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Hoogstammige bomen
In tegenstelling tot laagstammige bomen of struiken hebben hoogstammige bomen een
hoogte van minstens 4 m en een stamomtrek van minstens 40 cm op 1,50 m van de grond.
Een aantal hoogstammige bomen wordt ingedeeld bij de opmerkelijke bomen, met name
die welke een esthetisch, landschappelijk, historisch of botanisch belang hebben, die door
de gewestelijke diensten van Monumenten en Landschappen werden geïnventariseerd en
die eventueel op de bewaarlijst of in een vrijwaringsgebied kunnen worden opgenomen.

Planten

Snoeien

Welke regels moet ik naleven?

Wat is snoeien?

De minimumafstand tussen de aanplanting en het
aanpalende perceel bedraagt:
> 2 m voor hoogstammige bomen,
> 50 cm voor andere aanplantingen.

Tijdens het snoeien wordt het silhouet of de structuur
van de boom gewijzigd.

Een gemeente kan, via haar gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (GemSV), een bijzonder bestemmingsplan (BBP) of een verkavelingsvergunning
bijzondere voorschriften opleggen met betrekking
tot bv. de afstand die moet worden gerespecteerd of
de keuze van de plantensoorten.
Vraag inlichtingen op de dienst Stedenbouw van uw
gemeente.
De keuze van inheemse soorten (zoals eik, linde of
esdoorn) bevordert de biodiversiteit (trekt o.m. allerlei
soorten vogels en insecten aan).

Is een stedenbouwkundige
vergunning vereist?
NEEN.

De radicale snoei bestaat erin de boom af te toppen of
kleiner te maken, sommige takken met tuidraad vast
te maken, de kroon te verkleinen of de dikke hoofdtakken
af te zagen. Bij de lichte snoei daarentegen worden de
kleine, dode en op de foute plaats groeiende takken
geregeld weggeknipt.

Vellen
Is een stedenbouwkundige

Welke regels moet ik naleven?

vergunning vereist?

De eigenaar van het perceel waar de takken van een
niet-mandelige boom overhangen, kan eisen dat deze
takken worden gesnoeid. Zonder instemming van de
buur mag hij ze echter niet zelf snoeien.

JA, als u een hoogstammige boom wil vellen, is een
stedenbouwkundige vergunning steeds vereist, tenzij
de boom dood is.

De opmerkelijke bomen die voorkomen op de bewaarlijst, mogen slechts licht gesnoeid worden.

Is een stedenbouwkundige
vergunning vereist?
NEEN, behalve voor een opmerkelijke boom. Het silhouet
of de structuur van de boom kan in dat geval enkel met
een stedenbouwkundige vergunning worden gewijzigd.

Gevolgen van het onrechtmatig
vellen van een boom
Als u zonder de vereiste vergunning een boom velt, begaat
u een stedenbouwkundige overtreding.
De gemeente en het gewest zijn bevoegd tot het opstellen
van een proces-verbaal van overtreding en kunnen u een
strafmaatregel of een administratieve boete opleggen.
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Hoogstammige bomen:
planten, snoeien, vellen
Bomen en aanplantingen
zijn overal aanwezig:
in de stad en
op het platteland,
zowel in tuinen als langs wegen.
Ze verfraaien de buurt, dragen
bij tot de omgevingskwaliteit
en spelen een niet te
verwaarlozen ecologische rol.
Het groene karakter van
de leefomgeving dient
vanzelfsprekend te worden
beschermd.
De wetgever heeft daartoe
een aantal regels vastgelegd
die het beheer bepalen
van de bomen, vooral van
hoogstammige bomen.

Waar vind ik de
nodige inlichtingen
over hoogstammige
bomen?
tot stedenbouw raadplegen op het internet
www.stedenbouw.irisnet.be
☛ Op de dienst Stedenbouw van
uw gemeente verneemt u alles over de
geldende regels. U kunt ook terecht bij
de Directie Stedenbouw van het Ministerie
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST
BESTUUR RUIMTELIJKE ORDENING
EN HUISVESTING – BROH
CCN

Françoise Dupuis, staatssecretaris
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
belast met Huisvesting en Stedenbouw
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☛ U kunt al de informatie met betrekking

Directie Stedenbouw
In het Brussels Gewest leven betekent
je Stad beleven. Als we samen werken
aan de kwaliteit van onze Stad,
verbetert onze levenskwaliteit.
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