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Trends in boombescherming
PETER SIMONS, TUIN- EN BOOMZORG

11 februari jl. werd de KPB-themadag gewijd aan de juridische bescherming van
bomen. Aan het woord waren mr. Bas Visser, juridisch raadgever voor natuur, bos en
landschap, en Edwin Koot, beleidsmedewerker van de Bomenstichting. Zij bespraken
de trends die bij het beschermen van bomen worden gevolgd.

Bas Visser beet de spits af met de beschrijving van drie
duidelijke trends die invloed hebben op de bescherming
van bomen:
• deregulering;
• synchronisering in de ruimtelijke ordening; en
• verbreding van groene bescherming.

Deregulering
Er komen minder regels. Dit is een goede ontwikkeling,
zeker als het om overbodige regels gaat, maar er schuilt
een addertje onder het gras. Er zijn nu eenmaal duidelijke
afspraken nodig; als die niet meer vastliggen, bestaat de
kans dat korte wetteksten worden voorzien van een lange
toelichting. Kortom, deregulering moet vooral de inhoud
betreffen, en niet de vorm.
Centraal staat de vraag: ‘Wat moeten we eigenlijk beschermen?’ Vroeger was het antwoord: ‘Alles, behalve…’; nu
wordt alleen beschermd wat beschermd moet worden. Dit
heeft als grote voordeel dat er in een gebied goed gekeken
moet worden naar wat waardevol is en wat niet. Het grote
nadeel is dat je heel goed moet weten wat de toekomstige
ontwikkelingen zijn van het gebied, en deze moet bijhouden.

Synchronisering in de ruimtelijke ordening
Kap- en bouwvergunningen zijn vaak in strijd met elkaar,
daarom is een integrale aanpak gewenst. Hiervoor wordt
het wetsvoorstel Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
opgesteld. Met dit voorstel verdwijnen 25 vergunningen,
en er komt er
een voor in
de plaats. Dit
wordt vaak
‘deregulering’

Een bomendeskundige
moet het belang van
een boom duidelijk
kunnen maken.
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genoemd, maar het is feitelijk een aanpassing in de vorm.
Voordeel is dat er meer klantgericht gedacht moet worden. De nadelen zijn dat het loket meer werk heeft en dat
er nog maar één stemmetje is in een groot geheel dat de
bomen verdedigt. Bovendien lijkt het erop dat er veel extra
regels zijn bijgekomen…
In de toekomst zullen er in kort tijdsbestek beslissingen
worden genomen over belangrijke groenstructuren, door
mensen die maar weinig verstand hebben van de materie.
Regels en lijsten kunnen nooit de kwaliteiten van een
vakman overnemen.

Verbreding van groene bescherming
Het afgeven van kapvergunningen wordt meer een zaak
van ruimtelijke ontwikkeling, dus bomen moeten opgenomen worden in het bestemmingsplan. Het gaat niet meer
zozeer om een enkele boom die beschermd moet worden:
een rij bomen kan als een groen element beschouwd worden en daarom als geheel beschermd worden.
We gaan naar een systeem waarin alles dat beschermd
moet worden, op voorhand ‘gelabeld’ is. Hierdoor kan een
leek een vergunningaanvraag afhandelen. Daarom moet
een bomendeskundige duidelijk kunnen maken waarom
een boom belangrijk is, zodat het juiste ‘labeltje’ op de
boom geplakt wordt. Het gevolg is dat vooral de gewone
straatboom minder bescherming krijgt. Terecht wordt
opgemerkt dat deze bomen vaak de toekomstige monumentale bomen zijn. De kans bestaat dus dat er te weinig
bomen overblijven die de uitval van monumentale bomen
zullen opvangen.

Welstandscommissie
Edwin Koot sprak over de positie van de Welstandscommissie in het proces van projectontwikkeling. De moge-
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De Welstandscommissie
moet eerder bij het proces
betrokken worden.
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lijkheden die vergunningen, richtlijnen en bouwbesluiten
geven, zijn voor projectontwikkelaars duidelijk. Maar de
Welstandscommissie vormt een stoorzender. Zelfs als een
projectontwikkelaar de plannen zo heeft gemaakt dat er
een minimale belasting is voor de groene omgeving,
dan kan dit zonder meer door de Welstandscommissie
ongedaan worden gemaakt. Hierdoor moet het overleg met
betrokkenen weer opnieuw gedaan worden. Het zou
wenselijk zijn als de Welstandscommissie eerder bij het
proces betrokken wordt.

Boom als monument
Er liggen kansen voor de bescherming van bomen en
groenobjecten in de volgende wetten:
• Rijksmonumenten Er komen steeds meer ‘groene’
monumenten op de lijst van Rijksmonumenten. Een boom
is natuurlijk niet door de mens gebouwd, maar de plek
waar hij staat is door mensen ingericht en kan daardoor in
aanmerking komen voor bescherming als Rijksmonument.
• Beschermde stadsgezichten Ook in dit geval zijn de bomen
zelf niet beschermd, maar het beeld mag niet (veel) veranderen. Aanwas van jonge bomen is belangrijk, om de
uitval van de oudere bomen tijdig in te vullen.
• Natuurwetgeving Er is een
combinatiewet in de maak die
de Boswet, Natuurbeschermingswet en de Floraen Faunawet gaat samenvoegen. Hier gaan nog wel
enige jaren overheen.
Zo’n 15% van de geregistreerde
monumentale bomen van de
Bomenstichting blijkt in de afgelopen vijftien jaar te zijn
uitgevallen. Dit percentage is veel hoger dan we statistisch
mochten verwachten. De Bomenstichting pleit dan ook
voor meer sturing (door middel van richtlijnen) van de
overheid.
Edwin eindigde met de gevolgen van nieuwe wetten voor
de dikste boom van Nederland: deze staat nu in BeekUbbergen, maar de titel zou wel eens kunnen verhuizen
naar een nieuwe (overzeese) provincie!

Deregulering
moet vooral de
inhoud betreffen
en niet de vorm.

Thyllen zijn geen stof, zoals vaak
wordt gedacht, maar een celtransformatie.
Het zijn uitstulpingen die via de stippelkanalen in een houtvat worden gevormd;
een soort ‘air bags’ eigenlijk, maar dan
gevuld met celvloeistof. Dat vormen doen
de levende parenchymcellen (begeleidende
cellen) die een houtvat omringen, met de
bedoeling het houtvat dicht te stoppen.
Zo kunnen onder meer schimmels het niet
als een ‘vrije’ doorgang gebruiken om zich
snel in de boom te verspreiden. Tijdens
deze transformatie vormen de cellen ook
nog stoffen (o.a. polyfenolverbindingen)
die een antibiotische werking hebben. Deze
stoffen diffunderen ook gedeeltelijk in het
naburige houtvezelweefsel. Shigo duidt dit
aan als onderdeel 1 van zijn CODIT-model.
Overigens is thyllenvorming bij de meeste
boomsoorten een normaal proces bij de
vorming van kernhout.

Boombioloog Jitze Kopinga van Alterra
in Wageningen geeft in elk nummer van
Bomen antwoord op een boombiologische
vraag. Heb je een vraag? Mail deze aan de
redactie: hans.kaljee@planet.nl
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