laatste groei- of eindscheut c.q. harttak, de stamomtrek wordt gemeten op 

100cm boven de wortelhals; 

  Bij bomen met een bemantelde stam zijn de bemantelingstwijgen regelmatig over de stam 

verdeeld. De twijgen zijn niet ouder dan twee jaar en gedrongen van vorm; 

  De stamlengte van hoogstammen van eenzelfde soort die op eenzelfde plaats worden ge-

plant, mogen hoogstens 20 cm verschillen; 

  Hoogstammen worden ongesnoeid op de bouwplaats geleverd; 

  De eind-, topscheut mag niet zijn ingenomen en dient een gematigde groei te vertonen. De 

lengte van de topscheut mag maximaal 75cm (reguliere boomsoorten) c.q. maximaal 150 

cm (snelgroeiende boomsoorten) bedragen; 

  Indien de boom geënt is komen er geen noemenswaardige verdikkingen of knikken voor. De 

ent en de onderstam zijn goed vergroeid. 

 Bij veredelde bomen moet de ent of oculatie van zowel de cultivar als de eventuele tussen-

stam goed vergroeid zijn, recht op de onderstam respectievelijk tussenstam staan en ver-

meerderd volgens het advies ‘Raad voor de Boomkwekerij, Kwaliteitsnormen 2012, Ent-on-

derstam problemen bij laanbomen (onverenigbaarheid)’. Zowel de onderstam als de tussen-

stam moet takvrij zijn. 

 

KWALITEIT ONDERGRONDS 

 Naakte wortelpruik (bomen zonder kluit) 

  Voldoende omvang wortelpruik (naakte wortel). Het wortelgestel is in verhouding tot het 

bovengrondse gedeelte.  
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Tabel 4-8. Verhouding stamomtrek - wortelpruik 

Stamomtrek (1m v/h maaiveld) Wortellengte Wortelpruikdiameter 

≤14 cm Minimum 25 cm Minimum 50 cm 

>14 cm Stamomtrek x2 Wortellengte x2 

 

 Rondom in alle richtingen regelmatig ontwikkelde, goed vertakte hoofdwortels met inten-

sieve haarwortelontwikkeling; 

 Hoofdwortels vrij van wurgwortels, kruisende en/of ronddraaiende wortels of wortels met 

noemenswaardige knikken; 

 Vrij van wortelknobbels en mechanische, parasitaire, chemische en/of klimatologische be-

schadigingen; 

 In goede conditie en permanent beschermd tegen uitdroging, vorst en broei; 

 De boom is ten laatste 2 jaar voor de levering voor de laatste keer verplant; 

 Om een fijn wortelgestel te vormen is het noodzakelijk dat een boom regelmatig verplant 

wordt: minimaal elke 3 jaar; 

 Het wortelgestel vertoont geen tekenen van een knotvormige structuur; 

 De wortels maken geen knikken of bochten scherper dan 90°; 

 Bomen met een verticaal afgeplat wortelgestel zijn niet toegestaan. 

 

 Wortelkluiten (bomen met kluit of in container) 

 Voldoende kluitomvang, de kluit en de container is in verhouding tot het bovengrondse 

gedeelte; 

 De kluit is compact en samenhangend; 

 De kluit en de container is onkruidvrij; 

 De wortelhals is zichtbaar aan de bovenkant van de kluit; 

 Beschermd met natuurjute en uitgeloeide, niet-gegalvaniseerde draadkorf of in container; 

 Bij kleinere maten wordt de kluit omwikkeld met kluitlappen, meestal bestaand uit jute en/ 

of kunststof; 

 De boom moet gegroeid zijn in de grond waaruit de kluit bestaat of waarmee de container 

is gevuld; 

 Het recipiënt van de container bestaat uit kunststof of een doorwortelbaar, afbreekbaar 

materiaal, dat evenwel samenhangend moet blijven tot na de aanplanting; 

 De plant is in de container opgekweekt gedurende minimum het laatste volledige groeisei-

zoen voor de levering en niet langer dan 2 groeiseizoenen in dezelfde container; 

 De wortelkluit en container moeten volledig doorworteld zijn met wortels van de boom; 

 Er mag geen sprake zijn van een kunstmatig gevormde grondkluit. Geen kluit of container 

aangevuld met grond; 

 De kluit of kluiten moeten zodanig doorworteld en samenhangend zijn dat deze bij het 

verwijderen van de kluitverpakking of container niet uiteenvallen; 

 Containerbomen moeten minimaal 1 en maximaal 2 jaar zijn gekweekt in de container 

waarin zij worden aangeleverd; 

 In de containerkluit mag geen sprake zijn van draai- of wurgwortels. 

 

 
4.1.2.9 Bescherming van bomen 

 

Het vermijden van schade aan ondergrondse of bovengrondse boomdelen is een must omdat 

schade steeds implicaties heeft voor de toekomst van de boom (stabiliteitsproblemen, vatbaar-

heid voor ziektes en plagen,…). 
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BOMEN EFFECT ANALYSE (BEA): 

De BEA is een gestandaardiseerde methode die sinds 2003 wordt toegepast. De methodiek be-

oordeelt de mogelijke gevolgen van bouw of aanleg op monumentale bomen. Indien uit de be-

oordeling blijkt dat een duurzaam behoud van de boom niet mogelijk is, dan dient er een alter-

natief voor bouw en aanleg gezocht te worden. 

 

DE TOTALE BOOM BESCHERMINGSZONE (TBBZ):41 

De TBBZ wordt doormiddel van een omheining afgebakend, de zone wordt voor de werken ge-

ïnstalleerd en wordt pas na de werken afgebroken.  

De straal van de TBBZ wordt uitgedrukt in cm en is gelijk aan 12 x de diameter van de stam, 

gemeten op 1 m boven het maaiveld. De straal wordt uitgezet aan de voet van de boom en is 

nooit minder dan 2 meter. 

 Binnen de kwetsbare boomzone: 

 Bescherm de stam en de wortels (TBBZ); 

 Plaats geen bouwmaterialen en geen bouwkeet onder de boom; 

 Houd bouwverkeer buiten de kroonprojectie; 

 Verstoor de bovengrond niet; 

 Voorkom beschadiging van de wortels; 

 Leg kabels en leidingen zorgvuldig aan; 

 Houd schadelijke stoffen uit de buurt van bomen; 

 Laat noodzakelijk snoeiwerk door vakkundige boomverzorgers (ETW) uitvoeren; 

 Plaats geen dichte verharding over de wortels;  

 

WAARDEBEPALING 

Schadevergoeding  

Het eisen van een schadevergoeding wordt steeds gangbaarder. Inmiddels hebben ook de 

rechters bevestigd dat bomen een zekere (economische) waarde vertegenwoordigen. Dat houdt 

dus ook in dat wanneer een boom wordt beschadigd, de eigenaar van de boom de schade kan 

verhalen op de veroorzaker van de schade. De veroorzaker moet dan wel onrechtmatig hebben 

gehandeld42 (Boek II : Goederen en beperkingen van eigendom (BW)). 

De waarde van bomen wordt berekend aan de hand van 5 factoren:  

 De basiswaarde (B) wordt berekend door de oppervlakte van de stamdoorsnede op 130 cm 

boven het maaiveld te vermenigvuldigen met de eenheidsprijs (E). 

 Eenheidsprijs (E) wordt jaarlijks herberekend aan de hand van kwekerijprijzen. Voor 2016 is 

de eenheidsprijs 5.43 EUR/cm². 

 De soortwaarde (S) zie http://www.vvog.info/soortwaarde_boomsoorten.asp. 

 De standplaatswaarde (St), de waarde van straat-en parkbomen is groter voor bomen die 

aangeplant zijn in een stadscentrum dan voor bomen die in het landelijk gebied groeien. De 

waarde varieert van 1 (stadscentrum) tot 0.6 (ruraal gebied). 

 De conditiewaarde (C) van een boom is een coëfficiënt die iets vertelt over de gezondheids-

toestand en de levensverwachting van een boom. Dode boom =0, kerngezonde boom met 

zeer hoge levensverwachting =1. 

 De plantwijzewaarde (P) zegt iets over de manier waarom een boom is aangeplant. Een so-

litaire boom heeft een plantwijzewaarde 1, een rijboom 0,8. 

 

De waarde (W) van een boom (in EUR)= B x S X St x C x P 

 

VOORBEELD: 

Een bomenrij van gezonde Salix alba knotbomen, aan een straat in een overgangszone tussen 

bebouwde kom en ruraal gebied, waarbij een nutsbedrijf een sleuf gegraven heeft langsheen de 

                                                                 
41 Bron: VVOG 
42 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1804032131&table_name=wet 



Ontwerp: standplaatsvereisten - inrichtingsmogelijkheden 

 

 

 , Revisie  

Pagina 77 van 142  
 

bomenrij en daarbij de wortels van de bomen heeft gekapt. 

Individueel kan voor elke beschadigde boom een waardebepaling opgesteld worden. 

Stel voor 1 boom dat de omtrek 150cm is op 130cm hoogte: 

 De basiswaarde = (r x r x π) x € 5.43= € 9723.811 

 De Soortwaarde voor Salix alba= 0.5 

 De standplaatswaarde= 0.7 

 De conditiewaarde= 0.9 

 De plantwijzewaarde= 0.8 

De waarde van de boom bedraagt dus= 9723.811 x 0.5 x 0.7 x 0.9 x 0.8= € 2450,4 
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5 Opvolging en beheer  

5.1 Zorgplicht  

 

Bomen moeten periodiek gecontroleerd worden op uiterlijke gebreken om aansprakelijkheid van 

de beheerder bij schade uit te sluiten. Een driejaarlijkse inventarisatie van de bomen, waarbij 

via VTA-methodiek bekeken wordt welke de uiterlijke gebreken zijn is afdoende om veiligheid te 

garanderen, gesteld dat er een opvolging gegeven wordt aan de resultaten en adviezen voor 

dagelijks beheer, maatregelen en of nader onderzoek.  

Niet enkel de boom, maar ook de omgeving worden daarbij gecontroleerd (wortelopdruk, ...). 

Via een inventaris wordt een actueel beheerplan bijgehouden en worden evaluaties van het bo-

menbeleid gestuurd. Bij de inventarisatie hoort ook een controle van aanwezige flora, fauna en 

fungi. Beschermde soorten die voor hun overleven steeds meer afhankelijk worden van stads-

bomen zijn automatisch beschermd. Boombeheer moet hiermee rekening houden. Dit kan als 

een extra troef uitgespeeld worden in het bereiken van biodiversiteitsdoelstellingen (vleermui-

zen, vogels, ...). Het lijkt heel aannemelijk dat in de toekomst nog veel meer boomgerelateerde 

soorten een impact zullen hebben op boombeheer (soortkeuze, omgang met ziekten en plagen, 

parasitaire schimmels, vlinders...). 

 

De inventaris dient daarmee twee doelen; 

 veiligheid die enkel gegarandeerd kan worden na controle; 

 meten van de kwaliteit (monitoring in een ruime zin) 

 

MYCOLOGICAL TREE ASSESSMENT 

 

Een aanvulling op de tot nu toe gangbare methodieken voor boomcontrole (IBA, SIA, VTA) is 

MTA (Mycological Tree Assessment). Deze techniek bestaat erin om op basis van het voorko-

men van boombegeleidende zwammen de status (levensfase, conditie, veiligheid, ...) van een 

boom te helpen bepalen. Essentieel is het inzicht dat bomen zonder schimmels niet overleven.  

Uitgebreid kan (met enige nuancering) gesteld worden dat een gebied waar een aantal (nood-

zakelijke) zwammen voorkomen, als boomvriendelijker gequoteerd worden dan wanneer de be-

treffende schimmels er niet zouden zijn. Een systeem, database of zo breed mogelijke monito-

ring van het schimmelbestand voor een grondgebied is daardoor een zeer werkbaar toetsings-

kader voor de kwaliteit van boombeheer.  

MTA kan dus gebruikt worden bij de beoordeling van een individuele boom, maar net zo goed 

ook voor het beoordelen van een bomenbestand.  

Op een vergelijkbare manier is het opnemen van korstmossen bij inventarisatie niet onmiddellijk 

bruikbaar/nodig voor dagelijks boombeheer, maar het kan wel bepaalde doelstellingen (lucht-

kwaliteit, depositie, ...) in kaart brengen die relevant zijn voor het groenbeleid. Dit vraagt een 

meer overkoepelende aanpak van het groenbeheer, maar veel zaken vallen sneller samen in 

het boombeheer dan in bijv. bermbeheer.  

 

 
5.2 Veiligheid, risicoboom, attentieboom en nader onderzoek 

 

Sommige bomen krijgen de status van attentieboom. Een bepaald ziekte- of schadebeeld kan 

hiertoe aanleiding geven. Deze bomen moeten jaarlijks visueel geïnspecteerd worden. 

Risicoboom is een tijdelijke status die verdwijnt als het risico opgelost is (dood hout, onbekende 

toestand van stam of takken, verankering van de kluit, enz.). Soms is hiervoor nader onderzoek 

nodig (zie verder). Voor sommige risicobomen kan een controle elk jaar of zelfs meerdere keren 
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per jaar nodig zijn. De vormen van nader onderzoek waarnaar momenteel meest wordt verwe-

zen zijn: 

 Krooninspectie: soms is een probleem in de kroon niet van op de grond met zekerheid vast 

te stellen of in te schatten. Het kan dan nodig zijn om de boom al klimmend of met een 

hoogtewerker te inspecteren. Een klassiek voorbeeld is de Massaria ziekte onder Platanen, 

die onmogelijk van beneden kan gezien worden. Regelmatige inspectie van de kroon ver-

mijdt o.a. takbreuk. 

 Geluidstomografie: meten van de snelheid van het geluid doorheen een stam, tak of wortel 

om de toestand van het hout binnenin (bv. rot) na te kunnen gaan. Met gevoelige sensoren 

en software wordt een tweedimensionaal beeld van het hout verkregen.  

 Elektrische weerstandsmeter: (Treetronic) geeft een driedimensionaal beeld van aanwezig 

rot/holte. Aangewezen bij vermoedens van verhoogd breukrisico, stamvoetaantasting en be-

paalde houtrotschimmels. 

 Trekproef: met een proefbelasting (trekkracht) wordt nagegaan of de verankering in de bo-

dem nog gezond is. Aangewezen bij wortelschade, zwamaantastingen onder de grond, 

bouwwerken, ... 

 Groeiplaatsonderzoek: uitgebreide analyse van de ondergrondse groeiplaats, kan bestaan 

uit het graven van profielkuilen om beworteling te inspecteren, grondboringen om grondwa-

ter en verstorende lagen op te sporen, verdichtingsmeting (penetrometer), zuurstofmeting en 

eventueel bodemanalyse in een labo. Een bodemanalyse wordt dikwijls gecombineerd met 

een bladanalyse. 

 

Voor nader onderzoek worden externe firma's aangesproken, maar binnen de stad moet wel de 

kennis aanwezig zijn over het toepassen van deze nadere onderzoeken. De toezichter/hoofd 

beheerder dient te kunnen beslissen over het toepassen van verder onderzoek aan bomen.  

Naar uitvoering van het beheer (beheerplan) worden twee soorten beheermaatregelen onder-

scheiden: cyclische en niet cyclische. 

 

Cyclische beheerrichtlijnen zijn (normaal dagelijks beheer): 

 boomcontrole 

 snoei 

 onderhoud van de groeiplaats 

Niet cyclische: 

 kroononderhoud 

 standplaatsverbetering 

 wortelopdruk 

 bescherming  

 ziekten- en plagenbeheer  

 instandhoudingsmaatregelen 
 

Tabel 5-1. Periodiciteit controle en nazorg 

Handeling  Deelaspect  Periodiciteit  Tijdstip  

Boominspectie  Standaard  3-jaarlijks Voorjaar  

 Bomen >50 jaar Jaarlijks  Najaar  ifv schimmels, 

vruchtlichamen 

Nazorg  Verwijderen boompalen  Na 2-3 jaar  

 Bewateren na aanplant 1ste jaar, wekelijks indien 

droog weer (zon, oosten-

wind) 

zomer 

 
 
5.3 Snoeien  

 

Straatbomen moeten een correcte begeleidingssnoei krijgen. De essentie daarvan is dat tijdig 

snoeien kostenbesparend is. Op basis van een inventaris wordt een jaarlijks werkschema opge-
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steld. In een latere leeftijdsfase zijn onderhoudssnoei, en eventueel veiligheidssnoei en vete-

rane snoei van toepassing. Snoei in functie van overlast wordt vermeden en er wordt bij ge-

gronde klachten liever overgegaan tot velling en eventueel vervanging door aangepast groen. 

 

Het snoeitijdstip is ondermeer afhankelijk van het doel van de snoei, maar als algemene regel 

geldt dat bomen het best gesnoeid worden in de late lente of de zomer wanneer ze volop in 

blad staan, zeker bij bladhoudende bomen. Snoeien gebeurt namelijk het best op het tijdstip dat 

de boom onmiddellijk kan reageren op de verwonding. 

Voor het aanplanten van jonge bomen mag je alleen de éénjarige twijgen wegknippen, éénja-

rige twijgen kunnen namelijk geen reserves opslaan. Deze reserves worden opgeslagen in 

houtweefsel, knip daarom nooit houtige takken uit bomen bij aanplant. 2 tot 3 jaar (afhankelijk 

van de soort) na de aanleg kan de eerste keer gesnoeid worden. Daarna gebeurt de volgende 

snoeibeurt maximaal 2 tot 3 jaar na de vorige snoeibeurt, zo voorkomt men dat men in de toe-

komst geconfronteerd wordt met dikke takken die verwijderd moeten worden, en voorkomt men 

dus tevens grote snoeiwonden en gaten in de kroon. 

Verwijder de takken die problemen kunnen vormen in de toekomst. Dit zijn: zuigers, plakoksels, 

elleboogtakken, stamschot, uitlopers bij de onderstam, bemanteling (bij beuken) dikke takken, 

gebroken takken, één scheut uit een dubbele top of takpaar, of enkele scheuten uit een tak-

krans. Snoei niet teveel weg, per snoeibeurt dient maximaal 20% van het kroonvolume te wor-

den verwijderd. Wanneer de takvrije stamlengte bereikt is stopt men best de begeleidingssnoei 

en gaat men over tot de onderhoudssnoei, zo voorkom je teveel waterloten en nog meer werk. 

In de volwassen fase worden er geen regelmatig terugkerende snoeimaatregelen toegepast. De 

snoei beperkt zich tot het voorkomen van schade. Andere redenen voor snoei: risicotakken, 

schade aan de kroon door weersinvloeden en beschadiging door menselijk toedoen (zie ook 

§5.2.7.1 waardebepaling).  Bij bomen in de volwassen fase die kunnen volgroeien, volstaat een 

onderhoudsfrequentie van 1x per 4 tot 10 jaar. 

In de aftakelingsfase neemt de beheerfrequentie toe. Gesteltakken sterven af en kroonvolume 

neemt af. Maatregelen zijn noodzakelijk, verwijder dood hout en kwijnende takken, zorg voor 

stabiliteit in de kroon d.m.v. snoei. 

 

In het schema op volgende pagina wordt een overzicht gegeven van de tijdstippen waarop de 

verschillende handelingen dienen uitgevoerd te worden.  

 

SNOEITECHNIEK  

Er bestaat slechts één correcte plaats om een tak te snoeien: vlak 

achter de takkraag, de overgangszone tussen stam en tak. De al 

dan niet verdikte takkraag bevat zowel tak- als stamweefsel. Wordt 

deze tijdens het snoeien beschadigd , dan wordt niet enkel takweef-

sel weggenomen maar wordt ook een stamwonde gemaakt. Dit 

zorgt voor infectie en inrotting van de stam. 

 

 

 

 

 
Tabel 5-2. Periodiciteit snoeien en controle 

Handeling  Deelaspect  Periodiciteit  Tijdstip  

Snoeien  1ste snoei na aanplant + verwijderen boompalen  Na 2-3 jaar Zomer  

 Begeleidingssnoei  Vanaf 2-3 jaar na eerste 

snoei tot 10-15 jaar erna 

Zomer  

 Onderhoudssnoei  4-10 jaarlijks, afhankelijk 

van standplaats 

Zomer  

 Knotbomen: vrij uitgroeiend (bv. knotwilg) 5-7 jaarlijks Winter  

 Knotbomen/ leibomen: niet vrij uitgroeiend (bv. 

linde, plataan) 

2-3 jaarlijks Winter  
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Werkschema opvolging en beheer straatbomen Sint-Niklaas

Boom 1e orde Buitengebied Snoei

Boomcontrole

jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Stedelijk gebied Snoei

Boomcontrole

jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Boom 2e orde Buitengebied Snoei

Boomcontrole

jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Stedelijk gebied Snoei

Boomcontrole

jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Boom 3e orde Buitengebied Snoei

Boomcontrole

jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Stedelijk gebied Snoei

Boomcontrole

jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Jeugdfase: tot takvrije lengte bereikt is (ong. na 10-15 jaar)

Volwassen fase: tot aftakelingsfase zich inzet (na ong. 40-200 jaar)

Nazorg: na 3 jaar: boompalen wegnemen + 1ste begeleidingssnoei + controle groei(plaats)

= stop begeleidingssnoei 
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6 Visie 

 
6.1 Bomeninventarisatie  

 
6.1.1 Algemeen 

 

Bij de opmaak van dit beleidsplan is de inventarisatie nog maar gedeeltelijk uitgevoerd. De ba-

sis voor het beleidsplan is hoe dan ook eerder theoretisch en gebaseerd op screening van ge-

bieden in plaats van op een volledig dekkende inventarisatie van individuele bomen. 

Analyses en kaarten werden opgemaakt vanuit het GRB waaraan de beschikbare bomeninven-

tarisatie werd gekoppeld vanuit een Exceltabel. 

 

 
6.1.2 Opzet 

 

De inventarisatie van alle straatbomen is nodig om een beheerplan te kunnen uitwerken. Het 

vormt de basis voor keuzes bij budgetbesteding. Vervanging, bijplant, snoei, nader onderzoek 

worden gestuurd vanuit een (zo volledig mogelijke) inventaris. 

De inventaris is de basis voor het beheerplan. In het beleidsplan worden al een aantal visiepun-

ten uitgewerkt rond de wijze van inventariseren (inhoud fiche, aanvullingen, periodiciteit) zie 

verder onder technische richtlijnen voor ontwerpers en beheerders). 

Ondertussen heeft de stad Sint-Niklaas ook de bomeninventarisatie opgenomen in haar recent 

aangeschafte beheerprogramma Obsurv. Hieruit kunnen gemakkelijk beheertaken gefilterd wor-

den met de daaraan gekoppelde kostprijs.  

 

 
6.1.3 Conclusies uit de inventaris 

 

De opgesomde boomsoorten/ variëteiten in de ter beschikking gestelde inventarisatie werden 

opgedeeld in boomcategorieën (1ste, 2de, 3de orde). Hierbij dient aangegeven dat een aantal 

bomen niet werden benoemd. Tevens is geen informatie beschikbaar over het buitengebied ge-

zien daar het plantrecht voor aangelanden van toepassing is en de daar aanwezige bomen niet 

tot het openbaar domein behoren. De inventaris is dus niet gebiedsdekkend. In het kader van 

de opmaak van dit beleidsplan was het ook niet voorzien deze inventarisatie te vervolledigen. 

 

 
6.1.3.1 Leeftijdsklassen 

 

De aangeleverde bomeninventarisatie bevat geen informatie hierover.  

 

 
6.1.3.2 Soortenverdeling  

 

Op basis van de (onvolledige) inventaris werd de actuele soorten/ ordespreiding nagegaan. Dit 

gaf de volgende resultaten (indicatief): 

 bomen van 1e orde: 73%  

 bomen van 2de en 3de orde: 14% .  



Visie 
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Hierbij dient vermeld te worden dat ruim 700 id’s geen soort bevatten en dat er een zeer veel 

variëteiten werden vermeld waarvan niet steeds duidelijk was tot welke orde de boom behoort. 

We vermoeden dat het aandeel bomen van 1e orde in realiteit heel wat lager zal liggen.  

 

 
6.1.4 Inventarisatie van groeiplaatsen  

 

Even belangrijk als een bomeninventaris is het om te weten waar geen bomen staan, waar bo-

men niet functievervullend zijn, en waar belangrijke potenties/knelpunten aanwezig zijn.  

We maken gebruik van bestaande gegevens (GRB) om bijv. de straatbreedte te bepalen, om 

van daaruit de mogelijkheden en potentiële ruimte te bekijken. Deze info kan op het terrein nog 

verschillen, en bijvoorbeeld lucht/ grondleidingen zijn nu nog niet mee opgemeten.  

 

Op basis van het aangeleverde GRB werd een script gemaakt dat automatisch berekende en 

op kaart aangaf waar theoretisch voldoende plaats beschikbaar is om bomen van 1e, 2de of 3de 

orde aan te planten. Deze berekening gebeurd louter op basis van de ruimte tussen de gevels 

langs beide zijden van de weg in het stedelijk gebied. Voor het buitengebied werd bij gebrek 

aan voldoende meetgegevens enkel de straatbreedte gemeten waardoor dit geen indicatie 

geeft van de nog beschikbare, mogelijk te beplanten (berm)ruimte. Er werden voor de bereke-

ning 3 klassen onderscheiden: ruimte tussen de gevels <14m; tussen 14 en 20m en >20m. Het 

resultaat is terug te vinden in bijlage 4. Waar in theorie voldoende ruimte is, wil dit nog niet zeg-

gen dat er effectief ook ruimte is om bomen te planten. Echter ongeveer per generatie worden 

straten heraangelegd. Op die momenten kunnen opportuniteiten bekeken worden om vol-

doende ruimte te creëren om bomen aan te planten bv. door wegversmalling, asverschuiving, 

eilandjes, … 

 

 
6.2 Bestaande boomstructuur, knelpunten en sterktes  

 

Hierna wordt een overzicht gemaakt van kenmerken, knelpunten en mogelijk te volgen strate-

gie/ actie per wijk/straat .  

 

 
6.2.1 Knelpunten  

 

Er zijn algemene knelpunten, die zo goed als overal in verstedelijkt gebied dezelfde zijn en er 

zijn een aantal specifieke gebiedsgebonden knelpunten. Niet alle knelpunten zijn op te lossen 

en vragen soms om een compromis of een creatieve oplossing. De aanwezige sterktes geven 

een voorsprong en aanzet bij keuzes. 

 

 
6.2.1.1 Algemene knelpunten 

 

ER IS WEINIG DRAAGVLAK VOOR GROEN 

 

De samenleving van vandaag is weinig geïnteresseerd in duurzaam groenbeheer en beschouwt 

het niet als een prioriteit. Nadelen van bomen (schaduw op zonnepanelen, gevaar, bladval, 

druipen... ) zijn eerder een gespreksonderwerp dan de voordelen ervan. Dit gegeven is 'typisch 

menselijk' en we zien hetzelfde ook op andere terreinen waar 'klagers' vaak een luidere stem 

hebben (al zijn ze in de minderheid) dan verdedigers. Het zichtbare traditionele boomonderhoud  

op veel openbare plaatsen versterkt dit soms nog, door bomen slecht te snoeien, klein te hou-

den, te kandelaberen of te verwaarlozen.  

Het afwezig zijn van een verbondenheid met groen is zo mogelijk nog directer en prangender 

dan de ontkenning van het belang van talloze 'fysieke' ecosysteemdiensten. Aan dit laatste valt 

uiteindelijk niet te ontkomen; de problematiek van verdrinken, verdrogen, verhitten van de stad 

zorgt ervoor dat technologische oplossingen zich aandienen. Groen is hierin een middel. 

De relatie mens-natuur gaat verder dan dit en een bomenplan houdt hiermee rekening,  
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DE TOESTAND VAN OPENBAAR GROEN IS SOMS GEBREKKIG 

 

Groenbeheer is doorgaans ondergeschikt aan andere noden binnen de openbare ruimte en 

daardoor gebeurt beheer soms onefficiënt en wordt het onnodig duur.  

Dit is een complex probleem dat sterk samenhangt met technische kennis van de groeiplaats 

en noden van groen, vooral bij andere gebruikers van de openbare ruimte (zie volgende), en 

een lage positie op de prioriteitenagenda. Zo is een correcte begeleidingssnoei van straatbo-

men kostenbesparend, ondanks dat er sneller budget wordt gespendeerd. 

Nutsmaatschappijen beschadigen vaak gewild of ongewild boomwortels en verkleinen zo de 

groeipotentie van bomen. Parkeren in de boomspiegels werkt sterk verdichtend en strooizout 

dat kan afvloeien naar de wortelzone veroorzaakt chronische verzwakking.  

Waar bomen in gemaaide grasbermen groeien hebben ze veel te lijden onder maaischade, en 

veel bomen zijn te diep geplant. In meer stedelijk milieu krijgen bomen te maken met vanda-

lisme.  

Er is een tekort aan overleg rond het gebruik van de openbare ruimte. 

Doorgaans is het assortiment niet erg uitgebreid, waardoor functievervulling beperkt wordt, en 

het bomenbestand extra gevoelig wordt voor (nieuwe) ziektes.  

Er zijn voorbeelden genoeg te vinden van waar het aanwezige groen en bomen wel degelijk 

duurzaam en functievervullend is. Zo is Sint-Niklaas bekend voor het vooruitstrevend groenbe-

heer op de kerkhoven, en is de Clementwijk een mooi voorbeeld van geïntegreerd groenbeleid. 

 

CLAIM OP DE OPENBARE RUIMTE IS GROOT EN VOORAL ONDERGRONDS EXTRA ONZICHTBAAR 

 

Nutsmaatschappijen hebben steeds meer ruimte nodig, vooral ondergronds, temeer in de 

meeste gevallen oude, niet meer functionele nutsleidingen gewoon in de grond blijven zitten 

i.p.v. ze te verwijderen. Ook de manier van stratenbouw en de nog steeds toenemende opper-

vlakte gesloten verharding op openbare terreinen en op woonkavels leggen rechtstreeks beslag 

op doorwortelbare ruimte, waardoor die steeds kleiner wordt. 

Veel straatbomen, en zeker oudere bestaande bomen van eerste orde maken gebruik van door-

wortelbare volumes op privéterrein, met name voortuinen, maar ook opritten. Wanneer deze ka-

vels worden bebouwd verdwijnt in bijna alle gevallen deze wortelruimte. Een mooi voorbeeld is 

Belseledorp, waar de achteruitgang van de  monumentale zomereiken bijna te volgen is met de 

verschijnende nieuwbouw daar. Met de juiste voorwaarden kunnen deze bomen nog meerdere 

generaties meegaan en blijft de ondergrondse groeiruimte bovendien bewaard voor toekom-

stige bomen.  

Gebouwen worden ook steeds hoger waardoor ook bovengronds de groeiruimte voor bomen 

beperkt wordt. 

 

PROJECTONTWIKKELING HOUDT NIET VOLDOENDE REKENING MET DE (ONDERGRONDSE) BEHOEFTEN 

VAN GROEN  

 

Hoewel vaak aanwezig in de ontwerpfase (met name visueel in de maquette/visualisatie, bo-

vengronds), vinden deze ideeën geen doorgang naar de technische uitvoering. Reden is gebrek 

aan aandacht voor/ kennis van het ondergrondse aspect. Zowel bestaand als toekomstig groen 

staat hiermee onder druk. 

 

KENNIS VAN CORRECT BOOMBEHEER IS NIET VOLDOENDE VERSPREID ONDER BEHEERDERS EN UITVOER-

DERS 

 

Kennis van bomen in het algemeen is de vakinhoud van een relatief jonge discipline. Mensen 

die nu op het terrein actief zijn hebben vaak gestudeerd binnen een context waar nog geen 

sprake was van ondergrondse groeiplaatsconstructies, nader onderzoek aan bomen en het be-

lang van een gezond bodemleven. Waar vroeger traditionele kennis voldoende was om bomen 

op een gezonde manier oud te laten worden, is dit vandaag niet meer mogelijk, juist omdat za-

ken die vroeger evident aanwezig waren (bv. relatief natuurlijke bodemopbouw, ruimte) dat nu 

niet meer zijn.  

De inzichten van mensen als Alex Shigo, die de principes van de wondafgrendeling 'ontdekte' 

(1986) zijn pas recent aanwezig in basis tuinbouwonderwijs. 
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WETGEVING OMTRENT BOMEN 

 

Enkele wettelijke bepalingen zijn beperkt, niet meer eigentijds of te vrijblijvend. Het staat een 

stad vrij om hieraan strengere regelgeving toe te voegen. Een voorbeeld is art. 37 van het Veld-

wetboek ivm het afhakken van wortels.  

Er zijn enkele beperkingen vanuit de regelgeving;  

 Infrastructuurbeheerders (hoogspanning, gasleidingen, treinsporen, waterlopen... ) staan 

niet toe dat bomen een bedreiging vormen voor deze infrastructuren.  

 Het decreet trottoirs legt de plicht op om minstens 1m breed en 2,1 m hoog vrije doorgang te 

voorzien.  

 

BUDGETTEN VOOR GROEN ZIJN EERDER KLEIN 

 

Hoewel dit als betekenisloos kan worden aanzien zal verder blijken dat een belangrijke hef-

boom erin zal bestaan om middelen vrij te maken voor duurzaam groen.  

 

BOMEN EN BOUWEN 

 

Veel bomen in de binnenstad, zowel op openbaar als op privé domein verdwijnen ten gevolge 

van de negatieve impact van bouwwerken. Vaak onbedoeld en vermijdbaar door het respecte-

ren van een aantal randvoorwaarden. Zie actieplan ‘Bomen en Bouwwerken’. 

 

 
6.2.1.2 Specifieke lokale knelpunten vanuit realiteit en huidig beleid  

 

HET GROEN IN DE BINNENSTAD  

 

Dit groen is veelal niet opvallend aanwezig in het beeld, een deel is ook niet toegankelijk of 

openbaar (bv. oude tuinen van herenhuizen). Parkjes liggen verspreid en zijn niet verbonden, 

straatbomen zijn door de beperkte ruimte in veel kleine straatjes niet aanwezig. Uitbreiding van 

het bomenbestand in deze smalle straten in de stadskern is nauwelijks mogelijk. 

 

DE DORPSKERNEN VAN DE DEELGEMEENTES ZIJN VRIJ ARM AAN BELEVINGSGROEN 

 

Dit moet genuanceerd worden door toch de aanwezigheid van historische parken/tuinen en 

groensites (vaak privé) in de deelgemeentes mee te nemen. Zonder beschermingspolitiek is dit 

privaat groen zeer kwetsbaar door stadsontwikkeling/-inbreiding. 

 

HET BESTAANDE MASTERPLAN VOOR DE OPENBARE RUIMTE SINT-NIKLAAS 

 

Het Masterplan is zeker ambitieus naar groenvoorziening toe. Toch wordt nergens besproken 

waar dat groen een prioriteit krijgt, het moet naast de andere noden van de openbare ruimte ge-

realiseerd. Kan het niet op een duurzame manier, dan liever geen groen. (p47, Algemene spel-

regels bomen, “beter geen boom, dan een boom die niet optimaal kan groeien”). 

 

Een mooi en eerlijk uitgangspunt, maar in combinatie met de voorgestelde schetsen is de vrees 

gegrond dat realisatie van duurzaam groen binnen deze ontwerpen snel beroep doet op dure 

groeiplaatsconstructies. Wanneer daar consequent budgetten voor vrijgemaakt worden is dit 

geen bezwaar, maar het is niet de goedkoopste oplossing. De ontwerpschetsen zijn niet afge-

stemd  op echt forse bomen van eerste orde, bepalingen van doorwortelbare volumes gaan van 

10 tot 15 m3 bomensubstraat wat veel te weinig is. De schetsen/visualisaties geven wel soms 

grote bomen weer wat wel aantoont dat de wens tot groen sterk leeft. Maar vaak blijft dit steken 

bij verkoopsargumenten en blijft de effectieve realisatie van het beeld uit meestal door gebrek 

aan ruimte. Er wordt gesproken over duurzaam streekeigen groen, verderop zal blijken dat dit 

niet steeds de beste keuze is. 
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De wegenplanning zet toch vooral in op ontsluiting en nadruk op invalswegen voor autoverkeer. 

De bevolking zal toenemen de komende decennia, terwijl parkeermogelijkheden en verplaatsin-

gen per auto tegen een ruimtelijke grens aanlopen. Extra bovengrondse parkings zijn niet mo-

gelijk, terwijl ondergrondse parkings ook beperkingen opleggen aan het groen daarboven.  

Het voorkeurs wegenprofiel met twee rijvakken gescheiden door een middenberm, en aan 

weerszijden een fietspad is ontworpen vanuit de visie van de automobilist en niet vanuit de fiet-

ser. Een ontwerp waarbij het groen het fietspad scheidt van de rijweg is dat wel, en zal daarmee 

fietsverkeer promoten. 

 

 
6.2.1.3 Lokale sterktes (zie Stedelijk Groenplan) 

 

RUIMTELIJKE STRUCTUUR  

 

Sint-Niklaas is weliswaar een oude stad, maar heeft een vrij open verbinding met het buitenge-

bied. Dit verleent de stad een zekere landelijkheid, waardoor nergens het besloten gevoel van 

de grootstad weegt. In het zuiden zijn er een aantal bosrijke gebieden, in het noorden is er de 

openheid van de polders die nog vlakbij zitten en de stad binnenwaaien.  

Deze landelijkheid heeft ervoor gezorgd dat de stad geen echte oude historische groene gordel 

heeft gekregen. Omdat momenteel het buitengebied zeer sterk onder druk staat door uitbrei-

dende verkaveling, wegverbreding, lintbebouwing en vergaande industrialisering moet de 

groenvisie van de stad hierop anticiperen en voor kwalitatiever verblijfsgroen gaan zorgen dan 

tot nu noodzakelijk was.   

 

GROEN IN HET CENTRUM 

 

Het aanwezige groen in het centrum is niet overweldigend, maar toch van een hoge kwaliteit. 

Casinopark, Museumpark, Park Defauw, Salons voor Schone Kunsten, en het bospark van de 

Paters Minderbroeders zijn waardevol. Het stadspark is zeer aanwezig langs de invalsweg 

Parklaan en wordt vooral tijdens de zomermaanden heel intensief gebruikt. Het Stationsplein en 

de Grote Markt zijn heraangelegd en nog in ontwikkeling, het Regentieplein is nu al heel sfeer-

bepalend en wordt ervaren als kwalitatief verblijfsgroen.  

 

 
6.3 Strategie  

 

Het beleid voor de komende 25-50 jaar wordt opgebouwd op drie pijlers 

 bestaande waardevolle bomen en bomen met een toekomst maximaal behouden en be-

schermen; 

 bij elke nieuwe aanplant is de kwaliteit van de groeiplaats steeds zo goed mogelijk gekend, 

nu en in de toekomst; 

 streven naar een breed assortiment, met aandacht voor ecologie, naast de specifieke func-

ties van bomen voor stadsklimaat. 

 

Eerst leggen we de brede doelstellingen vast in een boomvisie. Daarna beschrijven we per 

doelstelling, of in overlap de strategie om ze te bereiken. Tot slot zijn er een aantal actieplannen 

die de stad kan opstarten om specifieke noden op te lossen. 

 

 
6.3.1 Bomenvisie 

 

GROENVISIE 

 

De groenvisie wordt omschreven in het stedelijk groenplan. Hier worden drie niveau's onder-

scheiden: kern, centrum en stadsrand met per niveau een specifieke aanpak.  

Over het hele gebied moet de woonkwaliteit, dynamiek en aantrekking verhoogd worden, en 

daarnaast moet het groen de leesbaarheid en identiteit van de stad versterken.  
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Bomen zorgen hierbij als opvallende structuurdragers voor een ruimtelijke invulling van deze ei-

sen. 

 

ECOLOGIE 

 

Ecologie is een breed begrip dat te pas en te onpas gebruikt wordt. In het bomenbeleidsplan 

wordt het gezien als uitgangspunt om de brede ecologische potenties van het grondgebied zo 

veel mogelijk kansen te geven. Termen die hierbij van belang zijn: biodiversiteit, buffering, corri-

dors, nestgelegenheid, schuilplaats, weerbaarheid. Ziektebeheersing en onkruidbestrijding wor-

den gestuurd volgens het decreet houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmid-

delen door openbare diensten. 

Veel soorten zijn voor hun voortbestaan meer en meer afhankelijk van aanwezige stadsbomen. 

De omloopperiode, beheerwerken, soortenkeuze houden hiermee rekening.  

Sint-Niklaas wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn.  

 

STRUCTUURDRAGEND EN STUREND 

 

Bomen zijn als beeldbepalend element van groot belang om een herkenbare structuur aan de 

stad te geven. Oriëntatie, toegangswegen herkenbaar maken, wijken een identiteit geven, en 

woon- en rijstraten van elkaar scheiden zal een constante aandacht vragen. In het masterplan 

worden hiervoor al enkele aanzetten gegeven die in dit bomenplan concreet worden. 

 

VEILIGHEID 

 

De bomen op het openbaar domein mogen geen zichtbare mechanische of biologische gebre-

ken vertonen die een risico vormen voor de veiligheid van de bewoner of passant.  

 

BETAALBAARHEID 

 

Het bomenplan mag ambitieus zijn, maar moet wel rekening houden met de beperking van mid-

delen. Een prioriteitenlijst wordt opgesteld welke locaties voorrang krijgen. Duurzaam groen 

krijgt de voorkeur op tijdelijk groen. Dat laatste wordt enkel gebruikt om tijdens de groeifase een 

sneller resultaat te krijgen en dus snel functioneel verblijfsgroen te realiseren.  

 

 
6.3.2 Wegwerken van knelpunten 

 

PARTICIPATIE, CREËREN VAN EEN DEGELIJK DRAAGVLAK 

 De leefbare stad verkopen, naar boven en naar onder. 

De ambities van de beleidsmensen om van Sint-Niklaas een aangename leefbare stad te 

maken waarin het goed wonen en verblijven is, moeten vertaald worden naar alle burgers. In 

omgekeerde richting moeten de mensen van de administratie de consequenties van beleids-

keuzes in de praktijk brengen, en er middelen voor krijgen. 

Negatieve perceptie wordt omgedraaid naar een positieve beleving (vb. Spring snow festival 

met het iepenzaad in Amsterdam). 

Positieve perceptie wordt versterkt door het begrip ecosysteemdienst kenbaar te maken, en 

door het belang van gedragen burgerzin voor het groen te benadrukken. In Nederland is er 

het project TEEB stad (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) waarbij naar voor 

komt dat enkel al voor gezondheidszorg investeringen in groen zichzelf volledig terugbeta-

len. 

Het voor een leefbare stad nodige groen wordt niet meer bereikt enkel door een paar parken 

in de buurt, maar door op alle mogelijke plaatsen zo veel mogelijk groen te realiseren. Een 

sterke wisselwerking tussen beleidsmensen en stadspersoneel is nodig om de kennis en 

ambitie te verbinden. 
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 Inzetten op onderwijs 

Via het onderwijs wordt een grote groep mensen aangesproken, en dat binnen een leerom-

geving. Initiatief  wordt van hieruit sneller verspreid en bereikt ook sneller een brede diversi-

teit aan mensen, zowel qua leeftijd als sociale en culturele achtergrond. 

Zie actieplan speelplaats. 

 

 Participatie 

Op wijkniveau kunnen bewoners geraadpleegd worden bij keuzes en initiatieven.  

Bij de inventarisatie van bomen en het verzamelen van gegevens kan tot op een zekere 

hoogte gewerkt worden met de bewoners. Hoe meer de burger deelneemt aan de ontwikke-

ling van de leefruimte, hoe groter de verbondenheid ermee, en hoe meer projecten lokaal 

gedragen en ondersteund worden. 

 

 Valideren van de 'opbrengst' 

Door het verspreiden van het begrip ecosysteemdienst wordt de waarde van bomen bevat-

telijker. Op dit niveau zit ook communicatie rond het klimaatplan van de stad. Het begrip i-

Tree introduceren als een methodiek om de ecosysteemdiensten van bomen te berekenen. 

Dit van oorsprong Amerikaans model wordt vandaag wereldwijd toegepast om de waarde 

van bomen bijv. op het vlak van CO2 binding, te berekenen (zie ook bijlage 1).  

Daarnaast is Urban Forestry een nieuwe discipline die beheer van stedelijk groen door een 

bosbouwkundige bril bekijkt.  

 

INTERNE KENNIS VALIDEREN EN UITBREIDEN 

 

 Kennisopbouw- en verspreiding 

Er is meer nood aan boomtechnische kennis, ook bij de stadsdiensten zelf. De betrokken 

diensten (groendienst en evt. milieudienst) moeten daarom investeren in opleiding van hun 

personeel. Wanneer intern iemand met het European Tree Technician certificaat aanwezig 

is kan die persoon vanuit een bestaande functie (natuurambtenaar) of vanuit een nieuwe 

overkoepelende functie (stedelijke bomenconsulent, eventueel als deel van de functie als 

stadsecoloog) een dagelijkse opvolging geven aan boomdossiers op verschillende  

niveau's. Dit kan gaan van het aansturen van eigen technische ploegen (groen en tech-

niek...), uitwerken en opvolgen van openbare en private werven waarbij bomen onder druk 

staan43, opvolgen van de relevante beleidskeuzes van de stad met betrekking op projectont-

wikkeling, technische keuzes omtrent groeiplaatsinrichting... 

 

OPMAAK CORRECTE STAPPENPLANNEN  

 

Op basis van een goed stappenplan wordt het voor ontwerpers duidelijker wanneer en op welke 

manier rekening wordt gehouden met bomen, dit zowel naar behoud als uitbreiding. Dit wordt 

ook uitgewerkt in de nieuwe beheerstrategieën voor de openbare ruimte. Assetmanagement 

werkt op basis van prestaties, risico's en kosten.   

 

 
6.3.3 Strategie per stadsdeel 

 

KERN 

 

1e prioriteit 

Op de kernplaatsen (markt, station, OLV plein, ...) worden maximaal bomen van eerste orde 

aangeplant als de ruimte dit toelaat. Hier wordt per locatie bekeken welke groeiplaatsinrichting 

per project best scoort in kosten/baten analyse. Deze plaatsen zitten qua beheer tussen park-

beheer en straatbomenbeheer in. Vooral toe te passen op plaatsen waar weinig betredingsdruk 

is of genoeg ruimte aanwezig is om een ruimere plantspiegel te beplanten met begroeiing.  

 

                                                                 

43 Dit onderdeel wordt verder uitgewerkt in Actieplan Bomen en Bouwen, werfbegeleiding. 
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2e prioriteit 

Invalswegen/ringwegen (Hofstraat, Plezantstraat, Parklaan, …) 

 

3e prioriteit 

Groen in de wijken/kleinere straten. 

Enkel duurzaam te realiseren op langere termijn en bij herinrichten van verkeersstroom/ toegan-

kelijkheid. 

 
Tabel 6-1. Boomstructuur per type locatie 

Gebied  Bestaand 
karakter 

Knelpunten Boomstrategie 

Kernstad, 
algemeen 

Groenstructuur 
gedragen door 
kleinere parken 
van goede 
kwaliteit 

 Oriëntatie 

 Gebrek aan ruimte voor 
straatbomen 

Waar mogelijk in bredere straten 
bomen van tweede orde voorzien.  
Op open plaatsen en bij 
stadsontwikkeling ruimte voorzien 
voor verblijfsgroen in de vorm van 
duurzame bomen van eerste orde.  

Grote markt Open niet 
kwalitatief groen 

 Doorwortelbare ruimte 
beperkt 

 Bovengronds open vlakte 
met veel weersinvloed 

Aanplant bomen 1e orde  

Stationsplein Aanplant 1e orde 
bomen 

Groeiplaats Opvolgen groeiplaatsconstructie 

Stationsstraat Rustige 
wandelstraat met 
stijlvol groen 

Groen is vooral visueel 
maar blijft voorlopig beperkt 
qua impact. 

Ruimte meer benutten, vooral aan 
begin en einde van de straat kunnen 
grote bomen de wandelstraat 
markeren. 

Parkings en 
pleintjes 
(schouwburg, 
Zwijgershoek) 

Veelal bomen 
aanwezig 

Groeiplaats Opvolgen groeiplaats, bij heraanleg 
groeiplaatsen vrijwaren en bij behoud 
parkings inrichten met duurzame 
groeiplaatsconstructies. 

Regentieplein Sterke 
boomstructuur  
met leiplatanen 

 behouden 

Casinostraat, 
Prins 
Albertstraat, 
Regentiestraat, 
Vermorgenstraat 
en Zamanstraat 

Heel groenarm Heel weinig 
uitbreidingsmogelijkheden 
groen door  straatprofiel en 
dichte bebouwing 

Groenplan adviseert hier 
omschakeling naar een ander 
verkeersnetwerk, waarbij wel ruimte 
vrijkomt voor groen. Parkeerplaatsen 
vragen voor groeiplaatsconstructies. 
 
Alternatief is gevelgroen 

Spoorweglaan Weinig of geen 
groen aanwezig  

Moeilijke situatie naast 
spoorlijn 

Weinig uitbreidingsmogelijkheden 
voor bomen  

Parklaan Geen groen 
aanwezig in 
laatste stuk voor 
de markt en in het 
begin. 

Op sommige plaatsen geen 
groen, op andere niet 
duurzaam aangeplant.  

Groeiplaatsconstructies voorzien met 
ruime volumes voor forse bomen (1e 
orde).  

 

CENTRUM 

 

 Gebrekkig en ontoegankelijk groen op woonvlak, groenarme wijken! 

 Parklaan 

 N70, slechte structuur en geen verkeersgeleiding/remming! 

 Ring 
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Tabel 6-2. Boomstructuur per type locatie 

Gebied  Gewenst eindbeeld Boomstrategie  

Parklaan, invalsweg  bomen als oriënterende structuur 

 uniform beeld naar soort,  

 Dubbele rij waar mogelijk, elders 
enkele rij forse bomen... 

 Voor bomen van eerste orde die duurzaam 
moeten uitgroeien moet gestreefd worden 
naar 50 m3 doorwortelbaar volume. 

 Invalswegen leggen connectie tussen 
buitengebied en centrum.  

 Streven naar streekeigen bomen (Tilia 
cordata, Quercus robur (Q. petrea op droge 
plaatsen). Aanwezige Carpinus is niet echt 
duurzame forse soort.  

 Het eerste deel is onbeplant. 

Driekoningenstraat, 
Langhalsbeekstraat, 
Vijfstraten, 
Raapstraat, Hertjen,  

Gedeelte randstedelijk , dubbele rij 
bomen tweede orde 

Bij overgangen in straatstructuur dit beeld 
benadrukken door soortkeuze aan te 
passen. 

 

STADSRAND  

 

Iets minder dringend dan kern/centrum, anderzijds moet dit ook klaarstaan om bij elke heraan-

leg van infrastructuur er bij te zijn met bomen/groeiplaats in het ontwerp. 

 Stadsstructuur leesbaar maken, door grote wegen aan te planten met 'forse' bomen (master-

plan!). Het gaat hier vooral om de radialen uit het groenplan. 

 Bedrijventerrein, Entrepotstraat, … Opmaak van een actieplan om bedrijventerreinen groe-

ner aan te leggen. 

 Nutsleidingen zijn daar een probleem. 

 Versnippering van vooral ecologisch waardevolle structuren. 

 Hier vooral inzetten op verbinden (corridors). 

 

Grote invals-en ringwegen: aangewezen strategie voor bermbeheer is veel bermen niet meer 

enkel als grasberm gaan beheren, maar eerder als bosrand met een onderbegroeiing onder bo-

men van heesters i.p.v. grassen. Dit maakt ook minder gevoelig voor parkeerdruk en laat ver-

stoorde bodems beter herstellen. 
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7 Acties - actieplannen  

Om de hiervoor geschetste visie te realiseren is het noodzakelijk dat een aantal acties worden 

ondernomen. Hierna worden voorstellen van acties geformuleerd die door verschillende stads-

diensten kunnen opgezet worden i.f.v. het ontwikkelen van draagvlak en realiseren van een 

groene en klimaatbestendige stad. 

 

 
7.1 Actie inventaris waardevolle en beschermde bomen (behoudsdoelstelling) 

 

Een lijst wordt opgesteld van alle waardevolle bomen op het grondgebied. Deze bomen kunnen 

zowel op privéterrein als op openbaar domein groeien. Deze lijst zal gebruikt worden bij werken 

in de buurt van deze bomen. Voor deze bomen geldt een verhoogde aandacht.  

 

Een boom kan opgenomen worden in de lijst van monumentale bomen indien voldaan wordt 

aan één of meer van volgende criteria: 

 behorend tot de lijst van Onroerend Erfgoed, ook als deel van beschermd landschap;  

 leeftijd ouder dan 60 jaar;  

 omtrek en hoogte zijn niet begrensd, de beleving van de boom is doorslaggevend; 

 grote dendrologische waarde (soort, dikte, vorm); 

 veilige toekomstverwachting: een boom moet op het ogenblik van aanmelding nog een toe-

komstverwachting hebben van meer dan 20 jaar, en niet onveilig zijn; 

 door zijn voorkomen onvervangbaar en beeldbepalend;  

 ritueel of locatiegebonden geplante bomen (geboortebomen, herdenkingsbomen, hoekbo-

men, inkombomen, kapelbomen, religiebomen) hebben geen leeftijdsbeperking. 

 

Wanneer het beheer (en de inventaris) van de monumentale bomen goed is uitgewerkt kan dit 

ervoor zorgen dat voor andere bomen het kapvergunningsbeleid milder wordt. Zo wordt het 

draagvlak voor echt waardevolle bomen mogelijk groter. 

 

In bijlage 2 wordt een niet limitatieve lijst van waardevolle bomen weergegeven zoals deze 

voorkomen op een lijst van Onroerend erfgoed. De actuele status van deze lijst is onduidelijk en 

deze is ook verre van volledig en vaak ook niet correct. Waardevolle bomen die er bv. niet op 

voorkomen zijn ondermeer de zomereiken langs de Wijnveldstraat en de kapellinde in de Leest-

raat.  
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Zomereiken Wijnveld  Kapellinde Leestraat 

 

 
7.2 Actie participatie (behoudsdoelstelling en uitbreidingsdoelstelling) 

 

Verschillende lokale groepen en organisaties werken rond het thema bomen en bos (Bosgroep, 

Regionaal Landschap, Natuurpunt, (roof)vogelwerkgroep, imkers, ....) en zij kunnen aangespro-

ken worden om hun kijk op het stadsgroen te delen. Zij benoemen knelpunten, prioriteiten en 

wensen vanuit een andere optiek en invalshoek. In zijn algemeenheid zorgt dit voor een genu-

anceerde en stevige basis. Deze participatieronde moet begeleid worden door geschikte (neu-

trale) personen met kennis van groen en standplaatsvereisten en mogelijkheden (procesbege-

leiding). 

De stad New York werkt met peter-meterschap van straatbomen, waarbij de peters/meters zelf 

actief helpen wanneer er aan hun boom moet gewerkt worden (bv. wegdragen van takken naar 

een lokaal park om daar in een takkenwal te verwerken). Ook de stad Sint-Niklaas heeft een 

dergelijke vorm van peter/meterschap voor merkwaardige bomen binnen haar patrimonium. In 

Brasschaat werden de bewoners geconsulteerd en mochten ze mee beslissen in de boomsoort-

keuze in hun straat. In Keulen kunnen bedrijven bomen sponsoren.  

 

Een aantal voorbeeldprojecten die kunnen uitgewerkt worden door verschillende stadsdiensten 

zijn ondermeer: 

 Opmaak folder over de straatbomen en hun functies. 

 Artikel in stadskroniek over aanpak van de groeiplaatsen op het stationsplein en de Grote 

Markt. 

 Dag van het Park 

 Week van het Bos 

 Opstellen van een bomenwandeling (gebeurt momenteel voor de stad Sint-Niklaas door 

Bos+). 

 Opstellen van een lijst van beschermde stadsbomen of boomgroepen. Dit zijn bij voorkeur 

beeldbepalende bomen, de dikste of oudste van een soort, maar net zo goed de voor een 

speciale gelegenheid of plaats aangeplante bomen (geboortebomen, vrijheidsbomen, inkom-

bomen, hoekbomen, kapelbomen, ...). 

 

Investeren in participatie vraagt veel inzet van tijd en kan moeilijk zijn binnen de bestaande 

werkuren van de administratie. Groen dat buiten de lokale gebruiker om wordt gerealiseerd zal 

kwetsbaarder blijven voor de gevolgen van neutrale (onverschilligheid) of negatieve beleving. 



Acties - actieplannen 

 

 

 , Revisie  

Pagina 93 van 142  
 

Een goede klachtenopvolging met een positieve en duidelijke boodschap is belangrijk. Waarde-

ring (van bomen) begint met accepteren dat ze nodig zijn, en wegnemen waar mogelijk van de 

frustratie errond . Dit komt verder nog aan bod in het kapvergunningsbeleid. 

 

 
7.3 Actie ondersteuning (behoudsdoelstelling) 

 

Educatie en participatie en meer bereidheid tot het behoud van (waardevolle) bomen kan ook 

onder de vorm van een zekere technische en vakkundige ondersteuning vanuit de Groendienst. 

Bijvoorbeeld voor monumentale bomen op particulier terrein die extra aandacht en beheermaat-

regelen vragen, kan een servicedienst opgezet worden onder de vorm van: 

 3-5-jaarlijkse controle door de stadsdiensten met advisering (veiligheid, gezondheid).  

 ondersteunen van actief beheer en overlast beperken door bijv. blad ruimen en uitvoeren 

kleine snoeiwerken van bomen die op privélocaties staan en toch betrekking hebben op de 

openbare ruimte. 

 uitwerken van een subsidieregeling voor verdergaand beheer zolang de veiligheid van het 

openbaar terrein kan worden gegarandeerd zodat ze ongehinderd alle levensfases van een 

boom kunnen doorlopen (veteraanfase)(nader onderzoek, ingrijpende snoei, verankeringen 

en speciale bodembehandelingen, ontoegankelijk maken van de standplaats ...). Voor het 

beheer van deze bomen wordt steeds uitgegaan van de hoogste normen in het vakgebied, 

en wordt bij voorkeur enkel met ervaren mensen gewerkt wat betreft advies en beheer. Voor 

de bomen die onder een erfgoed bescherming vallen is dit niet nodig wanneer er een be-

heerplan is opgemaakt. 

 

 
7.4 Actie scholen (behouds- en uitbreidingsdoelstelling) 

 

De meeste scholen kunnen door krappe budgetten en een tekort aan draagvlak en langere ter-

mijnvisie geen voorrang geven aan investeren in groen. Nochtans is de nood hier vrij hoog. Er 

zijn ondertussen voldoende studies44 die het belang van groen in de leer- en leefomgeving aan-

tonen. Via scholen wordt een breed publiek bereikt en wordt vaak de basis gelegd voor een gro-

tere tolerantie t.o.v. bomen op latere leeftijd. Niet enkel de leerlingen dienen overtuigd te wor-

den, meer nog zal het lesgevend personeel de noodzaak hiervan moeten inzien en kunnen 

overbrengen. De actie mag zich niet beperken tot het belerende (educatie) maar moet zich ook 

in de praktijk vertalen.  

Alle lokale scholen worden aangesproken en betrokken bij groenbeheer. 

Een werkwijze die de stad hiertoe kan hanteren is op elke school een groen project ondersteu-

nen of via een wedstrijd het thema bespreekbaar maken (genre 'Pimp je speelplaats'). Daar-

naast kan ondersteuning gegeven worden aan alle scholen op het grondgebied om minstens 

één 'optimale groeiplaats om een boom van 1e orde' volledig te laten uitgroeien. 

 

 
7.5 Actie interne kennis 

 

Op korte termijn wordt bij projecten rond bomen beroep gedaan op expertise buiten de stad.  

Tegelijk worden de functies uitgewerkt binnen een toekomstige structuur en wordt gekeken bin-

nen welke stadsdienst de betreffende functie van bomenconsulent zal komen. 

Er wordt geïnvesteerd om binnen de stad minstens één persoon met het niveau European Tree 

Technician te installeren.  

De samenwerking tussen de verschillende stadsdiensten moet versterkt worden  

 

 

 

 

                                                                 

44 Bijv. Alterra-rapport: Is a green residential environment better for health? if so, why? Groenewegen, P.P. ; Berg, A.E. 

van den; Maas, J. ; Verheij, R.A. ; Vries, S. de (2012) 

 

http://edepot.wur.nl/211016


Acties - actieplannen 

 

 

 , Revisie  

Pagina 94 van 142  
 

7.6 Actie externe firma's 

 

Externe bedrijven die voor uitvoering (werfopvolging), studie (ontwerp) of advies gevraagd wor-

den om voor de stad te werken, zullen steeds gescreend worden op hun vakbekwaamheid. 

Vandaag zijn de certificaten European Treeworker en European Tree Technician vrij bekend en 

toegankelijk en zij bepalen dan ook de minimale norm. Vergelijkbare niveaus's zijn ISA certified 

Arborist en ISA certified master Arborist, of steeds gelijkgesteld door ervaring.  

Bij voorkeur wordt gewerkt op basis van referenties voor vergelijkbare werken en getuigschrif-

ten. 

 

 
7.7 Actie bomen en bouwen/ werken 

 

Bomen lopen vaak zware onherstelbare schade op tijdens bouw- en wegeniswerken. Voor heel 

wat ontwikkelaars en aannemers vormen ze obstakels die hun plannen of handelingen belem-

meren. Soms gebeurt schade ongewild en onbedoeld vanuit onwetendheid, maar in vele geval-

len worden bomen ook doelbewust beschadigd met de bedoeling ze weg te krijgen. Het uitwer-

ken van een goede strategie hoe om te gaan met bomen en bouwen/ werken is een logisch ge-

volg uit de visiekeuze 'beschermen van bestaand groen op openbare en private plaatsen' als 

aanzet van dit beleidsplan. Bestaande bomen worden in principe steeds beschermd. Werfcon-

trole en het inschakelen van mensen met de nodige kennis is noodzakelijk. In het slechtste ge-

val dienen bij beschadiging de nodige boeten opgelegd te worden volgens de waardebepaling 

van bomen (VVOG). In veel gevallen is deze clausule opgenomen in het bestek, maar deze 

wordt maar zeer zelden toegepast.  

 

Alle infrastructuurwerken ondergaan een bomentoets waarbij op het terrein gecontroleerd 

wordt: 

 Komen er beschermde/ waardevolle bomen voor op of in de onmiddellijke omgeving van het 

bouwterrein/ projectgebied. Omdat deze in principe altijd behouden blijven wordt gekeken of 

het concept moet aangepast worden, of dat het voldoende is om met de juiste technieken te 

werk te gaan.  

 Over welke perimeter zullen de geplande werken mogelijk impact hebben op bomen, privaat 

of openbaar (bv. door bemaling)? 

 Indien er bomen aanwezig zijn wordt er een Boom Effect Analyse opgesteld, de kosten hier-

van kunnen gedragen worden door de stad, of door de bouwheer. Belangrijk is dat een BEA 

opgesteld wordt door een onafhankelijke dienst. Een BEA wordt steeds opgesteld door een 

Tree Technician of gelijkwaardig door ervaring. 

 Indien de conclusie is dat de bomen bewaard moeten blijven, dienen tevens de nodige be-

schermingsmaatregelen genomen te worden, zowel boven- als ondergronds. Deze komen 

neer op het vermijden van volgende handelingen binnen de kroon- en kroonprojectiezone 

van de boom (zie ook onderstaande figuur en in bijlage): 

 geen bodemverstoring; 

 geen ophoging of afgraving van grond; 

 geen opslag van materiaal; 

 geen afval of puin storten, noch op de grond, noch in een container: 

 geen toegang voor voertuigen of parking; 

 geen tijdelijke gebouwen of werfketen; 

 geen vuurtjes; 

 alle ondergrondse leidingen moeten omgeleid worden buiten de beschermings-

zone; 

 veranderingen in oppervlakkige waterafvoer in of uit de beschermingszone moeten 

vermeden worden. Er worden geen waterhoeveelheden groter dan 100 l uitgego-

ten in de buurt van de boom, noch solventen.  

 veranderingen in drainage moeten zo ontworpen worden dat de natuurlijke water-

huishouding zoveel mogelijk bewaard blijft; 
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 het zwenkbereik van kranen moet zodanig aangepast worden dat de boomkruin 

niet geraakt wordt, ook niet door doorhangende kabels; 

 de nodige vaste afschermingen dienen geplaatst te worden. 

 

 

 
Figuur 7-1. Algemene richtlijnen ter bescherming van boven- en ondergrondse delen van bomen.  

 

In bijlage wordt een voorbeeld gegeven van een checklist die de gemeente Enschede hanteert 

bij de planning van werkzaamheden in de buurt van bomen. Een dergelijke lijst kan ook in 

Vlaamse gemeenten gehanteerd worden.  

 

Wanneer toch leidingen in de buurt van bomen dienen aangelegd te worden dient dit te gebeu-

ren via perstechnieken (gestuurde boring). Ook hierbij dienen de nodige afstanden gerespec-

teerd te worden (minimum 1 m diepte).  

 
Tabel 7-1. Aanbevolen afstand tot de stam voor begin en einde gestuurde boring 

 

 

 
Tabel 7-2. Vraagstelling – actie bij bouwwerken 

Vraagstelling Actie Uitvoering 

Concept infrastructuurwerk voorleggen Locatie en omvang bepalen Stadsdiensten 

Beschermde/ waardevolle bomen 
aanwezig? 

Terreinverkenning Stadsdiensten 

Studie impact geplande werken (BEA)  ETT of gelijkgesteld door ervaring 

 

 
7.8 Actie bouw- en kapvergunningen 

 

Hier ligt een belangrijke taak weggelegd bij de vergunningverlenende instantie. In de meeste 

gevallen zal dit de stad Sint-Niklaas zelf zijn als ontvoogde gemeente. Bij de beoordeling van de 

Diameterklasse (cm) Afstand tot de stam (m) 

<15 1 

15-30 1,5 

30-50 2 

50-70 2,5 

>70 3 
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bouw- en kapvergunningsaanvragen is het noodzakelijk over een goede terreinkennis te be-

schikken en het terrein te bezoeken indien (bv. via luchtfoto’s, streetview) wordt vastgesteld dat 

er bomen aanwezig zijn. Hiervoor moet het nodige personeel beschikbaar zijn.  

Vragen die gesteld dienen te worden bij de beoordeling van een kapvergunning zijn: 

 Is de boom kapvergunningsplichtig? 

 Is er sprake van acuut gevaar? 

 Gaat het om een monumentale, beeldbepalende, bijzondere of beschermde boom? 

 Is er beschermde fauna die de boom als nest-of rustplaats gebruikt? 

 

Het kappen of rooien van bomen moet steeds gemotiveerd worden. Wanneer wordt vastgesteld 

dat (waardevolle) bomen moeten gerooid worden of nog onvoldoende kansen krijgen, moet een 

aanpassing van de plannen geadviseerd worden of worden een aantal voorwaarden opgelegd. 

Bomen uit de lijst van Onroerend Erfgoed zijn steeds beschermd bij bouwwerken en vragen in-

dien nodig een concept aanpassing. Hierbij wordt het principe gehanteerd dat gemeenschappe-

lijke belangen steeds primeren op private belangen. Voor bomen die op de lijst beschermde bo-

men voorkomen gelden de strengste voorwaarden en zij mogen in principe niet gekapt worden. 

Wanneer dit toch onvermijdelijk is dienen de nodige compenserende maatregelen genomen te 

worden (bv. heraanplant waardevolle boom elders (op het bouwterrein). Bij vragen om open-

bare bomen te kappen omwille van persoonlijke redenen (licht, bladval, zonnepanelen en -boi-

lers wordt dit steeds geweigerd. Hetzelfde geldt voor snoeien om deze redenen. 

 

Bij uitvoering van de bouwwerken dient de bouwinspectie niet enkel te controleren op afmetin-

gen van de constructies, maar ook op de omgeving en dient bij beschadiging of rooien van bo-

men de nodige vaststelling te gebeuren.  

 

Omdat een beoordeling vaak op subjectieve gronden gebeurt, hebben sommige gemeenten 

een puntensysteem ingevoerd. Als voorbeeld geven we dit van de gemeente Nijmegen (zie bij-

lage). Zij werken met een waarderingstabel en een verwijderingstabel. Beide samen vormen 

een beslissingstabel die aangeeft of voor een boom al dan niet een kapvergunning kan worden 

afgeleverd. In de waarderingstabel wordt vooral de dendrologische, (cultuur)historische, ecolo-

gische en visuele waarde van de boom beoordeeld. In de verwijderingstabel wordt de veiligheid 

en mogelijke overlast bekeken. Aanvullend op de waarderingstabel kunnen bij de cultuurhistori-

sche beoordeling ook de religieuze betekenis (kapelboom, fetishboom), historische betekenis 

(vrijheidsboom, gedenkboom) en standplaats betekenis (hoekboom, inkomboom, welkomst-

boom, geboorteboom, grensboom) meegenomen worden, wat in dit voorbeeld niet het geval is.  

 

 
7.9 Actie omgang met klachten/hinder 

 

Een consequent en goed gecommuniceerd beleid en beheer blijkt door burgers best begrepen 

en geapprecieerd te worden. Dit beleidsplan is daarin uiteraard een stap, en het blijkt van groot 

belang te zijn dat steden de keuzes die hier gemaakt worden communiceren naar hun bur-

gers45. 

 

Het blijft onvermijdelijk dat bomen voor een zekere overlast zullen zorgen. De beleving van 

deze overlast verkleint het draagvlak en de tolerantie voor bomen sterk (knelpunt draagvlak 

voor groen in het bomenplan). Anderzijds komt er ook meer protest bij boomkap of andere in-

grijpende beheerkeuzes. Mensen zijn omtrent bomen vaak emotioneel betrokken wat maakt dat 

omgang met klachten niet alleen inhoudelijk, maar ook vormelijk doordacht moet gebeuren. 

 

Er is een tendens naar een grotere mondigheid van de burgers. Tegelijk is er ook meer ruimte 

voor kritische inbreng door het ontstaan van bewonersgroepen, grotere klantgerichtheid en om-

budsloketten bij de stad, snelle aanwezigheid van media... 

 

                                                                 
45 Mensen over bomen Rapportnummer 234. Marije Wolthuis, Derk Jan Stobbelaar en Kris van Koppen, Wageningen, 
juni 2007. Bomenstichting , Leerstoelgroep Milieubeleid , Leerstoelgroep Rurale Sociologie, Wetenschapswinkel 
Wageningen UR  
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Om op een eenduidige, constructieve en efficiënte manier om te gaan met klachten is een juiste 

strategie van belang. Een willekeurige behandeling van klachten, en daarmee in principe van de 

hele bevolking, is een ondermijning van de geloofwaardigheid van de betreffende sector of 

dienst. Het is daarom van belang de volgende strategie te hanteren: 

 
1. indelen van vragen/klachten in categorieën.  

a. regelmatig terugkerende klachten met een algemeen karakter, niet locatie specifiek 
b. specifieke klachten, locatie bepaald en met technisch karakter (opdruk, schade, 

veiligheid) 
c. klachten betreffende het beleid/visie 

2. inzetten op de juiste strategie, welke klacht krijgt welk antwoord? 
3. de bedoeling is dat klachten in de toekomst verminderen. 

 
Tabel 7-3. Behandeling klachten 

Indelen van klachten per 
categorie 

Inzetten op de juiste 
strategie als antwoord 

Wie? Probleem of klacht 
vermijden in de 
toekomst 

Regelmatig terugkerende 
klachten, geen specifieke 
lokatie (1a) 

Algemeen antwoord, 
vooraf opgesteld 
protocol van 
teksten/folders 
communicatie wordt 
algemeen verspreid (vb 
zonnepanelen strategie, 
overlast vogels, allergie, 
overlast bladeren ...)   

 Stadsdiensten, vaste 
ombudsdienst groen 
(start functie 
bomenconsulent) 

Duidelijkheid scheppen 
over verwachtingen/ 
mogelijkheden. 

Specifieke klachten, 
locatie bepaald en met 
technisch karakter (1b) 

Inzetten op technische 
kennis en streven naar 
gefundeerde keuzes. 

 niveau Tree 
Technician, hetzij bij 
stad 
(bomenconsulent), 
hetzij extern 

Correct en gestuurd 
bomenbeleid, aanplant, 
controle, ... 

Klachten betreffende 
beleid/visie (1c) 

Beleidskeuzes duiden en 
kaderen  

Stadsdiensten, op 
basis van bestaande 
interne teksten en 
koepelstructuren 
(VVOG, 
intercommunales, 
Vlaamse 
Bouwmeester, ANB, ...) 

Stuur- en 
overlegmomenten 
organiseren waarin 
bevolking mee kan denken 
over toekomstig beleid. 

 
Een zekere overlast wordt als aanvaardbaar geacht indien dit niet permanent en buiten propor-

ties is. Hetzelfde geldt immers voor verkeer, lawaai (evenementen), de lasten van de stad... 

Overlast moet binnen bepaalde grenzen blijven en bewoners dienen vooral het besef te hebben 

dat klachten gehoord worden.  

Er kan bij maatschappelijk belangrijke keuzes uiteraard geen rekening gehouden worden met 

alle individuele wensen. Daarom wordt een basis vastgelegd met kwaliteitskenmerken van de 

openbare ruimte waarop iedereen recht heeft (licht, lucht, rust, groen, veiligheid...). 

 

Wanneer een individuele eis op de openbare ruimte het gebruik voor publiek belang zou onder-

mijnen, wordt gekozen voor het gemeenschappelijk belang. Zo zijn zonnepanelen op private ei-

gendom in geen enkel opzicht prioritair aan bomen op openbaar domein. De opbrengst hiervan 

komt immers in de eerste plaats een individu ten goede, terwijl het functieverlies bij snoei of ver-

wijderen van een boom in het nadeel van de gemeenschap is. Hetzelfde geldt in principe voor 

bomen op private plaatsen. Ook daarvan is de functievervulling ten gunste van het algemeen 

nut. 

 

Algemeen kan nog gesteld worden dat klachten geen breed draagvlak krijgen wanneer onder 

de bewoners het besef aanwezig is dat we allemaal bomen nodig hebben voor diverse redenen. 
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De profits van bomen, met name in de stedelijke context, moeten dan ook maximaal gecommu-

niceerd worden naar de bevolking.  Investeren in jongerenmilieu (onderwijs, maar ook jeugdbe-

wegingen, sportclubs, ...) is een streefdoel. 

 

Hieronder geven we een overzicht van veel voorkomende klachten rond bomen (niet exhaus-

tieve lijst). 

 
Tabel 7-4. Veel voorkomende klachten en omgangsvoorstellen 

Klacht Omgang/strategie 

(Te) dicht tegen de gevels (a) (c) Vaste afspraak/visie in BBP 

Bladval/zaad/pluis, vruchten (a) (c) Soortkeuze afstemmen/plaatsen van korven, 
stadsdiensten meer laten opruimen van blad. 

Bron van allergie en hooikoorts (a) (c) Soortkeuze afstemmen 

Hinderen van straatverlichting (b) Snoei  

Hinderen tijdens bouwwerken (b) Werfbegeleiding strategie uit BBP 

Hinderen van verkeer (a) (b) Communicatie over tegendeel 

Kosten de gemeenschap veel?  (c) Communicatie over tegendeel  

Onveiligheidsgevoel door dense beplanting (a) (b) Situaties bekijken/beplanting aanpassen. 

Overlast door insecten (a) Soortkeuze afstemmen 

Overlast door vogels (a) (b) Soortkeuze afstemmen/communicatie vanuit BBP 

Parkeerplaatsverlies (a) Vaste afspraak/visie vanuit BBP 

Risico op schade  (a) (b) Visie op zorgplicht/boomcontrole in BBP 

Schaduw (a) (b) Situaties bekijken/ communicatie 

Schaduw (aan zonnepanelen) (a) Protocol opstellen/communicatie 

Wortelopdruk (voetpad, oprit, ...) (b) Correcte aanplant/groeiplaatsinrichting 

Wortels in riolering/afvoeren (b) (c) Vaste afspraak/strategie in BBP 

Zaailingen/wortelopslag in tuinen (a) (b) Soortkeuze afstemmen, communicatie  

Boombeschermende klachten  

Opmerkingen rond slecht uitgevoerde  snoeiwerken 
(b) 

Bomenwerk dient correct en hedendaags 
uitgevoerd te worden; gegronde klachten  

Bezwaar bij vellen van bomen vervangen van 
dreven...(b) (c) 

Bewoners tijdig inlichten over beheerkeuzes, door 
een consequent bomenbeleidplan gefundeerde 
keuzes maken. Commmunicatie rond visie! 
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8 Samenvatting 

Dit bomenbeleidsplan is een momentopname, hoewel het tegelijk de streefdoelen weergeeft voor 

een langere termijn waarnaar het beleid toe kan werken. Het feit dat een stad verder durft denken 

dan enkele jaren om haar groen effectief te beheren, en zo ambitieus mogelijk te ontplooien is de 

belangrijkste stap naar volwaardig en duurzaam groen. Nu dienen de krijtlijnen uitgezet te worden 

waarmee in de toekomst, bv. bij heraanleg van wegen, dient rekening gehouden te worden om 

hoogwaardig groen te kunnen behouden en ontwikkelen.  

 

Bomen zijn maar een onderdeel van het groen. Een meer holistische kijk op het groen waarin be-

paalde visies breder gedragen worden dringt zich dan ook op. Groen en bomen in de stad zullen 

in de toekomst enkel maar aan belang winnen om een leefbare stad te behouden of te ontwikke-

len. Aspecten van klimaatverandering zullen hierin een belangrijke sturende rol gaan spelen. Wie 

hieraan voorbij gaat mist de boot en zal, ondermeer door de tijd die nodig is om duurzaam en 

functioneel groen te ontwikkelen, een ernstige achterstand oplopen die ook maatschappelijk zal 

doorwegen. Niet enkel de ontwikkeling van een groene stad is noodzakelijk, ook een grote 

(bio)diversiteit in het bomenbestand is vanuit verschillende aspecten tevens een sleutel om een 

robuust systeem die alle uitdagingen aankan te creëren.  

 

Het beleid moet hierbij op twee belangrijke pistes werken, namelijk enerzijds het behoud van 

waardevol en functioneel groen en anderzijds de ontwikkeling van bijkomend groen. Sensibilise-

ring zal hierin een belangrijke rol vervullen. Mensen moeten inzien dat groen veel meer collec-

tieve positieve eigenschappen kent dan individuele (vermeende) overlast. Aanwezigheid van 

groen vertegenwoordigd actueel reeds - en wordt in de toekomst nog meer - een hoge (mone-

taire) waarde.  

 
Het buitengebied blijft in dit bomenplan vrij onbesproken. Ook hier is de stijgende druk op de 
open ruimte heel erg aanwezig en verdwijnt monumentaal en beeldbepalend groen aan een 
sneltempo. De grootste pijnpunten zijn meer verharding op privéterreinen en het verdwijnen van 
bermen als mogelijke groeiplaats door halfverharding, parkeren in bermen, meer en zwaarder 
verkeer, …), desinteresse en eenzijdige blik op mogelijke negatieve aspecten. Tevens geraakt 
het plantrecht in onbruik, in de vergetelheid of is het economisch niet meer lonend zoals oor-
spronkelijk het geval was (houtopbrengst). Een beter uitgewerkt en opgevolgd beheer van het 
bomenbestand in het buitengebied dringt zich dan eveneens op. 
 
Als aanzet om tot een onderbouwd en gedragen bomenbeleid te komen op het grondgebied 
van de stad Sint-Niklaas, werden een aantal actiesuggesties uitgewerkt.  
 
1. Opmaak inventaris waardevolle en beschermde bomen 
Om groen en bomen te kunnen behouden is het in eerste instantie van belang wat waardevol, 
functioneel en bijzonder is. De opmaak van een inventaris van zowel openbaar als particulier 
groen is dan ook noodzakelijk. Hierbij worden een aantal criteria toegepast om te beoordelen 
wanneer een boom bijzonder is (leeftijd, vervangbaarheid, beeldwaarde, zeldzaamheid, ge-
zondheidstoestand, bijzondere betekenis of standplaats, beschermingsstatus …). In principe 
komen alle bomen ouder dan 60 jaar hiervoor in aanmerking.  
 
2. Ondersteuning 
Ter behoud van waardevolle bomen op particulier terrein kan een service en financiële onder-
steuning vanuit de stad opgezet worden. Mogelijkheden zijn een gratis adviesverlening mbt tot 
onderhoud, beheer en gezondheidstoestand; het uitvoeren van kleine snoeiwerkzaamheden; 
een subsidie voor het uitvoeren van grotere onderhouds-, beheer- of onderzoeksdaden.  
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3. Participatie 
Vaak komen bomen negatief in de belangstelling of wordt er alleen maar over geklaagd (blad-
val, takbreuk, schaduw, …). Dit is bijzonder jammer vermits bomen meer positieve eigenschap-
pen hebben dan negatieve. Om het draagvlak voor bomen te vergroten kunnen diverse acties 
opgezet worden (folders, bomenwandeling, sponsoring, positieve berichten in stadsinfokrant, 
peterschap, …).  
 
4. Groene scholen 
Diverse studies tonen aan dat scholen met een groene omgeving en bomen op de speelplaats 
een positief effect hebben op de leerprestaties van de kinderen. Door uitbreiding, vernieuwing 
en verdichting zijn heel wat schoolomgevingen boomarm of boomloos geworden. Hier is nog 
heel wat winst te boeken waaraan ook een belangrijk educatief aspect aan verbonden is (opzet-
ten boomplantactie, groenonderhoud, levend educatief materiaal bij de hand, …). Ook het les-
gevend en pedagogisch personeel moet van de noodzaak hiervan overtuigd worden.  
 
5. Interne kennis  
Om snel te kunnen inspelen op vragen en situaties en om een oordeelkundig bomenbeleid en -
beheer te kunnen voeren, is een goede kennis noodzakelijk. Deze moet ook aanwezig zijn bin-
nen de Groendienst. Vakbekwaamheid van de medewerkers kan verhoogd worden door ze ge-
specialiseerde opleidingen te laten volgen (European Treeworker, European Tree Technician, 
opleidingen Inverde, …).  
 
6. Eisen externe bedrijven 
Meer en meer groenonderhoud wordt uitgevoerd door externe firma’s met gespecialiseerd materiaal. De 
eisen van vakbekwaamheid die hieraan gesteld worden moeten streng genoeg zijn om ervan 
verzekerd te zijn dat de werkzaamheden vakkundig worden uitgevoerd.  
 
7. Bomen bij (bouw)werken 
Een heikel punt is steeds de aanwezigheid van bomen bij geplande bouw- en infrastructuurwer-
ken. In de meeste gevallen wordt er wel iets gezegd in bestekken over het behoud ervan, maar 
in de praktijk worden de algemeen te respecteren regels meestal totaal genegeerd met in de 
meeste gevallen het direct of op korte termijn verdwijnen van de boom tot gevolg. De verplichte 
opmaak van een bomentoets, werfcontrole en indien nodig toepassen van schadebepaling en –
betaling zouden standaard moeten ingevoerd en ingeburgerd worden zoals dit ook voor andere 
aspecten het geval is (bv. watertoets). In elke werfkeet zou de affiche met bij bomen verboden 
uit te voeren handelingen moeten ophangen.  
 
8. Bouw- en kapvergunningen 
Hier ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij de staddiensten. Om een goede afweging te 
kunnen maken is ook een goede terrein- en vakkennis vereist. Het toepassen van een objectief 
afwegingskader waarbij verschillende aspecten in rekening worden gebracht is hierbij essenti-
eel om discussies te vermijden. In de vergunning dienen ook de nodige eisen opgenomen te 
worden die, in het slechtste geval, moeten toelaten de werken op te schorten of stil te leggen. 
Gemeenschappelijke belangen moeten steeds primeren boven private belangen, bv. aanvragen 
voor verwijderen bomen op openbaar domein omdat ze schaduw geven op zonnepanelen. Een 
bomenbeheerplan en bomeneffectanalyse zou een onderdeel moeten vormen van de bouw(om-
gevings)vergunningsaanvraag.  
 
9. Klachten/ hinderbehandeling 
Mensen zijn mbt bomen vaak emotioneel betrokken wat maakt dat omgang met klachten niet 
alleen inhoudelijk, maar ook vormelijk doordacht moet gebeuren. Een willekeurige behandeling 
van klachten moet absoluut vermeden worden. Daarom moeten intern duidelijke regels en be-
leidslijnen uitgeschreven worden. Sensibilisering en klachtenbehandeling gaan hand in hand. 
Klachten kunnen in grote lijnen in diverse categorieën opgedeeld worden die elk op een uni-
forme manier moeten behandeld worden met als doel de klachten op termijn te laten afnemen 
zonder dat het bomenareaal hieronder leidt. Zoals ook bij de behandeling van bouw- en kapver-
gunningsaanvragen, zal ook hier het algemeen belang primeren boven het individueel belang.  
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10 Bijlagen 

 
Bijlage 1: California Needs Urban forests  
Bijlage 2: Inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde in Sint-Niklaas (Onroerend 

Erfgoed)  
Bijlage 3: Lijst van af te raden bomen vanwege hun wortelstelsel  
Bijlage 4: Opdeling van de straten in klassen volgens de ruimte tussen de tegenoverliggende 

gevels.  
Bijlage 5: Boomsoortenlijst  
Bijlage 6: Beslisboom aanplant bomen versus beschikbare ruimte  
Bijlage 7: Algemene richtlijnen ter bescherming van boven- en ondergrondse delen van bomen 

bij uitvoering van werken in de omgeving ervan  
Bijlage 8: Checklist bomen bij planning/ uitvoering van werken (gemeente Enschede)  
Bijlage 9: Voorbeeld van een beoordelings- en puntensysteem voor het beoordelen van het al 

dan niet afleveren van kapvergunningen (gemeente Nijmegen)  
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Bijlage 1: California Needs Urban forests 
 
Bron: California Releaf 
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Bijlage 2: Inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde in Sint-Niklaas (Onroerend Erfgoed) 

 

bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/?provincie=40000&gemeente=46021&typologie=hou-

tige+beplantingen&pagina=2 

 

Bij deze lijst dient de opmerking gemaakt te worden dat hij zeker niet volledig is en voor een aantal bomen waarschijn-

lijk ook gedateerd.  

 

 

 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/?provincie=40000&gemeente=46021&typologie=houtige+beplantingen&pagina=2
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/?provincie=40000&gemeente=46021&typologie=houtige+beplantingen&pagina=2
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Bijlage 3: Lijst van af te raden bomen vanwege hun wortelstelsel  

 
Bomen die worden afgeraden bij groeiplaatsen in verharding zonder groeiplaatsinrichting.  
Bron: Palmer C. & Slingerland G. 

 

Boomsoort Grootte Wortelsysteem 

Acer negundo 2e zinkerwortelsysteem 

Acer saccharinum 1e zinkerwortelsysteem 

Acer saccharum 2e zinkerwortelsysteem 

Aesculus hippocastanum 1e hartwortelsysteem 

Ailanthus altissima 1e zinkerwortelsysteem 

Alnus glutinosa 2e hartwortelsysteem 

Alnus incana 2e hartwortelsysteem 

Betula nigra 2e hartwortelsysteem 

Betula papyrifera 2e zinkerwortelsysteem 

Betula pendula 1e zinkerwortelsysteem 

Betula pubescens 2e hartwortelsysteem 

Cercidiphyllum japonicum 2e zinkerwortelsysteem 

Davidia involucrata var  

vilmoriniana 

2e penwortelsysteem 

Fraxinus excelsior 1e penwortelsysteem 

Gleditsia triacanthos 1e zinkerwortelsysteem 

Gymnocladus dioicus 2e penwortelsysteem 

Juglans nigra 1e penwortelsysteem 

Paulownia tomentosa 2e penwortelsysteem 

Populus alba 1e zinkerwortelsysteem 

Populus lasiocarpa 2e zinkerwortelsysteem 

Populus nigra 1e zinkerwortelsysteem 

Populus simonii 2e zinkerwortelsysteem 

Populus tremula 2e zinkerwortelsysteem 

Populus x berolinensis 1e zinkerwortelsysteem 

Populus x canadensis 1e zinkerwortelsysteem 

Populus x canescens 1e zinkerwortelsysteem 

Prunus avium 2e hartwortelsysteem 

Pterocarya fraxinifolia 2e zinkerwortelsysteem 

Quercus coccinea 2e zinkerwortelsysteem 

Quercus rubra 1e zinkerwortelsysteem 

Robinia pseudoacacia 1e zinkerwortelsysteem 

Salix alba 2e zinkerwortelsysteem 

Ulmus glabra 1e penwortelsysteem 
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Bijlage 4: Opdeling van de straten in klassen volgens de ruimte tussen de tegenoverlig-
gende gevels.  

 
Straatnaam < 14 m 14,01-20 m > 20,01 m 

Aartdreef x   

Abingdonstraat x x  

Aerschotstraat x   

Akkerstraat x   

Albrecht Rodenbachstraat x   

Alice Nahon Straat x   

Ankerstraat x   

Anthonis de Jonghestraat x   

Antwerpsesteenweg  x  

Apostelstraat x   

Arnhoustraat x   

Atomiumstraat x x  

August de Boeckstraat x x  

August Nobelsstraat  x x 

August Vermeylenstraat x   

Azalealaan x x  

Baenslandstraat  x  

Baron Dhanisstraat x   

Beekstraat x   

Beeldstraat x   

Beenaertwijk x   

Begijnenstraat x   

Begoniastraat x   

Bekelstraat x x  

Bellemansstraat x   

Bellestraat  x  

Belseledorp x x x 

Beneluxstraat x   

Bergdreef x   

Bergstraat x   

Berkenhof x   

Berkenlaan x x  

Beukenlaan x   

Biekorfstraat x   

Blauwververstraat  x  

Blindestraat x   

Bloempelderstraat x   

Blokmakerstraat x   

Bookmolenstraat x   

Boomezelstraat x   

Boonhemstraat x   

Boskapel x   

Bosstraat  x  

Botermelkstraat x   

Braemstraat x   

Brandstraat x x  

Bredadreef x   

Breedstraat x x  

Bremstraat  x  

Broedersstraat x   

Brokkelingenstraat x x  

Broodstraat x   

Brouwershof x x  

Brugsken x x  

Bruininckswegel x   

Buitenstraat x   

Burmstraat x   
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Straatnaam < 14 m 14,01-20 m > 20,01 m 

Burrelstraat x   

Cadzandstraat x x  

Callaertstraat x   

Camiel Huysmanslaan x   

Canteclaerstraat x   

Casinostraat x   

Casinostraat x   

Christine d'Haenstraat x   

Chrysantenstraat x   

Clement Heirmanstraat  x  

Collegestraat x   

Colliestraat x   

Colmarstraat x x  

Coppelaan x   

Corbautstraat x   

Cuwaertstraat x   

Daliaweg x  x 

Dalstraat x   

Damstraat x   

De Castrodreef  x  

De Cauwerstraat x   

De Cleenestraat x   

De Cleenestraat x   

De Gravestraat x   

De Meulenaerstraat x x  

Dendermondse Steenweg x x x 

Dennenstraat x   

Destelwijk x x  

Dillaartwijk x x  

Dommeldreef x   

Donkerstraat x   

Dorpswegel x   

Dr. R. Haeltermanlaan x   

Dr. Van Raemdonckstraat x   

Dr. Verdurmenstraat x   

Driegaaienhoek x x  

Driegaaienstraat x x  

Driekoningenstraat x x x 

Drielindenstraat x x  

Dries x x x 

Dryschouwwegel x   

Dubbelhofstraat x   

E17 x x x 

Edgard Tinelstraat x   

Edmond Meertstraat x   

Eduard Prissestraat x x  

Eeckelaerthof x x  

Eekhoekstraat x x x 

Eekhoornstraat  x  

Eigenlostraat x x  

Eikenlaan x x  

Eikenlaan - Groenstraat x   

Eindestraat x   

Ekelstraat  x  

Eksterstraat x   

Elzenstraat x   

Entrepotstraat  x  

Ernesst Claeslaan x x  

Esdoornlaan x   

Ettingstraat x   
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Straatnaam < 14 m 14,01-20 m > 20,01 m 

Europark-Noord x x  

Europark-Oost x x  

Europark-Zuid x x  

Fazantenstraat x x  

Fazantenstraat-Kievitstraat x   

Felix Timmermanslaan x   

Filip de Pillecynlaan x   

Franciscuslaan x x  

Frans van Cauwelaertlaan x x x 

Galgstraat x   

Gareelmakerstraat x   

Gasmeterstraat x   

Gavermolenstraat x   

Geerstraat x   

Gentse Baan   x 

Gentseweg   x 

Gentstraat  x  

Geraniumstraat x   

Gery Helderenbergstraat x   

Gladiolenstraat x   

Gladiolenstraat-Hortensiastraat x   

Glycinenplein x   

Godelievelaan  x  

Godsschalkstraat x x  

Gorinchemstraat x x  

Gouden Leeuwstraat x x  

Goudenregenlaan x x x 

Grimbeertstraat x   

Groenstraat x   

Grote Baan x  x 

Grote Heimelinkstraat x x  

Grote Markt x x x 

Grote Peperstraat x   

Guido Gezellelaan  x  

Gustaaf de Ridderstraat x   

Gyselstraat x   

Haasdonkse Steenweg x   

Hadewych x   

Haneweestraat x   

Hazenpad x   

Hazewindstraat x   

Heiakker x   

Heidebaan   x 

Heidebloemstraat x x  

Heihoek x   

Heihoekstraat x x  

Heikant x   

Heimolenhoek x x x 

Heirstraat x   

Heistraat x x  

Hellestraat x   

Helsvuurstraat x   

Hemelaerstraat x   

Hemelsbreedte x x x 

Hendrik Consciencestraat x   

Hendrik Heymanplein x x  

Herdersstraat x   

Hertenhof x   

Hertenstraat x   

Hertjen x x  
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Straatnaam < 14 m 14,01-20 m > 20,01 m 

Hof van Belsele x x  

Hofstraat x x x 

Hoge Bokstraat x x  

Hoge Heerweg x   

Hoge Verrieststraat x   

Hogekouter x   

Hogenakkerstraat x   

Hommelstraat x   

Hondsneststraat x   

Hoogkamerstraat x x x 

Hoogstraat  x  

Hooimanstraat x x  

Hortensiastraat x   

Hospitaalstraat x   

Houtbriel x   

Houten Schoen x x x 

Houtzagerijstraat x x  

Hoveniersstraat x   

Hugo Verrieststraat x   

Huis ten Halven  x  

Hulstbaan x   

Hulstendreef  x  

Iepenstraat x   

Industriepark-Noord x x  

Industriepark-West x x  

Isengrimlaan x   

Jacob van Arteveldestraat x x  

Jagersdreef x   

Jan Breydelstraat  x x 

Jan Frans Willemsstraat x   

Jan-Baptist Davidstraat x   

Jasmijnenweg x   

Jef de Pauwstraat x   

Joseph Lonckestraat x   

Kaarsenmakerstraat x   

Kalkstraat x   

Kallohoekstraat x   

Kalverweide x   

Kamslagerstraat  x  

Kapelstraat x x x 

Kardinaal Cardijnlaan x x  

Karekietstraat x   

Kasteeldreef x x  

Kasteelstraat x   

Katharinastraat x   

Kattenheistraat x   

Kazernestraat x   

Keizerstraat x   

Kekrstraat x   

Kemzekestraat  x  

Kerkstraat x x  

Kernemelkstraat x   

Kettemuitstraat  x  

Kiemerstraat x x  

Kievitsstraat x   

Klapperbeekstraat  x  

Klaprozenstraat x   

Klaptandstraat x   

Kleemstraat x   

Kleibeekstraat x x  
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Straatnaam < 14 m 14,01-20 m > 20,01 m 

Klein Hulststraat x   

Kleine Breedstraat x   

Kleine Heimlinkstraat x   

Kleine Laan x x x 

Kleine Peperstraat x   

Kleiweg x   

Kletterbosstraat x   

Klokke Roelandlaan x x  

Klokkendreef x x x 

Klompenmakerstraat x   

Kloosterlandstraat  x  

Knaptandstraat x  x 

Kokkelbeekplein x   

Kokkelbeekstraat x   

Kolkstraat x   

Kongostraat x   

Koning Nobellaan x x  

Koningin Astridlaan   x 

Koningin Elisabethlaan x x x 

Koningin Elisabethplein  x  

Koningin Fabiolapark x x  

Kouterdreef x   

Koutermolenstraat x   

Kouterstraat x   

Kouterwegel x   

Krekelstraat  x  

Kriekelaarstraat x   

Kromstraat x   

Kroonmolenstraat x  x 

Kruisstraat x x  

Kuildamstraat x x  

Kuilstraat x   

Kuiperstraat  x  

Kwade Plas x   

Kwakkelhoekstraat x x  

Kwakkelhoekstraat - Nieuwkerkenstraat x   

Kwakkelhoekstraat - Vlasbloemstraat x   

Kwartelstraat x   

L. Dosfelstraat x   

Laarstraat  x  

Lage Bokstraat x   

Lamstraat x   

Land van Waasstraat  x  

Landbouwersstraat x   

Lange Rekstraat  x  

Langehalsbeekstraat - Moleken x   

Lavendelstraat x  x 

Leebrugstraat x   

Leestraat x x x 

Leeuwerikenveld x   

Leon Scheerderslaan x x  

Leon Vermeirestraat x   

Leopold II-laan x x x 

Lepelhoekstraat x x  

Limietstraat x   

Lindenstraat x   

Liniedreef  x  

Lodewijk de Meesterstraat x   

Lokerse Baan x  x 

Louis Francklaan x   
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Straatnaam < 14 m 14,01-20 m > 20,01 m 

Louis Paul Boonlaan x   

Louyis Francklaan x   

Loverkenslaan x   

Luccastraat   x 

Luitentuitstraat x   

Magnolialaan x x x 

Malpertuuslaan  x x 

Mandenmakerstraat x   

Maria Rosseelsstraat x   

Marinswegel x   

Marktstraat x x  

Marktwegel x   

Mathilde Vandermeulenstraat x   

Mechelen-Terneuzenwegel x   

Meesterstraat x   

Meidoornlaan x   

Mercatorstraat x x  

Merelstraat x x  

Merelstraat-Spreeuwenstraat x   

Mezenstraat x   

Mierennest x   

Mierenneststraat x   

Minderbroedersstraat x   

Mispelaerwegel x   

Mispelstraat x   

Modernadreef x   

Moerlandstraat x x  

Molendreef x   

Molenstraat x   

Molenwijk x   

Monseigneur Sillemansstraat x   

Moortelhoekstraat x x  

Mulderstraat x   

Mussendreef x   

N41  x x 

Nachtegalenlaan x   

Nauwstraat  x  

Neerkouter x   

Neerstraat x   

Nieuwe Baan x x x 

Nieuwe Molenstraat x  x 

Nieuwkerkenstraat x x  

Nieuwstraat x   

Nijverheidsstraat x   

Nobels-Peelmanstraat x x  

Noordlaan  x x 

Olmenstraat x   

Omloopdreef x   

Onze-Lieve-Vrouwstraat x   

Oostjachtpark x   

Oude Baan x   

Oude Heirbaan x x  

Oude Heirweg x   

Oude Kroonstraat x   

Oude Molenstraat x   

Oude Molenwegel x   

Pachtgoedstraat  x  

Paddeschootdreef x   

Palingsgatstraat x x  

Papenakkerstraat x   
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Straatnaam < 14 m 14,01-20 m > 20,01 m 

Parklaan   x 

Parkstraat x  x 

Passtraat x x  

Pastoor Copstraat x   

Pastoor de Meerleerstraat x   

Pastoor Stepmanlaan x x  

Pastorijstraat x x  

Pater Christophestraat  x  

Pater Segersstraat x x x 

Patershoek   x 

Peperstraat x   

Peter Benoitpark x x  

Peter Benoitstraat x   

Pijkedreef x x  

Plezantstraat  x x 

Poelstraat x   

Polderstraat x   

Populierenstraat x   

Portugesestraat x   

Potaardestraat x   

Pottenbakkerstraat x   

Prins Albertstraat x   

Prins Boudewijnlaan  x x 

Prins Karelstraat x x  

Prins Leopoldplein  x  

Prins Leopoldplein x   

Prinses Jos.-Charlottelaan   x 

Prinses Maria-JosÚstraat x   

Puidreef x   

Puitvoetstraat  x  

Puiveldestraat  x  

Puiveldewegsken x   

Puyenbekestraat x  x 

Raapstraat  x  

Raapwegel x   

Ransbeekstraat x   

Raoul Steppestraat x   

Regentiestraat x   

Reinaertlaan  x  

Reynaertpark x x x 

Richard van Britsomstraat x   

Riemeersstraat x   

Rietvelde x  x 

Rode Aardestraat x   

Rode Kruisstraat x x  

Roggeveld x x  

Rolliersstraat x   

Roofputstraat x   

Ropheide x   

Roskamstraat x   

Rozenlaan  x  

's Graven Eke x   

Sacramentsstraat x   

Sander Wijnantslaan x   

Schaliënwegel x   

Schommelaarstraat x   

Schongaustraat  x  

Schoolstraat x   

Schoonhoudtstraat x x  

Schrijberg x x  
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Schrijbergstraat x   

Schuilhoek  x  

Schuttershof x   

Seringenstraat x   

Sigarenmaaksterstraat x x  

Sijsjesstraat x x  

Sinaaidorp  x  

Sinaaiwegel x   

Singel x x x 

Sint-Andriesstraat x   

Sint-Andrieswegel x   

Sint-Annadreef x   

Sint-Antoniusstraat x   

Sint-Gillisbaan x   

Sint-Jacobsdreef x   

Sint-Jansplein x x  

Sint-Jansstraat  x  

Sint-Jozefstraat x   

Sint-Nicolaasplein x x  

Sint-Niklaasstraat x   

Sint-Rochushof x   

Sint-Vincentiusstraat x   

Slachthuisstraat x x x 

Slagmolenstraat x   

Smisstraat x   

Sparrenhofstraat x   

Spechtstraat x   

Spieveldhoek x   

Spieveldstraat x   

Spoorweglaan x   

Spoorweglaan x   

Spreeuwenstraat x   

Stanislaw Maczekpark x   

Stationsplein x   

Stationsstraat x   

Stationswegel x x  

Stenenmuurstraat x x  

Ster  x  

Stijn Streuvelslaan x   

Strodekkerstraat  x  

Tabakstraat x   

Tassijnslaan  x  

Ten Bos x   

Tereken x x  

Theofiel Ellegierslaan x   

Tortelduifstraat x   

Truweelstraat x   

Tuinlaan x x x 

Tulpenstraat x   

Turkyen  x x 

Turnhoutstraat x   

Tybeertstraat x   

Uilenstraat x x  

Valk x x  

Valkstraat x   

Van Durmestraat x   

Van Havermaetstraat x   

Van Landeghemstraat x   

Van Naemenstraat x   

Veldstraat x   
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Straatnaam < 14 m 14,01-20 m > 20,01 m 

Verbindingsstraat x   

Vermogenstraat x   

Verzusteringslaan x x  

Vijfstraten x x  

Vijverstraat x   

Vinkenlaan x   

Virginie Lovelingstraat x   

Vlasbloemstraat x   

Vlasstraat x x  

Vleeshouwersstraat x x x 

Vlyminckshoek x x  

Vortekoestraat  x  

Voskenslaan x x  

Vossekotstraat x x x 

Vrasenestraat x x  

Vrouweneekhoekstraat x   

Wagenmakerstraat x   

Walburgstraat x   

Wallenhof x x  

Wapenaarteindestraat x x  

Warme Nauwstraat x   

Waterjufferstraat x   

Watermolenstraat x x  

Waterschootstraat x   

Waterstraat  x  

Watertorenstraat x   

Watertsraat  x  

Weduwe Vos Wegel x   

Wegvoeringsstraat x   

Weimanstraat x x  

Westakkerlaan x   

Westerlaan x x  

Westerstraat x   

Weynstraat x   

Wijnveld x   

Wilgenstraat x   

William Griffithsstraat  x  

Zakstraat x   

Zamanstraat x   

Zandstraat x x  

Zeeldraaierstraat x   

Zeildoekstraat x   

Zeveneekhoekstraat x   

Zoetwaterstraat x   

Zonneken  x  

Zonnestraat x x  

Zwaanaardestraat x x  

Zwaluwenlaan x   

Zwijgershoek   x 

Zwingelstraat  x  
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Visualisering ruimte tussen tegenoverliggende gevels 
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Bijlage 5: Boomsoortenlijst  

 

Onderstaande lijst geeft een niet limitatieve lijst van bomen geschikt om te groeien op het grondgebied 

van Sint-Niklaas (zie voor kadering boomsoortenkeuze het actieplan boomsoortkeuze strategie). Voor 

elke zone waarop het bomenplan van toepassing is kan de lijst geraadpleegd worden, met naargelang 

de mogelijkheden van de onder- en bovengronds groeiplaatse, bomen van 1e, 2e of 3e orde. Alle bo-

men uit de lijst ‘verharding en groeiplaatsconstructie’ kunnen geplant worden in open groeiplaats, om-

gekeerd niet.  

 
A. Stedelijk gebied  
 

A.1. Bomen in vrije open groeiplaatsen (minstens open boomspiegel of plantvak) 
 
1. Eerste orde: 

 Abies grandis 

 Acer (platanoides, pseudoplatanus, cappadocicum) 

 Alnus (cordata, glutinosa, incana, spaethii) 

 Betula (pendula, pubescens, papyrifera, utilis) 

 Castanea sativa 

 Cercidiphylum japonica 

 Fagus (sylvatica, 'Asplenifolia' (lichtdoorlatend!), 'Dawyck', ...) 

 Fraxinus (excelsior (in wachtlijst tot duidelijkheid omtrent Chalara), angustifolia) 

 Juglans (cinerea, nigra)  

 Liriodendron tulipifera 

 Populus simonii,  

 Pterocarya rhoifolia 

 Quercus (cerris, robur, robur fastigiata, rubra, palustris) 

 Sophora japonica 

 Ulmus (glabra) 

 
2. Tweede orde 

 Acer (campestre div. cultivars, mono,  opalus) 

 Betula (alleghaniensis, ermanii, nigra, utilis) 

 Fraxinus americana 

 Juglans regia 

 Nyssa sinensis 

 Parrotia persica 

 Prunus avium 

 Quercus (x hispanica, Waasland select) 

 Sorbus aucuparia 

 Tilia cordata cultivars 

 
3. Derde orde 

 Malus sylvestris 

 Prunus ('Accolade', sargentii, serrula, serrulata) 

 

 
A.2. Bomen bij parkings/verharding, skeletbodem of groeiplaatsconstructie 

 
1.  Eerste orde 

 Acer (freemanii, saccharinum) 

 Aesculus hippocastaneum 

 Ailanthus altissima (in heel moeilijke groeiplaatsen) 

 Alnus glutinosa 

 Betula pendula 
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 Fraxinus pennsylvanica 

 Ginkgo biloba 

 Gleditsia triacanthos 

 Liquidambar (formosana, styraciflua cultivars) 

 Magnolia acuminata 

 Metasequoia glyptostroboides 

 Platanus (acerifolia, orientalis Minaret, occidentalis)  

 Pterocarya fraxinifolia, rhoifoliastenoptera,  

 Quercus (coccinea, frainetto, palustris) 

 Robinia pseudoacacia 

 Salix (alba, sepulcralis) 

 Taxodium distichum 

 Tilia (americana, cordata, europaea, cultivars!)  

 Ulmus laevis, resistente cultivars (carpinifolia, hollandica) 

 Zelkova serrata 

 

2. Tweede orde 

 Acer (campestre cultivars, saccharum, rubrum, cappadocicum, negundo, platanoides cutivars) 

 Aesculus (x carnea, flava,) 

 Alnus incana, cordata 

 Amelanchier arborea Robin Hill 

 Ailanthus altissima (in beperkte groeipaats 2e orde) 

 Carpinus (betulus, japonica) 

 Celtis (australis, occidentalis) 

 Cercidiphyllum japonicum 

 Cladastris kentuckea 

 Corylus colurna 

 Davidia involucrata (experimenteel) 

 Fagus sylvatica Rohan Obelisk 

 Fraxinus ornus,  

 Gleditsia (Rubylace, Sunburst,...) 

 Gymnocladus dioica 

 Halesia monticola 

 Liquidambar styracyflua (Aurea, Moraine, Worplesdon) 

 Liriodendron (chinense, tulipifera Fastigiatum) 

 Magnolia (grandiflora, hypoleuca, kobus, sprengeri) 

 Nothofagus (procera, obliqua) 

 Nyssa sylvatica (te proberen in verharding) 

 Ostrya carpinifolia 

 Prunus ( avium 'Plena', cerasifera Nigra, maackii, padus x Schmittii, Umineko) 

 Pterocarya stenoptera,  

 Pyrus calleryana, x canescens, communis) 

 Quercus (ilex, hispanica Waasland select, phellos, Turneri pseudoturneri) 

 Robinia (x ambigua, pseudoacacia cultivars) 

 Styphnolobium japonicum Regent 

 Sorbus (aria, intermedia, latifolia) 

 Tilia tomentosa cultivars 

 Toona sinensis (zeker potentieel als straatboom!) 

 Ulmus cultivars 

 

3.  Derde orde 

 Acer davidii (experimenteren met andere slangebastsoorten)   

 Amelanchier (laevis Ballerina, laevis Cumulus, lamarckii, Snowcloud) 
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 Cercis (canadensis, siliquastrum) 

 Cornus (controversa, mas) 

 Crataegus (coccinea, crus-galli, laevigata, monogyna,x lavalleei, x media, x persimilis) 

 Halesia carolina,  

 Hippophae rhamnoides 

 Koelreuteria paniculata 

 Laburnum (anagyroides, x watereri Vossii) 

 Malus 'Almey', Adam's, 'Donald Wyman', 'Evereste') 

 Nothofagus antarctica 

 Osmanthus burkwoodii  

 Prunus serrulata 

 Pyrus nivalis 

 Sorbus hybrida 

 

 
B. Buitengebied 

 
B.1. Bomen in open groeiplaatsen 

 
1. Eerste orde 

 Acer platanoides, pseudoplatanus, cappadocicum  

 Aesculus hippocastaneum (beperkt toepassen) 

 Alnus (glutinosa, incana) 

 Betula (pendula, pubescens) 

 Fraxinus (americana, excelsior (wachtlijst) 

 Ginkgo biloba 

 Pinus sylvestris 

 Platanus (acerifolia, orientalis) 

 Populus (alba, canadensis, canescens, nigra, tremula) 

 Pterocarya (fraxinifolia, rhoifolia,) 

 Quercus (cerris, frainetto, robur, petrea)  

 Salix (alba 

 Tilia (cordata, europea, platyphyllos, tomentosa, x petiolaris)  

 Ulmus (laevis, resistente cultivars; experimenteren met groeivormen) 

 Zelkova serrata 

 
2. Tweede orde 

 Acer (campestre, monspessulanum) 

 Aesculus x carnea 

 Betula (ermani, papyrifera) 

 Carpinus betulus 

 Celtis (australis, occidentalis) 

 Corylus colurna  

 Fraxinus ornus 

 Juglans regia 

 Liriodendron chinense 

 Magnolia (acuminata, kobus, sprengeri) 

 Malus (baccata, sylvestris) 

 Morus alba 'Pyramidalis'  

 Prunus (avium, padus)  

 Pyrus (calleryana cultivars, communis subsp. Caucasica) 

 Quercus (pubescens, pyrenaica ) 

 Salix alba cultivars 

 Sorbus (aria, aucuparia, intermedia, torminalis) 
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 Tilia cultivars 

 Ulmus cultivars 

 
3. Derde orde 

 Crateagus (monogyna, laevigata, x media) 

 Cornus (controversa, mas) 

 Laburnum (anagyroides, x watereri Vossii) 

 Malus (baccata, hupehensis, sylvestris, toringo) 

 Pyrus nivalis 

 Rhamnus (cathartica, frangula) 

 Sorbus hybrida 

 
B.2. Bomen in substraten/skeletbodems en  groeiplaatsconstructie 

 

 In het buitengebied zijn dergelijke groeiplaatsconstructies te vermijden.  
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Bijlage 6: Beslisboom aanplant bomen versus beschikbare ruimte 
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Bijlage 7: Algemene richtlijnen ter bescherming van boven- en ondergrondse delen van bomen bij uitvoering van werken in de omgeving ervan 
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Bijlage 8: Checklist bomen bij planning/ uitvoering van werken (gemeente Enschede) 
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Bijlage 9: Voorbeeld van een beoordelings- en puntensysteem voor het beoordelen van het al dan niet afleveren van kapvergunningen (gemeente Nijmegen) 
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