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Onderwerp: Behoud zoveel mogelijk oudere bomen, ook in achtertuinen. Maak tuinen niet 

vogelvrij! 

 

Geacht College, geachte Raadsleden, 

De gemeenteraad heeft onlangs besloten te bezuinigen door kapvergunningen voor achtertuinen af te 

schaffen. De AVN is van mening dat de gevolgen van dit besluit onvoldoende doordacht zijn. De 

kapvergunning is namelijk het enige middel dat de gemeente heeft om bomen in tuinen te beschermen 

of een eventuele herplant te eisen. Daarom legt de AVN u alternatieve voorstellen voor. 

Bomen zijn belangrijk 

We schreven u al eerder over het belang van bomen, vooral oude bomen (Brief aan College en 

Raadsleden van 18 december 2022). Voor onze gezondheid, voor insecten en vogels, voor de opvang van 

water en het broeikasgas CO2. Bomen helpen klimaatverandering te voorkomen, en de daaruit 

voortvloeiende hittestress en wateroverlast te verminderen. Bomen zijn heel belangrijk voor de 

leefbaarheid en natuur in versteende wijken.  En bomen doen het in een tuin vaak beter dan 

gemeentebomen die langs wegen en in de bestrating van het trottoir staan. Daarom dragen bomen in 

tuinen bij aan het groene kapitaal van alle bewoners van onze gemeente.  

Ook de coalitie geeft hoog op van het belang van bomen. In het coalitieakkoord staat juist dat men het 

kroonoppervlak van bomen wil vergroten. 

Daarom heeft het ons verbaasd dat men de kapvergunning in achtertuinen wil afschaffen. Waarom? 

Omdat Rotterdam dat heeft gedaan? Maar daar hebben bewoners er al weer spijt van. En die stad heeft 

van twaalf grote Nederlandse steden het minste groen. Geen goed voorbeeld dus. Andere steden, zoals 

Amsterdam, hebben wel een kapvergunning. Die is wel veel duurder dan hier. Dat kan dus ook.  

 

Bomen zijn belangrijk, maar zonder kapvergunning kunnen ze te gemakkelijk worden gekapt. Niet alleen  

(nieuwe) bewoners, maar ook projectontwikkelaars -klein en groot- krijgen zo de vrije hand om alle 

bomen te kappen, en zo kroonoppervlak en groen in de stad te verminderen. 

Hoe nu verder? 

Wat nu? Het gemeentebestuur wil de regels over de kapvergunning in de APV veranderen. “Finetunen”, 

zegt wethouder Mulder. Het beste blijft de kapvergunning te handhaven zoals die nu is. Een 

kapvergunning betekent uiteraard niet dat er geen bomen meer gekapt worden, bomen worden ziek of 

gaan dood. Vandaar het belang van de herplantplicht zoals die er nu is. Als een boom echt te groot is, is 

deskundig snoeien vaak ook een oplossing.  
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Een eenvoudig alternatief is om de kapvergunning in achtertuinen in ieder geval te behouden voor 

bomen van meer dan 90 cm omtrek.. 

Een andere mogelijkheid is om de kapvergunning te handhaven in bepaalde wijken. Wijken die zijn 

versteend. In de bijlage vindt u foto’s van bomen in versteende wijken. 

Maar ook in beschermde stadsgezichten die geroemd worden om hun groen is bescherming van bomen 

essentieel. Dat geldt zeker voor wijken naast natuur- en groengebieden. Natuur uit die gebieden krijgt 

extra beschutting en voedsel door bomen in tuinen erom heen. Voorbeelden zijn de Vogelwijk, naast het 

Natura 2000 gebied Westduinen en de Bosjes van Poot; Duttendel en Belgisch park, tussen/naast het 

Natura 2000 gebied Oostduinen, en groengebieden, het Hubertdusduin en de Nieuwe Scheveningse 

Bosjes; het Van Stolkpark en de Archipelbuurt gelegen aan weerszijden van de Scheveningse Bosjes, het 

Benoordenhout, naast Clingendael en Arendsdorp; Bohemen, tussen Westduinen, Meer en Bos en de 

Bosjes van Pex; de Bloemenbuurt en de Vruchtenbuurt, naast Wapendal, enz.  

Kortom: bomen en groen in tuinen vormen een waardevolle aanvulling op natuur- en groengebieden.  

En zijn cruciaal voor woonplezier en gezondheid van omwonenden. Zie in de bijlage de foto’s van 

achtertuinbomen en reacties die bezorgde bewoners ons stuurden. Het gaat meest om de groenstroken 

tussen de huizenrijen, waar veel vogels voorkomen. 

Een jarenlange strijd voor niets?  

De AVN ontving eerder nog meer reacties, van leden die dikwijls met succes gestereden hebben voor het 

behoud van bijzondere bomen in tuinen. Allemaal voor niets? 

Daarom vraagt de AVN het gemeentebestuur om de kapvergunning in ieder geval te handhaven voor die 

bomen waarvan eerder de kapvergunning is geweigerd! Anders worden die alsnog gekapt. Wij stellen 

voor een lijst op te stellen van bijzondere bomen in achtertuinen, die zonder vergunning niet mogen 

worden gekapt. 

Samenvattend verzoeken we u: 

-bij voorkeur de kapvergunning voor achtertuinbomen te handhaven zoals die nu is, waarbij ten behoeve 

van  de begroting gedacht kan worden om het bestaande, arbeidsintensieve proces te stroomlijnen en 

de leges te verhogen; 

Mocht daartoe niet worden besloten, dan stelt de AVN voor om tenminste de kapvergunning, en de 

herplantplicht (zoals die nu is) in achtertuinen te handhaven: 

- voor bomen van meer dan 90 cm omtrek 

- in versteende wijken 

-in wijken met beschermde stadsgezichten (ook) vanwege het groene karakter 

-in wijken gelegen naast natuur- en groengebieden 

-voor bomen die staan op een lijst bijzondere bomen, bijv. omdat de kapvergunning eerder is geweigerd 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Dick Ooms      Caroline de Jong 

Voorzitter AVN      Secretaris AVN 


