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Voorwoord
Een boom is een boom is een boom. Deze knipoog naar de beroemde dichtregel ‘A rose is a rose is a
rose’ van de Amerikaanse schrijfster Gertrude Stein is bedoeld om de waarde van bomen in de meest
elementaire bewoordingen uit te drukken. Het woord boom is al voldoende. Adjectieven zijn niet
nodig. Wat zou de wereld zonder bomen zijn?
Almere is een groene stad waar heel veel bomen staan. Dat danken wij in hoge mate aan de vooruit
ziende blik van de plannenmakers van weleer. Nog voordat er ook maar één paal de grond in ging
bedachten zij dat het groen op de nieuwe stad Almere vooruit moest lopen. In het nog kale polder
landschap werden enorme aantallen bomen geplant. Wij plukken daar nu de vruchten van.
Er is ook een keerzijde. Bomen roepen veel discussie op in de stad. Soms staan ze gewenste ontwik
kelingen in de weg of ze veroorzaken overlast. Dan rijst de vraag of bomen moeten worden gekapt.
Het gevolg is veelal fel debat dat doorklinkt tot in de gemeenteraad. Niet voor niets heeft de raad
geconcludeerd dat het goed zou zijn de betekenis van bomen voor de stad te borgen en de rol die de
Almeerder daarin speelt te herijken. Met dit Bomenkader wordt beoogd daarin te voorzien.
Het Bomenkader is tot stand gekomen in nauw overleg met niet alleen de gemeenteraad maar ook
bewoners. Op basis van door de raad meegegeven uitgangspunten zijn bewoners nauw betrokken bij
de uitwerking daarvan. Er zijn ‘bomenwandelingen’ gemaakt en er is op verschillende manieren
gediscussieerd over de vraag hoe wij in Almere met onze bomen moeten omgaan.
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Dit Bomenkader geeft boomstructuren die bijdragen aan de identiteit van Almere een duidelijke
status. Bomen hebben ruimte nodig, daar zullen we bewuster mee moeten omgaan. Het Bomenkader
geeft ook aan waar de invloed van bewoners beperkt of juist groot is. Het zal ongetwijfeld geen einde
maken aan de discussies over het bomenbeleid, maar het geeft wel een richting aan.
Namens het college spreek ik mijn dank uit aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de
totstandkoming van dit Bomenkader.
Een boom is een boom is een boom. Daar is alles mee gezegd.
Frits Huis
Wethouder Beheer openbare ruimte en milieu
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“De bomen waren nog klein en de leegte groot.
Met het groeien van de stad en de bomen is daar verandering in gekomen.
Nu is overduidelijk hoe waardevol de investeringen van toen zijn geweest
en is het de kunst die kwaliteiten uit te buiten zonder ze te vernietigen.”
(uit: The changing of the guards, 2008. Verslag van het gesprek met Teun Koolhaas één van de
peetvaders van Almere, twee weken voor zijn overlijden.)
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INLEIDING
De groene omgeving is één van de kernwaarden van Almere. Van de robuuste groenstructuren tot
in de woonstraten zorgen bomen voor het groene imago dat Almere zo kenmerkt. Grote delen van
de groene ruimte die nu een vanzelfsprekend onderdeel zijn van de stad, werden al aangeplant nog
voordat de stad gebouwd werd. De peetvaders van Almere onderkenden toen al de waarde van
bomen voor de nieuwe stad.

AANLEIDING
Het is niet verwonderlijk dat Almeerders zich verbonden voelen met de bomen in hun stad, zeker als
het gaat om de bomen in de eigen straat. Bomen maken de bebouwde omgeving ‘zachter’. Bovendien
vervullen stadsbomen een functie als verkoeler, fijnstofafvanger, koolstofschuur, waterbufferaar of
voedselleverancier voor insecten en vogels. Tegelijkertijd veroorzaken bomen soms overlast.
Omdat de ‘liefde’ voor bomen en de ervaren overlast hand in hand gaan, zijn bomen regelmatig
onderwerp van discussie, vooral als het gaat om het weghalen of behouden van de bomen in de
straat. Tijdens het groot onderhoud in woonwijken is er zowel begrip als onbegrip bij de vervanging
van staatbomen. In een ander geval met schaduwoverlast langs een dreef werd de gemeente
gedwongen om de bomen te verwijderen. Niet alleen het belang van bomen voor de stad is deel
van de discussie, maar ook de vaak onderling tegenstrijdige individuele belangen.
Deze afweging van belangen leidt regelmatig tot commotie, omdat heldere kaders ontbreken die
houvast bieden in het maken van afwegingen. Om die reden is in de programmabegroting 2016
aangekondigd het bestaande bomenbeleid te actualiseren met een ‘Bomenkader.’
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DOELSTELLING EN AFBAKENING
Het Bomenkader is een handvat om weloverwogen keuzes te maken bij het onderhouden, aanpassen
en versterken van het bomenbestand in Almere. Hierin beschrijven we welke afwegingen we maken,
wat de rol van de beheerder en die van de bewoners is, hoe we communiceren en hoe we de belangen
van de bewoners borgen. Ook beschrijven we hoe keuzes tot stand komen bij inrichting en vervanging,
waarbij we rekening houden met veiligheid, het belang van bomen voor de stad en hoe deze passen
binnen de beschikbare middelen.
Het Bomenkader gaat over alle bomen, zowel de laanbomen als de bossen binnen de gemeente
grenzen, met uitzondering van bomen van particulieren. Voor de bomenrijen en bossen die onder de
Wet natuurbescherming (voorheen de Boswet-gebieden) vallen, geldt dat de uitgangspunten van het
Bomenkader aanvullend zijn. Het Bomenkader is geen technisch document waarin het beheer of de
organisatie tot in detail staat beschreven, maar bevat de bestuurlijke uitgangspunten voor een
duurzaam bomenbestand op hoofdlijnen. Daarmee leggen we de basis voor het maken van keuzes
voor uitvoering en communicatie.
De beleidsmatige vaststelling en uitvoering van het Bomenkader leidt vooralsnog niet tot aanvullende
beheerlasten. Na vaststelling van het Bomenkader wordt het bomenbeheerplan geactualiseerd.
Eventuele financiële consequenties daarvan zullen worden betrokken bij de tussenevaluatie van de
bestuursopdracht beheer.
Twee jaar na vaststelling zal het college het Bomenkader evalueren. Als uit deze evaluatie blijkt dat
kleine aanpassingen nodig zijn, dan nemen we dit in een aanvulling op.

DE STATUS VAN HET BOMENKADER
Het Bomenkader is op 9 maart 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. De voorgaande editie
“Bomennota voor Almeerse bomen” uit 2007 is daarmee niet langer van toepassing.
De raad heeft het college gemandateerd voor de uitvoering van het beleid volgens het Bomenkader.

Bomenkader

DE TOTSTANDKOMING VAN HET BOMENKADER
Het vele groen in Almere is één van de belangrijkste pluspunten voor veel bewoners, en daarom
hebben wij de stad op verschillende manieren bij de totstandkoming van dit Bomenkader betrokken.
Dat begon met het informeren van de raad over het ontwikkelproces, zodat zij tijdig vragen aan de
stad en aanbevelingen aan het college mee kon geven. De daarop volgende stadsconsultatie richtte
zich vooral op hoor en wederhoor, op het uitwisselen van argumenten. Bewoners hebben meegedacht
en meegepraat en daarmee bijgedragen aan dit Bomenkader.
Aan de themawandelingen hebben 124 bewoners deelgenomen, waarbij praktijkcasussen op locatie
zijn bezocht. Een aantal bewoners heeft meerdere wandelingen bezocht. Na afloop van de wandelingen
zijn de opgehaalde voor- en tegenargumenten geplaatst op een online forum. Op dit forum konden
alle Almeerders meeschrijven om zo de argumenten verder aan te scherpen. Hier hebben 12 mensen
aan deelgenomen, die gezamenlijk 73 bijdragen hebben geleverd. Tot slot hebben 55 Almeerders
meegepraat tijdens een plenaire bijeenkomst - de ‘dialoog met de stad’- om de nog overblijvende
dilemma’s met elkaar te bespreken.

LEESWIJZER
Het Bomenkader start in hoofdstuk 2 met de achtergronden van de groene stad Almere. We geven
een opsomming van het groen tegen het licht van de geschiedenis van de stad, en de bestuurlijke
ambities voor het heden en de toekomst. Daarna geven we in hoofdstuk 3 een aantal principes,
gezien vanuit ons imago als groene stad, vanuit het belang van de mens en vanuit het belang van de
boom. Ook de uitgangspunten vanuit beheer worden beschreven. Hoofdstuk 4 beschrijft de werkwijze
van de gemeente op het gebied van participatie, afwegingen en communicatie. We sluiten af met de
ontwikkelagenda in hoofdstuk 5.
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ESSENTIES
1. Bomen zijn belangrijk voor de groene stad Almere en haar bewoners.
2. Bomen versterken door variatie de beleving en verhogen de biodiversiteit in de stad.
3. Bomen zijn veilig en gezond.
4. Bomen in de ‘hoofdboomstructuren’ en de bijzondere bomen genieten extra bescherming.
5.	Bomen krijgen de ruimte die nodig is om groot en oud te worden.
6.	Bomen horen thuis in elke straat.
7.	Bomen mogen in beperkte mate overlast veroorzaken.
8.	Samen met onze bewoners werken we aan de groene stad. We betrekken bewoners zoveel
mogelijk bij keuzes rond bomen in hun omgeving. Daarbij gaan we in gesprek en combineren
de inbreng van de omgeving met ons vakmanschap.
9. Hoe dichter een boom in de woonomgeving staat, hoe meer invloed bewoners hebben.
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1. SAMENVATTING
Bomen leveren een unieke bijdrage aan een leefbare en groene stad. Ze maken de stad groener en
groen heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en de aantrekkelijkheid van de stad.
Onze inspanningen zijn gericht op het behouden en uitbouwen van de groene stad. Een groene stad
realiseren we samen met de bewoners van de stad. Soms kan sprake zijn van een tegenstrijdig
belang en dan moeten we afwegingen maken. Daarbij baseren we onze keuzes zoveel mogelijk op de
inbreng van de omgeving en de meerwaarde voor de stad. Om dit transparant te maken hebben we
principes beschreven en een werkwijze ontwikkeld.
Om de groei van de stad in goede banen te leiden, zijn er verschillende beleidsuitgangspunten waar
het Bomenkader rekening mee houdt, waaronder de Almere Principles, Growing Green Cities, Kleur
aan Groen en de Almeerse Participatienota.

PRINCIPES
Het Bomenkader gaat uit van een bomenbestand met een maximale waarde voor de stad dat zoveel
mogelijk gerealiseerd wordt in samenspel met de stad. Voor het behouden en versterken van het
groene karakter van Almere in relatie tot de bomen in de stad, hanteren we enkele principes vanuit
de ‘belangen’ van vier invalshoeken: de groene stad, de mens, de boom en de beheerder.
De groene stad: het groene karakter van Almere wordt gezien als één van de belangrijkste kwaliteiten
van de stad, daarom is het Bomenkader gericht op het behoud hiervan. In elke straat staan bomen,
niet alleen vanwege de identiteit van de straat, maar ook vanwege de ecosysteemdiensten die bomen
leveren en de economische waarde die bomen hebben. Bovendien dragen bomen bij aan de circulaire
economie, niet alleen als productiemiddel maar ook doordat bomen worden hergebruikt via het
Almeers Bomenregister. Onder diversiteit verstaan we variatie in soort en leeftijd, wat zowel voordelen
heeft voor de beleving als voor de biodiversiteit.

I 13

14

I

Bomenkader

De mens: in de wijk, in de straat zijn de omwonenden de direct belanghebbenden. Het is vanzelf
sprekend dat bewoners participeren bij de inrichting en het beheer van hun straat, binnen door de
gemeente gestelde kaders. Door de omgeving te betrekken bereiken we meer. In een vroeg stadium
vragen we om de inbreng van de bewoners en die bijdrage combineren we met het vakmanschap van
de boombeheerder. Almere maakt een bewuste keuze voor het maken van echt contact. Voor bomen
langs wijkontsluitingswegen, fietspaden, watergangen, busbanen en dreven neemt de invloed van
bewoners af. Ook kan de gemeente in acute situaties eenzijdig ingrijpen.
De boom: hoe ouder en hoe groter de boom wordt, hoe waardevoller zijn bijdrage is. Om dat te
bereiken is groeiruimte nodig. Voor het bepalen van de geschikte groeiplaatsomstandigheden, maken
de ontwerper en de beheerder gebruik van het “Handboek Bomen” van het Norminstituut Bomen.
De beheerder: we werken aan een bomenbestand met lange levensduur dat veilig en gezond is, en
dat met de beschikbare middelen kan worden beheerd. Om die ambitie waar te kunnen maken is
onderhoud noodzakelijk. We inspecteren, snoeien en onderhouden bomen, en werken samen met
andere organisaties die bomen in hun beheer hebben.

WERKWIJZE
In het boombeheer is het voortdurend zoeken naar het compromis tussen de maximale opbrengsten
voor de groene stad, prettig wonen en duurzame condities voor de boom en het beheer. Bomen
kunnen overlast veroorzaken zoals schaduw, bladafval of allergische reacties. Hoewel overlast heel
vervelend is, gaat het algemeen belang voor het individuele belang. Bij meldingen over ernstige
overlastsituaties zullen we samen met de bewoners zoeken naar een passende oplossing. Herinrichting
als gevolg van groot onderhoud is het aangewezen moment om samen met de bewoners hun wensen
te realiseren. Om tot een bevredigende oplossing of uitleg te komen, kan tijdens het besluitvormings
proces het inschakelen van externe deskundigheid behulpzaam zijn. Deze deskundigheid, in de
vorm van een onafhankelijke bomencommissie, kan in situaties preventief adviseren en daarmee
bezwaren wegnemen.

Bomenkader

COMMUNICATIE
De gemeente communiceert tijdig over onderhoud, ingrepen of voorstellen en geeft bewoners
ruimschoots de gelegenheid te reageren. We zijn vooraf transparant over de mate van participatie die
mogelijk is en wat bewoners van de gemeente mogen verwachten.

ONTWIKKELAGENDA
Het groenbeheer eindigt niet bij dit Bomenkader. Naast een tweejaarlijkse evaluatie en monitoring,
staan er zaken op de ontwikkelagenda, zoals de bomencommissie, het bomenbeheerplan, en het
Almeers bomenregister.
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2. GREEN CITY ALMERE
GROEIEN NAAR GREEN CITY
Eén van de kenmerken van Almere is ruimte. Ruimte door groen en water, tot diep in de wijken en
het hart van de stad. De peetvaders hebben Almere ontworpen als een tegenhanger van de sterk
verdichte steden in de Randstad: een atypische stad geïnspireerd op het Garden City-model van
Ebenezer Howard. Almere is opgebouwd uit meerdere kernen met elk een eigen identiteit, van elkaar
gescheiden door een robuust groen en waterrijk raamwerk. Kern van Howard’s model is een innige
harmonie tussen stad en land. Het groen dringt door tot in het hart van de stad en komt tot uitdruk
king in de groene opzet van de meeste woonwijken. Almeerders wonen dicht bij het groen of het
water, en zien dit als één van de belangrijkste kwaliteiten van de stad.
En dat is niet voor niets: bomen leveren een unieke bijdrage aan een leefbare en groene stad. Ze
maken de stad groener en groen heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en op de
aantrekkelijkheid van de stad. Bomen vormen bovendien een biotoop voor veel organismen en dragen
daarmee bij aan de biodiversiteit in de stad. Ook vangen bomen fijnstof af, zetten koolstofdioxide om
in zuurstof en verkoelen de straat, waardoor ze de stad gezonder maken.

GREEN CITY ALMERE; EEN MODERNE VARIANT OP DE GARDEN CITY
Almere is inmiddels een stad met ruim 200.000 inwoners en zal nog structureel doorgroeien.
De groene ruimte biedt naast natuur en recreatieve functies ook ruimte voor de groeiende én nood
zakelijke behoeften als waterberging, voedselproductie en grondstoffen of energieleverancier.
Om de groei van de stad in goede banen te leiden, zijn er al verschillende (beleids)uitgangspunten
waar het Bomenkader rekening mee houdt. Hieronder volgt een opsomming.

ALMERE PRINCIPLES
In 2008 heeft Almere de Almere Principles omarmd; een inspirerende set uitgangspunten voor een
aantrekkelijke, groene en duurzame stad. De principes ‘Koester diversiteit’ en ‘Ontwerp gezonde
systemen’ zijn beide te vertalen naar een divers bomenbestand dat zorgt voor een gezonde, groene stad.
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Een ander belangrijk principe is: Mensen maken de stad. Almere is groen en blijft groen, omdat de
gemeente én bewoners dat willen. Bewoners willen invloed, zeker als het hun directe leefomgeving
betreft. Hiervoor bieden we ruimte met behulp van verschillende participatievormen. Ook Combineer
stad en natuur is een leidend principe: juist de bomen zijn voor de groeiende stad belangrijk, dus wij
zien een grote rol voor de bomen in en om de stad.

“Bewoners zijn de drijvende kracht in het maken, behouden en vergroenen van de stad. Door bewoners
ruimte te geven en hen samen te laten werken met de beheerders van de stad, voegen we eigenheid
aan de stad toe.” (Almere Principles)

GROWING GREEN CITIES
In 2022 vindt in Almere de wereldtuinbouwtentoonstelling de Floriade plaats. In aanloop daar naartoe
is Almere bezig met het aandragen van oplossingen voor vraagstukken rondom voeding, de groene
omgeving, energieproductie en gezondheid: onder de noemer Growing Green Cities. Tijdens dit
proces groeit de stad zelf in “the making of” toe naar een voorbeeld van een green city. Growing
Green Cities gaat over meer dan alleen het groen. Het gaat over het groeien naar een groene,
gezonde stad met ruimte voor nieuwe en innovatieve ideeën en kansen door en voor iedereen.

KLEUR AAN GROEN
De groene ruimte van Almere nodigt uit tot initiatieven en participatie. De nota Kleur aan Groen
is opgesteld om, met respect voor de kwaliteiten van de groene stad Almere, bewoners en onder
nemers de ruimte te geven bij de realisatie van hun ideeën in het groenblauwe raamwerk.
Het geeft spelregels weer voor een zorgvuldige inpassing van initiatieven.

Bomenkader
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ALMEERSE PARTICIPATIENOTA
Het beheren van de stad is een samenspel tussen bewoners, ondernemers en overheid. De Participa
tienota beschrijft hoe we bewoners betrekken bij ingrepen van de gemeente die invloed hebben op de
leef- of werkomgeving van bewoners, ondernemers en maatschap-pelijke organisaties. Ook initiatieven
van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die de leef- of werkomgeving van
anderen in hun omgeving beïnvloeden komen aan bod. De nota heeft als uitgangspunt dat verande
ringen in de leefomgeving in toenemende mate in co-creatie plaatsvinden.

CONCEPT STRUCTUURVISIE ALMERE 2.0
De structuurvisie Almere 2.0 is opgesteld als deelplan voor de Rijksstructuurvisie Amsterdam
Almere Markermeer (2013) voor de nieuwe stadsdelen. Behalve in omvang ontwikkelt Almere zich
ook in kwalitatieve zin. Denk hierbij aan de economie, bereikbaarheid en groenstructuren van de
stad. Met de ontwikkeling van de nieuwe stadsdelen worden nieuwe identiteiten toegevoegd.
De Concept Structuurvisie Almere 2.0 wordt, anticiperend op de nieuwe Omgevingswet, vervangen
door de omgevingsvisie.

BESTUURSOVEREENKOMST RRAAM ALMERE 2.0
Almere, Rijk en regio werken samen in de uitvoering van de Bestuursovereenkomst Rijk-Regioprogramma Amsterdam Almere Markermeer (RRAAM) ALMERE 2.0. De bestuursovereenkomst wordt
langs een vijftal programmalijnen uitgevoerd. Eén van de programmalijnen – Energy on Upcycling –
biedt aanknopingspunten om met de vrijkomende grondstoffen uit het bomenbeheer circulaire
toepassingen te zoeken.

ECOLOGISCH MASTERPLAN
Het Ecologisch masterplan staat voor het benutten van de kansen voor de natuur in Almere.
Tegelijk met de ontwikkeling van de stad vergroten we de kansen voor de ontwikkeling van natuur:
kansen die stad en natuur met elkaar verbinden voor een beter leefklimaat en meer waardering
voor de leefomgeving.
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Het groenblauwe raamwerk vormt de ecologische structuur van de stad. Natuur, groen en water in
de stad zijn er voor mens, plant en dier. In het Ecologisch masterplan moedigen we betrokkenheid
van bewoners bij beheer van de woonomgeving aan, en we zetten in op het vergroten van de bio
diversiteit binnen de woonwijken. Het Ecologisch masterplan is in 2005 door de gemeenteraad
vastgesteld.

OMGEVINGSWET
In de komende periode zijn de omgevingsvisie en het omgevingsplan in ontwikkeling. De omgevings
visie beschrijft het lange termijn strategisch beleid voor de fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan
gaat in op de functie en regels voor de objecten. Bij de ontwikkeling van deze producten worden de
uitgangspunten van het Bomenkader betrokken.

BEHEERBELEID
Ook het beheerbeleid (Visie beheer openbare ruimte (2012) en Bestuursopdracht beheer (2015))
vormen uitgangspunten voor het Bomenkader. De visie formuleert de kernopgave voor een duurzame
instandhouding en verbetering van de functionaliteit van de openbare ruimte en het verbeteren van
de maatschappelijke waardering. Dit alles tegen het licht van het leveren van maatwerk, differentiatie
in kwaliteit en uitvoering binnen beschikbare middelen.
De Bestuursopdracht beheer gaat daar verder op in en beschrijft op welke onderdelen de differentiatie
in kwaliteit plaatsvindt en waar met behulp van areaalvermindering wordt bespaard op de uitgaven,
om op die manier budget en bestedingen weer met elkaar in evenwicht te brengen. Onderdeel
daarvan is de toevoeging van 3,5 miljoen euro aan structurele beheermiddelen voor de komende
jaren. Voor het boombeheer betekent dit dat de verzorgingskwaliteiten naar beneden zijn bijgesteld
zolang deze geen effect hebben op de gezondheid van de boom. Denk hierbij aan minder vaak
terugsnoeien van waterlot1).

1) Waterlot is de groei van jonge takken aan bomen ter plaatse van de stam die na het wegsnoeien vaak weer hergroeien.
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3. PRINCIPES
Voor het behouden en versterken van het groene karakter van Almere op het gebied van bomen in de
stad, hanteren we enkele principes. Het Bomenkader gaat uit van een bomenbestand met een lange
levensduur dat veilig, gezond en gevarieerd is en zoveel mogelijk gerealiseerd en onderhouden wordt
in samenspel met de stad.
Dit hoofdstuk beschrijft de principes, vanuit de ‘belangen’ van vier invalshoeken: de groene stad, de
mens, de boom en de beheerder.

3.1 VANUIT DE GROENE STAD
Het mag duidelijk zijn: Almere is een stad waarin het groen onlosmakelijk deel uitmaakt van de
woonwijken en waar de natuur nooit ver weg is. Bomen leveren een voortdurende bijdrage aan de
groene identiteit van de stad en daarmee aan het welzijn van haar inwoners.
Bomen zijn belangrijk in de groene ambitie van Almere en zijn bepalend voor de inrichting van de
openbare ruimte.

Bomen zijn belangrijk voor de groene stad Almere en haar bewoners.

Daarom hanteren we het principe dat de groene ambitie de inrichting van de straat bepaalt en dat
de boom daarin maatgevend is. Daarbij gaat de voorkeur uit naar bomen die groot en oud kunnen
worden zonder onevenredig veel overlast te veroorzaken. Dat vraagt om groeiruimte en slimme
oplossingen. Deze ambitie betekent dat in elke straat bomen staan. Een uitzondering maken we
alleen als dit technisch niet mogelijk is.

Bomen horen thuis in elke straat.
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3.1.1 Boomwaarde
Bomen zijn levende organismen die om meerdere redenen belangrijk zijn voor de mens.
Bomen vertegenwoordigen verschillende waarden:
• Identiteit
• Belevingswaarde
• Waarde van ecosysteemdiensten
• Economische waarde
Identiteit
De kernen van Almere hebben een verschillende stedenbouwkundige opzet. De boomstructuren
volgen zoveel mogelijk de identiteiten van de verschillende stadsdelen. Met de groene opzet van
Almere Haven en Hout kan worden gesproken van kernen met een boskarakter. De infrastructuur van
Almere Buiten volgt de oorspronkelijke landbouwkundige verkaveling en benadrukt daarmee de
polderidentiteit. Almere Stad en Almere Poort, met de vele stadsparken, kunnen getypeerd worden
als kernen met een groenstedelijke en parkachtige opzet.
Deze groene identiteiten (het ruimtelijke karakter en structuur van de kern, wijk of dreef) zijn aan de
hand van de oorspronkelijke ontwerpgedachten geïnventariseerd en beschreven in het werkdocument
‘Groenidentiteiten’. Het document is geen vastgesteld beleid, maar vormt een inspirerend kader bij
onderhoud of vervanging.

De Veluwedreef heeft een droog boskarakter. De dreef legt een verbinding tussen het centrum van Almere en de Almeerderhout. De inrichting ervan refereert daarom aan de bosstructuur die dit deel van de Flevopolder verbindt met de Veluwe
op het oude land. De rijbanen worden begeleid door een statige laanbeplanting. In de middenberm refereert de beplanting
met den en struiken aan een droog boskarakter.
Figuur 1: uitwerking van de Veluwedreef uit het werkdocument Groenidentiteiten
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Hoe de bomen ten opzichte van elkaar
geplaatst zijn, bepaalt mede de ruimtelijke
kwaliteit. Plantafstand, aantal bomenrijen,
boomhoogte en zelfs de boomsoort kunnen
bepalend zijn voor de identiteit van de
omgeving. Zo is bijvoorbeeld de populier als
boomsoort een kenmerk van de polder. Met
de populieren langs de Hoge Vaart en Lage
Vaart wordt het polderkarakter en de oor
sprong van het landschap benadrukt. Voor de
inrichting van de hoofdboomstructuren vormt
de identiteit van de omgeving hét uitgangs
punt voor de boomkeuze.
Figuur 2 geeft een overzicht van de belangrijkste boomstructuren en de bijzondere bomen in Almere.
De zogenaamde ‘hoofdboomstructuren.’ Vooral in deze structuren zullen bomen uitgroeien tot grote
exemplaren met een langere levensduur, want hier investeren we extra in omstandigheden waarin de
boom in al zijn functies tot zijn recht zal komen. Vanwege de status van de hoofdboomstructuren, is
de invloed van bewoners op inrichting, beheer en onderhoud van deze bomen beperkt. De locatie
blijft, ook bij vervanging, beschikbaar voor bomen, zodat de hoofdboomstructuren blijvend hun
functie vervullen. Indien de ontwikkeling van Almere een negatieve invloed heeft op een hoofdboom
structuur dan zal eventuele verwijdering expliciet onderdeel uitmaken van de afweging én de
besluitvorming. In het beheerplan wordt elke structuur nader beschreven en bepaald welke beheer
maatregelen nodig zijn.

Hoofdboomstructuren en ‘bijzondere bomen’ genieten extra bescherming.

Bomenkader

Figuur 2: overzicht met hoofdboomstructuren en bijzondere bomen.
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Bijzondere bomen
Een bijzondere categorie zijn de bomen met een verhaal. Bijvoorbeeld de allerdikste of de gedenk
boom voor de 100.000ste inwoner. Deze bomen zijn de groene monumenten van Almere en door de
Almeerse stichting Genootschap van het Levende Huis verzameld in een boekje met de titel ‘Boom
verhalen, een kleine geschiedenis van Almere.’ Een aanwijzing van bijzondere bomen in het kader
van de monumentenverordening zou een erkenning zijn van hun historische betekenis voor Almere.
Het college neemt het initiatief om een verzameling van bijzondere bomen als monument aan te
wijzen. Deze actie is opgenomen in de ontwikkelagenda.
Belevingswaarde
Naast de ruimtelijke kwaliteit, geven bomen belevingswaarde. Of het nu gaat om de prachtige
kersenbloesem aan de Spectrumdreef of een boom waar kinderen in spelen. Wat precies de waarde
van de boom bepaalt, zal voor iedereen anders zijn. Maar dat er van een persoonlijke binding sprake
is, zien we in de dagelijkse praktijk terug. Daarom willen we bij alle maatregelen die we nemen
zorgvuldig in contact treden met de omgeving. Met het symbolisch hergebruik van bomen wordt de
persoonlijke belevingswaarde tot uitdrukking gebracht als daar behoefte aan is. Denk bijvoorbeeld
aan de Almeerse Stadsplank of de bankjes van Almeers hout. Hoe het symbolisch hergebruik van
hout beter gepositioneerd kan worden zal onderdeel uitmaken van het nader uit te werken bomen
beheerplan. Zie de ontwikkelagenda, hoofdstuk 5.
De waarde van ecosysteemdiensten
Bomen hebben niet alleen een esthetische kwaliteit, maar voegen waarde toe in de vorm van eco
systeemdiensten. Een ecosysteemdienst is een dienst die door een ecosysteem aan mensen wordt
geleverd2). Bijvoorbeeld het afvangen van fijnstof, het zuiveren van de lucht, het koelen van de
omgeving en het leveren van hout.
De positieve effecten van bomen hebben een direct verband met het volume van het bladerdek
(kroonvolume) en de gezondheid van de boom. Om een boom optimaal te laten ‘presteren’ op deze

2) Study of Critical Environmental Problems (SCEP). 1970.
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Figuur 3: ecosysteemdiensten

effecten moet een boom voldoende groeiruimte hebben, zodat de boom groot en oud kan worden en
een groot kroonvolume kan bereiken. Daarmee is ook de waardering van de omgeving hoger en zijn
de beheerkosten lager.

Bomen krijgen de ruimte die nodig is om groot en oud te worden.
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Figuur 4: relatie ecosysteemdiensten-bladoppervlak

De economische waarde
Bomen zijn kapitaalgoederen: afhankelijk van de locatie en leeftijd vertegenwoordigen ze een
economische waarde. Op plekken waarvan we vinden dat een boom bijvoorbeeld 60 jaar oud moet
kunnen worden, zal de inrichting daarbij moeten aansluiten. De economische waarde van bomen
helpt in de discussie of bepaalde ingrepen om bomen te behouden ‘verantwoord’ zijn en welke
investeringen nodig zijn bij aanplant.
De economische boomwaarde wordt bepaald met behulp van een zogenaamde investeringscurve.
Het moment van aanplant, de begeleidingsperiode en de afschrijving van de boom worden samen
met de kosten in een rekenmodel weergegeven. Het model is een hulpmiddel in de zoektocht naar
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balans in investeren voor behoud of verwijderen en zegt niet alles. Zo wordt de waarde van bomen
vanuit ecosysteemdiensten en de belevingswaarde niet weergegeven in het rekenmodel.
De baten van ecosysteemdiensten zijn, ondersteund door wetenschappelijk onderzoek steeds beter te
berekenen. Met i-Tree3) krijgen we op termijn een instrument in handen om de ecosysteemdiensten in geld
en effecten uit te drukken. Almere is intensief betrokken bij het landelijke i-Tree-overleg.
Almere is volop in beweging en de economische waarde van bomen mag geen belemmering vormen
voor de groei van de stad. Met andere woorden: intern sturen we geen rekeningen als er uitvoering
wordt gegeven aan de ontwikkelopgave. Als er bij het beheer van de stad of tijdens herinrichting
schade ontstaat aan bomen die we willen behouden, wordt de rekening wel gepresenteerd aan de
veroorzaker.
3.1.2 Diversiteit
Met het toepassen van verschillende boomsoorten vergroten we de groenbeleving in de straat, omdat
er variatie is in vorm en bloeiperiode. Ook kennen de diverse bomen een verschillende levensduur.
Bij variatie in boomsoorten in een straat worden bomen dus op andere tijdstippen vervangen waar
door minder vaak volledig “kale” woonstraten ontstaan.

Bomen versterken door variatie de beleving en verhogen de biodiversiteit in de stad.

In straten met dezelfde soort huizen kunnen verschillende bomen voor een eigen identiteit zorgen.
Toch hoeft dit niet in alle straten. Eenheid in boomsoort, vorm en grootte draagt bij aan de identiteit
van een gehele straat. In straten met verschillende typen woningen kan eenheid in bomen een extra
kracht zijn.

3) i-Tree is een rekenmodel waarmee de ecosysteemdiensten van bomen in geld uitgedrukt kunnen worden.
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Bomen bieden een voedselbron voor insecten en vogels. Met name de van nature in Nederland
voorkomende boomsoorten spelen hier een belangrijke rol in. Bomen die niet van nature in Neder
land voorkomen bieden op hun beurt extra variatie in beleving en maken het bomenbestand minder
kwetsbaar voor ziekten en plagen. Diversiteit in het bomenbestand is dus ook een waardevolle
aanvulling op de biodiversiteit. Inheemse boomsoorten zijn over het algemeen rijker aan insecten
dan uitheemse. Op een zomereik kunnen meer dan 400 verschillende soorten voorkomen, terwijl op
een valse acacia slechts twee insectensoorten voorkomen4). Vogels profiteren van de extra voedsel
bronnen en nestgelegenheid die de bomen leveren en dragen op hun beurt bij aan een gezond en
gevarieerd ecologisch stadsysteem. Boomstructuren helpen ook vleermuizen bij het navigeren van
rust- naar voedselgebieden.
Bij de boomsoortenkeuze letten we op de ecologische betekenis voor de biodiversiteit in de stad.
Het is belangrijk dat er voldoende inheemse bomen in Almere staan vanwege de meerwaarde voor
de biodiversiteit. Zolang bossen en parken vooral bestaan uit inheemse boomsoorten, kunnen we in
woonstraten kiezen voor meer afwisseling in zowel inheemse als uitheemse boomsoorten.
In een omgeving waar dat niet tot te veel hinder leidt, variëren we ook met bomen die eetbare of
siervruchten dragen.
3.1.3 Bijdrage aan de circulaire economie
Hout dat vrijkomt bij het beheer van bomen is een duurzaam geproduceerde en hernieuwbare
grondstof met oneindig veel toepassingsmogelijkheden. Almeerse bomen leveren een bijdrage aan
de productieve stad door een continue stroom aan duurzame grondstoffen.
Hout is veelzijdig. De hoogwaardige toepassingsmogelijkheden van hout worden zoveel mogelijk
benut. Denk hierbij aan hout voor de meubelindustrie of de bouwsector. Als de kwaliteit lager is kan
het hout gebruikt worden in de papier- of vezelindustrie. Als deze hoogwaardige toepassingen niet
mogelijk zijn, is hout geschikt voor energiewinning of compostering. Het streven is om de grondstoffen
lokaal in te zetten. Maar als hoogwaardige toepassingen buiten Almere mogelijk zijn, heeft dat de
voorkeur boven lokale laagwaardige verwerking als compostering of energiewinning.
4) Kennedy& Southwood, 1984
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Hout en vrijkomend snoeiafval hebben behalve duurzame
toepassingen ook een ecologische functie in de natuurlijke
kringloop. Dit betekent dat we bewust biomassa in de
vorm van hout of takken achterlaten op plekken waar dat
kan. Deze biomassa biedt leven en onderdak aan organis
men die belangrijk zijn voor een gezond ecologisch
systeem in de stad.
Almeers bomenregister
Momenteel is er een voorraad van circa 1.300 goed
verplantbare bomen beschikbaar, zoals lindes en platanen.
Deze zijn opgenomen in het Almeers bomenregister.
Om te komen tot een kwalitatief hoogwaardig bomenbestand, zullen soms bomen moeten wijken, om
de overgebleven bomen de ruimte te geven om groot en oud te worden. Door de vrijkomende bomen
te verplanten, kunnen we nieuwe gebieden aantrekkelijker maken en de weggehaalde bomen een
tweede leven geven zonder aan kapitaalvernietiging te doen.
De meerkosten voor het verplanten wegen steeds vaker op tegen
de uitgespaarde kosten voor het begeleiden van jonge bomen.
Bovendien is de toegevoegde waarde (de ecosysteemdiensten)
van een grote boom uit het bomenregister vele malen groter dan
die van een jonge boom. Ten slotte past het hergebruik van
bomen ook uitstekend in het gedachtegoed van de circulaire
economie. In eerste instantie lijken vooral de ontwikkelgebieden
veelbelovende locaties, maar ook tijdens groot onderhoud van
wijken of na verkeersschade heeft het planten van een boom uit
het Almeers bomenregister een directe meerwaarde. Op beperkte
schaal wordt al gebruik gemaakt van het bomenregister.
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De inzet van het Almeers Bomenregister heeft consequenties voor de kostenverdeling van de
grond- en beheerexploitatie en behoeft daarom nadere uitwerking. Deze actie is opgenomen in de
ontwikkelagenda.

3.2 VANUIT DE MENS
In de wijk en straat zijn de omwonenden de direct belanghebbenden. Het is vanzelfsprekend dat
bewoners participeren bij de inrichting en het beheer van hun straat, juist vanwege hun betrokken
heid. Bewonersparticipatie verrijkt de stad en vergroot het wijkgevoel.
Almere maakt een bewuste keuze voor het maken van echt contact. We verplaatsen ons in de
Almeerder en door bewoners te betrekken bereiken we meer. In een vroeg stadium vragen we om de
inbreng van de omgeving.

Samen met onze bewoners werken we aan de groene stad. We betrekken bewoners zoveel mogelijk bij keuzes rond bomen in hun omgeving. Daarbij gaan we in gesprek en combineren we de
inbreng van de omgeving met ons vakmanschap.

Bewoners kunnen vooraf meedenken als we aanpassingen in de straat gaan doen. Ze hebben invloed
op het resultaat, waardoor eigenaarschap en medeverantwoordelijkheid voor de eigen woonomge
ving ontstaan. Dit draagt bij aan een schone en prettige buurt. We maken bewoners ook bewust van
de positieve effecten van bomen die mede de keuze voor bepaalde soorten bomen bepalen.
Voor het inrichten van de eigen straat met bomen en groen, is het nodig om te weten wat wel en niet
mogelijk is. De gemeente zorgt daarom vooraf voor duidelijke uitgangspunten, met welke functies
rekening gehouden moet worden en wat de technische of financiële beperkingen zijn. Bijvoorbeeld
bij een afweging tussen een parkeerplaats of bomen tijdens een herinrichtingsproces, nemen we
argumenten van de bewoners mee in het besluit. Dit kan betekenen dat niet per definitie de
meerderheid bepaalt.
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3.2.1 Niveaus van participatie
Voor elke situatie hanteren we kaders en speelruimte; daarbinnen hebben de omwonenden invloed
en kunnen zij in meer of mindere mate hun leefomgeving meebepalen. Het gaat dan om het al dan
niet verwijderen van bomen, en het eventueel vervangen daarvan.
Bomen in een woonstraat hebben een directe relatie met het woongenot. Daarom krijgen bewoners
veel invloed op die omgeving. Voor de bomen op wijkniveau en stads- en stadsdeelniveau, zoals langs
wijkontsluitingswegen, fietspaden, watergangen, busbanen en dreven neemt de invloed van bewoners
af en stelt de gemeente uitgangspunten op.

Hoe dichter de bomen bij de woonomgeving staan, hoe groter de invloed van de Almeerder is.

De onderstaande participatietreden uit de Almeerse Participatienota hanteren we in het betrekken
van de omgeving.
1. Informeren
	Louter informatie geven is geen participatie. Toch vormt informeren de eerste trede van de
Almeerse participatieladder, omdat informeren bij participatie een cruciale stap is. Door tijdig
openheid van zaken te geven, kan veel onrust en onbegrip worden voorkomen.
2. Consulteren
	Consulteren is advies inwinnen, overleg plegen, raad vragen, raadplegen, beraadslagen, in de
arm nemen, te rade gaan bij, zich wenden tot. Dit gaat duidelijk een stap verder dan informatie
verstrekken en eventuele reacties aanhoren. Het vergt actief luisteren en de bereidheid de
verkregen input mee te wegen bij de besluiten.
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3. Meebepalen
	Meebepalen kan starten met een vorm van consulteren, waarna bewoners de mogelijkheid
hebben om mee te bepalen. Maar ook door als gemeente in gesprek te gaan met bewoners of
andere initiatiefnemers om hun initiatief uit te werken. Het kan hierbij gaan om co-creatie, actief
samen optrekken.

WEINIG INVLOED

INFORMEREN
BOMEN OP STADS- EN
STADSDEELNIVEAU
• ringwegen
• vaarten
• dreven
• grachten
• bossen en parken
• bijzondere bomen

VEEL INVLOED

CONSULTEREN
BOMEN OP
WIJKNIVEAU
• wijkontsluitingswegen
• fietspaden
• busbanen

Figuur 5: mate van invloed van de omgeving op de boomstructuur

MEEBEPALEN
BOMEN IN DE
WOONSTRAAT
- woonstraten
- woonerven
- hofjes
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3.2.2 Eenzijdig ingrijpen
Er zijn ook af en toe situaties waarbij wij als gemeente de buurt niet consulteren of de mogelijkheid
geven mee te beslissen. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin bomen een acuut gevaar vormen, de
gezondheidstoestand van bomen te slecht is of bij een veranderde inrichting zoals een verbreding van
een fietspad. De gemeente behoudt zich het recht voor om in deze situaties eenzijdig in te grijpen.
Wel proberen we steeds de omgeving tijdig te informeren, maar in urgente gevallen kan het mogelijk
zijn dat er geen gelegenheid is voor communicatie vooraf.
3.2.3 Zelfbeheer
Tot slot bestaat de mogelijkheid voor zelfbeheer. Buurtbewoners kunnen bijvoorbeeld straat-,
fruit- of vormbomen planten en verzorgen. Dat levert een positieve bijdrage aan de wijze waarop
mensen hun directe woonomgeving bekijken, ervaren en gebruiken. Bovendien zorgt zelfbeheer voor
variatie op de gemeentelijke groeninrichting en leidt het tot meer groen in de wijk. Om onduidelijk
heden in verantwoordelijkheden te voorkomen maken we vooraf duidelijke afspraken over de aanleg
en de instandhoudings- en onderhoudsplicht. Dit is altijd in overleg met de omgeving.

3.3 VANUIT DE BOOM
Naast de uitgangspunten vanuit de groene stad en de mens, hanteren we uitgangspunten vanuit de
boom. De boom stelt eisen aan de omgeving qua ruimte.
3.3.1 Ruimte
Elke boom in de straat heeft ruimte nodig om te groeien. Een boom die groot en oud kan worden
geniet de voorkeur boven een boom die klein blijft en minder oud wordt, vanwege de ecosysteem
diensten en de lagere beheerkosten. Grote bomen vragen veel ondergrondse en bovengrondse
groeiruimte, maar niet alleen een boom heeft ruimte nodig. De overige functies in de ruimte, zoals
bebouwing, parkeerplaatsen en kabels en leidingen leggen beslag op de beschikbare ruimte. Wat te
allen tijde voorkomen moet worden, is dat de boom onvoldoende ruimte krijgt, want het zijn juist die
bomen die overlast veroorzaken.
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Figuur 6: bomen in de openbare ruimte

Door van te voren na te denken over het ontwerp kunnen we de gevolgen van bodemdaling voor de
levensduur van de boom beperken. Door bij het ontwerp het advies en de praktijkervaring van de
boombeheerder te betrekken, wordt een duurzamer bomenbestand gecreëerd met meer effect voor
een groene en gezonde stad.
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3.3.2 Handboek Bomen
Bij het bepalen van geschikte groeiplaatsomstandigheden voor boomsoorten, maken de ontwerper en
de beheerder gebruik van het “Handboek Bomen” van het Norminstituut Bomen. Het handboek
hanteert heldere uitgangspunten voor de minimale afmetingen van de groeiplaats, afstand tot kabels
en leidingen et cetera.

3.4 VANUIT DE BEHEERDER
De gemeente Almere heeft ongeveer 115.000 straat- en laanbomen en rond 800 hectare aan bossen
en parken in beheer. Voor het behouden en versterken van het groene karakter van Almere is het
beheer en onderhoud van bomen gericht op een veilig en gezond bomenbestand. Functioneel, met een
lange levensduur en betaalbaar. Aspecten als (verkeers)veiligheid, (bio)diversiteit, beleving, beperking
van overlast et cetera worden bereikt door regelmatige verzorging en bomen in goede conditie.

We willen een bomenbestand met een lange levensduur dat veilig en gezond is.

Inspecteren
Boomeigenaren hebben een zorgplicht en moeten kunnen aantonen dat ze voldoende zorg hebben
besteed aan het onderhoud van bomen. Daarom controleren we regelmatig de bomen op veiligheid,
volgens de Visual Tree Assessment-methode. In Almere combineren we de veiligheidscontrole met de
onderhoudsinspectie en bepalen we tegelijkertijd de conditie van de boom. Dit zogeheten strategisch
bomenbeheer geeft inzicht in de langetermijn onderhoudsbehoefte. Dat doen we in een cyclus van
vier jaar.
Snoeien
Uit de onderhouds- en veiligheidsinspectie volgt de snoeibehoefte van elke boom. Het snoeien is er
op gericht om de bomen te begeleiden in hun ontwikkeling naar een gezonde en veilige boom.
Daarnaast voorkomt snoeien eventuele overlast.
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Planmatig onderhoud
Soms staan bomen zo dicht op elkaar dat ze elkaar beconcurreren om licht, waardoor er ongewenste
situaties kunnen ontstaan en ingrijpen noodzakelijk is. Denk daarbij aan risico op het afbreken van
de stam of het afstoten van takken (dood hout).
Als het noodzakelijk is om in te grijpen, verwijderen we meestal bomen volgens een patroon zodat de
overgebleven bomen meer groeiruimte krijgen. Een dergelijke ingreep verlengt de levensduur van de
bomen en zorgt ervoor dat een boomstructuur voor een lange periode gezond en veilig blijft.
Vervanging en groot onderhoud van woonwijken
Het onderhoud is erop gericht bomen zo lang mogelijk te behouden, maar op een gegeven moment
moet een boom verwijderd of vervangen worden. Of een boom vervangen wordt is afhankelijk van de
locatie en de beschikbare groeiruimte. In de aanloop naar het groot onderhoud van woonwijken
wordt bekeken of een gefaseerde aanpak mogelijk is om te voorkomen dat alle bomen in de wijk
tegelijk verwijderd worden. De technische en financiële consequenties van een gefaseerde aanpak
zijn als actie opgenomen in de ontwikkelagenda, hoofdstuk 5.
Ziektes en plagen
Bomen zijn levende organismen en er zijn verschillende ziektes en plagen die een bedreiging vormen
voor hun gezondheid. Voor parasitaire schimmels (zwammen) is er een duidelijke relatie tussen
vatbaarheid en gezondheid van de boom. Voor andere ziektes en plagen is die relatie er minder.
Soms moet een boom verwijderd worden om verspreiding van een ziekte te voorkomen. Daarnaast
zijn er plagen waar bomen zelf weinig last van hebben, maar die voor mensen hinderlijk kunnen zijn,
zoals de eikenprocessierups en spinselmot. Bestrijding vindt plaats in die gevallen waarbij de
gezondheid van de mens in het geding is.
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Bosplantsoen
Binnen het groenbeheer vormt het ‘bosplantsoen’ een bijzondere categorie. Dit beplantingstype
bestaat uit een mix van struiken en boomsoorten met veelal afscherming als functie. Bosplantsoen
kent afhankelijk van het gevoerde beheer, verschillende verschijningsvormen: van forse struik tot
boom. In het nog op te stellen Bomenbeheerplan wordt geschetst hoe we hier mee omgaan.
Bomenbeheerplan
Het bomenbeheerplan is voor de beheerder het instrument om op een planmatige wijze te werken
aan een veilig en gezond bomenbestand. De planmatige aanpak is daarbij gericht op de functie
vervulling en de kostenefficiëntie van de maatregelen, zowel op de korte als de langere termijn.
Met het Bomenkader als uitgangspunt, zal begin 2018 een actueel bomenbeheerplan worden
opgeleverd. Mochten er als gevolg van de uitwerking van de financiële paragraaf consequenties in de
sfeer van maatregelenkeuze of financiering duidelijk worden, dan betrekken we deze in de tussen
evaluatie van de bestuursopdracht beheer. Als onderdeel van de totale integrale afweging van het
beheer van de openbare ruimte.
Bosbeheerplan
Het onderhoud aan de bossen die in beheer van de gemeente Almere zijn, staat beschreven in het
bosbeheerplan. Het plan is een onderbouwing van de zorg die Almere besteedt aan haar bossen,
gericht op het duurzaam beheer hiervan.

Bomenkader

I 47

Bomenkader

4. WERKWIJZE GEMEENTE ALMERE
Onze inspanningen zijn gericht op het behouden en uitbouwen van de groene stad.
In het boombeheer is het voortdurend zoeken naar het compromis tussen de maximale opbrengsten
voor de groene stad, prettig wonen en duurzame condities voor de boom en het beheer. In de meeste
gevallen komen we er met de omgeving wel uit, maar soms leidt een verschil van inzicht (zowel
tussen gemeente en bewoners als tussen bewoners onderling) tot de nodige frustratie bij betrokkenen.
Om het positieve resultaat en het draagvlak te versterken, staat in dit hoofdstuk onze werkwijze
beschreven als uitwerking van de principes in het vorige hoofdstuk.

4.1 BOOMBESCHERMING
Voor de bescherming van bomen bestaan verschillende vormen. Hieronder een algemene toelichting
op de mogelijkheden.
Bomen kunnen worden beschermd op 3 niveaus:
• Wet natuurbescherming (vroegere Boswet)
• APV of afzonderlijke bomenverordening
• Beleidsaanpak
Bossen en bomenrijen buiten de contouren van de “bebouwde kom Boswet”, zijn beschermd binnen de
Boswet, die inmiddels is opgegaan in de Wet natuurbescherming, Terreineigenaren moeten kapaanvragen
melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De Wet natuurbescherming is gericht op
het in stand houden van de “houtopstand”. Voorbeelden in Almere zijn de gebieden Pampushout, grote
delen van Almere Hout, maar ook de bomen langs de Hoge ring. Voor deze gebieden kan de gemeente
niets regelen. Dat is namelijk al geregeld.
Voor de overige gebieden heeft een gemeente de mogelijkheid om bomen te beschermen met behulp van
een verordening, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening of een afzonderlijke bomenverordening.
Voor het kappen van een boom is dan een vergunning vereist.
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Bij de toepassing van beleidsregels kunnen dezelfde spelregels worden gehanteerd als voor een verordening. Het verschil zit voornamelijk in de juridische verankering. Bij een bomenverordening kan men op het
besluit een bezwaar indienen. Bij het model beleidsaanpak bestaat er geen formele mogelijkheid tot het
indienen van een bezwaar.
Onze werkwijze gaat uit van ‘werken aan de groene stad’ en ‘samenwerking centraal’. Zo geven we
invulling aan de groene en participerende stad. Het Bomenkader, door de gemeenteraad vastgesteld
als beleid, is ons eigen toetsingskader voor de uitvoeringsmaatregelen en voor de inhoudelijke en
procesmatige beoordeling als men het niet eens is met de maatregel of de procesaanpak.
Bomencommissie
Om tot een bevredigende oplossing of uitleg te komen is het van belang dat we in gesprek zijn. Daarbij
kan onafhankelijke deskundigheid behulpzaam zijn. Om die reden is het nuttig om een externe factor
in te bouwen, in de vorm van een bomencommissie. Deze kan in het besluitvormingsproces in
bepaalde situaties preventief adviseren en bezwaren wegnemen.
Bij eventuele indiening van een klacht kan de klachtencoördinator ook de bomencommissie horen. De
status van de bomencommissie verdient een nadere uitwerking, waarbij een keuze gemaakt moet
worden tussen een formele of een informele inrichting. De actie is opgenomen in de ontwikkel
agenda, hoofdstuk 5.
Geen bomenverordening
Het is niet wenselijk om een bomenverordening in te stellen, met daarin een kapvergunningen
systeem, waar bezwaar en beroep tegen open staat. Gezien de beleidsvrijheid die in deze materie
speelt, kunnen een bezwarencommissie en een rechter slechts marginaal toetsen terwijl de
inhoudelijke aard van de visie van de Almeerder wel gehoord en serieus genomen moet worden.
Bovendien is dan sprake van juridisering en is het in strijd met de algemene wens om zo veel mogelijk
te dereguleren. Met het instellen van een kapvergunningensysteem zou ten onrechte door de
gemeente de suggestie worden gewekt dat dit een goede oplossing is bij blijvende discussies met
en tussen bewoners.

Bomenkader

Verder is een kapvergunningensysteem met name bedoeld om het kappen van particuliere bomen te
reguleren. Maar daaraan is in Almere geen behoefte, aangezien de particuliere tuinen in Almere in
veel gevallen te klein zijn om bomen te bevatten die als drager van het groene karakter gezien
kunnen worden. Die functie wordt in deze stad ingevuld door de openbare ruimte.
Relatie met de Wet natuurbescherming
Vanaf 1 januari 2017 vervangt de nieuwe Wet natuurbescherming de Boswet. De Wet natuurbescher
ming regelt de bescherming van bossen en bomen, zowel vanuit het oogpunt van economische
waarde als natuurschoon. De gemeente stelt de grenzen van de ‘bebouwde kom’ bij besluit vast
(nu nog bebouwde kom Boswet, zie bijlage A). Het
instrumentarium bestaat uit een meldingsplicht,
herplantplicht en kapverbod. De beleidsuitgangs
punten van het Bomenkader zijn aanvullend op de
bomen en bossen die onder de Wet natuurbe
scherming vallen.
Het groene karakter is geborgd
De status van de hoofdboomstructuren en de
bossen en het Almeerse uitgangspunt ‘in elke
straat horen bomen’ zorgen er voor dat het groene
karakter van Almere geborgd is. Daarnaast werken
we aan een kwalitatief hoogwaardig bomenbestand
zodat bomen groot en oud kunnen worden. Als een
boom dood is of verwijderd moet worden en de
plek heeft voldoende groeiruimte, al dan niet
bewerkstelligd met behulp van slimme toepassin
gen, wordt de boom vervangen door een nieuw
exemplaar.
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4.2 HOE KOMEN AFWEGINGEN TOT STAND?
Ingrijpen in het bomenbestand doen we niet zomaar. We zijn ons bewust van de verschillende
belangen die spelen en die daarmee invloed hebben op de te maken keuzes.
We onderscheiden drie situaties waarbinnen afwegingen gemaakt worden:
• Bomen in bestaande situaties
• Herinrichting en werkzaamheden rond de boom
• Bomen in ontwikkelgebieden
Bij bomen in bestaande situaties gaat het in de meeste gevallen om een afweging naar aanleiding
van een melding van overlast. Bij herinrichting speelt onder meer de keuze tussen behoud of het
inspelen op veranderende wensen een rol. Nieuwe ontwikkelgebieden bieden een gelegenheid voor
het creëren van een gunstige uitgangssituatie voor een toekomstgericht bomenbestand.
4.2.1 Bomen in bestaande situaties
Bomen langs een dreef of een vaart hebben door hun grootte en ruimtelijke positie een andere
functie en belevingswaarde dan bomen in een woonstraat. Bij overlast gaan we bij bomen langs
dreven minder snel over tot ingrijpen dan bij bomen in woonstraten. In woonstraten kan meer
maatwerk geleverd worden zonder dat het belang van de groene stad geschaad wordt.
Het schema op de volgende pagina geeft de bandbreedte aan van de mate waarin de gemeente op
de situatie anticipeert.
Hoewel overlast heel vervelend is, gaat het algemeen belang voor de individuele overlast.

Bomen dragen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Daarom mogen ze in beperkte mate
overlast veroorzaken.
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INDIVIDUEEL
BELANG
OVERLAST BESTAANDE BOMEN
OVERLAST, (HER)INRICHTING

ZONNEPANELEN, BESTAANDE BOMEN

ZONNEPANELEN, (HER)INRICHTING

ALLERGIE, BESTAANDE BOMEN
ALLERGIE, (HER)INRICHTING

Figuur 7: het belang van de groene stad en het individu in relatie tot overlast

Meldingen of verzoeken om in te grijpen naar aanleiding van overlast worden altijd serieus genomen
en behandeld, maar niet vanzelfsprekend gehonoreerd. Toch zijn er vormen van overlast die maken
dat ingrijpen nodig is, waarbij aard en omvang van de overlast bepalend zijn. Wanneer er sprake is
van ernstige overlast, dan zoekt de beheerder samen met de bewoners naar een oplossing. Daarbij
wordt in eerste instantie gekeken of de overlast valt op te lossen of te verlichten zonder verwijdering
van de bomen. De functie en het algemeen belang van de boom worden bij de afwegingen betrokken.
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Figuur 8: Voorbeeld van afwegingen bij overlast

Vanuit kostenoogpunt zal de beheerder het verwijderen van een boom zoveel mogelijk laten samen
vallen met de onderhoudsplanning. Zo gaan we efficiënt om met de middelen en de vormen van
participatie. Om verschillende redenen kan er voor gekozen worden om hier vanaf te wijken, bijvoor
beeld bij ernstige overlast.
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Verschillende vormen van overlast
Overlast door bomen kan zich op verschillende manieren voor doen. In deze paragraaf geven we
enkele voorbeelden en mogelijke oplossingen.
Bladeren, zaden en vruchten
In de herfst kunnen vallende bladeren leiden tot ophoping, zowel in de openbare ruimte als op het
terrein van bewoners. Zaden van sommige bomen waaien met de wind mee en hopen zich op andere
plekken op. Andere bomen produceren zaden of vruchten die onder de boom blijven liggen. Deze
overlast is te verhelpen door de bladeren, zaden en/of vruchten op te ruimen, hetzij door particulieren,
hetzij door de gemeente. Overlast door bladeren, zaden en/of vruchten vormt voor de gemeente geen
reden om in te grijpen.
Honingdauw en vogeluitwerpselen
Sommige bomen zijn aantrekkelijk voor luizen die een plakkerige substantie (honingdauw) kunnen
afscheiden. Ook uitwerpselen van vogels in de bomen kunnen voor overlast zorgen. Dat is vooral bij
onder de bomen geparkeerde auto’s hinderlijk. Voor zowel honingdauw als vogeluitwerpselen geldt
dat het kan worden afgewassen. Overlast door honingdauw en vogeluitwerpselen vormen voor de
gemeente Almere geen reden om in te grijpen.
Lichttoetreding
In Nederland gelden geen wettelijke normen voor de bezonning van woningen en tuinen. In gevallen
waar de lichttoetreding beperkt is, gaat de gemeente in gesprek met de bewoner. De TNO-norm
bezonning (lichte norm5)) vormt het vertrekpunt van het gesprek om te bepalen in hoeverre een boom
de daglichttoetreding blokkeert en/of hoeveel daglicht er daadwerkelijk in huis treedt. Afhankelijk
van de situatie bepalen we of er al dan niet maatregelen getroffen worden.

5) TNO lichte bezonningsnorm: “Er is sprake van voldoende daglichttoetreding wanneer er sprake is van ten minste twee mogelijke
bezonningsuren per dag in de periode van 19 februari tot 21 oktober (gedurende 8 maanden) in de woonkamer.”
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Zonnepanelen/schotelantennes
Het plaatsen van zonnecollectoren of schotelantennes is voor de gemeente Almere geen reden om
bomen te verwijderen of ingrijpend te snoeien. De bewoner is namelijk zelf verantwoordelijk voor de
keuze van aanleg en de plaats van zonnepanelen en schotelantennes en kan rekening houden met de
langetermijneffecten van de omgeving, zoals de groei van een boom.
Schade door takken en wortels
Bij schade aan particuliere eigendommen als gevolg van takken en wortels, is het schaderecht uit het
Burgerlijk Wetboek van toepassing, met een verdeling van verantwoordelijkheden, afhankelijk van de
precieze situatie. Afgezien van de juridische kant kan de gemeente in uitzonderlijke gevallen bij
aantoonbare ernstige schade, de schade veroorzakende boomdelen of de boom zelf verwijderen.
In alle gevallen betrekt de gemeente tevens financiële overwegingen bij besluitvorming, prioriteit
stelling en planning.
Allergische reacties
Bij overlast door allergische reacties, gaan we terughoudend om met het nemen van maatregelen.
Alleen als er ernstige hinder is en er een aantoonbare relatie bestaat tussen gezondheidsklachten en
de allergene eigenschappen van de bomen in de directe omgeving, overwegen we maatregelen.
4.2.2 Herinrichting en werkzaamheden rond de boom
De stad is volop in beweging. De verschillende woonwijken van Almere worden eens in de 25 tot
35 jaar grootschalig opgeknapt, vaak met bodemdaling als centraal probleem. Tijdens dit groot
onderhoud houden wij rekening met de actualisatie van wensen en eisen die worden gesteld aan
de openbare ruimte, zoals de veranderende parkeernorm, ondergrondse afvalinzameling, et cetera.
Bij het groot onderhoud is er veel aandacht voor de wensen en aanbevelingen van bewoners.
Dat gebeurt onder de voorwaarden van de (technische) haalbaarheid, het draagvlak in de buurt en
het beschikbare budget.
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Bestaande bomen
Ten aanzien van het bomenbestand kijken we naar de bestaande kwaliteiten en wat de invloed van de
voorgenomen werkzaamheden is. Zo is het ophogen van woonstraten tot het oorspronkelijke niveau
vaak funest voor een bestaande boom. Daarnaast toetsen we het huidige bomenbestand aan een
aantal zaken:
• Wettelijke eisen (bijvoorbeeld afstand tot erfgrens)
• Ontwerprichtlijnen volgens het Handboek Bomen (bijvoorbeeld benodigde groeiruimte in relatie
tot boomgrootte)
• Technische eisen (bijvoorbeeld kwetsbare nutsvoorzieningen en bomen)
• Mogelijkheden tot verplanten
Nieuwe bomen
Bij herinrichting ontstaat vaak een mix tussen bomen die gehandhaafd kunnen blijven en nieuwe
bomen. Voor de nieuwe bomen gelden de randvoorwaarden zoals genoemd in 4.2.3 ‘Bomen in
ontwikkelgebieden.’
Werkzaamheden rond de boom
Naast bovengenoemde werkzaamheden zijn er talloze activiteiten waarbij gewerkt wordt in de
nabijheid van bomen. Het uitgangspunt is dat bomen in die situatie voldoende bescherming krijgen.
Soms zijn de werkzaamheden dusdanig van aard dat het behoud van de boom in het geding is. Om tot
een keuze te komen de boom te behouden of te verwijderen wegen we de boomwaarde af tegen de
kosten van de boomsparende maatregel.
Boomeffectanalyse
Bij grootschalige maatregelen zetten we een boomeffectanalyse in. Daarmee kunnen we beoordelen
of bomen bij (her)inrichting in de bestaande situatie kunnen blijven staan. Afhankelijk van de locatie
en het beschikbare budget bepalen we of de maatregelen die nodig zijn om de boom duurzaam te
behouden te verantwoorden zijn.
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Bij een boomeffectanalyse onderzoeken we of de aanwezige boom/bomen in de huidige verschijningsvorm
en op de huidige standplaats, in relatie tot de voorgenomen werkzaamheden, in het bouwproject of het
ontwerpplan duurzaam behouden kunnen worden.6)
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Figuur 9: Voorbeeld van afwegingen bij herinrichting

6) De boomeffectanalyse is als modelbeoordeling ontwikkeld door de Bomenstichting
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4.2.3 Bomen in ontwikkelgebieden
Bij de inrichting van ontwikkelgebieden benutten we de kans voor het leggen van een goede groen
inrichting van de wijk. Een belangrijk aandachtspunt bij het groenontwerp is de balans uitgeef
baar-openbaar. Daarom moeten we al in de planfase rekening houden met voldoende groene ruimte.
Voor de ontwikkelgebieden geldt de set randvoorwaarden:
• Wettelijke eisen (bijvoorbeeld afstand tot erfgrens)
• Ontwerprichtlijnen volgens het Handboek Bomen (bijvoorbeeld benodigde groeiruimte in relatie
tot boomgrootte )
• Technische eisen (bijvoorbeeld kwetsbare nutsvoorzieningen en bomen)
• Mogelijkheden tot verplanten
• Daarnaast houden we rekening met: voorkomen van allergieën, divers bomenbestand en de
potentie van zonnedaken
Bij de inrichting van een gebied wordt de expertise van de boombeheerder ingezet om te komen tot
geschikte groeiplaatsomstandigheden en boomsoortenkeuze. Eventuele beheerconsequenties van de
gemaakte keuzes worden vermeld in de beheerparagraaf voor de grondexploitatie.

4.3 COMMUNICATIE
Bij voorgenomen groenwerkzaamheden betrekken wij de omgeving.7) Hoe dichter bij de werk- en
leefomgeving van de bewoners, hoe meer wij rekening houden met hen en hoe groter hun inbreng zal
zijn. We hanteren hierbij de verschillende vormen van participatie uit de Participatienota.
4.3.1 Uitgangspunten
We willen samen met bewoners een groene stad creëren en behouden. Door echt contact te maken,
bijvoorbeeld in de vorm van bomenwandelingen, brengen we bewoners onderling en bewoners en de
gemeente bij elkaar. Zo komen we tot een goed en respectvol gesprek waarin, op basis van argumenten,
zowel de behoeften van bewoners als het vakmanschap van de gemeente tot hun recht komen.

7) Als richtsnoer hierbij worden de participatietreden van de Almeerse Participatienota gebruikt
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In de spelregels die we aan het begin van een communicatietraject bekendmaken, wordt duidelijk
gemaakt dat we luisteren naar de argumenten en deze afwegen, en dat een meerderheid niet per se
de doorslag hoeft te geven.
Uitgangspunten bij communicatie over bomen zijn:
• We zijn vooraf transparant over de mate van participatie die mogelijk is en wat bewoners van de
gemeente mogen verwachten.
• Als bomen verwijderd (moeten) worden zullen we uitleggen wat de reden daarvan is.
• We communiceren tijdig over ingrepen of voorstellen en geven mensen ruimschoots de gelegen
heid te reageren.
• We zijn vooraf duidelijk over de spelregels.
• We geven een goed beeld van voor- en nadelen, verschillende argumenten en de afwegingen die
we maken bij het behoud of verwijderen van bomen.
• We gaan graag in gesprek met bewoners, bijvoorbeeld ter plaatse met onze beheerders.
• Signalen en vragen nemen we serieus. We zoeken altijd naar de best passende oplossing voor
een situatie.
• Als men het uiteindelijk niet eens is met een beslissing, vermelden wij de mogelijkheden voor
het indienen van een klacht.
4.3.2 Mate van participatie en communicatiemiddelen
Per situatie bepalen we welke communicatiemiddelen het meest geschikt zijn; dat hangt onder meer
af van de betrokkenheid en schaalgrootte. Afhankelijk van het participatieniveau is het communicatie
traject intensiever. In de onderstaande figuur wordt per participatietrede een overzicht gegeven waar
in de communicatie de nadruk op ligt en welke communicatiemiddelen zich daarvoor lenen.
In het bomenbeheerplan zal de communicatieaanpak verder worden uitgewerkt voor de uiteen
lopende maatregelen.
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Figuur 10: aandachtspunten en communicatiemiddelen bij participatievorm

bewonersalternatief
Daarnaast is er ruimte voor een bewonersalternatief. Hoewel we vooraf afstemmen, is het denkbaar
dat de ontwerpvoorstellen bij herinrichting of vervanging onvoldoende aansluiten op de wensen van
de bewoners. Daarom is het mogelijk een tegenvoorstel te doen als dat past binnen aangegeven
kaders. Voor dit alternatief moet dan wel voldoende draagvlak zijn. We proberen de bewoners zoveel
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mogelijk mee te laten bepalen in hun directe woonomgeving. Toch zal de gemeente als verantwoor
delijke eigenaar het uiteindelijke besluit nemen.
4.3.3 Geen communicatie (vooraf)
Soms moet de gemeente acuut ingrijpen, bijvoorbeeld bij onveilige situaties. Daarnaast zijn er soms
technische redenen om in te grijpen, zoals verkeersveiligheid (uitzichthoeken) of schade aan nuts
voorzieningen. In deze situaties communiceert de gemeente niet vooraf en is er geen consultatie of
meebepalen mogelijk. Indien nodig wordt achteraf uitgelegd waarom er is ingegrepen.
Ook over snoeiwerkzaamheden met beperkte impact wordt niet gericht gecommuniceerd; deze zijn
onderdeel van het reguliere onderhoud. Wel is er op de website www.almere.nl/groen in algemene
zin informatie te vinden over het hoe en waarom van onderhoud aan bomen.
4.3.4 De valkuil van vakjargon
Het komt voor dat de beheerder en de omgeving een andere kijk hebben op wanneer een boom echt
een boom is. Denk bijvoorbeeld aan boomsoorten in een bosplantsoenvak (mix van struiken en
boomsoorten), die na een snoeibeurt binnen enkele jaren onbedoeld doorschieten tot meer dan
een hoge struik. Terwijl de beheerder het nog over struiken heeft, ziet de omgeving een boom.
Bij communicatie over onderhoudswerkzaamheden sluiten we aan op de beleving van de omgeving
en zal vakjargon vermeden worden of expliciet worden toegelicht.
4.3.5 Overige terreinbeheerders
Binnen de gemeente Almere zijn andere openbare terreinbeheerders actief. De grootste partijen zijn
Staatsbosbeheer, Flevolandschap, Rijkswaterstaat en de Provincie Flevoland. In situaties waarbij een
vooroverleg tussen gemeente en terreinbeheerder plaatsvindt, zal de gemeente adviseren over de
gewenste communicatievormen. Daarnaast zetten we vaak de gemeentelijke communicatiemiddelen
in om dit nieuws onder de aandacht te brengen en door te verwijzen. Hoewel deze terreineigenaren
zelf verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop zij communiceren, verzoeken wij hen de gemeentelijke
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lijn te volgen. Wij gaan met hen actief in overleg met het verzoek of zij zich in een convenant willen
committeren aan onze benaderingswijze.
4.3.6 De gemeente deelt kennis en goede voorbeelden
Het is belangrijk dat bewoners de waarde en positieve effecten van bomen beter leren kennen.
Het etaleren van goede voorbeelden en vakmanschap dragen bij aan de beeldvorming dat we actief
werken aan de groene stad en daar ook succesvol in zijn. De uitwerking hiervan is in de ontwikkel
agenda opgenomen.
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5. ONTWIKKELAGENDA
Ter ondersteuning van het Bomenkader staan in dit hoofdstuk de activiteiten beschreven die na de
vaststelling van het Bomenkader worden uitgewerkt.

BOMENCOMMISSIE
Een bomencommissie zal in het leven worden geroepen die op ieder gewenst moment in het proces
een advies kan leveren. De bomencommissie zal een inhoudelijke toegevoegde waarde hebben en
naar verwachting door de (deels) onafhankelijke samenstelling enige mate van gezag genieten.
Behalve de samenstelling van een bomencommissie, dient ook de status nader uitgewerkt te worden.
De keuze is een informele of een formele inrichting. Overigens zal inschakeling van de bomen
commissie niet voor iedere afzonderlijke boom hoeven te gebeuren. Het college zal in het tweede
kwartaal van 2017 een besluit nemen over de concrete inrichting van en opdracht aan de bomen
commissie.

GEFASEERDE AANPAK GROOT ONDERHOUD VAN WOONWIJKEN
De technische en financiële consequenties van een gefaseerde aanpak van het bomenbestand
vooruitlopend op het groot onderhoud van woonwijken, zal eind 2017 afgerond worden.

BOMENBEHEERPLAN
In relatie tot het nieuwe Bomenkader willen we ook het bomenbeheerplan actualiseren. Hierin zijn de
activiteiten voor het borgen van de groene stad uitgewerkt en vertaald naar een operationele aanpak
(inclusief onder meer communicatie en positionering symbolisch hergebruik van hout).
Het bomenbeheerplan zal een financiële paragraaf bevatten waarin bepaald wordt of de ambities in
overeenstemming zijn met de beschikbare middelen en welke (beheers)maatregelen al dan niet
nodig zijn om de balans in financiële zin te herstellen. De eventuele consequenties worden betrokken
bij de tussenevaluatie van de bestuursopdracht beheer. Tevens wordt in het bomenbeheerplan
een lijn uitgezet hoe we met het bosplantsoen omgaan. Begin 2018 zal het bomenbeheerplan
afgerond worden.
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BOSBEHEERPLAN
Het huidige bosbeheerplan wordt in 2017 geactualiseerd. Het bosbeheerplan beschrijft hoe we tot
structuurrijke en afwisselend opgebouwde (park)bossen kunnen komen.

HET ALMEERS BOMENREGISTER
De bestaande stad kan fungeren als kwekerij voor de ontwikkel- en grootonderhoud-gebieden.
Er zijn ca. 1300 goed verplantbare bomen beschikbaar die gebruikt kunnen worden en zo een directe
meerwaarde in de vorm van grote, goed onderhouden bomen bieden aan de stad. Het college zal in
het derde kwartaal een besluit nemen over de inzet van het Almeers Bomenregister.

VERHALEN, KENNIS EN GEGEVENS DELEN
Het is belangrijk dat bewoners de waarde en positieve effecten van bomen beter leren kennen.
Het etaleren van goede voorbeelden en vakmanschap dragen bij aan de beeldvorming dat we actief
werken aan de groene stad en daar ook succesvol in zijn. Voorbeelden zijn: een ‘google maps’ voor
bomen, benutten van social media, de bomenfilm, boomsafari’s et cetera. Dit is een doorlopende
activiteit.

BOMEN ALS MONUMENT
Een aanwijzing van bijzondere bomen in het kader van de monumentenverordening is een erkenning
van hun historische betekenis voor Almere. De monumentencommissie is, als onderdeel van de
monumentenverordening, in oprichting. Zodra de monumentencommissie is beëdigd, kunnen bomen
worden aangedragen. Organisaties als stichting Genootschap het Levende Huis en de Bomenstichting,
afdeling Almere kunnen bijdragen in het verzamelen en selecteren van de groene monumenten.
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CONVENANT COMMUNICATIE MET OVERIGE TERREINBEHEERDERS
De overige beheerders van de openbare ruimte in Almere vragen wij aan te sluiten op onze werkwijze
voor wat betreft participatie en communicatie. Wij hopen dit te kunnen bekrachtigen in een convenant
en af te ronden in het derde kwartaal van 2017.

WAARDE VAN HET GROEN (I-TREE)
i-Tree is een instrument om de ecosysteemdiensten die bomen leveren in geld en effecten uit te
drukken. We kunnen hiermee het verhaal illustreren van het belang en de waarde van de groene
stad. Almere neemt deel aan het landelijke i-Tree-overleg dat tot doel heeft het instrument geschikt
te maken voor toepassingen in Nederland. Het project bevindt zich nog in de opstartfase en er is nog
geen concrete planning.
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BIJLAGE A
KAART WET NATUURBESCHERMING

‘bebouwde kom’ Boswet

Toelichting
De nieuwe Wet natuurbescherming vervangt de Boswet. Het instrumentarium is van toepassing buiten de bebouwde kom en
bestaat uit een meldingsplicht, herplantplicht en kapverbod. De gemeente stelt de grenzen van de bebouwde kom bij besluit
vast (nu nog bebouwde kom Boswet). Deze grenzen kunnen afwijken van de bebouwde kom volgens de Wegenverkeerswet.
Voor de gebieden die binnen de bebouwde kom vallen is de Wet natuurbescherming niet van toepassing.
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