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In de tuin van mijn ouders stonden heel wat appel- en 
perenbomen. Als klein jongetje plukte ik daar de heerlijkste 
vruchten en ontstond bij mij de liefde voor bomen. Bomen 
die niet alleen vruchten bieden, maar ook bijdragen aan het 
beperken van de gevolgen van hittestress, wateroverlast, 
luchtverontreiniging en aan de CO2-opslag. De bomen die 
we samen moeten blijven koesteren omdat ze voor de 
natuur en voor ons zorgen en meehelpen in de strijd tegen 
klimaatverandering. 

Het is een uitdaging om de openbare ruimte zo goed 
mogelijk te voorzien van groen en bomen. Want Zaanstad 
gaat de komende jaren groeien van maar liefst 150.000 
naar 200.000 inwoners. Dit betekent dat er de komende 
jaren zo’n 20.000 woningen gebouwd worden. Daardoor 
ontstaat druk op de openbare ruimte en moeten we ook 
naar creatievere, duurzamere oplossingen kijken. 

De afgelopen jaren is het bomenbeleid vooral gericht 
geweest op het behouden van de waardevolle bomen in 
Zaanstad en het aantal bomen per inwoner. Dit leidt vooral 
tot het planten van veel kleine bomen. Maar het belang 
van bomen is in de afgelopen tien jaar veranderd en zal de 
komende tien jaar steeds belangrijker worden. Dit belang is 
namelijk niet alleen gericht op de stedenbouwkundige 
aankleding van Zaanstad. Door het benoemen van 
ecosysteemdiensten, kijken we meer naar de functionaliteit 
van de bomen en hoe we deze het beste kunnen inzetten 
om de leefb aarheid te vergroten. 

Met het bomenbeleidsplan ‘Bomen, De longen van de stad 
2020 – 2050’ is een nieuw tijdperk aangebroken. Verder 
kijkend dan alleen naar de vruchten die we kunnen plukken 
voor de korte termijn. Maar juist kijken naar de mate 
waarin onze bomen bijdragen aan een  gezond, aangenaam 
en aantrekkelijk leefk limaat in de stad.

Gerard Slegers
Wethouder Openbare Ruimte Gemeente Zaanstad, 
november 2020

Voorwoord 

Opmerking: 
Daar waar in dit beleid gesproken wordt over ‘de stad’ wordt bedoeld 
de stedelijke omgeving van Zaanstad. In het kader van stad versus 
landschap. Hiermee wordt uitdrukkelijk NIET de stad Zaandam 
bedoeld. 
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Ontwikkelingen

De leeftijdsopbouw van het bomenbestand in Zaanstad is 
niet homogeen. Na de Tweede Wereldoorlog waren bijna 
alle bomen uit Zaanstad verdwenen. Alleen bomen op 
begraafplaatsen en in parken zijn gespaard gebleven. In de 
periode tussen 1945 en 1975 zijn tijdens de wederopbouw in 
Zaanstad veel bomen geplant, vooral veel snelgroeiende 
soorten als populier, wilg en berk. Aangezien deze soorten 
een relatief korte levenscyclus (35-40 jaar) hebben, zijn 
deze bomen na 1975 voor een groot deel vervangen voor 
soorten met een langere levenscyclus, zoals eik, iep, es, 
plataan en esdoorn. In een hoog tempo zijn in deze periode 
veel bomen geplant, vaak onder slechte omstandigheden 
(onvoldoende ruimte en zonder voeding). In de 
leeftijdsopbouw van het bomenbestand  van Zaanstad 
(fi guur 1) is te zien dat circa 35-40% van het huidige 
bomenbestand in deze periode is geplant. 

Kenmerkend voor Zaanstad is dat het gebouwd is op het 
veen, hierdoor zakt het maaiveld langzaam. En met enige 
regelmaat dient het maaiveld opgehoogd te worden. De 
meeste bomen zijn niet bestand tegen deze ophoging van 
het maaiveld. In de afgelopen jaren hebben in de 
naoorlogse woonwijken veel van deze ophogingen 
plaatsgevonden. Veel bomen zijn hierdoor in de afgelopen 
jaren vervangen en veel bomen zullen in de toekomst nog 
vervangen worden vanwege de ophoging van het maaiveld. 
Bij het planten van nieuwe bomen wordt een goed plantgat 
gemaakt (voldoende ruimte en voeding) en wordt rekening 
gehouden met toekomstige ophogingen.

Zaanstad had in 2009 ongeveer 60.000 publieke bomen. 
Met een inwoneraantal van 144.000 was dit ruim boven 
het in 2009 gestelde doel van 0,4 bomen per inwoner. Met 
de groei van het aantal inwoners en de uitbreiding van de 
stedelijke bebouwing, staat deze norm onder druk. Door 
middel van het strikt opleggen van een herplantplicht, is 
het aantal stadsbomen ondanks deze ontwikkelingen 

In de openbare ruimte nemen bomen een belangrijke plaats in. Bomen 
dragen in zeer grote mate bij aan de leefb aarheid van Zaanstad en zorgen 
voor een gezonde leefomgeving. Bomen geven structuur aan de stad en 
dragen zorgen voor ruimtelijke kwaliteit in de stad, die in contrast staat met 
de ruimtelijke kwaliteit van het open veenweidegebied buiten de stad. Dit 
bomenbeleidsplan richt zich op de bomen binnen de bebouwde kom en de 
bijdrage die bomen leveren aan een gezond leefk limaat in Zaanstad.  

Inleiding

constant gebleven. Dit zegt overigens niets over de 
kwaliteit en omvang van de bomen en het heeft bovendien 
geleid tot het planten van meer kleine bomen. Dit 
bomenbeleid  heeft als uitgangspunt om te sturen op 
kwaliteit in plaats van kwantiteit. De norm van 0,4 bomen 
per inwoner wordt vervangen door de norm van 20% 
kroonoppervlakte in de wijk. Op deze manier wordt een 
grote boom vervangen door een boom die in de toekomst 
ook groot kan worden of door meerdere kleinblijvende 
bomen.

Tot slot is hebben we te maken met een veranderend 
klimaat. Bomen spelen een belangrijke rol bij het inrichten 
van een klimaatbestendige openbare ruimte. Aangezien 
grote bomen meer eff ect hebben op het klimaat dan kleine 
bomen, is dit bomenbeleid erop gericht om bomen ouder 
en groter te laten worden. En wordt het planten van 
bomen in het kader van wateroverlast, vermindering van 
hittestress, CO2-opslag, fi jnstofreductie, biodiversiteit en 
gezondheid nader uitgewerkt in dit bomenbeleid.

Figuur 1: Leeftijdsopbouw bomen in Zaanstad
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Doelstelling

Met dit bomenbeleidsplan wordt gestreefd naar een 
kwalitatief hoogwaardig bomenbestand, waarbij 
geïnvesteerd wordt in het behouden van waardevolle 
bomen en het versterken van structuren met als doel  
‘Zaanstad te laten groeien tot een gezonde, leefb are stad in 
2050’.

Uitgangspunten hierbij zijn:
1. behouden: bestaande bomen behouden;  
2. versterken: huidige boomstructuur versterken;
3. investeren: Investeren in kwaliteit. 
 ·

Behouden
Door het belang van (grote) bomen duidelijk te maken en 
de waarde  van de bomen te bepalen, wordt de 
bescherming van de bomen in Zaanstad vanzelfsprekender. 
Dit draagt bij aan het ouder en groter worden van de 
bomen in Zaanstad, waardoor deze bomen een grotere 
bijdrage leveren aan een gezonde de woon- en 
leefomgeving. In paragraaf 4.5 is een toetsingskader 
opgenomen om, bij een vergunningsaanvraag voor het 
kappen van boom, een heldere belangenafweging te maken 
waarbij ook de waarde van de boom wordt bepaald. 

Versterken 
Het boomstructuurplan van Zaanstad is opgenomen in dit 
bomenbeleidsplan. Hierin wordt direct zichtbaar waar de 
bomen ontbreken. Door het toevoegen van grote bomen 
langs de hoofdstructuren van de stad, wordt de 
leefb aarheid en herkenbaarheid in de stad versterkt. In de 
wijken wordt de wijkboomstructuur versterkt met het 
planten van kleinere bomen. Hierbij is het kiezen van de 
juiste boom op de juiste plek van belang. 

Investeren
In het bomenbeleidsplan staat kwaliteit voor kwantiteit. Er 
wordt niet meer gekeken naar het aantal bomen per 
inwoner, maar er wordt gestreefd naar een oppervlakte 
kroonbedekking (canopy) van de openbare ruimte van 
minimaal 20%. Bij het aanplanten van bomen zal daarom 
geïnvesteerd moeten worden in goede 
groeiomstandigheden, waarbij naast hoogwaardig 
plantmateriaal ook voldoende ruimte en voeding voor de 
boom beschikbaar is. Het streven hierbij is om bomen 
gezond ouder te laten worden.

Leeswijzer

Het bomenbeleidsplan bestaat uit vier onderdelen. In 
vragen samengevat is de indeling als volgt:
1. Waar staat Zaanstad nu?
2. Wat wil Zaanstad bereiken?
3. Hoe kan dat gerealiseerd worden? 
4. Wat gaat dat kosten?

Waar staat Zaanstad nu?
In de inleiding wordt de aanleiding voor de koerswijziging 
van het bomenbeleid 2009 geschetst. Daarnaast wordt de 
link gemaakt met reeds vastgestelde beleidsstukken. 
In de inleiding wordt teruggeblikt op het 
‘Bomenbeleidsplan’ (2009) en wat de huidige stand van 
zaken is met betrekking tot het bomenbestand. In 
hoofdstuk 1 wordt vanuit de zes strategische opgaven 
gekeken naar de bomen in Zaanstad. Per opgave worden de 
belangrijkste aandachtspunten weergegeven en in het kort 
uitgewerkt. Hoofdstuk 2 geeft  het kader aan voor het 
bomenbeleidsplan  vanuit het in 2018 door de Raad 
vastgestelde Groen- en waterplan. Hierin wordt per 
kernwaarde weergegeven wat het ambitieniveau is van het 
Groen- en waterplan met betrekking tot de bomen. 

Wat wil Zaanstad bereiken? 
In het ‘Bomenbeleid 2020’ (hoofdstuk 3) worden aan de 
hand van het doel ‘Een leefb aar Zaanstad in 2050’ vijf 
heldere ambities neergezet. Deze worden vertaald worden 
naar concrete maatregelen. Deze maatregelen zijn getoetst 
middels een enquête. Een verslag van deze enquête is 
opgenomen in bijlage A. 

Hoe kan dat gerealiseerd worden? 
De speerpunten van het bomenbeleid zijn opgenomen in 
hoofdstuk 4 van het bomenbeleid. Hierin worden de 
ambities (hoofdstuk 3) vertaald naar concrete 
meetinstrumenten, waarna deze meetinstrumenten nader 
zijn uitgewerkt. Daarnaast is in hoofdstuk 5 opgenomen 
welk eff ect dit heeft op de inrichting van de openbare 
ruimte en in hoofdstuk 6 hoe dit juridisch is verankerd. 

Wat gaat dat kosten?
In hoofdstuk 7 wordt een overzicht gegeven van de 
beschikbare fi nanciële middelen om dit te realiseren.  
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In de ‘Omgevingsvisie Zaanstad’ is een zestal strategische opgaven 
opgenomen, te weten duurzaamheid, gezondheid, kansengelijkheid, 
verstedelijking, veiligheid en economie. Deze zes opgaven zijn de leidraad 
voor het integraal ontwikkelen van nieuw beleid binnen Zaanstad. In fi guur 2 
is per opgave aangegeven welke thema’s een raakvlak hebben met het 
bomenbeleid. In dit hoofdstuk worden de zes opgaven uit de omgevingsvisie 
beknopt weergegeven, waarna wordt beschreven wat het raakvlak van de 
opgave is met de bijbehorende het thema’s. In de ‘Omgevingsvisie Zaanstad’ 
is aan de zes opgaven de ondergrond toegevoegd. In het ‘Bomenbeleid 2020’ 
is ervoor gekozen om de ondergrond mee te nemen in het thema 
verstedelijking. 

1 De zes strategische opgaven in het   
 bomenbeleid

Figuur 2: Strategische opgaven in relatie tot het Bomenbeleid
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1.1 Duurzaamheid: 

CO2-neutraal in 2040

Het is tijd om in Zaanstad alle zeilen bij te zetten en de 
uitstoot van CO2 te verminderen. Dat begint bij de 
energietransitie naar duurzame brandstof. Ook in de 
productie liggen kansen als afval gebruikt kan worden als 
grondstof. Bij de inrichting van Zaanstad moeten we 
nadenken over risico’s die het veranderende klimaat met 
zich meebrengt, zoals hitte en extreme regenval. En 
natuurlijk pakken we vaker de fi ets of het openbaar 
vervoer. (uit: Thema’s Omgevingsvisie Zaanstad)

CO2-opslag
Bomen nemen CO2 op en geven zuurstof af. De CO2 wordt 
opgeslagen in de takken, bladeren en stam van de boom. 
Hoe ouder en hoe groter de boom, hoe meer CO2 hij 
opneemt. Op het moment dat een boom doodgaat of 
gekapt wordt, houdt de boom de CO2 nog steeds vast. 
Deze komt bij het natuurlijke verrottingsproces langzaam 
vrij en gaat deels een verbinding aan met de bodem. Bij 
verbranding komt de CO2 direct vrij. Bij hergebruik van 
gekapt hout, bijvoorbeeld voor palen, banken enzovoort 
blijft de CO2 nog lang opgeslagen. Met de toename van het 
aantal grote bomen (fi guur3), en oude bomen in Zaanstad, 
wordt CO2 langer vastgelegd.  

Wateroverlast
Als gevolg van de klimaatverandering zullen er steeds 
vaker extreme hoeveelheden neerslag vallen. Hierdoor kan 
wateroverlast ontstaan. Door water te buff eren en 
vertraagd af te voeren, kan een deel van de overlast 
gereguleerd worden. Grote bomen dragen hieraan bij. Met 
hun blad vangen ze veel regenwater op. Een deel van dit 
water verdampt vanaf het blad en een deel komt in een 
later stadium op de grond terecht. Daarnaast nemen 
bomen veel water op om te verdampen. 

Hittestress
Een ander klimaatverschijnsel is de toenemende warmte, 
die hittestress veroorzaakt. Bomen geven door schaduw en 
verdamping van water een sterk verkoelend eff ect. 
Hierdoor kan het onder een boom 8 tot 12oC koeler zijn dan 
wanneer er geen bomen staan. Op warme dagen zijn 
parken en plantsoenen verkoelende plekken. Door het 
planten van bomen kunnen meer koele plaatsen gecreëerd 
worden en worden voorzieningen via een koele route 
bereikbaar. Door het onderling verbinden van de koele 
plekken, wordt het eff ect van de koele plek vergroot.

Biodiversiteit
Door de klimaatverandering veranderen de 
leefomstandigheden voor fl ora en fauna. Als gevolg van 
droogte (hitte) en wateroverlast kan de conditie van 
bomen verminderen. Ziekten en plagen kunnen daarvan 
profi teren. Het is dan ook van belang dat Zaanstad 
beschikt over een divers sortiment aan bomen. Hierdoor 
neemt het risico op ziekten en plagen af en neemt het 
aantal fl ora- en faunasoorten toe. Bomen dienen als 
schuilplek, verbindingsroute of nectarplant voor 
verschillende soorten. Dit bevordert de biodiversiteit.

Figuur 3 Grote bomen hebben meer effect
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1.2 Gezondheid: de stad nodigt uit 
tot gezond leven

Een gezonde stad is een stad met gezonde lucht, gezond 
water en een goede bodemkwaliteit. Een stad zonder geur- 
en geluidsoverlast. Bestand tegen extreme uitspattingen 
van het klimaat zoals hitte en regenval. Een gezonde stad 
is ook een stad die mensen ondersteunt om gezond te 
leven, waar mensen kunnen bewegen en elkaar kunnen 
ontmoeten. Een gezonde stad is vooral ook een stad waar 
mensen voor elkaar zorgen, waar ze zich veilig voelen, 
waar sociale verbanden gekoesterd worden en ouderen 
niet vereenzamen. (fi guur 4 uit: Thema’s Omgevingsvisie 
Zaanstad)

Luchtkwaliteit
Bomen hebben een positief eff ect op de luchtkwaliteit. 
Aangetoond is dat in parken waar veel bomen staan, de 
luchtkwaliteit beter is dan in de omliggende woonstraten. 
Bomen nemen CO2 op en ze vangen fi jnstof af met hun 
bladeren. Door bomen op de juiste wijze aan te planten 
langs de verkeersaders in de stad, kan de verspreiding van 
fi jnstof en geluid in de naastgelegen woonwijken beperkt 
worden. Minder fi jnstof in de lucht is beter voor de 
gezondheid.

Bewegen
Algemeen bekend is dat bewegen goed is voor de 
gezondheid. Je wordt er fi tter door en vermindert de kans 
op overgewicht. Sport, spel en bewegen kan in 
georganiseerd verband op een sportcomplex worden 
beoefend, maar steeds vaker wordt dit ook in 
groepsverband (of individueel) in de openbare ruimte 
beoefend. Indien er voorzieningen als parken, fi ets- en 
wandelpaden of sportvoorzieningen in de openbare ruimte 
aanwezig zijn, vinden activiteiten als wandelen, fi etsen, 
hardlopen, freerunning en bootcamp vaak plaats in de 
directe omgeving. Een boomrijke, groene omgeving nodigt 
uit tot bewegen in de openbare ruimte.  

Stressreductie
Onderzoek heeft aangetoond dat natuur in de stad werkt 
als een vluchtheuvel voor de geest. Bomen en groen 
ontspannen de geest en reduceren sociale stress. Hoe meer 
groen in de omgeving, hoe beter mensen kunnen omgaan 
met stressvolle ervaringen. Het fi etsen en wandelen in een 
groene omgeving heeft een zeer groot eff ect op het 
reduceren van sociale stress en stressgerelateerde 
aandoeningen als burn-out, angststoornissen en depressie. 
Het hebben van groene fi ets- en wandelroutes is dus niet 
alleen van belang voor het stimuleren van beweging, maar 
is ook voor het geestelijk welzijn erg gezond. 

Sociale cohesie
Als de sociale samenhang in een wijk of buurt hoog is, 
heeft dit een positieve invloed op de gezondheid. 
Ontmoetingsplekken binnen de wijk kunnen deze sociale 
samenhang versterken. Wanneer deze ontmoetingsplekken 
in het groen zijn aangelegd, heeft dit een nog groter eff ect. 
Om een gezonde leefomgeving te creëren, is het van 
belang dat er groene verblijfsplekken zijn, waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten. Dit bevordert het 
maatschappelijk participeren en vermindert het gevoel van 
eenzaamheid. Voor een groter eff ect is het van belang dat 
bijvoorbeeld parken en plantsoenen op loopafstand te 
bereiken zijn. 

Figuur 4 Zaanse Visie op Gezondheid
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1.3 Kansengelijkheid: sterke wijken 

en talentontplooiing 

Een belangrijke sleutel voor sterke wijken is de 
aanwezigheid van goede openbare ruimte, voldoende en 
goede voorzieningen en bedrijvigheid. Mensen met 
verschillende achtergronden, opleidingen, leeftijden en 
leefstijlen moeten zich er thuis voelen. Daarnaast weten 
we dat een goede opleiding de kansen in het leven 
vergroot. Daarom is een goede startpositie voor kinderen 
essentieel om ieders talent te ontwikkelen. Iedereen in 
Zaanstad moet mee kunnen doen. (uit: Thema’s 
Omgevingsvisie Zaanstad)

Ontmoeting in het groen
Ontmoetingen tussen verschillende culturen en 
opleidingsniveau’s bevorderen de sociale samenhang in een 
wijk. Groene verblijfplaatsen als parken en plantsoenen 
bevorderen deze ontmoetingen in de openbare ruimte. In 
de groenarme wijken is minder ruimte voor deze sociale 
ontmoeting. Het hebben van kleinschalige groene 
ontmoetingsplekken is dan ook extra belangrijk in het 
kader van kansengelijkheid. Daarnaast is het belangrijk dat 
er in groenarme wijken mogelijkheden zijn om groene 
verblijfsplekken binnen de wijk en in andere wijken te 
bereiken via ‘groene routes’. 

Samen spelen
Voor kinderen is spelen in het groen zeer belangrijk. Spelen 
versterkt de ontwikkeling van hun hersenen, bevordert de 
motoriek en vermindert de gevoeligheid voor 
omgevingsprikkels. Voor de creatieve ontwikkeling is het 
(ongestructureerd) spelen in bijvoorbeeld park of 
plantsoen ook van belang voor de ontwikkeling. Kinderen 
die opgroeien in een groene omgeving hebben daardoor 
betere kansen. In een wijk dienen voldoende en gevarieerde 
groene plekken te zijn om te spelen. Speelplekken dienen 
dan ook zo veel mogelijk een groene aankleding te krijgen.

Educatie
Ook op schoolpleinen wordt veel gespeeld door de 
kinderen. Groene schoolpleinen hebben een positief eff ect 
op de leerprestaties van kinderen. Tijdens de pauze herstelt 
het concentratievermogen van de kinderen beter door het 
rustgevende eff ect van het groen en wordt 
ongestructureerd spelen gestimuleerd, wat in contrast 
staat met de gestructureerde lessen in het klaslokaal. Door 
het planten van bomen op en/of bij schoolpleinen wordt 
ook de hittestress gereduceerd, wat eff ect heeft op 
leerprestaties. Het aanleggen van bijvoorbeeld een ‘tiny 
forest’, schooltuinen of voedselbossen draagt niet alleen 
bij aan de biodiversiteit, maar biedt mogelijkheden voor 
theorie- en praktijklessen in biologie. En draagt bij aan de 
kennis van kinderen over de natuur.
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1.4 Verstedelijking: Groei met 

Kwaliteit

Zaanstad gaat de komende jaren groeien met circa 50.000 
inwoners. Dit komt neer op zo’n 20.000 woningen. Groei 
betekent een groter beslag op de beschikbare boven- en 
ondergrondse ruimte, op de bestaande voorzieningen en op 
verkeersverbindingen. Het is daarom belangrijk om de 
bestaande woningen en voorzieningen te verbeteren en 
tegelijkertijd nieuwe toe te voegen die de bestaande stad 
aantrekkelijker maken en aansluiten bij de wensen van de 
bewoners. (uit: Thema’s Omgevingsvisie Zaanstad)

Verdichting
Met een verwachte toename van 50.000 inwoners wordt 
de druk op de bestaande groenvoorziening (zoals parken, 
speelplaatsen en sportparken) groter. Om de leefb aarheid 
van de stad te waarborgen, is het van groot belang dat de 
beperkt beschikbare openbare ruimte kwalitatief 
hoogwaardig wordt ingericht. Voor de leefb aarheid is het 
wenselijk dat ook in de verdichte gebieden voldoende 
groene openbare ruimte beschikbaar is. Daar waar deze 
ruimte ontbreekt, dient een goede (groene) verbinding 
gerealiseerd te worden naar reeds bestaande groene 
verblijfsruimtes in de stad en natuur en recreatiegebieden 
buiten de stad. De gebruiksdruk op bestaande 
verblijfsruimtes mag niet te hoog worden.

Woon- en leefomgeving  
Om van de ene plek naar de andere plek te komen, 
verplaatsen we ons (bijna) dagelijks door stad. We gaan 
naar het werk, school, familie of vrienden of andere 
(sociale) voorzieningen. Hiervoor is in de openbare ruimte 
een netwerk aangelegd van wegen, fi etspaden en 
voetpaden. Bij het inrichten van de stad en het ordenen van 
al deze functies worden de bomen geplaatst zodat er een 
duidelijke ruimtelijke structuur ontstaat in de stad. Langs 
de hoofdroutes worden met name grote bomen geplaatst 
en in de woonbuurten, waar de gebruiksfuncties meer 
gevarieerd zijn, staan kleinere bomen. Bomen spelen een 
belangrijke rol bij de oriëntatie in de stad en helpen de 
inwoners zich gemakkelijker te oriënteren in de stad (way 
fi nding).

Kabels en leidingen in de ondergrond
Niet alleen de ruimte bovengronds is schaars, ondergronds 
is die misschien nog wel schaarser. Als gevolg van de vele 
kabels en leidingen die in de grond liggen, is er vaak (te) 
weinig groeiruimte voor bomen. Met de verdichting van de 
stad en de energietransitie (smart city) komen er nog meer 
kabels en leidingen in de grond te liggen. Om ook ruimte 
voor bomen over te houden, dienen de kabels en leidingen 
beter geordend te worden en bij de integrale 
driedimensionale aanpak bodem dient, met name voor het 
realiseren van bomen langs de doorgaande wegen, ruimte 
gereserveerd te worden voor het boomtracé.
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1.5 Veiligheid: Droge voeten en 
veilige straten

Als we Zaanstad veilig willen maken, moeten we aan veel 
verschillende aspecten denken. Van bescherming tegen 
gevaarlijke stoff en, voorkomen van wateroverlast en 
brandveiligheid tot het zo veilig mogelijk inrichten van 
onze wegen. Als mensen zich veilig voelen op straat, dan 
kunnen ze meedoen. Dat gevoel kan groter worden door te 
zorgen voor open wijken waarin weinig verborgen gaat en 
mensen elkaar kennen en ontmoeten in de openbare 
ruimte. (uit: Thema’s Omgevingsvisie Zaanstad)

Ondergrondse doorwortelbare ruimte
Om de veiligheid van bomen te garanderen, is het van 
belang dat de bomen op de juiste wijze aangeplant en 
onderhouden worden. Bij aanplant dient er voldoende 
ondergrondse doorwortelbare ruimte gereserveerd te 
worden, zodat de boom zijn (stabiliteits)wortels kan laten 
groeien. Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de 
omgeving van de boom, mogen de (stabiliteits)wortels niet 
beschadigd worden. Als de boomwortels bij 
werkzaamheden beschadigd raken, kan de boom instabiel 
worden en kan de veiligheid in het geding komen. Ook de 
grondwaterstand is van grote invloed op de beschikbare 
ondergrondse ruimte en kan de stabiliteit van de boom 
sterk beïnvloeden. Bij een te hoge grondwaterstand 
(minder dan 0,4 m beneden maaiveld) worden er geen 
bomen op deze plek geplant.

Storm(schade)
Tijdens storm kan de aanwezigheid van grote bomen in de 
directe leefomgeving een gevoel van onveiligheid geven. 
Wanneer bij een storm bomen omvallen, wordt dit gevoel 
van onveiligheid versterkt. Dit gevoel is in de meeste 
gevallen onterecht. Door de bomen goed te onderhouden 
en regelmatig te controleren op de veiligheid, kan het 
omvallen van bomen bij storm en bijkomende stormschade 
voor een groot deel voorkomen worden. Uitsluiten dat er 
af en toe takken zullen afb reken of dat bomen omwaaien, 
is onmogelijk; niet alle gebreken zijn altijd vooraf zichtbaar. 
Door tijdens werkzaamheden zorgvuldig met bomen om te 
gaan, regelmatig onderhoud uit te voeren en te controleren 
op gebreken, wordt de kans op stormschade tot een 
minimum beperkt.

Sociale veiligheid
Bomen kunnen ook van invloed zijn op de sociale veiligheid 
in Zaanstad. Bomen met een dichte kroon kunnen zorgen 
voor donkere plekken. In de parken kan ook de visuele 
afb akening door de heesterbeplanting een onveilig gevoel 
versterken. Bij de inrichting van de openbare ruimte is het 
dan ook van belang dat de plaatsing van bomen en 
lichtmasten goed op elkaar afgestemd wordt. De lichtmast 
mag bijvoorbeeld niet in de kroon van de boom geplaatst 
worden. In parken is de veiligheid niet altijd op te lossen 

door het plaatsen van openbare verlichting. Het voorzien in 
een alternatieve, sociaal veilige route is een beter 
alternatief. 
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1.6 Economie: diverse economie en 

voldoende werkgelegenheid

De economie groeit weer, maar niet iedereen profi teert van 
deze groei. Zaanstad kent vooral traditionele industrie, 
waarvan de voedselindustrie wereldfaam heeft. Er liggen 
kansen voor nieuwe innovatieve bedrijven die bijdragen aan 
de energietransitie en een circulaire economie. Ook liggen 
er kansen voor andere typen bedrijven, bijvoorbeeld in het 
toerisme en de kennisindustrie. Meer variatie maakt de 
economie sterker. (uit: Thema’s Omgevingsvisie Zaanstad)

Bedrijventerreinen
 Verschillende studies hebben aangetoond dat een groen 
bedrijventerrein de economische waarde van een bedrijf 
verhoogt. De waarde van de grond en het vastgoed stijgt 
en het vestigingsklimaat verbetert. Ook wordt groen 
steeds vaker ingezet als ‘unique selling point’ voor een 
duurzame uitstraling. Ook voor de verbetering van de 
werkomgeving levert een groen bedrijventerrein een 
positieve bijdrage, de productiviteit gaat omhoog en 
ziekteverzuim daalt (met name stressgerelateerd). 
Bovendien heeft groen een positieve uitwerking op het 
aantrekken van personeel en bezoekers. Het (stimuleren 
van het) planten van bomen op industrieterreinen draagt 
dan ook bij aan een gunstig vestigingsklimaat voor 
duurzame bedrijven. In de bermen van de wegen en op de 
(private) parkeerterreinen van bijvoorbeeld de grote 
winkelketens, is op de bedrijventerreinen veel winst te 
behalen.

Vestigingsklimaat
Een groene, boomrijke buurt wordt als een fi jne 
woonomgeving ervaren. Woningen in groene, boomrijke 
buurten verkopen daardoor beter dan soortgelijke 
woningen in de groenarme buurten. Ze zijn duurder en 
staan korter in de verkoop. Ook wanneer er een park of 
plantsoen in de directe woonomgeving ligt, stijgt de 
waarde van de woningen. Het vestigingsklimaat van 
buurten met veel grote bomen is beter. Ook draagt een 
boomrijke, groene leefomgeving bij aan de sociale 
verbondenheid met de woonomgeving, waardoor ‘nieuwe 
inwoners’ zich sneller hechten en langer in Zaanstad zullen 
blijven wonen.

Recreatie
Het kunnen recreëren in de directe woonomgeving is een 
belangrijke factor voor de leefb aarheid van de stad. Daarbij 
maakt het recreëren in de openbare ruimte een sterke 
opmars. Steeds meer bedrijven spelen hier actief op in en 
gebruiken de recreatieve waarde van de openbare ruimte 
als verdienmodel (bijvoorbeeld bootcamp). Bomen zijn een 
belangrijke drager van de recreatieve waarde van de 
openbare ruimte en hebben een grote impact op de 

recreatieve activiteiten in de woon- en leefomgeving. 
Indirect dragen de bomen bij aan de werkgelegenheid en 
het vestigingsklimaat van bedrijven in de recreatieve 
sector.
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Centraal in het Groen- en waterplan staat de versterking 
van de waarden en kwaliteiten van het groen en water in 
het stedelijk en landelijk gebied. Hierbij worden een 
zevental kernwaarden nader uitgewerkt, te weten: 
archeologie, cultuurhistorie, stedenbouw, landschap, 
natuur, recreatie en klimaatadaptatie. Het bomenbeleid is 
een nadere uitwerking van dit Groen- en waterplan. In dit 
hoofdstuk wordt per kernwaarde weergegeven wat er in 
het Groen- en waterplan is opgenomen ten aanzien van 
bomen en welke ambitie er is gesteld ten aanzien van 
bomen in het Groen- en waterplan. De kernwaarden 
vormen de basis voor de weigeringsgronden in de 
Verordening Fysieke Leefomgeving (voorheen Apv) en 
worden uitgewerkt in het toetsingskader in paragraaf 4.5..

2.1 Archeologie

Zaanstad heeft de regelgeving met betrekking tot de 
archeologie vastgelegd in de ‘Archeologienota 2009’. De 
gebieden waar archeologische waarden te verwachten zijn, 
zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. Voor het kappen 
én voor het planten van bomen geldt dat in deze 
archeologisch waardevolle gebieden een aanlegvergunning 
noodzakelijk is. Bij (graaf)werkzaamheden in de bodem is 
er kans op verstoring en/of vernietiging van de aanwezige 
waarden.

Ambitie Groen- en waterplan
 · vroegtijdig rekening houden met archeologische 

waarden in het planproces.

Kernwaarde
Vanwege het beperkte raakvlak tussen de kernwaarde 
Archeologie en het bomenbeleid zijn de kernwaarden 
Archeologie en Cultuurhistorie in het bomenbeleid 
samengevoegd.  

2.2 Cultuurhistorie

De ontstaansgeschiedenis van Zaanstad is duidelijk terug 
te vinden in zowel het stedelijk als het landelijk gebied van 
Zaanstad. In het stedelijk gebied wordt deze gekenmerkt 
door de groen/blauwe structuren, in het landelijk gebied 
zijn met name de dijken en linten en het zicht op het open 
landschap kenmerkend. In de nota ‘De identiteit van 
Zaanstad – linten, dijken en paden’ worden deze 
cultuurhistorische waarden nader toegelicht. 
Bomen kunnen de cultuurhistorische waarde van 
dorpsgezichten, monumenten en landschapselementen 
versterken. Binnen Zaanstad zijn vier beschermde 
dorpsgezichten aangewezen. Daarnaast zijn er diverse 
monumenten; zowel rijksmonumenten, provinciale 
monumenten als gemeentelijke monumenten, waarvan 
bomen een onderdeel kunnen zijn. Ook hebben diverse 
bomen op de begraafplaatsen en in een aantal parken een 
bijzondere cultuurhistorische waarde. 

Ambitie Groen- en waterplan:
 · cultuurhistorische  begraafplaatsen inclusief bomen 

behouden; 
 · behouden en beschermen cultuurhistorische 

waardevolle landschapselementen;
 · ‘monumentengezicht’ en ‘monumentenbiotoop’ in het 

Het Groen- en waterplan is in februari 2018 door de gemeenteraad vastge-
steld en geeft richting aan het beleid voor de komende jaren. Zaanstad wil 
een toekomstbestendige gemeente zijn die voor de huidige en toekomstige 
bewoners aantrekkelijk is om in te wonen en werken. De aanwezigheid van 
groen en water speelt hierbij een belangrijke rol. Het doel van het Groen- en 
waterplan is om kaders te scheppen voor een hoogwaardige woon- en 
leefomgeving in Zaanstad. In dit hoofdstuk wordt de link gemaakt tussen het 
bomenbeleid en het Groen- en waterplan.

2 Kernwaarden in het Groen- en 
 waterplan ‘Waardevol groen en water  
 in Zaanstad’
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te maken omgevingsplan opnemen om aantasting van 
aangewezen ‘groene’ en ’blauwe’ monumenten te 
voorkomen.

Kernwaarde
Onder de kernwaarde Cultuurhistorie vallen de 
beschermde dorpsgezichten, een aantal cultuurhistorische 
landschapselementen zoals ‘de dijken, linten en paden’, 
monumentale begraafplaatsen en het monumentale 
Wilhelminapark. Daarnaast vallen de monumentale 
bomen, gedenkbomen ten aanzien van het Koninklijk Huis 
en bomen bij monumenten - als zij de cultuurhistorische 
waarde van het monument versterken - onder de 
kernwaarde Cultuurhistorie. 

2.3 Stedenbouw

Zaanstad wil doorgroeien tot 200.000 inwoners. Hierdoor 
neemt niet alleen de openbare ruimte af, ook het aantal 
gebruikers neemt toe. Het groen krijgt er nieuwe functies 
bij om het vestigingsklimaat te verbeteren en de eff ecten 
van klimaatverandering te verzachten. Bij een toenemende 
verstedelijking is de kwaliteit van de openbare ruimte en 
het groen in toenemende mate van belang voor een 
prettige woon-, leef- en werkomgeving. Door de 
toenemende hoogbouw zal het gebruik van de parken de 
komende jaren naar verwachting stijgen. Door het 
aanleggen van postzegelparken als ‘groene’ 
ontmoetingsplekken ontstaat een beter leefk limaat, met 
name in de stenige buurten.  Ook het planten van bomen 
op parkeerterreinen en bedrijventerreinen levert een 
positieve bijdrage aan het woon-, werk- en leefk limaat.  

Een belangrijke kwaliteitsimpuls voor Zaanstad is het 
aanleggen van begeleidend groen langs de 
hoofdinfrastructuur. Het planten van bomen langs de 
doorgaande wegen geeft een betere begeleiding en draagt 
positief bij aan de klimaatadaptatie en ecologische 
verbindingen in de stad. Langzaamverkeerroutes, 
parkeerterreinen en plaatsen waar veel mensen bij elkaar 
komen, worden voorzien van bomen. 

Ambitie Groen- en waterplan:
 · waar kwantiteit van groen afneemt, wordt kwaliteit 

toegevoegd;
· indien groen verdwijnt, dit zo dichtbij mogelijk 

compenseren;
 · oude beplanting en bomen op begraafplaatsen zo veel 

mogelijk behouden;
 · toegankelijkheid en gebruiksmogelijkheden van parken 

verbeteren;
 · stenige stadsranden open laten en geen beplanting en 

bomen aanplanten;
 · groene stadsranden dicht laten zodat vanuit het 

landschap een groene rand wordt ervaren;
 · bomen alleen aanplanten als er voldoende ruimte is om 

uit te groeien tot volwassen boom;
 · groenstroken rond sportvelden gesloten houden en de 

soortenrijkdom vergroten;
 · onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor kabelvrije 

zones langs hoofdstructuren;
 · in beeld brengen hoofdinfrastructuur met belangrijke 

bomen;
 · bij ontwikkeling van groenarme wijken, groen 

toevoegen in de wijk;
 · bomen die behouden moeten worden extra 

ondersteunen door groeiplaatsverbetering;
 · voet- en fi etsverbindingen tussen de parken verbeteren, 

waar nodig entrees verplaatsen en barrières wegnemen;
 · in ontwikkelgebieden kleine parken of groene pleinen 

creëren die als ontmoetingsplekken kunnen fungeren;
 · stimuleren groene daken, gevels en schooltuinen.

Kernwaarde
Het Groen- en waterplan geeft aan dat er ten aanzien van 
de kernwaarde Stedenbouw een boomstructuurplan 
opgesteld dient te worden voor Zaanstad. In paragraaf 4.3 
is het boomstructuurplan opgenomen. Hierin is naast de 
kernwaarde Stedenbouw ook de kernwaarde Landschap 
meegenomen. Samen vormen zij de basisindeling van de 
hoofd- en wijkboomstructuur. Waarbij de 
hoofdboomstructuur met name gelegen is langs de 
hoofdontsluitingswegen (stedelijk belang) en de 
wijkboomstructuur langs de verbindingen in de wijk met 
hoofdstructuren, voorzieningen en/of verblijfsplekken. 

2.4 Landschap

Het landelijk gebied van Zaanstad bestaat voornamelijk uit 
veenweidegebied. De openheid van het gebied wordt 
versterkt door de ‘groene’ linten die het landschap 
doorsnijden. Bomen worden hier alleen aangeplant indien 
deze het open landschap niet aantasten. De linten en de 
dijken zijn in het landschap goed zichtbaar en begrenzen 
het open landschap. Vanuit de stadsranden is het zicht op 
het open landschap kenmerkend. De rijkswegen en 
provinciale wegen doorsnijden het landschap. Het wordt 
waardevol geacht dat vanaf deze wegen het open 
landschap ervaren kan worden.

Ambitie Groen- en waterplan:
 · bomen die gekapt worden alleen compenseren als dit 

het open landschap niet aantast;
 · bij ontwikkelingen geldt dat de openheid als belangrijke 

kernwaarde in het landschap behouden blijft;
 · groene stadsranden toegankelijk maken voor 

wandelaars en fi etsers.

Kernwaarde
De kernwaarde Landschap is gericht op het behouden van 
de openheid van het landschap. Het planten van bomen 
langs doorgaande wegen is niet wenselijk. Voor een deel 
van de bestaande bomen geldt een uitstervingsbeleid. Dit 
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houdt in dat er geen actieve kap wordt gedaan, echter 
indien de bomen noodzakelijkerwijs gekapt moeten 
worden, zal herplant op een andere locatie plaatsvinden. In 
het boomstructuurplan is ook de kernwaarde Landschap 
meegenomen. In het bomenbeleid zijn de kernwaarden 
Landschap en Stedenbouw samengevoegd.

2.5 Natuur

In het buitengebied van Zaanstad zijn een aantal 
waardevolle natuurgebieden, zoals de Polder Westzaan die 
behoort tot het Natura-2000-landschap ‘meren en 
moerassen’. Daarnaast is een deel van de polders 
waaronder ook het recreatiegebied ‘Jagersveld’ onderdeel 
van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS) 
met de habitattypen vochtige heiden, ruigten en zomen, 
overgangs- en trilvenen en hoogveenbossen. Ingezet wordt 
op het leefgebied voor diverse vissoorten, meervleermuis 
en Noordse woelmuis.

Binnenstedelijk wordt er gestreefd naar een 
verscheidenheid in soorten; een rijke biodiversiteit. Zowel 
in de woonstraten als in de parken is een variëteit aan 
soorten. Hiervoor zijn grotere groengebieden (onder 
andere parken, begraafplaatsen) essentieel. Ecologische 
verbindingen tussen de groene gebieden vergroten de 
biodiversiteit. De groen/blauwe structuren, bij voorkeur 
met natuurvriendelijke oevers, vormen sterke 
verbindingen. Ook kan gebruik gemaakt worden van 
natuurlijke stapstenen. In Zaanstad is het de ambitie om de 
biodiversiteit te verhogen door onder andere het 
ecologisch beheer te optimaliseren en variatie aan te 
brengen bij aanleg. 

Ambitie Groen- en waterplan:
 · biodiversiteit monitoren en bevorderen van soorten;
 · actief beschermen en bevorderen (meer)

vleermuiskolonies en veilig stellen en verbeteren van 
vaste verblijfplaatsen;

 · parken, ecologische zones en groengebieden binnen het 
stedelijk gebied met elkaar verbinden (door middel van 
stapstenen);

 · natuurvriendelijke oevers aanleggen/verbeteren om de 
ecologische verbinding te vergoten.

 ·
Kernwaarde 
In het landelijk gebied van Zaanstad ligt een aantal Natura 
2000- en NNN-gebieden. Daartussen ligt de stedelijke 
bebouwing van Zaanstad die deze gebieden doorsnijdt. 
Voor de bevordering van de biodiversiteit is het van belang 
dat deze natuurgebieden met elkaar verbonden zijn. 
Bomen zijn in de stedelijke omgeving essentieel om deze 
verbindingen te realiseren. 

2.6 Recreatie
Groen en water zijn in toenemende mate van belang voor 
de recreatie in de leefomgeving. Een groot deel van de 
vrijetijdsbesteding wordt gedaan in het groen. De 
recreatiedruk op de stedelijke parken, recreatiegebieden, 
sportvelden en volkstuinen neemt toe als gevolg van 
demografi sche groei, vergrijzing en meer vrije tijd. Fietsen, 
wandelen en varen blijven veel gedane activiteiten. In ieder 
park wordt wel een groot of kleiner evenementen 
georganiseerd. Door het intensiveren van het  gebruik van 
de parken, wordt de druk op de natuurwaarden in het park 
groot. Het verbinden van de parken is hiervoor essentieel. 
Recreatieve ambities liggen op het gebied van het 
versterken van de fi ets-, wandel- en vaarroutes. Plus het 
beter benutten van de stadsranden.

Ambitie Groen- en waterplan:
 · bij verstedelijking en beheer aandacht voor de 

gebruikswaarde van stadsparken;
 · uitbreiden wandel- en fi etsverbindingen door de stad en 

om de stad;
 · sociale veiligheid en beleving in parken vergroten; 
 · variatie aanbrengen in soorten om ziektes en plagen te 

voorkomen;
 · toegankelijkheid parken vergroten voor verschillende 

doelgroepen;
 · versterken stadsranden voor dagrecreatie en de 

uitbreiding van wandel- en fi etsroutes. 

Kernwaarde
Voor de vrijetijdsbesteding zijn de verblijfsplekken zoals 
recreatiegebieden, parken, plantsoenen, sportvelden, 
volkstuinen en begraafplaatsen essentieel. Door deze 
onderling met elkaar te verbinden met fi ets- en 
wandelpaden, wordt de recreatieve waarde groter. Ook de 
beschikbaarheid van goede fi ets- en wandelpaden tussen 
de woonbuurten en de voorzieningen tussen de 
verschillende kernen onderling, hebben eff ect op de 
recreatie. Bomen hebben een groot eff ect op het gebruik 
van de fi ets- en wandelpaden.  
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2.7 Klimaatadaptatie
Voor een goede waterbeheersing in de stad is het van 
belang dat er voldoende buff ercapaciteit is, zodat bij hevige 
regenval water afgevoerd kan worden en in droge periodes 
water vastgehouden wordt. Er is dus voldoende groen 
nodig in de wijk om overtollig water (tijdelijk) op te vangen. 
Ook heeft groen een belangrijk verkoelend eff ect door 
schaduwwerking en verdamping. Bij de inrichting van de 
stad is het noodzakelijk dat er rekening gehouden wordt 
met extreme wateroverlast, langdurige droogte en 
hittestress. Ook het eff ect van beplanting op de 
luchtkwaliteit dient niet te worden onderschat. Foutief 
aangeplante beplanting kan de luchtstroming beperken, 
waardoor vervuilde lucht langer blijft hangen in de stad. 
Ambitie Groen- en waterplan: 
 · initiatieven stimuleren ten behoeve van de 

bewustwording van het belang van klimaatadaptatie;
 · het omschrijven van doelstellingen aangaande 

ruimtelijk adaptieve inrichting van het stedelijke en 
landschappelijk gebied;

 · een meetlat voor een robuuste stad ontwikkelen;
 · (nieuwe) wijken klimaatadaptief inrichten;
 · initiatieven ten behoeve van klimaatadaptatie 

ondersteunen.

Kernwaarde
Bomen spelen een belangrijke rol bij het beperken van een 
slechte luchtkwaliteit, wateroverlast en hittestress. 
Soortkeuze, situering en kroonvolume van bomen zijn 
essentieel voor ’koele’ verblijfplaatsen en verbindingen. 
Maar ook door het afvangen van fi jnstof, CO2 en (regen)
water dragen bomen in positieve zin bij aan het verhogen 
van de klimaatwaarde.
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Ambitie 1: Een gezonde stad

Een gezonde stad is een ‘groene’ stad! Het groen in de stad 
geeft lucht, ruimte en draagt bij aan het welbevinden. 
Ruimte om te ontmoeten en te verblijven, ruimte om te 
leven. Bomen functioneren daarbij als de longen van de 
stad. Letterlijk omdat ze CO2 omzetten in zuurstof, maar 
ook fi guurlijk  geven bomen lucht aan de stad, doordat ze 
een aangename leefruimte geven. Een gezonde stad nodigt 
je uit om naar buiten te gaan en te ontspannen, een 
wandeling te maken, een stukje te fi etsen  of te sporten. In 
een gezonde stad spelen kinderen samen buiten, 
ontdekken de waarde van de natuur en leren van elkaar. En 
zo ontstaat er een sociale binding in een wijk.

BOMEN DRAGEN IN GROTE MATE BIJ AAN EEN POSITIEVE 
BELEVING VAN ZAANSTAD EN NODIGEN UIT TOT HET 
GEBRUIKEN VAN DE OPENBARE RUIMTE.

Om Zaanstad gezond te houden, is het van belang dat er 
voldoende ruimte blijft om te ontmoeten, ontspannen en 
bewegen. Het is dan ook van belang dat er voldoende 
verblijfsplekken in de stad blijven bestaan en dat deze goed 
bereikbaar zijn. De aanwezigheid van een verblijfsplek 
binnen een loopafstand van 300 m heeft een groter 
positief eff ect op de woonomgeving. Ook de (wandel)route 
naar een verblijfsplek toe speelt een belangrijke rol bij het 
gebruik van de verblijfsplek. Daarnaast mag de 
(recreatieve) druk op deze verblijfsplekken niet te groot 
worden, aangezien de functionaliteit van de verblijfsplek 
dan verloren gaat. Bomen in de wijk hebben daarom een 
belangrijke functie voor het bezoeken van de verblijfsplek. 
Het hebben van voldoende bomen in de wijk is dan ook 
zeer belangrijk voor de leefb aarheid van de wijk.

IN ZAANSTAD STREVEN WE ERNAAR DAT ONZE 
INWONERS ALTIJD BINNEN 300 M VAN HUN WONING EEN 
OPENBARE VERBLIJFSPLEK KUNNEN BEREIKEN MET EEN 
KROONBEDEKKING VAN 30%. DAARNAAST STREVEN WE 
NAAR EEN MINIMALE KROONBEDEKKING VAN 20% VAN 
DE OPENBARE RUIMTE. 

Bomen zijn de longen van de stad en bieden ruimte om te 
bewegen. Indien er in de stad onvoldoende bomen 
aanwezig zijn, heeft dit gevolgen voor de gezondheid van 
de inwoners. Elke wijk dient daarom over minimaal 20% 
kroonbedekking te beschikken.  In het kader van 
stressreductie en het verminderen van hittestress wordt 
op verblijfsplekken gestreefd naar een kroonbedekking van 
minimaal 30%. 

De kroonbedekking wordt ook wel de canopy genoemd. 
Aan de hand van satellietbeelden wordt berekend welk 
percentage van de openbare ruimte wordt bedekt door een 
boomkroon. Uitgaande van het feit dat er jaarlijks bomen 
vervangen worden en er te allen tijden een percentage 
jonge bomen in de stad aanwezig is, zou bij een gelijk 
aantal bomen de canopy ongeveer gelijk moeten blijven, 
tenzij de verhouding tussen grote bomen (1e grootte) en 
kleine bomen (3e grootte) op een andere wijze wordt 
ingevuld. Om de canopy te vergoten, is het dan ook 
noodzakelijk om actief in te zetten op het behouden en 
planten van grote bomen. Tegelijkertijd dient geïnvesteerd 
te worden in een goed plantgat, zodat de boom voldoende 
ruimte en voeding heeft om te groeien. Eens per jaar wordt 
een canopy-berekening gemaakt om de kwaliteit van het 
bomenbestand te monitoren.

Bij herinrichting en nieuwe ontwikkelingen wordt gestreefd 
naar een canopy van minimaal 20% van de openbare 
ruimte (binnen de wijk) en 30% canopy op verblijfplaatsen. 
Bij het verlenen van een kapvergunning wordt de herplant 

Een leefb are stad is een groene stad, een stad waar je kan leven en waar 
voldoende ruimte is om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Een stad 
waar je je kan bewegen, waar je kan spelen, leren en sporten. Een stad waar je 
je prettig voelt en waar het aangenaam verblijven is. Een leefb are stad is een 
stad met een eigen identiteit, waar ieder zich mee kan identifi ceren, onge-
acht  de verschillende achtergronden en vele nationaliteiten van haar inwo-
ners. Een leefb are stad heeft een aangenaam klimaat, waarbij de stad niet 
stil komt te staan op extreem hete dagen of bij extreme neerslag. Een 
leefb are stad bruist!

3 Een leefb aar Zaanstad in 2050
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bepaald aan de hand van de kroonoppervlakte van de 
boom, in combinatie met de kroonoppervlakte (in de 
volwassen fase) van de te planten boom. 

AMBITIE: IN 2050 HEEFT ELKE WOONBUURT EEN CANOPY 
VAN MINIMAAL 20% EN IS OP 80% VAN DE 
VERBLIJFPLAATSEN DE CANOPY 30%. 

Ambitie 2: Een klimaatbestendige 
stad

De verandering van het klimaat is niet meer te ontkennen. 
Steeds vaker ontstaan hierdoor problemen met betrekking 
tot extreme neerslag, hittestress en langdurige droogte. 
De voorspelling is dat extreme weersomstandigheden in 
de toekomst vaker voor zullen komen. Een 
klimaatbestendige stad is voorbereid op deze extreme 
weersomstandigheden en is zo ingericht dat extreme 
weersomstandigheden opgevangen kunnen worden in de 
openbare ruimte. Hiervoor is het van belang dat er 
voldoende grote bomen zijn die schaduw kunnen geven en 
regenwater kunnen opvangen.  

BOMEN MET GROTE KRONEN HEBBEN EEN GROOT EFFECT 
OP HET BEPERKEN VAN DE GEVOLGEN VAN 
KLIMAATVERANDERING TEN AANZIEN VAN HITTESTRESS, 
WATERADAPTATIE EN CO2-OPSLAG.

Hoe groter het bladvolume van de boom, des te meer CO2 
de boom kan opnemen en des te meer fi jnstof hij kan 
afvangen. Bovendien geven grote bomen meer schaduw en 
kunnen ze meer water afvangen, opnemen en verdampen. 
Grote bomen dragen dan ook meer bij aan het beperken 
van de gevolgen van het veranderende klimaat. Door het 
planten van de juiste bomen op de juiste plek met een goed 
plantgat kunnen bomen langdurig bijdragen aan de 
vermindering van de negatieve eff ecten van 
klimaatverandering. 

Voor een klimaatbestendige inrichting van de stad is het 
belangrijk dat het kroonvolume van de bomen toeneemt. 
Het uitgangspunt is dan ook om zo veel mogelijk grote 
bomen te planten, op plaatsen waar ze ook oud kunnen 
worden. Uiteraard moet bij de aanplant voldoende 
bovengrondse en ondergrondse ruimte beschikbaar zijn, 
zodat de bomen uit kunnen groeien tot volwaardige, 
volwassen bomen. Op plaatsen waar onvoldoende ruimte 
beschikbaar is, worden kleinere bomen geplant. Gekozen 
moet worden voor de juiste boom op de juiste plek.

IN ZAANSTAD STREVEN WE ERNAAR OM ZO VEEL 
MOGELIJK GROTE BOMEN (1E GROOTTE) TE PLANTEN. OP 
PLAATSEN WAAR ONVOLDOENDE RUIMTE IS 
(BOVENGRONDS OF ONDERGRONDS), WORDT VOOR EEN 
KLEINERE BOOM GEKOZEN (2E OF 3E GROOTTE).  

Voor het beperken van hittestress in de stad is naast het 
planten van grote bomen, ook het aanleggen van 
klimaatroutes door de stad van belang. Klimaatroutes  zijn 
schaduwrijke verbindingen, gericht op het langzaam 
verkeer (fi etsen en lopen). Klimaatroutes verbinden de 
woonwijken met de verblijfsplekken, zoals scholen, 
sport- en speelplekken, winkelcentra en overige 
voorzieningen in de stad. Routes en plaatsen waar meer 
kwetsbare doelgroepen (zoals ouderen, zieken en kinderen) 
verblijven en in wijken waar weinig groen en bomen 
aanwezig zijn, hebben prioriteit. Het aanleggen van 
klimaatroutes in de stad en het vergroenen van 
verblijfsplekken draagt bij aan de leefb aarheid van 
Zaanstad in 2050.

AMBITIE: HET AANLEGGEN VAN KLIMAATROUTES IN DE 
STAD DOOR MIDDEL VAN HET PLANTEN VAN GROTE 
BOMEN LANGS BELANGRIJKE VERBINDINGEN EN OP 
VERBLIJFSPLEKKEN. HIERBIJ WORDT GESTREEFD NAAR 
EEN KROONBEDEKKING CANOPY VAN MINIMAAL 30%.

Ambitie 3: Herkenbare stad

Een leefb are stad is een herkenbare stad. Een stad met een 
eigen identiteit. Deze identiteit wordt gekenmerkt door de 
historie van de stad, de kenmerkende Zaanse bebouwing, 
de oude fabriekspanden langs de Zaan en de 
karakteristieke dorpslinten. Een herkenbare stad heeft 
naast haar identiteit ook een heldere structuur en een 
goede bereikbaarheid.  Parken, plantsoenen en pleinen zijn 
herkenbare verblijfsplekken in de wijk. In een herkenbare 
stad zijn de functies van verplaatsen en verblijven in de 
openbare ruimte in evenwicht. De stedelijke (boom)
structuur verbindt de naoorlogse wijken met de 
karakteristieke Zaanse identiteit. Een geweldige plek om te 
wonen en te werken! 

EEN DUIDELIJKE BOOMSTRUCTUUR VERSTERKT  DE 
HERKENBAARHEID VAN ZAANSTAD. 

Op het moment dat je gemakkelijk de weg kan vinden in 
een stad, geeft dat minder stress. En voel je je daar sneller 
thuis. Een duidelijke structuur in de stad helpt hierbij. Een 
goede boomstructuur versterkt het oriëntatievermogen. 
De belangrijke wegen in de stad zijn vaak breder opgezet en 
uitgevoerd in asfalt (er gaat immers meer verkeer over). 
Het belang van een weg wordt versterkt als er grote 
bomen langs staan. 

Op diverse plaatsen in Zaanstad ontbreekt deze 
boomstructuur of is deze boomstructuur onvoldoende 
aanwezig (door bijvoorbeeld te kleine bomen, een te grote 
plantafstand of er zijn  onderbrekingen in de structuur). En 
daardoor is de structuur niet herkenbaar. Door een 
hoofdboomstructuur en wijkboomstructuur te 
onderscheiden (en aan te vullen waar dat nodig is), wordt 
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de ‘leesbaarheid’ van de stad verbeterd. In een 
verstedelijkte stad als Zaanstad, waarin ook nog eens 
verdichting plaatsvindt, is de oriëntatie door middel van 
een herkenbare boomstructuur en cultuurhistorische 
gebouwen van groot belang. Dit bevordert het woon- en 
vestigingsklimaat. Ook op bedrijventerreinen kan een 
goede boomstructuur het vestigingsklimaat verbeteren.

IN ZAANSTAD STREVEN WE ERNAAR OM LANGS 
HOOFDWEGEN BOMEN VAN DE 1E GROOTTE AAN TE 
BRENGEN, ZODAT ER EEN DUIDELIJKE 
HOOFDBOOMSTRUCTUUR ONTSTAAT. IN DE 
WIJKBOOMSTRUCTUUR WORDEN BOMEN VAN DE 1E OF 2E 
GROOTTE GEPLANT.

In Zaanstad hanteren we het uitgangspunt dat we langs de 
hoofdwegen en provinciale wegen de hoofdboomstructuur 
willen versterken met bomen van de 1e grootte. De wijk 
wordt ontsloten met  een wijkboomstructuur met hierin 
bomen van de 1e of 2e grootte. De bomen in de structuren 
zijn van belang voor de herkenbaarheid van de stad. Bomen 
in de woonbuurten hebben meer invloed op de 
leefb aarheid in de buurt. Ook op bedrijventerreinen wordt 
ingezet op vergroening met bomen ter bevordering van het 
vestigingsklimaat.

AMBITIE: IN 2050 IS 90% VAN DE HOOFD- EN 
WIJKBOOMSTRUCTUUR AANGEPLANT.

Ambitie 4: Aantrekkelijke stad

Een aantrekkelijke stad is een stad waar je graag wil zijn. 
Een stad waar je je op je gemak voelt, een plek waar je kan 
ontspannen en genieten van de natuur. Een aantrekkelijke 
stad heeft een gezond en gevarieerd bomenbestand, waar 
ziektes en plagen door de aanwezige (bio)diversiteit weinig 
kans krijgen. In een aantrekkelijke stad staan bomen op 
plaatsen waar ze voldoende ruimte hebben om uit te 
groeien tot volwassen bomen met een mooie, volgroeide 
boomkroon. Vanaf elke straathoek is een mooie grote 
boom zichtbaar, bomen hebben de ruimte om de leegte op 
te vullen. Ook ondergronds hebben de bomen voldoende 
ruimte en voeding tot hun beschikking, waardoor de 
boomwortels geen wortelopdruk veroorzaken en het 
trottoir begaanbaar blijft.  

EEN GEZOND BOMENBESTAND MAAKT ZAANSTAD AAN-
TREKKELIJK OM IN TE WONEN OF VERBLIJVEN.

Een gezond bomenbestand betekent een evenwichtig 
bomenstand. Er is voldoende variatie in boomsoorten, 
waardoor ziektes en plagen minder kans krijgen zich op 
grote schaal te ontwikkelen. Bij een gezond bomenbestand 
wordt bij de aanplant al rekening gehouden met het ver-
anderende klimaat. Bij de boomkeuze is al rekening gehou-

den met klimatologische veranderingen; er wordt gezocht 
naar boomsoorten die beter bestand zijn tegen extreme 
droge en extreme natte periodes. 

Ook bij de aanplant van bomen wordt rekening gehouden 
met de beschikbare ondergrondse ruimte en de veelal hoge 
grondwaterstand. Daar waar de grondwaterstand te hoog 
is, hebben bomen onvoldoende ruimte voor het 
ontwikkelen van het wortelgestel. Dit kan bij het planten 
van grote bomen op termijn de stabiliteit van de boom in 
gevaar brengen. In dergelijke situaties kan bewust gekozen 
worden voor een verkorte levensverwachting (dus eerder 
kappen), het planten van kleinere bomen (met een kleiner 
wortelgestel) of de boom verhoogd aanplanten 
(bijvoorbeeld in plantbakken). Wanneer er geen geschikte 
plantplaats te realiseren is, kan er beter geen boom op de 
deze plek geplant worden. 

De kwaliteit van een boom hangt voor een groot deel af 
van het onderhoud in de jeugdfase (en halfwasfase) van de 
boom. Door te investeren in jonge aanplant door 
kwalitatief goed plantmateriaal te gebruiken, de juiste 
soort voor de plek te kiezen en deze te voorzien van goede 
groeiomstandigheden gecombineerd met het benodigde 
onderhoud, neemt de kwaliteit van het bomenbestand toe.

IN ZAANSTAD STREVEN WE NAAR EEN GEZOND 
BOMENBESTAND DOOR TE INVESTEREN IN JONGE 
AANPLANT EN DAAR WAAR NODIG DE BOMEN MET EEN 
SLECHTE CONDITIE TE VERVANGEN. 

In Zaanstad hanteren we het uitgangspunt dat bomen in de 
eerste plaats veilig moeten zijn. Jaarlijks wordt bij 25% van 
de (straat)bomen een boomveiligheidscontrole uitgevoerd. 
Risico- en attentiebomen zijn hierdoor in beeld en krijgen 
het noodzakelijke onderhoud; gevaarlijke bomen worden 
verwijderd. We investeren in jonge aanplant (maat 18-20), 
kwalitatief  goede volwassen bomen en monumentale 
bomen. Bij herinrichtingsprojecten vervangen we de 
kwalitatief slechte bomen. Dit zijn onder andere bomen die 
aangetast zijn door ziekten en plagen, bomen met ernstige  
en onherstelbare  stam- en of wortelschade, maar ook 
bomen die niet presteren volgens de i-Tree-  
waardeberekening. Indien nodig investeren we in de 
kwaliteit van de standplaats. 

Bij het planten van bomen wordt gestuurd op voldoende 
variatie in soorten (bijlage B). En wordt gezocht naar de 
juiste boom op de juiste plek. De omvang van de boom en 
de beschikbare ruimte worden op elkaar afgestemd. De 
boom krijgt bij aanplant ook voldoende ondergrondse 
ruimte en voeding mee, waardoor wortelopdruk minder 
snel zal optreden.

AMBITIE: HET AANTAL RISICO- EN ATTENTIEBOMEN 
BEDRAAGT IN 2050 NOG SLECHTS 15% VAN HET TOTALE 
BOMENBESTAND (NU IS DAT 30%). 
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Ambitie 5: Participerende stad

Een participerende stad is een stad waar iedereen mee kan 
doen. Een stad die toegankelijk is voor iedereen en waar 
rekening gehouden wordt met kwetsbare doelgroepen, 
zoals ouderen, kinderen en mindervaliden. Een 
participerende stad nodigt ook deze doelgroepen uit om 
mee te doen in de maatschappij, waarbij bomen (of 
wortelopdruk) geen belemmering geven. In een 
participerende stad mogen burgers meepraten over de 
inrichting van hun woonomgeving. Naar de behoefte van 
de bewoners wordt geluisterd, belangen van verschillende 
doelgroepen  worden afgewogen en zorgvuldig 
teruggekoppeld.

PARTICIPATIE DRAAGT BIJ AAN EEN BETERE AANSLUITING 
VAN DE WOONBEHOEFTE VAN DE INWONERS VAN 
ZAANSTAD. 

Bomen nodigen uit om naar buiten te gaan, ze geven 
verkoeling, vermindering van stress en bevorderen de 
sociale cohesie. Het ontbreken van bomen in de directe 
woon- en leefomgeving heeft een negatieve invloed op de 
leefb aarheid van de stad. Bomen kunnen echter ook een 
belemmering zijn voor deelname aan de maatschappij, 
bijvoorbeeld als wortelopdruk de trottoirs onbegaanbaar 
maakt, er schade veroorzaakt wordt door de boom of 
wanneer er overmatige overlast wordt ervaren.

Bij de (her)inrichting van een woonbuurt wordt rekening 
gehouden met de wensen en behoeftes van de bewoners. 
Bewoners krijgen de ruimte om te participeren met 
betrekking tot de inrichting van ‘hun’ buurt. In de veel 
gevallen zijn er strijdige belangen binnen een buurt en 
zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Hiervoor wordt 
de conditie en levensverwachting van de bomen in beeld 
gebracht en ook wordt eventuele overlast meegenomen in 
de planvorming. Een afweging van de algemene en 
individuele belangen wordt opgenomen in de aanvraag van 
de kapvergunning (indien deze nodig is).

IN ZAANSTAD STREVEN WE ERNAAR DAT BEWONERS 
BETROKKEN ZIJN BIJ HUN OMGEVING. IN DE 
WOONBUURTEN HOUDEN WE DAAROM ZO VEEL 
MOGELIJK REKENING MET DE WENSEN VAN BEWONERS.

In Zaanstad hanteren we het uitgangspunt dat bewoners  
betrokken worden bij hun eigen woonomgeving. Bewoners 
krijgen bij herinrichting van hun buurt invloed op de 
invulling ervan, ook op het bomenbestand. Dit geldt niet 
voor bomen die in de hoofd- en wijkboomstructuur staan. 
De invloed van inwoners op deze bomen is beperkt, 
aangezien het algemeen belang van bomen hier meestal 
groter is dan het individueel belang. Ook bij meldingen van 
overlast wordt altijd gekeken naar de mate van overlast, de 

mogelijkheden voor het verminderen/wegnemen van de 
overlast en het algemeen belang van het behoud van de 
boom. In paragraaf 4.5 is hiervoor een toetsingskader ter 
ondersteuning van de belangenafweging opgenomen.

AMBITIE: BELANGEN TEN AANZIEN VAN BOMEN WORDEN 
BIJ HERINRICHTING ZORGVULDIG AFGEWOGEN, VOLGENS 
EEN VASTGESTELD KADER.
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4.1 Kroonbedekking 

(ofwel: canopy)

Hoe groter het kroonvolume van de boom, des te meer 
draagt de boom bij aan een gezonde leefomgeving. Bij het 
streven naar een gezonde, leefb are stad in 2050 is het dan 
ook van belang dat het kroonvolume van het 
bomenbestand zo groot mogelijk dient te zijn. 
Het aantal bomen in Zaanstad zegt niets over de (kroon)
omvang van het bomenbestand. Immers een kleine boom 
(3e grootte) heeft een veel kleiner kroonvolume dan een 
grote boom (1e grootte). Aan de hand van de 

kroonoppervlakte van de bomen wordt de werkelijke 
omvang berekend van het bomenbestand in Zaanstad 
(canopy). 

Eens per jaar wordt een canopy-berekening gemaakt op 
basis van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in het 
beheersysteem en de luchtfoto. Zo kunnen we de canopy 
monitoren.
Jaarlijks zal de canopy toenemen door het groeien van de 
bomen. Bij jonge bomen is de toename van de kroon groter 
dan bij volwassen bomen. Met het kappen van bomen 
neemt het kroonoppervlak daarentegen af, dit betreft 
veelal volwassen exemplaren. 

Een gezonde boom heeft een mooie volle kroon, een onbeschadigde stam en 
een goed wortelgestel. Alle onderdelen van de boom zijn met elkaar in 
balans. Op het moment dat de kwaliteit van de kroon achteruitgaat, is er 
meestal iets mis aan stam of wortels van de boom. Een goed ontwikkelde en 
gezonde boom draagt maximaal bij aan de kroonbedekking (canopy) van de 
openbare ruimte. Met het in kaart brengen van de kroonomvang van het 
bomenbestand kan de canopy van de stad berekend worden en wordt de 
leefb aarheid van de stad inzichtelijk gemaakt.  

4 Uitwerking speerpunten: 
 ‘Sturen op kwaliteit’

Canopy in de Openbare Ruimte
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De gemiddelde canopy in Zaanstad is momenteel 16% over 
de gehele stad. Per wijk varieert dit van 3% tot 42%. Er zijn 
dan ook boomrijke en boomarme wijken. In de wijken 
waarbinnen een groot park ligt, zoals bijvoorbeeld het Burg 
‘t Veldpark in de Rosmolenwijk, ligt het percentage bomen 
in de woonbuurten aanzienlijk lager dan het gemiddelde 
van de wijk. In de grafi ek lijkt de Rosmolenwijk daardoor 
groener dan deze in de werkelijkheid is.

In Zaanstad streven we naar een canopy van minimaal 20% 
in elke wijk. In de wijken waar de canopy 20% of hoger is, 
dient het percentage minimaal gelijk te blijven. In wijken 
waar het percentage lager dan 20% is, dient het percentage 
verhoogd te worden. Gestuurd wordt op een toename van 
de canopy van Zaanstad van gemiddeld 16% naar 20%.

Canopy-berekening
Bij de toetsing van nieuwe ontwikkelingen van het 
plangebied wordt gestart met een nulmeting.  Aan de hand 
van de nulmeting wordt berekend hoe groot de toename 
van de canopy moet zijn om tot 20% canopy te komen. 
Gerekend wordt met de boomkroon bij een leeftijd van 
twintig jaar (en een plantgatinrichting van minimaal veertig 
jaar). Voor verblijfsplaatsen (zoals bijvoorbeeld parken) 
wordt gerekend met een percentage van minimaal 30% 
canopy.

Het herplantplan wordt opgenomen in de kapvergunning. 
Hierbij wordt onder andere beoordeeld hoe groot de 
compensatieoppervlakte moet zijn.  Het door de aanvrager 
aangeleverde compensatieplan wordt hieraan getoetst. Als 
vuistregel geldt dat één boom van de 1e grootte 
gecompenseerd mag worden met één boom van de 1e 
grootte, twee bomen van de 2e grootte of drie à vier van de 
3e grootte. Andersom geldt dit ook.

4.2 Hittestress

Als gevolg van het opwarmende klimaat en hittepieken in 
de zomer, heeft de Provincie een kaart ontwikkeld waarop 
is aangegeven op welke plekken de gevoelstemperatuur 
het hoogst is binnen Zaanstad. Deze kaart is te vinden op:  
https://noord-holland.klimaatatlas.net/.
Schaduw en groen van met name bomen hebben een 
positief eff ect op het verminderen van hittestress. In 
Zaanstad een hittestressknelpuntenkaart ontwikkeld, die is 
opgebouwd uit verschillende onderdelen. Eén van deze 
onderdelen zijn de koele plekken binnen Zaanstad. De 
koele plekken bestaan met name uit de grote groene 
oppervlaktes (zoals parken) binnen Zaanstad. Op de 
onderstaande kaart is het eff ect van de afstand tot een 
koele plek in beeld gebracht. 

Op de kaart (fi guur 5) is te zien dat koele plekken in delen 
van Zaanstad in mindere mate aanwezig zijn, niet 
toegankelijk zijn of slecht bereikbaar zijn (rode gebieden op 
de kaart). Bij het streven naar een gezonde leefb are stad in 
2050 is het van belang dat er voldoende koele plekken zijn, 
verspreid over de gehele gemeente. Het streven is hierbij 
dat binnen een loopafstand van 300 m een koele plek van 
minimaal 200 m2 aanwezig is. (fi guur 6)

Vuistregel kroonoppervlakte

Boom Kroonoppervlak

1e grootte 40 m2
2e grootte 20 m2
3e grootte 10 m2

NB. De kroonoppervlakte wordt bepaald met behulp van de 
boommonitor van het Norminstituut Bomen.
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Figuur 5 Hittestressknelpuntenkaart 

Figuur 6 Tabel uitgangspunten ontwerpen met hittestress MRA
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voldoende gewaarborgd zijn. Hiervoor moeten 
klimaatroutes aangelegd worden. Klimaatroutes zijn 
wandel- en fi etsroutes waar voldoende schaduw is 
(minimaal 30%). Deze routes zijn bij voorkeur voorzien van 
bomen. Bomen geven naast schaduw ook verkoeling door 
verdamping van water via hun bladeren (evapotranspiratie). 
Door het planten van grote bomen, neemt het verkoelende 
eff ect toe.

Klimaatroutes 
Om klimaatroutes aan te kunnen leggen, is het van belang 
dat een goede analyse plaats gaat vinden van het stedelijk 
gebied. Kwetsbare groepen (kinderen, ouderen en zieken) 
en de bijbehorende belangrijke voorzieningen worden 
hierbij in kaart gebracht. Ook worden de koele plekken en 
de bestaande boomstructuur en fi etsverbindingen en 
wandelroutes in beeld gebracht. 

Op basis van de hittestressknelpuntenkaart, de analyse van 
koele plekken, belangrijke voorzieningen en fi ets- en 
wandelroutes, worden de klimaatroutes  bepaald. Aan de 
hand van de bestaande boomstructuur wordt bepaald 
waar bomen geplant moeten worden ter versterking van de 
klimaatroutes. Ook hier moeten extra bomen worden 
geplant.  

Naast de aanleg van klimaatroutes moet ook geïnvesteerd 
worden in vergroening van de aanwezige voorzieningen, 
zoals schoolpleinen, speelplekken, parkeerterreinen bij 
winkelcentra en (clusters van) zorgvoorzieningen. Voor 
zowel de klimaatroutes als de koele plekken wordt 
gestreefd naar een canopy van 30% (met een ondergrens 
van 20%).

4.3 Boomstructuurplan

In het boomstructuurplan van Zaanstad zijn de hoofd- en 
wijkstructuur, de verblijfsgebieden, de linten en 
karakteristieke Zaanse plekken opgenomen. Deze zijn 
weergegeven op de kaart in fi guur 7. In het 
boomstructuurplan is de huidige boomstructuur 
opgenomen, aangevuld met de ontbrekende 
boomstructuur (stippellijn). 
 
Hoofd- en wijkboomstructuur 
In Zaanstad ontbreekt een deel van de 
hoofdboomstructuur, met name langs de doorgaande 
wegen.  De doorgaande wegen liggen grotendeels binnen 
de bebouwde kom en verbinden de verschillende 
woonkernen van Zaanstad met elkaar. De 
hoofdboomstructuur en wijkboomstructuur binnen de 
kernen zijn grotendeels voorzien van één of meerdere rijen 
bomen. Ingezet wordt om de hoofd- en wijkboomstructuur 
aan te vullen en langs de provinciale wegen grote bomen te 
planten.  

Verblijfsgebieden
Belangrijke (groene) verblijfsgebieden in de stad zijn de 
parken, recreatiegebieden, sportparken, volkstuinen en 
begraafplaatsen. Gestreefd wordt naar een 
kroonbedekking canopy van 30% binnen deze groene 
(koele) verblijfsgebieden (uitgezonderd volkstuinen en 
sportparken). Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren 
van de bereikbaarheid en toegankelijkheid en van de 
verblijfsgebieden.

Linten
De boomstructuur van de linten wordt voornamelijk 
gevormd door de aanwezigheid van oude karakteristieke en 
monumentale bomen in de voortuinen van de 
lintbebouwing. De weinige bomen in de openbare ruimte 
zijn veelal geplant op de oude, gedempte wegsloten langs 
de westzijde van de weg. Ingezet wordt op het behouden 
van de cultuurhistorische waarde van de linten door het 
beschermen van de (monumentale en) waardevolle bomen 
in de voortuinen. 

Karakteristieke Zaanse plekken 
Binnen de stedelijke structuur is een aantal locaties 
aangewezen die karakteristiek zijn voor Zaanstad, ‘de 
Zaanvensters’. Hieronder vallen onder andere de 
Zaanbocht, de Prins Hendrikkade (tot en met de Burcht), de 
Oostzijde (ter hoogte van de Prins Bernhardbrug) en de 
Zaanbocht (Wormerveer). Ingezet wordt op het versterken 
van het karakter van de plek door het aanvullen van de 
structuren en te investeren in de kwaliteit van de 
bestaande bomen.

Uitvoering Boomstructuurplan
Voor de boomstructuur geldt het basisprincipe: 
 · behouden; het in stand houden bestaande structuren; 
 · versterken;  het aanhelen van de bestaande structuren; 
 · investeren; het aanleggen van de ontbrekende 

structuren. 

Behouden
Bomen die onderdeel zijn van de boomstructuur worden zo 
veel mogelijk behouden, zodat deze hun functie blijven 
behouden. Langs de hoofdboomstructuur wordt volop 
ingezet op het aanplanten en behouden van bomen van de 
1e grootte. Omdat de wijkstructuur een ander karakter 
heeft, wordt hier vooral ingezet op het behouden van de 
grote en middelgrote bomen. Bij extra investeringen in de 
bestaande bomen is het van belang dat de bomen van een 
redelijke tot goede kwaliteit zijn en een levensverwachting 
van meer dan tien jaar hebben. 
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Figuur 7 Boomstructuurkaart

Figuur 8  Houtveldweg - Hoofdstructuur met bomen van de 3e 
grootte in de middenberm

LONGEN

Sportvelden

 Parken

 Kinderboerderij

ADERS

Hoofdboomstructuur

 Wijk boomstructuur

 Buurt boomstructuur

Bomenstructuurplan Gemeente Zaanstad 2050 

Begraafsplaats

Volkstuinen

Overig groen

Toekoms ge boomstructuur

Historische linten

Zaanvensters

2km1km0

kb

kb

bp

bp

bp

bp

bp

bp

bp

bp

kb

bp

Versterken 
Daar waar in de boomstructuur één of meerdere bomen 
van slechte kwaliteit of uitgevallen zijn, wordt de 
bestaande boomstructuur zo veel mogelijk hersteld. In de 
hoofdstructuur met bomen van de 1e grootte en in de 
wijkstructuur met bomen van de 1e of 2e grootte. Zodanig 
dat de bestaande boomstructuur wordt versterkt. Bomen 
die qua omvang en/of soort geen onderdeel zijn van de 
boomstructuur, worden vervangen door een andere boom, 
zodat de boomstructuur versterkt wordt.  (fi guur 8)

Investeren
Langs de doorgaande (provinciale) wegen ontbreekt de 
hoofdboomstructuur geheel of gedeeltelijk. Het ontbreken 
van de hoofdboomstructuur is veelal het gevolg van 
ruimtegebrek, zowel bovengronds als in de ondergrond. 
Daar waar onvoldoende ruimte beschikbaar is voor het 
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Figuur 9 Resultaten Boomveiligheidscontrole (BVC)

planten van grote bomen, dient bij ontwikkelingen en 
herinrichtingen ruimte gecreëerd te worden door middel 
van herprofi lering van wegen met de bijbehorende 
ondergrondse infrastructuur. Dit zijn grote investeringen.

4.4 Gezond bomenbestand

Bij het realiseren van een aantrekkelijke stad is het van 
belang dat de bomen er zo gezond mogelijk en in hun 
natuurlijke groeivorm bij staan. Een grote boom die vol-
doende ruimte heeft om te groeien, wordt ervaren als een 
gezonde boom. Een boom met een mooie volle kroon en 
een rechte stam. Om dit beeld te bereiken moet aan een 
aantal randvoorwaarden voldaan worden. 

Standplaats
Om bomen gezond groot te laten worden moet er 
voldoende  ruimte zijn voor de boom om te groeien, zowel 
bovengronds als ondergronds. Ondergronds moet 
voldoende doorwortelbare ruimte  zijn en daarnaast moet 
er voldoende voeding in de bodem aanwezig zijn. Het is dan 
ook van belang dat gekozen wordt voor de juiste boom op 
de juiste plek. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de 
inrichting van de standplaats van de boom.

Onderhoud
Naast een goede standplaats heeft een boom onderhoud 
nodig. Zeker in de jeugdfase van de boom is het onderhoud 
van de boom essentieel. Een goede start geeft in de 
volwassen fase van de boom minder problemen. Ook het 
monitoren van de boom is van belang. Hiervoor wordt eens 
in de vier jaar een boomveiligheidscontrole uitgevoerd 
worden. Gebreken worden dan tijdig zichtbaar.

Ziektes en plagen
Door ziektes en plagen gaat de boom in kwaliteit achteruit 
en moet uiteindelijk gekapt worden. Bij besmettelijke 
ziektes, zoals onder andere iepziekte en 
kastanjebloedingsziekte, verdwijnen er regelmatig (oude) 
bomen uit het straatbeeld. Ook de overlast van plagen 
(bijvoorbeeld eikenprocessierups of schildluis) maakt de 
stad minder aantrekkelijk. Een hoge biodiversiteit, met een 
grote variatie aan soorten binnen de laan- en 
straatbeplanting, draagt bij aan het verminderen van 
ziektes en plagen en dus ook indirect aan een aantrekkelijke 
stad. In een wijk mogen daarom niet te veel bomen van 
dezelfde soort geplant worden. We gebruiken hiervoor de 
10-20-30-regel (bijlage B). Variatie zorgt voor een goede 
balans. 

Herzien Beheerplan Bomen

Met de koerswijziging van het bomenbeleid is het van 
belang dat deze koers ook wordt doorgezet in het 
Beheerplan Bomen. Ook in het herziene beheerplan moet 
worden gestreefd naar het vergroten van de 

kroonoppervlakte naar een minimum van 20% in elke wijk. 
Hiervoor wordt het ‘Handboek Bomen’ als uitgangspunt 
genomen. Voor het vergroten van de kroonoppervlakte 
worden de onderstaande uitgangspunten opgenomen in 
het beheerplan:
 · De kwaliteit  en veiligheid van de bomen wordt 

minimaal eens per vier jaar (fi guur 9).
 · Eenvoudig op te lossen gebreken worden zo spoedig 

mogelijk verholpen.
 · Er wordt extra geïnvesteerd in een goede ontwikkeling 

van de boom tijdens de jeugdfase.
 · Bij aanplant (en in beheer) wordt gezorgd voor goede 

ondergrondse voorzieningen (WIORZ).
 · Bij het vervangen van bomen wordt gekeken naar de 

juiste boom op de juiste plek.
 · Er wordt overgegaan tot kap indien de onderhoud- en 

verplant kosten van de boom niet langer in verhouding 
staan tot het te bereiken resultaat.

 · Er is aandacht voor het voorkomen van de verspreiding 
van ziektes en plagen.

Met het hanteren van de bovenstaande uitgangspunten zal 
het aantal bomen zonder gebreken toenemen. Hierbij 
wordt gestreefd naar een percentage van 85% (of hoger).
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4.5 Toetsingskader kernwaarden

In de ‘Verordening fysieke leefomgeving’ (voorheen: Apv) 
zijn vijf weigeringsgronden opgenomen. Indien een 
omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden 
(hierna: kapvergunning) wordt aangevraagd, dan wordt 
deze aanvraag getoetst aan de weigeringsgronden, zoals 
benoemd in de Verordening Fysieke Leefomgeving. Deze 
vijf weigeringsgronden komen overeen met de kernwaar-
den van bomen, zoals zijn opgenomen in het ‘Groen- en 
waterplan’.

Hieronder worden de kernwaarden nader toegelicht. 
Omdat alle bomen in Zaanstad waardevol worden geacht, 
betekent dat niet dat er geen bomen meer gekapt mogen 
worden in Zaanstad. Maar het betekent wel dat er altijd 
een gegronde reden moet zijn om een kapvergunning aan 
te vragen en/of te verlenen. Bij elke kapaanvraag dient 
daarom een belangenafweging plaats te vinden. Hierbij is 
het uitgangspunt dat alle bomen een minimale waarde 
hebben. Indien er voor minimaal één kernwaarde een 
verhoogde waarde van toepassing is, dan valt de boom in 
de zwaardere beoordelingsklasse (verhoogde waarde). 
Indien er sprake is van een boom met een bijzondere 
kernwaarde, dan valt deze in de zwaarste  beschermings-
klasse.

Bijzondere waarde
Bij bomen met een bijzondere waarde geldt het principe 
Nee, tenzij….
Deze bomen worden niet geveld, tenzij de boom ernstig 
ziek is, dood is of aantoonbaar gevaar oplevert en de 
levensverwachting van de boom minder dan vijf jaar is.

Verhoogde waarde
Wanneer er sprake is van een boom met een verhoogde 
waarde, wordt de boom in principe niet gekapt. De 
stelregel hierbij is Nee, mits…. 
 · er een zwaarwegende reden is om de boom te kappen;
 · er geen mogelijkheid is om de boom duurzaam te 

behouden.

Voorwaarden: 
 · De boom wordt vervangen door één (of meerdere) 

bomen, waarbij de canopy toeneemt. 
 · De nieuwe boom wordt voorzien van een ruime 

standplaatsinrichting (zowel ondergronds als 
bovengronds).

Minimale waarde
Indien de boom voor alle vijf kernwaardes over een 
minimale waarde beschikt, is de stelregel Ja, mits…. 
 · er een grondige reden is om de boom te kappen;
 · er geen mogelijkheid is om de boom duurzaam te 

behouden.

Voorwaarden:
 · De boom wordt vervangen door één of meerdere 

bomen, waarbij de canopy gelijk blijft of toeneemt. 
 · De nieuwe boom wordt voorzien van een voldoende 

standplaatsinrichting (zowel ondergronds als 
bovengronds).

In het onderstaande kader wordt per kernwaarde 
aangegeven wanneer er sprake is een minimale waarde, een 
verhoogde waarde en wanneer de betreff ende boom een 
bijzondere waarde heeft.



33 34

Bijzondere 
cultuurhistori-
sche waarde

Bomen met een leeftijd van meer 
dan tachtig jaar en een levensver-
wachting van meer dan tien jaar 
hebben een bijzondere cultuurhis-
torische waarde.
Particuliere bomen die aan deze eis 
voldoen zijn opgenomen op de lijst 
van particuliere waardevolle bomen 
(bijlage E). 
Daarnaast hebben de bomen in het 
monumentale Wilhelminapark en 
op de monumentale Begraafplaats 
in beginsel een bijzondere cultuur-
historische waarde. De bomen op 
deze locaties zijn niet individueel 
opgenomen en zijn als groep/
locatie opgenomen als bijzonder 
waardevol.

Bijzondere 
cultuurhistori-
sche waarde

Er is sprake van een verhoogde 
cultuurhistorische waarde als de 
boom historisch gezien op een 
bijzondere locatie staat. Bijvoor-
beeld bomen die binnen het 
beschermd stads- en dorpsgezicht 
staan, op dijken, linten of paden 
staan, bij een rijks-, provinciaal of 
gemeentelijk monument of in 
gebieden van archeologische 
waarde staan. Hierbij zijn naast de 
locatie ook de leeftijd van de boom 
(minimaal zestig jaar) en de 
levensverwachting van de boom 
(meer dan tien jaar) van belang bij 
de beoordeling van de cultuurhisto-
rische waarde van de individuele 
boom.

Minimale 
cultuurhistori-
sche waarde

De meeste bomen in Zaanstad zijn 
tijdens de wederopbouw (of later) 
geplant. Tijdens de oorlog is 
immers een groot deel van de 
Zaanse bomen in de houtkachel 
beland. Ook bij ophogingen en 
herinrichtingen worden steeds 
bomen vervangen. Zo heeft elke 
boom een verhaal. Bij bomen met 
een minimale cultuurhistorische 
waarde hebben bomen cultuurhis-
torisch gezien een minimaal 
onderscheidend vermogen ten 
opzichte van andere bomen in de 
buurt.

Cultuurhistorische waarde

In het Groen- en waterplan is aangegeven wat de 
kernwaarde ‘Cultuurhistorische waarde’ inhoudt voor 
Zaanstad. Ook bomen maken hier deel van uit.  
 · Voor de archeologische waarde geldt dat voor het 

planten en verwijderen van bomen in gebieden waar in 
het bestemmingplan (binnenkort: omgevingsplan) de 
bestemming archeologische waarde van toepassing is, 
er een omgevingsvergunning nodig is voor het kappen 
en/of planten van bomen. Het is van belang dat de 
archeologische waarden behouden blijven en schade 
aan (of verloren gaan van) archeologische waarden in de 
bodem voorkomen wordt. Het bestemmingsplan is 
hierin leidend.

 · Binnen Zaanstad zijn vier gebieden aangewezen als 
‘beschermd stads- en dorpsgezicht’. In de ‘Erfgoedver-
ordening 2010 gemeente Zaanstad’ is aangegeven dat 
voor het wijzigen van onroerende zaken, waaronder 
bomen, binnen het beschermde stads- en dorpsgezicht 
een omgevingsvergunning noodzakelijk is. De 
aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten zijn 
opgenomen in het bestemmingsplan.

 · In de Nota ‘De identiteit van Zaanstad’(2020) is het 
(cultuur)historische karakter van Zaanstad weergege-
ven. Onder andere de ontstaansgeschiedenis van het 
landschap en de bescherming van de cultuurhistorische 
waarden zijn hierin uitgewerkt. Ook bomen maken deel 
uit van het (cultuur)historische erfgoed van de 
Zaanstad. 

 · In de ‘Erfgoedverordening 2010 gemeente Zaanstad’ zijn 
(rijks-, provinciale en gemeentelijke) monumenten 
aangewezen. Een aanzienlijk deel van de monumenten 
in Zaanstad zijn in particulier eigendom, de bomen op 
deze locaties zijn beoordeeld tijdens de inventarisatie 
van de ‘Lijst van particuliere waardevolle bomen’ 
(bijlage E). Daarnaast zijn er monumenten, die niet 
particulier zijn (zoals de monumentale begraafplaatsen 
en het  Wilhelminapark).  Ook de landelijk geregistreer-
de monumentale bomen (Bomenstichting) en 
gedenkbomen ten aanzien van het Koninklijk Huis 
hebben cultuurhistorische waarde.
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Stedelijke- en landschappelijke 
waarde

Zaanstad heeft net als ieder ander dorp of stad een ste-
denbouwkundige opbouw, die voornamelijk bestaat uit  
gebouwen, bestrating, water en plantsoenen. Door een 
variatie in vormgeving, afmeting, materiaalgebruik en ver-
schillende combinaties daarvan kan je eenvoudig je weg 
vinden in de stad. Een pad van grijze tegels langs de zijkant 
van een bestratingsvlak is bedoeld om op te lopen, de 
brede asfaltstrook in het midden is doorgaans waar de 
auto’s rijden. Dit principe geldt dit ook voor bomen. 
Bomen langs de wegen hebben namelijk een belangrijke 
rol in de stedenbouwkundige opbouw van de stad.
 · In het ‘Zaans Verkeers- en Vervoersplan (ZVVP)’ is 

aangegeven welke wegen tot de stroomwegen (onder 
andere Rijksweg) en gebiedsontsluitingswegen 
(categorie A, B of C) behoren. Deze wegen vormen 
samen de hoofdwegenstructuur. De wegbeplanting (bo-
men) langs deze wegen worden opgenomen in de 
hoofdboomstructuur. 

 · Voor elke wijk is de stedenbouwkundige structuur van 
de wijk vastgelegd in wijkstructuurplannen. De 
boomstructuur zoals aangegeven in de wijkstructuur-
plannen behoren tot de wijkboomstructuur. De hoofd- 
en wijkboomstructuur heeft een bijzondere stedelijke 
en/of landschappelijke waarde en is opgenomen in het 
boomstructuurplan (bijlage E.3). 

 · Ook parken en plantsoenen zijn een belangrijk 
onderdeel van de stedenbouwkundige opbouw van 
Zaanstad. Dit zijn belangrijke verblijfs- en ontmoetings-
ruimtes in de stad. De parken, recreatiegebieden en 
bijzondere plekken langs de Zaan (Zaanvensters) 
hebben een verhoogde en/of bijzondere stedenbouw-
kundige waarde. (‘Parkennota Zaanstad 2020’ is in 
ontwikkeling).

 · De begraafplaatsen zijn (groene) verblijfsplekken, die 
belangrijk zijn voor de stedenbouwkundige structuur. 
Op de begraafplaatsen staan veel oude bomen. In de 
‘Nota begraafplaatsen (concept 2020)’ zijn alle 
begraafplaatsen opgenomen.

 · Ook de volkstuinen behoren tot de belangrijke 
ontmoetings- en verblijfsplekken in Zaanstad. In de 
nota ‘Inventarisatie van de Zaanse Volkstuinen (2011)’ 
zijn de volkstuinen beschreven.

Bijzondere
stedelijke en 
landschappe-
lijke waarde

Langs de gebiedsontsluitingswegen 
staan veelal bomen van de 1e 
grootte. De bomen die deel 
uitmaken van de hoofdboomstruc-
tuur zijn onderdeel van de steden-
bouwkundige structuur van 
Zaanstad. Deze bomen hebben een 
bijzondere stedelijke- en landschap-
pelijke waarde.
Daarnaast kunnen grote bomen op 
specifieke plekken, bijvoorbeeld in 
het stadscentrum, op begraafplaat-
sen, in parken of op pleinen, een 
belangrijk oriëntatiepunt in de stad 
zijn.

Verhoogde 
stedelijke en 
landschappe-
lijke waarde

Bomen die deel uitmaken van de 
wijkboomstructuur hebben een 
verhoogde stedelijke of landschap-
pelijke waarde. Veelal zijn dit de 
bomen langs de wijkontsluitings-
wegen. Individuele bomen kunnen 
een belangrijke bijdrage leveren als 
oriëntatiepunt in de wijk. Ook dan 
is er sprake van een verhoogde 
stedelijke of landschappelijke 
waarde.

Minimale 
stedelijke en 
landschappe-
lijke waarde

Alle bomen dragen in meer of 
mindere mate bij aan de ruimtelijke 
beleving in de stad. Zonder bomen 
zou het er kaal en onherbergzaam 
zijn. Een grote boom draagt meer 
bij aan de ruimtelijke beleving dan 
een kleine boom. Ook bomen in 
groenarme wijken hebben een 
grotere impact op de leefomgeving. 
Een boom met een minimale 
stedelijke of landschappelijke 
waarde is vervangbaar.
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Natuurwaarde 

Met de Zaanse ambitie om de biodiversiteit te verhogen en 
de soortenrijkdom te vergoten, is het van belang dat de 
verschillende (natuur)gebieden met elkaar verbonden zijn, 
zodat dieren zich makkelijk van de ene habitat naar de 
andere habitat kunnen verplaatsen. Hierdoor ontstaan 
minder snel geïsoleerde populaties. Kleine zoogdieren, 
vleermuizen, vogels en insecten kunnen zich van boom tot 
boom verplaatsen van de ene naar de andere ‘groene oase’.
 · In het buitengebied van Zaanstad (en omliggende 

gemeentes) zijn een aantal Natura 2000-gebieden 
gesitueerd. Aan de westzijde van de Zaan ligt het Natura 
2000-gebied Polder Westzaan. Aan de Oostzijde van de 
Zaan ligt de Kalverpolder en het Wormer- en Jisperveld 
(gemeente Wormerland).

 · Rondom Zaanstad zijn een aantal gebieden die deel uit 
maken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN-gebie-
den). Hieronder valt ook Recreatiegebied Jagersveld.

 · In het ‘Groen- en waterplan’ zijn de groen/blauwe 
netwerken opgenomen en worden diverse ecologische 
verbindingen aangeduid.

 · De parken en recreatiegebieden vormen belangrijke 
verblijfsplekken en verbindingen door de stad (biosteps). 
Zowel noord-zuid-verbindingen (onder andere 
Darwinpark en Burgemeester  in ’t Veldpark) als 
oost-west-verbindingen (onder andere Vijfh oekpark en 
Jagersveld).

Bijzondere 
natuurwaarde

Het ecologisch onderzoek geeft aan 
of de onderzochte boom over een 
‘Bijzondere natuurwaarde’ 
beschikt. De mate waarin natuur-
waarden toe te schrijven zijn aan 
een specifieke boom is hierbij van 
belang. Bijvoorbeeld één boom in 
een vliegroute hoeft geen bijzon-
dere waarde te hebben, wanneer de 
functie van deze boom wordt 
overgenomen door de resterende 
bomen,
gebouwen of andere factoren.
Een bijzondere waarde is alléén van 
toepassing als de boom een 
essentiële functie voor de natuur-
waarde heeft.
Bij de aanwezigheid van een 
bijzondere natuurwaarde dient bij 
de aanvraag van de kapvergunning 
aangehaakt te worden aan de ‘Wet 
natuurbescherming’ of er dient een 
vergunning ‘Wet natuurbescher-
ming’ aangeleverd te worden.

Verhoogde 
natuurwaarde

Er is sprake van een verhoogde 
natuurwaarde als de boom 
onderdeel is van een lijnbeplanting 
(vliegroute), er holtes in de boom 
zitten, de boom in een park of 
natuurgebied staat of wanneer er 
nesten van jaarrond broedende 
vogels aanwezig zijn. Bij een 
verhoogde natuurwaarde dient een 
ecologisch onderzoek uitgevoerd te 
worden om te bepalen of er sprake 
is van een ‘Verhoogde natuurwaar-
de’.

Minimale 
natuurwaarde

Elke boom heeft een natuurwaarde. 
Vogels, insecten en kleine zoogdie-
ren leven immers in bomen en eten 
er de vruchten van. Indien in de 
boom geen nesten aanwezig zijn en 
de boom  geen verhoogde of 
bijzondere natuurwaarde heeft, dan 
wordt de natuurwaarde als 
minimaal beoordeeld.
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Recreatiewaarde

Recreatie is een vorm van ontspanning, die direct in 
verband staat met onze gezondheid. Recreëren in een 
boomrijke omgeving versterkt het eff ect op de gezondheid. 
Het recreatiegebied Jagersveld is specifi ek ingericht voor 
recreatief gebruik. Daarnaast wordt veel gebruik gemaakt 
van parken, sportcomplexen, speelplekken, schoolpleinen 
en volkstuinen om te recreëren. De activiteiten wandelen, 
fi etsen en varen zijn recreatieve activiteiten waarbij 
verplaatsing centraal staat. De aanwezigheid van een goed 
netwerk van fi ets-, wandel- en vaarroutes is dan ook 
belangrijk.
 · In het ‘Groen- en waterplan’ zijn de belangrijkste  fi ets-, 

wandel- en vaarroutes opgenomen: 
 • voor fi etsers het landelijk opgezet
  knooppuntenroutenetwerk (ANWB); 
 • voor wandelaars het wandelroutenet Noord Holland 
  (Provincie NH); 
 • voor bootjes het vaarwegennetwerk 
  (Rijkswaterstaat).
 · De parken en recreatiegebieden vormen belangrijke 

plekken om te recreëren/verblijven.
 · Ook sportparken in de ‘Zaanse sportvisie 2020-2040, 

Een leven lang plezier beleven aan sport!’ (2020), 
volkstuincomplexen (nota ‘Inventarisatie van de Zaanse 
Volkstuinen, 2011) en speelplaatsen (‘Speelruimtebe-
leidsplan’, 2017) hebben elk voor hun eigen doelgroep 
een recreatieve functie, waarbij verblijven en ontmoeten 
een belangrijke rol spelen.

Bijzondere
recreatieve 
waarde

Wanneer in een gebied met een 
recreatieve functie (bijvoorbeeld 
een park,  recreatiegebied, 
sportcomplex, speelplek, 
schoolplein en volkstuin) een boom 
staat die op deze plek een 
bijzondere toevoeging heeft, is er 
sprake van een bijzondere 
recreatieve waarde. Deze bijzondere 
recreatieve waarde kan gelden voor 
zowel een solitaire boom als een 
groep bomen of een hele laan.

Verhoogde 
recreatieve 
waarde

Bomen in een gebied met een 
recreatieve functie, zoals een park,  
recreatiegebied, sportcomplexen, 
speelplekken, schoolpleinen en 
volkstuinen, hebben een verhoogde 
recreatieve waarde (verblijfs-/
ontmoetingsplek). Ook bomen 
langs recreatieve fiets-, wandel- of 
vaarroutes hebben een verhoogde 
recreatieve waarde. 

Minimale 
recreatieve 
waarde

Er is sprake van een minimale 
recreatieve waarde indien de 
betreffende boom weinig tot geen 
meerwaarde biedt aan de 
recreatieve beleving. Bomen in 
woonwijken en plantsoenen 
hebben meestal een minimale 
recreatieve waarde, tenzij deze 
bijvoorbeeld bij een speelplek of 
ontmoetingsplek zijn gesitueerd.
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Klimaat 

Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan het klimaat. 
Een boom slaat CO2 op, geeft verkoeling  door schaduw-
werking en verdamping, vangt (regen)water op en voert dit 
water vertraagd af.  Bovendien vangt de boom fi jnstof af. In 
alle gevallen geldt: hoe groter de boom, hoe groter het 
eff ect van de boom op het klimaat. In een groenarme wijk 
is de aanwezigheid van een grote boom van groot belang. In 
een wijk met een hoge kroonbedekking (canopy) is het 
eff ect van de boom minder.
 · De canopy is per wijk weergegeven in paragraaf 4.1. In de 

wijken met een lage canopy dragen de bomen meer bij 
aan de leefb aarheid van de wijk. Bij een lage canopy 
heeft de boom een hogere de klimaatwaarde.

 · Op de hittestressknelpuntenkaart wordt aangegeven op 
welke plekken hitte de meeste problemen zal geven. De 
klimaatwaarde van bomen is hoger op plekken waar 
hittestress problemen oplevert. Ook op plekken waar 
veel kwetsbare mensen samenkomen (bijvoorbeeld 
verpleeghuizen, scholen enzovoort) hebben bomen een 
hogere klimaatwaarde.

 · Naast de aanwezigheid van voldoende verkoelende 
plekken (zoals parken en plantsoenen) is het van belang 
dat in het kader van de hittestress ook de routes naar 
deze plekken toe voorzien zijn van voldoende schaduw 
(klimaatroutes). 

 · Op plaatsen waar veel auto’s rijden, zoals op 
stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen, wordt meer 
fi jnstof geproduceerd. De bomen langs deze wegen 
kunnen (een deel van) het fi jnstof afvangen.

Bijzondere
klimaatwaarde

In het kader van de hittestress zijn 
er een aantal kwetsbare groepen, 
zoals ouderen, (kleine) kinderen en 
zieken. Op locaties waar hitte een 
knelpunt is en waar veel kwetsbare 
groepen verblijven, hebben bomen 
een bijzondere klimaatwaarde. Dit 
is in de directe omgeving  van 
verpleeg-/verzorgingshuizen, het 
ziekenhuis, scholen en 
kinderdagverblijven. 

Verhoogde 
klimaatwaarde

Bomen in de wijken met een canopy 
van minder dan 20% en bomen in 
gebieden waar hitte een knelpunt 
is, hebben een verhoogde 
klimaatwaarde. Ook hebben bomen 
een verhoogde klimaatwaarde als 
ze staan op de zogenaamde ‘koele 
(verblijfs)plekken’, bij de 
voorzieningen en langs de 
zogenaamde ‘klimaatroutes’.  
Grote bomen langs doorgaande 
wegen hebben een verhoogde 
klimaatwaarde indien ze bijdragen 
aan het verbeteren van de 
luchtkwaliteit.

Minimale 
klimaatwaarde 

Alle bomen hebben een positief 
effect op het klimaat. Hoe ouder en 
hoe groter de boom, hoe meer deze 
in positieve zin bijdraagt aan het 
klimaat. Bomen met weinig 
bladvolume  hebben een minimale 
klimaatwaarde.
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5.1 Inventarisatie bestaande 
bomen

Bij de start van een project dient een inventarisatie 
gemaakt te worden van de bomen binnen de projectgrens. 
Dit geldt zowel bij de ontwikkeling van nieuwbouw als bij 
de herinrichting van bestaande woonwijken. Bij deze inven-
tarisatie wordt de omvang, de standplaats en de kwaliteit/
vitaliteit van de boom vastgesteld. 

Omvang van de boom
Voor het bepalen van de omvang van de boom dient een 
aantal onderdelen van de boom  opgemeten te worden, 
namelijk de stamomtrek, de omvang van het wortelgestel 
en de kroondiameter. Samen met de boomsoort en het jaar 
van aanplant zijn dit de basisgegevens van de inventarisa-
tie. 

Kwaliteit/vitaliteit van de boom 
Aan de hand van de soort, leeftijd en omvang van de boom 
kan de ontwikkeling van de boom worden vastgesteld. In 
combinatie met het uitgevoerde onderhoud en de 
boomveiligheidscontrole ontstaat een beeld van de 
vitaliteit van de boom. 

Standplaats van de boom
Of de bomen in gras/beplanting of juist in de verharding 
staan, heeft een groot eff ect op de ontwikkeling van het 
wortelgestel. Een boom die te dicht tegen een gevel of op 
de erfgrens staat, geeft veelal veel overlast. Het is van 
belang of de boom (met name in verharding) een goed 
plantgat meekrijgt. Wortelopdruk kan een gevolg zijn van 
een slecht doorwortelbare ruimte, maar ook van een 
verkeerde soortkeuze.

Kernwaarde van de boom
Tot slot wordt vastgesteld welke kernwaardes kunnen  
worden toegekend aan de boom. Als de boom één of 
meerdere kernwaardes bezit, neemt de waarde van de 
boom toe. Er is dan  een verhoogde of bijzondere waarde 
(paragraaf 4.5). Voor het kappen van de boom geldt 
minimaal een voorwaarde ‘Nee, tenzij…’ of ‘Ja, mits…’.
Voordat met het ontwerpen van de ruimtelijke ontwikke-
ling of herinrichting begonnen wordt, moet bekend zijn wat 
de waarde van de bomen is binnen het plangebied. Op deze 
wijze wordt in beeld gebracht welke bomen in het ontwerp 
ingepast moeten worden. De waarde van de bomen is een 
randvoorwaarde voor het ontwerp.

5.2 Uitganspunten voor het 
ontwerp

Bij een ruimtelijke ontwikkeling of herinrichting is het stre-
ven om zo veel mogelijk gezonde bomen te behouden. 
Realistisch gezien is het behouden van alle bomen bij een 
ontwikkeling of herinrichting niet haalbaar. Bij het maken 
van een ontwerp is de aanwezigheid van een goede inven-
tarisatie van de bomen essentieel. Hierbij dient ingezet te 
worden op het behoud van de meest waardevolle bomen 
in het plangebied. Dit verhoogt de leefb aarheid van een 
buurt en heeft een positieve invloed op de woningwaarde. 
Bij het ontwerpen van een ruimtelijke ontwikkeling of her-
inrichting loont het om waardevolle bomen in te passen in 
het ontwerp.

Weergave bomen in het ontwerp
In het ontwerp moeten de bestaande bomen weergegeven 
worden op ware grootte. Voor nieuw te planten bomen 
wordt de te verwachten omvang van de boom 

Bij nieuwe ontwikkelingen en in herinrichtingsprojecten krijgt de openbare 
ruimte een opknapbeurt. Het ophogen van het maaiveld, de aanleg van 
nieuwe riolering en het maken van extra parkeerplaatsen hebben een groot 
eff ect op de bestaande bomen. Hoe wordt de canopy behouden (of vergroot) 
bij de (her)inrichting van de openbare ruimte? En op welke wijze wordt de 
boomstructuur versterkt? Wat wordt er gedaan aan het beperken van 
hittestress? Natuurlijk worden gezonde bomen zo veel mogelijk behouden en 
de bestaande boomstructuur versterkt.  In dit hoofdstuk worden handvatten 
aangereikt om de juiste keuzes te maken voor het behouden, versterken en 
investeren in een gezond bomenbestand.

5 Inrichting Openbare Ruimte
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weergegeven. Hierbij wordt uitgegaan van een volwassen 
boom (leeftijd circa twintig jaar). Zodoende is duidelijk of 
er voldoende ruimte is gereserveerd voor de boom. Dit 
geldt ook voor de bomen staande op particulier terrein die 
met hun kroon binnen het plangebied zijn gesitueerd. Dit 
om te voorkomen dat bomen te dicht op elkaar of te dicht 
bij de bebouwing komen te staan.

Kroonoppervlakte (canopy)
Het streven is om de canopy binnen Zaanstad te verhogen 
van 16% naar 20%. In het ontwerp moet hiermee rekening 
gehouden worden. Bij de inventarisatiegegevens is de 
kroonoppervlakte van de bestaande bomen in kaart 
gebracht. Hiermee is de canopy van de bestande situatie te 
berekenen (m2 kroonoppervlakte per m2 openbare ruimte). 
Daarna kan uitgerekend worden wat de canopy van het 
ontwerp is. In het ontwerp wordt gestreefd naar een 
canopy van 20%. Indien dit niet mogelijk is, wordt er 
minimaal een toename van de canopy gerealiseerd.

Herplantplan
Bij de aanvraag van een kapvergunning dient standaard een 
herplantplan aangeleverd te worden. Het herplantplan 
gaat uit van de kroonoppervlakte van de te kappen boom. 
Deze moet volledig gecompenseerd worden. Bij een 
afname van de openbare ruimte wordt de canopy groter. 
Dit heeft geen invloed op de herplantverplichting. Indien 
de herplant niet geheel binnen de plangrenzen kan worden 
voldaan, dan wordt deze zo veel mogelijk gecompenseerd 
door het planten van bomen in de boomstructuur binnen 
de wijk.

Bomeneffectanalyse (BEA)
Bij ruimtelijke ontwikkelingen en herinrichting wordt in 
Zaanstad zorgvuldig gekeken of de bestaande bomen in 
een plangebied duurzaam behouden kunnen blijven. Hierbij 
wordt uitgegaan van de kwaliteit van de boom 
(boomwaardebepaling) waarbij rekening gehouden wordt 
met onder andere de noodzakelijke ophoging van het te 
ontwikkelen terrein. Daar waar mogelijk, worden bomen 
ingepast in het plan of worden de bomen verplant (bij 
voorkeur binnen het project). Om te bepalen of de 
investering in de betreff ende boom een zinvolle investering 
is, kan tijdens de planvorming een bomeneff ectanalyse 
(BEA) uitgevoerd worden. Hiermee worden de eff ecten van 
de ontwikkeling op de betreff ende boom inzichtelijk 
gemaakt.

5.3 Handhaven bestaande bomen

Zowel bij nieuwe ontwikkelingen als bij herinrichtingen is 
het in Zaanstad in veel gevallen ook nodig om het maaiveld 
op te ophogen. De meeste bomen in Zaanstad kunnen daar 
slecht tegen, waardoor de boom in kwaliteit achteruit gaat. 
De mate van achteruitgang verschilt per soort en locatie. 
Het handhaven van de bomen is hierdoor technisch gezien 
een behoorlijke uitdaging en er dient altijd een afweging 

gemaakt te worden tussen de kwaliteit van de boom en de 
benodigde investering om de boom te handhaven.

Het aanbrengen van beluchting
Door de ophoging van het maaiveld wordt de uitwisseling 
van zuurstof met het ‘oude’ maaiveld beperkt. Zeker daar 
waar bestrating aangebracht wordt, leidt dit vaak tot 
problemen en gaat de boom in kwaliteit achteruit. Het 
aanbrengen van bodembeluchtingssysteem maakt dat er 
meer zuurstof voor de boomwortels beschikbaar is. (fi guur 
10) Daar waar het zuurstof gehalte in de bestaande situatie 
al beperkt was, wordt geadviseerd hiervoor eerst 
maatregelen te nemen door extra lucht in de bodem te 
brengen (bijvoorbeeld door de bodem te ploff en).

Het aanbrengen van lavagranulaat
Bij een ophoging is het van belang dat de druk op het 
bestaande maaiveld niet te groot wordt, waardoor het 
bestaande maaiveld nog verder zal inklinken. Door een 
verdere inklinking van de grond zakt het maaiveld opnieuw 
en wordt het zuurstofgehalte van het ‘oude’ maaiveld te 
laag, waardoor de boom in kwaliteit achteruit gaat. Indien 
mogelijk wordt aangevuld met voedselrijk, Lava-
Boomgranulaat. Hierdoor wordt de extra druk op de 
wortels beperkt, krijgt de boom extra voeding en is er meer 
zuurstof beschikbaar (dan bij een ophoging met zand).

Verplanten of lichten van bomen
Bij jonge bomen (of half volwassen bij 3e grootte) kan het 
aantrekkelijk zijn om de bomen op te tillen, de grond onder 
de boom aan te vullen tot de gewenste hoogte en ze 
daarna terug te plaatsen op oude, opgehoogde plant-
plaats. In andere gevallen is het beter om de bomen te 
verplanten naar een andere standplaats binnen het 
projectgebied. Hoe groter en ouder de bomen, des te 
groter is het risico op terugval in de ontwikkeling.

Figuur 10 beluchting bij grondophoging
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Drainage
Indien door de werkzaamheden een stijging van het 
grondwater wordt verwacht, kan het aanleggen van een 
drainage uitkomst bieden. Hierbij kan gedacht worden aan 
het leggen van een drainagebuis bij de boom (net onder de 
grondwaterspiegel) of het aanleggen van een grindkoff er of 
geulen met grof zand voor een versnelde waterafvoer bij de 
boom. De drain of grindkoff er mag hierbij niet geplaatst 
worden in het wortelgestel van de boom (vanwege de kans 
op schade aan de wortels).

5.4 Het planten van bomen

Omdat Zaanstad is gelegen op een inklinkende 
veenondergrond en het maaiveld jaarlijks tussen de 0,5 en 1 
cm daalt, is het noodzakelijk dat het maaiveld met enige 
regelmaat opgehoogd moet worden. Vaak wordt dit 
gecombineerd met een herinrichting van de wijk. Niet alle 
bomen kunnen dan blijven staan. Ook bij een nieuwe 
ontwikkeling (bijvoorbeeld nieuwbouw) worden bomen 
gekapt en nieuwe bomen geplant.

Soortkeuze
Bij het ontwerpen van een ruimtelijke ontwikkeling of 
herinrichting wordt door de ontwerper een eindbeeld 
bepaald. Bij dit beeld moet de juiste boomsoort gekozen 
worden. Bij het kiezen van de soort wordt onder andere 
gekeken naar de beschikbare ruimte bovengronds en 
ondergronds, de grondwaterstand, de grondsoort en de 
biodiversiteit.

Plantgatinrichting 
Voor de inrichting van het  plantgat wordt verwezen naar 
het Handboek Bomen (Norminstituut) en de WIORZ. Hierin 
zijn de standaarden voor de technische inrichting van een 
plantgat  opgenomen. In de planvorming wordt deze 
standaard per boom uitgewerkt. Aan de hand van de soort, 
omvang en beschikbare ondergrondse ruimte worden de 
afmeting van het plantgat en de omlooptijd bepaald. De 
omlooptijd is de te verwachten periode die de boom op die 
plek kan blijven staan. De omlooptijd wordt vastgelegd in 
het bomenpaspoort. 

Verhoogde plantplaats
Indien bij een herinrichting of ontwikkeling nieuwe bomen 
(met een omlooptijd van meer dan twintig jaar) geplant 
worden, dient er bij aanplant al rekening gehouden te 
worden met een toekomstige  ophoging. Bomen in de 
bestrating worden daarom altijd met een verhoogde 
boomband geplant. Bij een ophoging in de toekomst is de 
kans daardoor groter dat de boom behouden kan blijven 
doordat bij de boom minder opgehoogd hoeft te worden 
(bij de ophoging kan de boomspiegel op gelijke hoogte met 
de bestrating komen te liggen).  In bepaalde gevallen kan 
gekozen worden voor het plaatsen van een boombak (zoals 
bijvoorbeeld Westzijde). Zodoende is er meer ruimte voor 
toekomstige ophogingen. 

Biodiversiteit
Bij de soortkeuze wordt de biodiversiteit gestimuleerd. Er 
wordt ook een grote variatie aan boomsoorten aangeplant. 
Hierbij wordt gewerkt met de 10-20-30-regel. Die houdt in 
dat in een wijk maximaal 30% van de bomen van dezelfde 
familie geplant mogen worden, 20% van de bomen van 
hetzelfde geslacht en een 10% van dezelfde soort. Op deze 
manier komt er een grotere variëteit aan soorten in de wijk 
staan. Ook zogenaamde drachtbomen zijn belangrijk voor 
insecten. Verschillende bloeitijden van bomen dragen bij 
aan rijkere fauna.

Kabels en leidingen (K&L)
Op veel plaatsen zijn kabels en leidingen aanwezig in de 
bodem. Hierdoor is de benodigde ondergrondse ruimte in 
veel gevallen niet beschikbaar. Als het verplaatsen van de 
K&L niet mogelijk is, is het door het plaatsen van een 
kabelgoot, antiwortelfolie, schermen of mantelbuizen 
mogelijk dat de boom op een kleinere afstand van de K&L 
geplant wordt dan gebruikelijk. Hierdoor neemt de 
beschikbare ondergrondse ruimte toe. Een andere optie is 
ervoor te kiezen om het eindbeeld aan te passen en een 
kleinblijvende boom te planten (let wel op de canopy!). Als 
de boom onvoldoende voeding en ruimte meekrijgt bij 
aanplant, is er sprake van een ‘verkorte omlooptijd’. Dit 
betekent dat de boom daardoor naar verwachting niet de 
omvang van een volwassen exemplaar zal bereiken.

Grondwater
De grondwaterstand in Zaanstad varieert tussen de 40 cm 
in de vooroorlogse wijken en 120 cm langs een aantal 
hoofdverkeerswegen. Aangezien bomen niet wortelen in 
het grondwater, is het grondwater een grote beperking 
voor de doorwortelbare ruimte. Indien de grondwaterstand 
te hoog wordt, hebben bomen onvoldoende ruimte om te 
wortelen. Bij een grondwaterstand  van minder dan 50 cm 
beneden maaiveld, is het planten van grote bomen niet 
wenselijk. Bij een grondwaterstand minder dan 40 cm 
beneden maaiveld is ook het planten van kleine bomen 
geen optie. Bij ruimtelijke ontwikkelingen en 
herinrichtingen wordt gestreefd naar een minimale 
drooglegging van 0,8 tot 1 m.

5.5 Participatie

De betrokkenheid van de inwoners van Zaanstad op het 
gebied van bomen is zeer groot. Naast de diverse 
gesprekken die zijn gevoerd met inwoners van Zaanstad, is 
in februari 2020 een enquête uitgezet bij het Zaanpanel 
over het bomenbeleid (zie bijlage A). Hierop was de respons 
groot: meer dan duizend betrokken inwoners van Zaanstad 
hebben de enquête ingevuld. Met de antwoorden is zo veel 
mogelijk rekening gehouden bij het maken van 
beleidskeuzes.
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Eén van de vragen betrof de mate waarin de  deelnemers 
invloed zouden willen hebben op beslissingen omtrent de 
bomen in de openbare ruimte (in dit geval de aanplant van 
nieuwe bomen). Hieruit is gebleken dat ruim 75% van de 
geënquêteerden invloed wil hebben op de keuze van de te 
planten boomsoort in hun eigen woon- en leefomgeving. 
(fi guur 11)

Bewonersbelangen
Aan het betrekken van de bewoners bij de plannen voor de 
herinrichting van de openbare ruimte, vervanging en/of 
nieuwbouw wordt steeds meer aandacht gegeven. De 
buurtbewoners zijn degenen die dagelijks gebruik maken 
van de woonomgeving, de buurt goed kennen en de lasten 
en lusten van een inrichting dragen. Zij beschikken dan ook 
over heel veel praktische  informatie over de buurt. Het is 
dan ook belangrijk dat de bewoners betrokken worden bij 
de inrichting van hun buurt.

Bij zowel het kappen als het planten van bomen kunnen de 
belangen van bewoners onderling behoorlijk uiteenlopen. 
Daarnaast heeft ook de gemeente een belang. Zo wordt er 
gestreefd naar een de canopy van 20%, wordt de 
boomstructuur van de stad versterkt en worden bomen 
ingezet als middel bij het bestrijden van hittestress.

De belangen van bewoners kunnen dan ook tegenstrijdig 
zijn met de doelstellingen van de gemeente. Om tijdens 
het communicatie- en participatietraject geen valse 
verwachtingen te wekken, wordt aan het begin van het 
traject een aantal uitgangspunten meegegeven met 
betrekking tot de participatie rondom bomen, die bijdragen 
aan een goede belangenafweging:
 · Bomen met een verhoogde waarde, met een goede 

gezondheid worden (zo veel mogelijk) gehandhaafd.
 · In de buurt wordt gestreefd naar de 20% canopy.
 · Bomen in de hoofd- en wijkstructuur vallen buiten de 

participatie. Het algemeen belang is hier groter dan het 
buurtbelang.

 · Bij strijdige belangen neemt de gemeente de 
doorslaggevende beslissing.

Projectspecifi eke uitgangspunten kunnen hieraan 
toegevoegd worden. Bij nieuwbouw-, herinrichtings- of 
vervangingsprojecten is het kappen van bomen in veel 
gevallen noodzakelijk. Naast het belang van het van 
behoud van de bomen zijn er ook andere belangen die bij 
een project meespelen (denk aan ophoging, riolering, 
kabels en leidingen, parkeren enzovoort). Het afwegen van 
deze belangen in het project moet zorgvuldig gedaan 
worden. Bij de start van het project moet daarom in beeld 
gebracht worden wat de kwaliteit van de bomen is en 
welke bomen een verhoogde of bijzondere waarde hebben.  

Figuur 11 bewoners willen meebeslissen aanplant bomen
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5.6 Toolkit: ‘Bomen planten met 
Kwaliteit’

In de naoorlogse periode zijn in Zaanstad veel bomen 
geplant.  Zo’n 40% van het bomenbestand is dan ook 
geplant in de periode tussen 1960 en 1970. Over een wijze 
van aanplanten en het nemen van maatregelen voor plant-
gatverbetering was destijds nog weinig bekend. In bepaal-
de wijken in Zaanstad zie je in het huidige straatbeeld dat 
bomen in hun ontwikkeling achterblijven. In de afgelopen 
twintig tot dertig jaar is veel onderzoek gedaan naar goede 
plantmethodes.  De zes meest gangbare plantmethodes 
worden hieronder beschreven.

Natuurlijke standplaats
Indien er weinig tot geen beperkende factoren zijn voor de 
ondergrondse groeiplaats, kan worden volstaan met de 
natuurlijke standplaats. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat 
er weinig tot geen ondergrondse of bovengrondse 
belemmeringen zijn die de natuurlijke groei van de boom 
beperken. De boom staat in het gras of de beplanting en 
kan zijn boomwortels ruim buiten het plantgat laten 
groeien. Deze methode is vooral geschikt voor parken en 
plantsoenen.

Grondverbetering: 
2-4 m3 uitgerijpte compost, 
uitkomende grond ter plaatse verwerken
Materiaal: 
ondergrondse verankering (bioplastic)
Watergeven: 
rondom de boom een aarden wal aanbrengen als gietrand
Kosten: minimale investering 
Groeiomstandigheden: goed

Open plantstrook (geen belasting)
In een plantstrook van minimaal 2,5 m breed, met weinig 
tot geen beperkende factoren bovengronds, kan worden 
volstaan met de methode ’open plantstrook’. Hierbij wordt 
ervan uitgegaan dat er ondergronds en bovengronds een 
plantgat is van minimaal 
2,5 m breed waarin geen belemmeringen zijn die de 
natuurlijke groei van de boom beperken. De boom staat bij 
voorkeur in een plantvak met heesters of vaste planten, dit 
mag ook gras zijn. Kenmerkend is dat er buiten het 
plantgat beperkte mogelijkheden zijn voor wortelgroei.  
Komt meestal voor bij de wat ruimere straatprofi elen (of 
parkeervak).

Grondverbetering: 
4-15 m3 bomengrond 
Materiaal: 
ondergrondse verankering (bioplastic) 
gietrand 
Watergeven: in de gietrand 
Kosten: beperkte investering
Groeiomstandigheden: goed
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In bestrating (matige belasting)
De boom wordt geplaatst in een boomspiegel van 
minimaal 1 m2, al dan niet verhoogd (dit is onder andere 
afh ankelijk van de te bereiken leeftijd). Onder de bestrating 
wordt een beluchtingssysteem aangebracht. Waar mogelijk 
wordt een ondergrondse verankering aangebracht in 
ongeroerde grond (boven het grondwater). In de meeste 
situaties is de grond geroerd door (her)
inrichtingswerkzaamheden en is bovengrondse verankering 
noodzakelijk. Bomen in bestrating worden vooral 
toegepast in smallere profi elen, met een hoge parkeerdruk.

Grondverbetering: 
6-23 m3 bomenzand 
Materiaal: bovengrondse verankering, 
gietrand en beluchting
Watergeven:  in de gietrand 
Kosten: redelijke investering
Groeiomstandigheden: redelijk

Drukspreidende constructie 
(matige belasting)
De meestvoorkomende drukspreidende constructie is de 
Sandwich-methode. Hierbij wordt onder de bestrating een 
laag kratten aangebracht, die onderling met elkaar 
verbonden zijn. De asdruk van auto’s wordt verspreid over 
een breder oppervlak. Onder de kratten kan bomenzand of 
bomengrond aangebracht worden. Bomengrond heeft 
meer voedingsstoff en, maar kan minder verdicht worden 
(=lagere belasting). Bomenzand heeft een lagere 
voedingswaarde, maar kan beter verdicht worden. De 
Sandwich-methode wordt meestal gebruikt onder 
parkeerstroken.

Grondverbetering: 
6-25 m3 bomenzand (of 5-16 m3 bomengrond)
Materiaal: drukspreidende constructie, boompalen, 
gietrand, beluchting 
Watergeven: in gietrand 
Kosten: hoge investering
Groeiomstandigheden: redelijk 
(bij gebruik van bomengrond: goed)
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Boomgranulaat (zware belasting)
Onder de rijbaan kan in plaats van een fundering van 
puingranulaat ook boomgranulaat toegepast worden. 
Boomgranulaat heeft het voordeel dat er extra voeding is 
toegevoegd voor de boom en er voldoende zuurstof 
aanwezig is voor de boom. De boom zal hierdoor geen 
wortelopdruk geven. Bij het toepassen van granulaat is 
meestal veel ondergrondse ruimte nodig. 
Graafwerkzaamheden ten behoeve van bijvoorbeeld kabels 
en leidingen zijn kostbaar. Geadviseerd wordt om voor de 
K&L mantelbuizen aan te brengen. In verband met de vele 
huisaansluitingen is deze constructie meestal minder 
geschikt voor woonwijken en zal voornamelijk in de 
hoofdstructuur toegepast worden.

Grondverbetering: 
8-33 m3 boomgranulaat verwerken
Materiaal: ondergrondse verankering, 
gietrand en beluchting
Watergeven: in de gietrand 
Kosten: hoge investering
Groeiomstandigheden: redelijk goed

Boombunker (zeer zware belasting)
De boombunker is een dichte betonnen bak die in de grond 
wordt geplaatst. In de bak worden de omstandigheden 
voor de boom gereguleerd. De boombunker is geschikt 
voor zeer zware belasting en kan hierdoor ook toegepast 
worden onder stroomwegen (bijvoorbeeld provinciale 
weg). Vanwege de hoge kosten in aanleg én onderhoud is 
het aanbrengen van boombunkers voorbehouden aan zeer 
bijzondere locaties. Door onder andere de installatie en 
regulatie van de vochthuishouding brengt dit hoge kosten 
met zich mee. 

Grondverbetering: 
5-14 m3 bomengrond verwerken
Materiaal: waterreguleringssysteem 
verankering aan bunker en beluchting
Watergeven: vochtregulering
Kosten: zeer hoge investering
Groeiomstandigheden: goed (gereguleerd)
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6.1 Wet natuurbescherming (Wnb)

Op 14 oktober 1976 zijn in de gemeenteraad de grenzen van 
deze ‘Bebouwde kom Boswet’ vastgesteld, zodanig dat de 
gehele gemeente Zaanstad valt binnen de ‘Bebouwde kom 
Boswet’.  

In hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming is 
opgenomen dat het verbod op het vellen van 
houtopstanden (artikel 4.2) niet van toepassing is voor 
houtopstanden, die staan binnen de bij besluit van de 
gemeenteraad vastgestelde grenzen ‘Bebouwde kom 
Boswet’(artikel 4.1a).  
De vergunningsplicht voor het vellen van houtopstanden is 
geregeld in de Verordening Fysieke Leefomgeving 
(voorheen: Algemene plaatselijke verordening). Deze 
verordening wordt in 2022 onderdeel van de 
Omgevingswet.

Voor alle overige bepalingen is de Wet natuurbescherming 
wel van toepassing. 

Bij het vellen van houtopstanden dient te allen tijden 
rekening gehouden te worden met beschermde soorten die 
gebruik kunnen maken van de boom. In bepaalde gevallen 
kan het aanvragen van een vergunning Wet natuurbeheer 
hiervoor noodzakelijk zijn (hoofdstuk 3 Wnb). 

Ook voor het vellen van houtopstanden in een Natura 
2000-gebied is in de meeste gevallen een vergunning Wet 
natuurbeheer noodzakelijk (hoofdstuk 2 Wnb).

6.2 Omgevingswet

De Omgevingswet treedt naar verwachting in werking op 1 
januari 2022. Deze Omgevingswet kent een aantal 
‘juridische’ instrumenten. Zo is er op rijks-, provinciaal en 
gemeentelijk niveau onder andere de omgevingsvisie, de 
omgevingswaarde en het omgevingsplan.
De omgevingsvisie is een strategische langetermijnvisie 
betreff ende de fysieke leefomgeving. In hoofdstuk 1 is 
weergegeven welke raakvlakken bomen hebben met de 

strategische visie van Zaanstad. In de strategische visie 
wordt ook de ondergrondse ruimte meegenomen. Naast de 
boom zelf wordt hiermee ook de ruimte voor boomwortels 
meegenomen. In hoofdstuk 5 wordt hier nader op 
ingegaan.
De bestemmingsplannen worden uiteindelijk vervangen 
door het omgevingsplan. De hoofdboomstructuur, zoals 
weergegeven in paragraaf 4.3, wordt meegenomen in de 
ontwikkeling van het omgevingsplan. In de huidige 
bestemmingsplannen zijn bepalingen opgenomen voor de 
bescherming van bomen, zoals door het benoemen van  
stads- en dorpsgezichten waarbinnen een 
omgevingsvergunning nodig is voor het verwijderen of 
aanbrengen van bomen. Ook is er soms vanuit het 
bestemmingsplan een omgevingsvergunning nodig voor 
het aanbrengen of verwijderen van bomen in gebieden met 
een archeologische waarde. 
Tot slot kan in de Omgevingswet een omgevingswaarde 
vastgesteld worden. Hiermee wordt de te bereiken 
kwaliteit van de fysieke leefomgeving vastgelegd. 
Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet 
wordt in dit bomenbeleid een minimale canopy van 20% 
van de openbare ruimte nagestreefd als omgevingswaarde.
 

6.3 Verordening fysieke 
leefomgeving

Bomen zijn belangrijk voor de leefb aarheid van Zaanstad, 
het is daarom belangrijk om de bomen in Zaanstad te 
beschermen. Voor een groot deel van de bomen in 
Zaanstad geldt daarom een vergunningsplicht voor het 
kappen van bomen.

In de Verordening Fysieke Leefomgeving is opgenomen dat 
er een vergunningsplicht geldt voor het kappen van bomen 
als:
 · de boom zich bevindt op een openbare plek, of;
 · de boom staat vermeld op de ‘lijst van particuliere 

waardevolle bomen’, of;
 · de boom staat op een terrein dat is opgenomen op de 

‘gebiedenkaart vergunningsplicht kappen’.

Bij het kappen van bomen (ofwel het vellen van houtopstanden) zijn 
meerdere wetten van toepassing, zoals Wet natuurbescherming, de 
Omgevingswet en de Verordening Fysieke Leefomgeving (voorheen Apv). In 
dit hoofdstuk wordt de kern van de wetgeving weergegeven, zoals die is 
geregeld binnen Zaanstad. 

6 Bomen en Wetgeving
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Niet alle bomen in Zaanstad kunnen behouden blijven, 
hiervoor zijn verschillende redenen. Een boom kan ziek zijn 
of gevaar opleveren voor zijn omgeving. Ook bij 
nieuwbouw- en/of herinrichtingsprojecten kan het kappen 
van bomen noodzakelijk zijn. Bij elke vergunningsaanvraag 
dient een zorgvuldige afweging gemaakt te worden, 
voordat een boom gekapt mag worden. Het is daarom 
belangrijk dat bij de aanvraag van een vergunning voor het 
kappen van een boom de reden van de kap duidelijk wordt 
aangegeven. Ook dient bij de aanvraag een herplantplan 
aangeleverd te worden. Zodoende kan beoordeeld worden 
of na de kap kan worden voldaan aan de herplantverplich-
ting. 

Dat het kappen van bomen in de stad onvermijdelijk is, 
neemt niet weg dat er op toegezien wordt dat het kappen 
van bomen zorgvuldig wordt uitgevoerd. Met behulp van 
de vergunningsplicht wordt een afweging gemaakt tussen 
de verschillende belangen. Hierdoor worden bomen minder 
snel gekapt en wordt toegezien op het planten van nieuwe 
bomen als er bomen gekapt moeten worden.

Bomen op openbare plaatsen

Voor het kappen van bomen in de openbare ruimte is een 
omgevingsvergunning nodig. Naast de gemeentelijke 
bomen zijn dit ook bomen van andere overheden, zoals 
Provincie en Waterschap, die in de openbare ruimte staan. 
Het gaat hierbij onder andere om de straat- en laanbomen, 
bomen in parken, plantsoenen en recreatiegebieden die vrij 
toegankelijk zijn. 

Bomen op de ‘lijst van beschermde 
bomen’

Ook voor bomen staande op de ‘lijst van beschermde 
bomen’ is voor het kappen een omgevingsvergunning 
noodzakelijk. Op de bomenlijst staan particuliere bomen 
met een bijzondere waarde (tuinen en erven) en waarde-
volle bomen op private terreinen (bedrijven, stichtingen, 
verenigingen enzovoort). In bijlage E is de ‘Bomenlijst’ 
opgenomen.

Criteria ‘Bomenlijst’:
Bomen die opgenomen zijn op de ‘Bomenlijst’ moeten 
voldoen aan de volgende criteria:
1.  De boom moet een minimale leeftijd van zestig jaar 
 hebben.
2.  De boom dient voldoende gezond te zijn en heeft een 
 levensverwachting van minimaal tien jaar. 
3.  De boom moet verder voldoen aan één (of meerder) van 
 de volgende criteria:   
 - cultuurhistorische waarde; 
 - stedelijke en landschappelijke waarde;
 - natuurwaarde;

 - recreatiewaarde; 
 - klimaatwaarde. 

Verzoeken om bomen toe te voegen en/of te verwijderen 
van de ‘Bomenlijst’ worden beoordeeld aan de hand van de 
bovengenoemde criteria. Jaarlijks kan de ‘Bomenlijst’ 
worden herzien en door het college vastgesteld. Minimaal 
eens per tien jaar wordt de ‘Bomenlijst’ opnieuw 
geïnventariseerd.

Boomcontrole
De bomen op de ‘Bomenlijst’, de particuliere waardevolle 
bomen, zijn voor Zaanstad belangrijke bomen. De 
gemeente controleert deze bomen eens in de vier jaar op 
gebreken, door middel van een boomveiligheidscontrole 
(BVC). De eigenaar van de boom wordt op de hoogte 
gebracht van het benodigde onderhoud, de conditie en 
levensverwachting van de betreff ende boom. Het 
onderhoud van de boom blijft de verantwoordelijkheid van 
de eigenaar van de boom. 
Voor bomen op de ‘Bomenlijst’ wordt zeer terughoudend 
omgegaan met het afgeven van een kapvergunning.

‘Gebiedenkaart vergunningsplicht 
kappen’

Ook het kappen van bomen die staan in de gebieden zoals 
weergegeven op de ‘Gebiedenkaart vergunningplicht kap-
pen’ (verder: ‘Gebiedenkaart’), is vergunningsplicht. Voor 
de bomen binnen deze gebieden geldt dat er een verhoog-
de kans is dat de boom over één of meerdere kernwaarden 
beschikt. Bij de aanvraag van een kapvergunning wordt 
daarom een extra controle wordt uitgevoerd naar de aan-
wezigheid van deze kernwaarden. Bij de belangenafweging 
wordt rekening gehouden met de aanwezige kernwaarden, 
die een weigeringsgrond voor de kapvergunning kunnen 
zijn.
De ‘Gebiedenkaart vergunningplicht kappen’ is opgenomen 
in bijlage D. Verzoeken om gebieden toe te voegen en/of te 
verwijderen van de ‘Gebiedenkaart’ worden beoordeeld 
aan de hand van de onderstaande criteria. Jaarlijks kan de 
‘Gebiedenkaart’ worden herzien. Minimaal eens per tien 
jaar wordt de ‘Gebiedenkaart’ opnieuw geïnventariseerd.

CRITERIA ‘GEBIEDENKAART VERGUNNINGPLICHT KAP-
PEN’

Gebieden die zijn opgenomen op de ‘Gebiedenkaart’ 
voldoen aan één of meerdere van de volgende criteria:
1. Het gebied voldoet niet in zijn geheel aan de defi nitie 
 van ‘openbare plaats’ zoals weergegeven in de   
 Verordening fysieke leefomgeving (ofwel is hier  
 onduidelijkheid over).
2. Het gebied is in eigendom van een (semi-)  
 overheidsinstantie.
3. Het betreft een verblijfsgebied en/of natuurgebied.
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ad. 1.  Hierbij worden de parken gezien als een openbare  
  plaats (ook het Darwinpark), tenzij deze niet in   
  eigendom zijn van de gemeente (zoals bijvoorbeeld 
  het Wilhelminapark en de Zaanse Schans).
ad. 2.  Hieronder vallen grote terreinen, al dan niet   
  openbaar toegankelijk, waarop veel bomen staan.  
  Dit zijn terreinen van onder andere Provincie, 
  Hoogheemraadschap, Staatsbosbeheer, Stichting 
  Landschap Noord-Holland, NS/Prorail, Forbo 
  enzovoort.
ad 3.  Verblijfsgebieden zijn gebieden waarbij het de 
  bedoeling is om daar langer te verblijven dan   
  wanneer men zich van A naar B verplaatst.   
  Hieronder vallen onder andere de begraafplaatsen, 
  volkstuinencomplexen, sportcomplexen,  
  schoolterreinen en zorginstellingen.

Meldplicht

In een aantal gevallen wordt een uitzondering gemaakt op 
de vergunningsplicht, te weten bij acuut gevaar/
instabiliteit, besmettelijke ziektes (zoals bijvoorbeeld 
iepziekte), dunning in houtopstanden en bij dode bomen. 
Dan is er geen vergunning nodig voor het kappen de boom, 
maar geldt er een meldplicht. Voor het kappen van deze 
bomen wordt geen vergunning afgegeven, wel wordt 
hiervan melding gemaakt bij het College van B&W. Bij 
gevaarzetting (bijvoorbeeld bij storm) of een besmettelijke 
ziekte (zoals iepziekte) wordt het college hierover indien 
nodig achteraf geïnformeerd. 
In het geval van dunning in houtopstanden en bij dode 
bomen, dient hiervan vier weken voorafgaand aan de 
voorgenomen kap melding gedaan te worden. Het college 
wordt hierover vooraf geïnformeerd. De gemeente 
controleert of meldplicht voor de voorgenomen kap 
voldoende is. 
Onder dunning in houtopstanden wordt verstaan: het 
dunnen van bomen in het bos, bosplantsoen of een 
plantsoen. Bij het dunnen mag maximaal een derde van 
het aantal bomen/boomvormers verwijderd worden. En de 
duurzame instandhouding van de houtopstand dient 
gewaarborgd te blijven. 

Weigeringsgronden

Als er een omgevingsvergunning voor het kappen van 
bomen (hierna: kapvergunning) is aangevraagd, dan kan 
deze geweigerd worden als er één (of meerdere) 
weigeringsgrond(en) aanwezig is (zijn), zoals benoemd in de 
Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad.
Een kapvergunning kan geweigerd worden op grond van:
 · stedelijke en landschappelijke waarde;
 · cultuurhistorische waarde;
 · natuurwaarde
 · recreatieve waarde;
 · klimaatwaarde.

Deze weigeringsgronden komen overeen met de 
kernwaarden uit het ‘Groen- en waterplan’ en met het 
Toetsingskader kernwaarden in paragraaf 4.5. Hierin is 
aangegeven dat alle bomen (in meer of mindere mate 
waardevol zijn en er bij elke kapaanvraag een belangenaf-
weging plaats moet vinden. Als bij de aanvraag van de 
kapvergunning geen opgaaf van reden wordt gedaan, wordt 
de vergunning geweigerd. Ook als de opgaaf van reden 
slechts de natuurlijke eigenschappen van een boom bevat, 
zoals het feit dat er blaadjes afvallen, er beestjes inzitten 
en dat de boom schaduw geeft, zijn geen reden om een 
kapvergunning te verlenen. De waarde van de boom zal bij 
de belangenafweging doorslaggevend zijn. Bijvoorbeeld bij 
zonnepanelen zal het algemeen belang; ‘de waarde van de 
boom’ veelal zwaarder wegen dan het individuele belang; 
‘de energieopbrengst van zonnepanelen’.

Omdat niet alle bomen even waardevol zijn, wordt in het 
Toetsingskader kernwaarden (paragraaf 4.5) onderscheid 
gemaakt in minimale waarde, verhoogde waarde en 
bijzondere waarde. Hierbij wordt voor bomen met een 
minimale waarde een ‘ja, mits-principe’ gehanteerd en bij 
bomen met een verhoogde waarde en bomen met een 
bijzondere waarde wordt het ‘nee, tenzij-principe’ 
gehanteerd als uitgangspunt bij de belangenafweging. Bij 
iedere kapvergunning wordt een herplantplicht opgelegd.

Herplantplicht

Bij de aanvraag van een kapvergunning, dient een 
herplantplan ingediend te worden. In het herplantplan 
dient te worden opgenomen op welke wijze de te kappen 
bomen worden gecompenseerd. Het uitgangspunt hierbij is 
dat de canopy (kroonoppervlakte) van de stad niet 
afneemt. Indien het herplantplan voldoet aan de 
onderstaande criteria, dan wordt dit overgenomen in de 
kapvergunning. Als in het herplantplan onvoldoende 
gecompenseerd wordt, wordt het compensatieplan 
aangepast.

CRITERIA HERPLANTPLAN:

1. Het herplantplan bestaat minimaal uit:
 a. een tekening met de locatie van de te planten bomen; 
 b. een lijst met de namen van de te planten bomen; 
 c. een overzicht van de plantgatinrichting van de te 
      planten bomen;
 d. eventueel met een compensatieberekening.
2. De herplant wordt bepaald aan de hand van het  
 kroonoppervlak van de te kappen boom/bomen. 
3. Gerekend wordt met de gemiddelde kroonomvang van 
 een boom van circa twintig jaar1).
4. De herplant moet zo veel mogelijk plaatsvinden op 
 dezelfde locatie, of in de directe nabijheid van deze 
 locatie. Herplant buiten de gemeentegrens telt niet 
 mee als compensatie.
5. Grote bomen (ofwel bomen van de 1e grootte) worden 
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 zo veel mogelijk vervangen door bomen die groot 
 kunnen worden (1e grootte). Indien het planten van een 
 grote boom niet mogelijk is, dan twee bomen van de 2e 
 grootte (middel) of drie bomen van de 3e grootte (klein). 
 Andersom mogen drie bomen van de 3e grootte 
 vervangen worden door één boom van de 1e grootte 
 (groot). (fi guur 12) 
6. Bomen worden geplant in een minimale plantmaat van 
 18-20 (in de hoofdboomstructuur 20-25) tenzij 
 gemotiveerd anders wordt besloten. De bomen zijn van 
 A-kwaliteit.
7. De bomen worden geplant in een deugdelijk plantgat, 
 met voldoende ondergrondse ruimte en met voldoende 
 voeding, zodat de bomen uit kunnen groeien tot 
 volwassen bomen.
8. De termijn van herplant wordt standaard gesteld op 
 ‘binnen twee jaar’ of binnen één jaar na oplevering van 
 een (bouw)plan. Indien de aanvrager hiervan af wil 
 wijken, dient dit in het herplantplan opgenomen te 
 worden.
9. De herplant wordt uitgevoerd in de periode tussen 1 
 november en 1 april. Indien hiervan afgeweken wordt 
 dient een onderhoudsplan overlegd te worden.
10. Aan de herplantverplichtig wordt de voorwaarde 
 verbonden dat indien de herplant binnen een twee jaar 
 dood gaat (of nagenoeg dood), deze binnen een jaar 
 vervangen moet worden.

Met behulp van de boommonitor (Norminstituut Bomen of 
gelijkwaardig) kan een gedetailleerde berekening van de 
kroonoppervlakte en omvang van het plantgat gemaakt 
worden. Hierbij worden de uitgangspunten van de WIORZ 
gehanteerd (Ambitieniveau redelijk, levensduur 
respectievelijk tachtig, zestig en veertig jaar).

Belangenafweging

De één vindt bomen prachtig, een ander heeft er alleen 
maar last van en ziet liever alle bomen verdwijnen. Zoals in 
de voorgaande hoofdstukken is aangegeven, is het 
algemene belang voor het behouden van bomen zeer 
groot. Toch kan niet elke boom altijd behouden worden en 
zullen er bomen gekapt moeten worden. Voordat een 
boom gekapt mag worden, moet een zorgvuldige 
belangenafweging  worden gemaakt.

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning en/of bij het 
verzoek aan de gemeente om een boom te kappen, is het 
dan ook van belang dat de aanvrager duidelijk aangeeft 
waarom het noodzakelijk is dat de boom gekapt moet 
worden. Bij de belangenafweging worden zowel de 
individuele belangen als de algemene belangen 
meegenomen in de afweging. 

In het Toetsingskader kernwaarden (paragraaf 4.5) is de 
waarde van bomen weergegeven. Deze waarden geven 
handvatten voor het maken van een zorgvuldige 
belangenafweging. Daarnaast is in bijlage G een overzicht 
gegeven van veelvoorkomende (zwaarwegende) redenen 
van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het 
kappen van bomen, inclusief de wijze waarop deze 
aantoonbaar gemaakt kunnen worden. 

Communicatie

In de meest ideale situatie wordt voorafgaand aan een 
aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 
bomen (kapvergunning) met alle belanghebbenden gecom-
municeerd over de kapaanvraag en is er consensus over het 
kappen van de boom. In de praktijk gaat dit meestal 
anders.

Bekendmakingen
De procedure voor het afh andelen van een aanvraag van 
een omgevingsvergunning is geregeld in de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). Een aanvraag wordt via de 
bekendmakingen in het streekblad en op de website van de 
gemeente bekend gemaakt. Bij verlening van de vergunning 
voor het kappen van een boom wordt dit opnieuw 
bekendgemaakt via de offi  ciële bekendmakingen in het 
streekblad en op de website van Zaanstad. De vergunning 
wordt zes weken ter inzage gelegd op het gemeentehuis. In 
deze periode kan bezwaar gemaakt worden tegen het 
besluit. Bij gecombineerde omgevingsvergunningsaanvra-
gen kan het zijn dat er een meer uitgebreide procedure 
gevolgd moet worden. (Figuur 13)

Verzoek tot kap
Elk jaar komen er verzoeken binnen om een boom (of 
bomen) in een straat te kappen. Veelal zijn dit verzoeken 
als gevolg van overlast die door de direct omwonenden 

kap herplant kroon-
oppervlakte

m3 
plantgat

1ste 
grootte

1x 1ste grootte
2x 2e grootte
3x 3e grootte

38 m2 28 m3

2e 
grootte

1x 2e grootte
2x 3e grootte 20 m2 16 m3

3e 
grootte 1x 3e grootte 13 m2 8 m3

Figuur 12 tabel herplant voorwaarden bij bomenkap)

1) Hierbij wordt uitgegaan van de kroonoppervlakte zoals aangegeven 
door het Norminstituut Bomen (boommonitor).
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ervaren wordt. Met de melder/verzoeker wordt 
rechtstreeks contact opgenomen. Indien het verzoek leidt 
tot het aanvragen van een kapvergunning, worden 
omwonenden op de hoogte gebracht van de voorgenomen 
kap (en herplant). Waarna de juridische afh andeling in gang 
gezet wordt.

Projecten
Bij nieuwbouw-, herinrichtings- of vervangingsprojecten is 
het kappen van bomen in veel gevallen noodzakelijk. 
Uiteraard wordt getracht om zo veel mogelijk de bomen te 
behouden. Hiervoor wordt bij de start van het project in 
beeld gebracht of er bomen met een verhoogde of 
bijzondere waarde aanwezig zijn. Tijdens het project wordt 
een aantal malen gecommuniceerd met de 
belanghebbenden/omwonenden. Afh ankelijk van de 
omvang van het project vindt communicatie met 
belanghebbenden plaats tijdens een bijeenkomst. 
Besluiten worden vastgelegd en schriftelijk kenbaar 
gemaakt. Op de website www.buitengewoon.zaanstad.nl 
kunnen de kapaanvraag en het herplantplan bekeken 
worden. 

Boomveiligheidscontrole
Jaarlijks wordt een kwart van de bomen gecontroleerd op 
gebreken en veiligheid. Bomen waarvan de veiligheid niet 
gegarandeerd kan worden, dienen gekapt te worden. Ook 
moeten bomen gekapt moeten worden omdat ze ziek zijn 
(iepziekte) of vanwege storm gevaarlijk zijn geworden, 
moeten gekapt wordt als beheermaatregel. Informatie 
hierover wordt gepubliceerd op www.buitengewoon.
zaanstad.nl. Daarnaast wordt afh ankelijk van de situatie 
hierover gecommuniceerd via sociale media, het streekblad 
en/of per brief.

Bijzondere vergunningsvoorschriften
Aan de vergunning kunnen bijzondere vergunningsvoor-
schriften worden verbonden. Eén van de meestvoorkomen-
de voorschriften is het voorschrift dat indien de boom 
moet wijken vanwege bouwwerkzaamheden, dat dan de 
vergunning pas van kracht wordt als de bouwvergunning 
onherroepelijk is verleend.
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Kapaanvraag komt binnen via het 
OLO-loket

Controleren op compleetheid

Toetsing kapaanvraag

Weigeren vergunning

Weegt het belang voor het behouden van de boom zwaarder dan het belang voor het kappen 
van de boom?

Aanvraag afwijzen

Verlenen vergunning

Publicatie

Publicatie

Inzage (zes weken)

Figuur 13 stroomschema behandeling omgevingsvergunning kappen bomen)
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Met dit bomenbeleidsplan wordt gestreefd naar een 
kwalitatief hoogwaardig bomenbestand. Hierbij wordt 
gestuurd op het vergroten van de canopy (kroonbedekking) 
van 16% naar 20%. Om dit te bereiken wordt geïnvesteerd 
in:

1. het behouden van de bestaande waardevolle bomen;
2. het versterken van de boomstructuur in de stad;
3. het investeren in goed onderhoud en een gezond  
 bomenbestand.

Om hierop in te kunnen zetten, zijn een diverse fi nanciële 
middelen nodig.

De begroting voor 2021 voorziet in een investeringsniveau 
voor bomen voor een bedrag van € 1,6 miljoen. Daarmee 
kunnen de noodzakelijke investeringen conform dit 
bomenbeleidsplan binnen de fi nanciële kaders van de 
begroting worden gedekt.

7 Financieel kader

1. Budget voor integrale projecten € 1.600.000

• De vervanging op jaarbasis van circa 400 bomen omdat ze zijn 
afgestorven, voor gevaarlijke situaties zorgen of van zeer slechte 
kwaliteit zijn. 

• Voor het vervangen van circa 700 bomen op jaarbasis gelijktijdig 
met vervangingsprojecten in de openbare ruimte. 

• Voor het versterken van de boomstructuren en verdere 
uitwerking van de ontbrekende schakels in de boomstructuren in 
Zaanstad en de opgave om meer bomen te planten voor de 
klimaatadaptatie-opgave, zal duidelijk maken in hoeverre deze 
middelen toereikend zijn.  
 

€ 560.000

€ 840.000

€ 200.000
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Verantwoording

In de Nota kapitaalgoederen (2017) is (structureel) budget 
opgenomen voor vervangingsinvesteringen en het beheer 
en onderhoud van de bomen. 

Gemeentelijke documenten:
 · Algemene plaatselijke verordening (Apv) Zaanstad 2013 

(laatste wijziging 01-07-2020)
 · Bomenbeleidsplan Gemeente Zaanstad, april 2009
 · De identiteit van Zaanstad (2020)
 · Erfgoedverordening Zaanstad, september 2010
 · Groen- en waterplan Zaanstad, Waardevol groen en 

water in Zaanstad, februari 2018
 · Inventarisatie van de Zaanse Volkstuinen (2011)
 · Nota begraafplaatsen 2020 (in concept)
 · Parkennota Zaanstad (in ontwikkeling)
 · Speelruimtebeleidsplan Gemeente Zaanstad, februari 

2017
 · Verordening Fysieke Leefomgeving, oktober 2020 

(concept) 
 · Voorlopige opbrengsten en lessen, scenariotraject 

Omgevingsvisie (concept) Juli 2019 & Zaanse 
strategische opgaven (2019) – infosheets

 · Zaanse sportvisie 2020-2040, Een leven lang plezier 
beleven aan sport (2020)

 · Zaans Verkeers- en vervoersplan (ZVVP), 2008
 · Zaanse Visie op Gezondheid, juli 2019.

Informatie:
 · Beetje natuur, grote invloed, IVN - Mark Miras 2015 

https://www.mieras.nl/schrijven/beetje-natuur/
 · Beter ’n boom geplant dan ‘n boom verbrand – 

luchtfonds 2018 
https://www.luchtfonds.nl/biomassa/beter-een-boom-
geplant-dan-een-boom-verbrand/

 · Biodiversiteit, WUR 
https://www.wur.nl/nl/show-longread/Biodiversiteit-
longread.htm

 · Bomen, een verademing voor de stad, dr. J.A. Hiemstra 
e.a. 2008.
https://edepot.wur.nl/27119

 · Bomen in grondophogingen, deel 1, WUR 2011.
https://edepot.wur.nl/201372

 · Bomen in grondophogingen, deel 2, WUR 2011.
https://edepot.wur.nl/201807

 · De baten van Bomen, Resultaten van i-tree Eco in 
Nederland, 2019. 
https://vng.nl/sites/default/fi les/de _ baten _ van _
bomen _ resultaten _ van _ i-tree _ eco _ in _ nederland.
pdf

 · De invloed van eff ecten van sociale samenhang, 
Verwey-Jonker instituut, april 2008. 
https://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/De%20
invloed%20en%20eff ecten%20van%20sociale%20
samenhang _ 1169.pdf

 · Factsheet Groen in de stad – Biodiversiteit, WUR e.a., 
2018. 
https://edepot.wur.nl/460542

 · Factsheet Groen in de stad – Klimaat en Temperatuur, 
WUR e.a., 2018. 
https://edepot.wur.nl/460543

 · Factsheet Groen in de stad – Luchtkwaliteit, WUR e.a., 
2018. 
https://edepot.wur.nl/4605439

 · Factsheet Groen in de stad – Soortentabel, WUR e.a., 
2018. 
https://edepot.wur.nl/460540

 · Factsheet Groen in de stad – Waterhuishouding, WUR 
e.a., 2018. 
https://edepot.wur.nl/460541

 · Factsheet Snelheidsremmende maartegelen, CROW 
2014 
https://www.crow.nl/downloads/pdf/portals/
mobiliteit-en-gedrag/toolkitpve/factsheet-snelheid-
remmende-maatregelen.aspx?ext=.pdf

 · Groen bedrijventerein werkt beter, WUR 2017 
https://weblog.wur.nl/uitgelicht/groen-
bedrijventerrein-werkt-beter/Groene Ruimte https://
www.groeneruimte.nl/dossiers/groen _ en _
luchtkwaliteit/home.html#bomen

 · Luchtmeetnet 
https://www.luchtmeetnet.nl/

 · Lucht zuiveren met bomen en planten, WUR 2017
https://www.wur.nl/nl/nieuws/Lucht-zuiveren-met-
planten-en-bomen.htm

 · Kleine landschapselementen als invangers van fi jnstof 
en ammoniak, WUR, 2006. 
http://www2.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/
Alterrarapporten/AlterraRapport1419.pdf

 · Tiny Forest, IVN.
www.ivn.nl/tinyforest/over-tiny-forestr

 · Wist u dat al? Het klimaat heeft geen rekenmachine!- 
Luchtfonds 2018 
https://www.luchtfonds.nl/biomassa/wist-u-dat-al-
het-klimaat-heeft-geen-rekenmachine/
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Bijlage A: 

Enquête Zaanpanel

In februari 2020 is een enquête voorgelegd aan het 
Zaanpanel met betrekking tot het bomenbeleid. Hierop 
hebben meer dan duizend inwoners van Zaanstad 
gereageerd. Ruim vijfh onderd deelnemers hebben een 
persoonlijk opmerking bijgevoegd.

Meestvoorkomende opmerkingen (samengevat):
 a. Bomen zijn belangrijk!
 b. Plant meer bomen in Zaanstad!
 c. Kap minder bomen.
 d. Het onderhoud aan de bestaande bomen verbeteren.
 e. Beter toezien op de uitvoering van de herplant.
 f. Betere communicatie over bomen (zowel kappen als 
  planten).
 g. Monumentale bomen beter beschermen (niet ten 
  koste van alles).
 h. De overlast van bomen verminderen/beperken.
 i. Vergroten van de biodiversiteit.

O & S Zaanstad (maart 2020)

Het Zaanpanel en het Bomenbeleidsplan
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PAGINA Het Zaanpanel over het Bomenbeleidsplan

Inleiding

2

Aanleiding onderzoek

De gemeente Zaanstad is momenteel bezig met het opstellen van een nieuw Bomenbeleidsplan. Het huidige beleidsplan dateert uit 2009. Om
het nieuwe bomenbeleidsplan (in wording) te toetsen aan inwoners van Zaanstad is het Zaanpanel uitgenodigd om een aantal vragen over het
bomenbeleid te beantwoorden. Het Zaanpanel is eind februari uitgenodigd om de vragen over ‘het Bomenbeleidsplan’ online in te vullen. De
vragenlijst stond tussen 27 februari en 12 maart open. De volgende vragen zijn voorgelegd:

• Kent het Zaanpanel het Bomenbeleidsplan van 2009?
• Wat vindt men van bepaalde normen m.b.t. het aantal bomen per inwoner?
• Wat is de rol van inwoners bij aanplant van nieuwe bomen (bijv. meebeslissen, adviseren)?
• Moeten bomen beschermd worden (bijvoorbeeld door minder kapvergunningen te verlenen)?
• Welke opties m.b.t. de kap van bomen spreken het meeste aan?
• In welke mate worden bomen in de eigen leefomgeving als waardevol ervaren?
• Welke effecten hebben bomen volgens het Zaanpanel op het klimaat?
• Op welke (4) locaties heeft het planten van bomen het meest en welke het minst effect op klimaat?

Over het Zaanpanel
Het Zaanpanel is het online burgerpanel van de gemeente Zaanstad en telt ruim 2.400 leden. De enquête is door 1.200 personen ingevuld, de
respons is daarmee 50%. Er is geen herinnering uitgestuurd omdat de respons ruim voldoende bleek.

Het Zaanpanel denkt en praat graag mee. Dit blijkt ook wel uit de hoge respons in korte tijd en uit de vaak breed uitgemeten waardevolle open
antwoorden. Het panel is niet representatief voor de Zaanse bevolking en bevat relatief meer inwoners in de leeftijd tussen de 50 en 65 jaar,
meer hoger opgeleiden en meer mannen in vergelijking met de gemiddelde samenstelling van de bevolking van Zaanstad. En omdat de
samenstelling van het panel enigszins afwijkt van de gemiddelde samenstelling van de bevolking van Zaanstad moeten uitkomsten van panel-
onderzoek altijd als indicatief worden beschouwd. Er wordt soms gewogen voor leeftijd en geslacht om de resultaten representatiever te
krijgen. Een onderzoek onder het Zaanpanel moet altijd worden beschouwd als een peiling onder een groep betrokken inwoners om te
vernemen wat men van bepaalde lokale en actuele onderwerpen vindt. De informatie uit het onderzoek is echter niet minder waardevol en geeft
een goed beeld van wat leeft onder een (betrokken) deel van de bevolking

PAGINA

25% van het panel is bekend met Bomenbeleidsplan

Het Zaanpanel over het Bomenbeleidsplan3

4%

75%

21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ja, ik ken het nee, ik ken het niet ja, maar ik ken het
niet goed

Driekwart van de respondenten is niet bekend met het 
Bomenbeleidsplan, 21% ken het wel, maar niet goed en 4% 
zegt het te kennen. 
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Bestaande norm (0,4 boom / inwoner) spreekt het meest aan

Het Zaanpanel over het Bomenbeleidsplan4

60%

8%

31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

de norm van 0,4 bomen
per inwoner moet blijven

bestaan, ook al worden er
klein blijvende boompjes

geplant

de norm wordt bijgesteld
naar 0,3 bomen per

inwoner

een ander soort norm,
namelijk het verhogen van
de kroonbedekking1 in de
stad van 16% naar 20%.

In de vraagstelling is uitgelegd dat 0,4 
boom per inwoner de huidige norm is, 
en dat met een toenemend aantal 
inwoners deze norm moet worden 
bijgesteld. Het merendeel van het 
Zaanpanel wil dat de huidige norm 
gehandhaafd blijft, ook al worden er 
klein blijvende boompjes bijgeplant. 

Bijna een derde van het panel is 
voorstander van het verhogen van de 
kroonbedekking in de stad naar 20%. 

PAGINA

Inwoners willen meebeslissen of adviseren bij aanplant van  
nieuwe bomen

Het Zaanpanel over het Bomenbeleidsplan5

39%
38%

16%

7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

mogen bewoners
meebeslissen

mogen bewoners
advies geven

is informeren van de
bewoners voldoende

bepaalt de gemeente

Wat zou de rol van de bewoners  
moeten zijn bij de aanplant van nieuwe 
bomen? Bijna veertig procent vindt dat 
bewoners mogen meebeslissen of 
adviseren. Zestien procent vindt dat het 
informeren van de bewoners voldoende 
is. Slechts een heel klein percentage 
vindt dat de gemeente bepaalt. 
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Bomen moeten worden beschermd

Het Zaanpanel over het Bomenbeleidsplan6

19%

27%

54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

beter dan nu

nee

ja

De meeste panelleden (73% in totaal) 
vinden dat bomen moeten worden 
beschermd. Een deel van hen vindt dat de 
bomen ‘beter dan nu’ moeten worden 
beschermd. Voor ruim een kwart van het 
panel is er geen bescherming nodig. 

PAGINA

Jaarlijkse kap van 1.000 bomen moet volgens de helft van het 
panel omlaag

Het Zaanpanel over het Bomenbeleidsplan7

10%

39%

52%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

het is prima dat er meer dan 1.000 bomen gekapt
worden als dit nodig is.

de kap van 1.000 bomen per jaar is acceptabel. Er
worden nieuwe bomen voor teruggeplant

de kap van 1.000 bomen per jaar moet omlaag.
Bomen kunnen langer blijven staan en ouder worden.

Voor een gezond bomenbestand is het nodig elk jaar een aantal bomen te kappen en te herplanten 
vanwege ziekte of slechte conditie. Kap en herplant gebeurt ook bij renovatie en/of herinrichting van de 
openbare ruimte. Het gaat om ongeveer 2% van het aantal bomen in Zaanstad (ofwel 1.000 bomen) per 
jaar. Het panel is gevraagd wat men van de kap van dit aantal bomen per jaar vindt. 

Ruim de helft vindt dat dit aantal omlaag moet. Bomen moeten de kans krijgen om langer te blijven staan 
en ouder te worden. Bijna veertig procent vindt dit aantal acceptabel mits er nieuwe bomen voor in de 
plaats komen. Slechts tien procent vindt het prima als dit nodig is. 
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23%
18%

53%

5%
1%

0%

10%

20%

30%

40%
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60%

er wordt één boom
geplant, klein of groot

maakt niet uit

er moet één grote
boom worden
teruggeplant

er wordt één grote
boom teruggeplant of

meerdere kleine
bomen

er hoeft geen boom
herplant te worden
als de kwaliteit van

de bestaande bomen
maar wordt
verbeterd.

het planten van een
nieuwe boom is niet

nodig.

In het Boombeleidsplan 2009 staat dat elke gekapte boom moet worden vervangen voor een nieuwe boom, bij 
voorkeur op dezelfde plek of in directe nabijheid ervan. Het panel is gevraagd naar hun mening over een 
aantal opties. Welke spreekt het meeste aan? 

Voor 5% hoeft er niet herplant te worden als de kwaliteit van de bestaande bomen maar wordt verbeterd.
Maar het merendeel is vóór het terugplanten. 53% is voor herplant van één grote boom of van meerdere kleine 
bomen, 23% vindt herplant van één boom prima, groot of klein maakt daarbij niet uit en 18% vindt dat er één 
grote boom moet worden herplant. 1% vindt herplant van een nieuwe boom niet nodig. 

Opties na kap van één grote boom: welke spreekt het 
meeste aan?

PAGINA

Monumentale bomen: stellingen
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26%

47%

50%

55%

70%
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de gemeente moet alle monumentale bomen onderhouden, ook al zijn
ze niet in eigendom van de gemeente

kosten van het onderhoud van een monumentale boom zijn voor
rekening van de eigenaar van de boom

inwoners met een monumentale boom in hun tuin zijn zelf
verantwoordelijk voor de veiligheid en onderhoud van hun boom

de gemeente moet de kosten van het onderhoud van monumentale
bomen gaan subsidiëren

bij de aanvraag van een kapvergunning moet een onafhankelijk
onderzoek naar de levensverwachting van de boom bijgevoegd worden

de gemeente moet alle monumentale bomen regelmatig controleren op
gebreken en de eigenaar adviseren over het onderhoud.

mee oneens neutraal mee eens

Monumentale bomen zijn zeer waardevol en staan daarom geregistreerd op de gemeentelijke ‘Lijst 
waardevolle bomen’. Zij mogen alleen worden gekapt als de boom dood is of een gevaar vormt voor de 
omgeving. Hiervoor is een kapvergunning nodig. Het panel is de volgende stellingen over het beleid 
rond de kap en/of onderhoud van monumentale bomen voorgelegd.

De meeste panelleden (80%) vinden dat de gemeente de  bomen moeten controleren en moeten adviseren 
over het onderhoud. Een belangrijke rol is ook weggelegd voor het subsidiëren van onderhoudskosten of dat 
de gemeente al deze bomen zelf onderhoudt. Maar tegelijkertijd is ongeveer de helft van het panel van 
mening dat de eigenaar van de boom zelf verantwoordelijk is voor de veiligheid en de kosten van onderhoud. 
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Hoe waardevol vindt men bomen in de eigen leefomgeving en 
wat  zijn effecten van bomen op het klimaat?

Het Zaanpanel over het Bomenbeleidsplan10
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vergroten van de biodiversiteit
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(regen)water

CO2-opslag

zuurstofvoorziening

De overgrote meerderheid vindt bomen in de eigen 
leefomgeving (erg) waardevol. Er is gevraagd wat de 
effecten van op het klimaat zijn; in de grafiek hiernaast 
staan de antwoorden. De antwoorden spreken voor zich. 
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Waar heeft het planten van bomen het meest / minst effect?
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langs hoofdwegen

op invalswegen

bij versteende verblijfsgebieden

in wijken/buurten waar weinig ‘openbaar 
groen’ is

meest effect 2 3 minste effect

In wijken/buurten waar weinig 
openbaar groen is, zoals in de 
Rosmolenbuurt, Nieuw West en 
Rooswijk heeft het planten van 
bomen het meest effect op klimaat, 
aldus het panel. 
Men kon een volgorde aanbrengen 
van locaties waar het effect op het 
klimaat het grootst is en waar kleinst. 
In de versteende verblijfsgebieden is 
het effect volgens het panel ook 
groot. 
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x 1. De vraag over 1000 bomen kappen per jaar, meer of minder, snapte ik niet. Het lijkt me van de zotte dat er gewoon 
1000 per jaar gekapt moeten worden, zonder dat er een reden voor is. Als meer dan 1000 bomen ziek zijn of een gevaar 
vormen, dan mogen (moeten zelfs) er meer dan 1000 gekapt worden. Kappen dus alleen bij noodzaak. 2. Dan nog iets, in 
andere gemeenten hoor ik van mooie bruikbare bomen, fruit of notenbomen. Dat lijkt me ook leuk voor onze inwoners. 3. 
Deze gemeente kapt een mooie walnotenboom zonder berichtgeving aan de schenker. 4. De enquête gaat een beetje 
voorbij aan het weldoende effect van bomen, van natuur in het algemeen

x als de gemeente vind dat een boom op de "monumentale lijst", staat moet op zijn minst een financieel en feitelijke 
ondersteuning worden aangeboden aan de eigenaar, vooral omdat het een eenrichtingsbesluit, waartegen geen 
herroeping mogelijk is. Tenzij het verzoek van de eigenaar om de boom van de "monumentale lijst" af te halen 
gehonoreerd wordt.

x Als ik door de stad en erbuiten heen rij zie ik heel veel plaatsen waar naar mijn mening bomen geplant kunnen worden. Dit 
kan veel "pro actiever". En met duidelijke communicatie naar omgeving ook tijdelijk op plekken die braak liggen etc. Als dit 
na een paar jaar gerooid moet worden kan het als bio massa worden verbrand en wordt dit integraal onderdeel van ander 
beleid in Zaanstad. Ik zou graag zien dat Zaanstad actief op veel plaatsen bomen gaat planten. Ook kan er samengewerkt 
worden met een initiatief in Rotterdam, die van gerecycled plastic grote bakken maken om daar bv. een drijvend bos van te 
maken. In Zaanstad zijn er mogelijk veel plekken waar deze " drijvende bomen " de omgeving kunnen verrijken. En later 
als brandstof voor stadsverwarming. Dit vraagt dan wel om een nieuw soort hovenier in dienst van de gemeente. Hiervoor 
mag, mits duidelijk gelabeld, mij WOZ-belasting iets stijgen.

Opmerkingen en suggesties, een willekeurige selectie  (1)

PAGINA Het Zaanpanel over het Bomenbeleidsplan13

x Bomen zijn belangrijk. Zowel voor klimaat en luchtvervuiling, als voor het psychisch welbevinden van mensen. Hier is veel 
wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Bomen zoveel mogelijk oud en groot laten worden. Grote bomen die boven huizen 
uitsteken maken een buurt fijn. Daarom is bijv. Westerkoog zo populair. In iedere wijk zouden meer bomen met grote kronen en 
daarnaast ook kleinere bomen moeten staan. Wortels en kroongrootte ook van belang in verband met klimaatverandering: meer 
hitte en meer regenval. Laag groen blijft daarnaast ook nodig. Langs drukke wegen kan ook lineair groen geplant worden (of 
volgens nog nieuwere inzichten groen geplant worden) om fijn zoveel mogelijk stof bij de bron al af te vangen. Bijvoorbeeld 
langs de Guisweg van politiebureau naar benzinepomp of de houtveldweg. Ook langs de snelweg A8, die op meerdere plekken 
dicht langs woonwijken loopt kunnen nog meer bomen staan. Evt in overleg met Rijkswaterstaat.

x Een goed bomenbeleid alsmede het beheer en onderhoud mag best wat kosten. Bomen zijn een vorm van opstaande 
energieopslag en daarmee vertegenwoordigen bomen een waarde die je zou kunnen uitdrukken in geld. Deze waarde moet 
goed beheerd en onderhouden worden.

x Er worden naar mijn mening toch best veel bomen gekapt. Grote bomen worden vervangen door kleine. Voor veel mensen en 
ook voor het milieu een groot verlies. Een iets zorgvuldiger kapbeleid? In Zaandijk-Rooswijk is een goede scheiding te zien 
tussen de grote bomen in het oude gedeelte en het weinige en langzaam groeiende groen in het nieuwe gedeelte, dat per slot 
van rekening ook alweer meer dan 20 jaar oud is. Grotere bomen planten is vast kostbaarder dan kleine, maar het resultaat is 
zoveel mooier, beter voor het milieu en voor de vogels.

x Er zou meer gekeken moeten worden naar diverse soorten bomen en bomen met groot bladoppervlak (platanen bijvoorbeeld). 
Ook het gebrek aan struiken (waarom zijn die ooit allemaal verdwenen?) wat een groot effect heeft op vogels en insecten, 
verdient aandacht. Al met al hebben gemeenten met een goed groenbeleid een betere uitstraling voor inwoners en bezoekers. 
Zie bijvoorbeeld gemeente Heemskerk.

Opmerkingen en suggesties (2)
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x Dit vind ik eigenlijk geen onderwerp waar leken iets zinnigs over kunnen zeggen. Natuurlijk woon ik graag in een groene 
omgeving met veel bomen: dat is onder andere goed voor mijn welbevinden, het verkoelt in hete zomers en gaat wateroverlast 
tegen. Maar het planten van bosjes, meerdere bomen bij elkaar, heeft misschien wel een groter effect op het klimaat en de 
luchtkwaliteit. Dat soort keuzes kan ik onmogelijk maken, daar hebben we een geïnformeerde overheid voor (hoop ik).

x Het Bomenbeleid is een prima uitgangspunt. Goed voor het milieu en de leefomgeving. Er moet alleen goed op het soort 
bomen gelet worden. Bomen die veel rommel geven omdat ze pluizen of zaden e.d. laten vallen moeten niet geplant worden. 
Deze bomen geven veel rommel, overlast en ergernis. Want wie ruimt dit op ?? Ook moet de gemeente bomen beter 
onderhouden. In mijn straat waar ik al 20 jaar woon is er nog nooit naar de staat van de bomen gekeken. Planten is een ding 
maar onderhouden hoort hier ook bij.

x Ik vind de verhouding van 0,4 boom per inwoner nogal karig. Niet alleen is bekend dat bomen (groen) bijdraagt aan een betere 
leefomgeving, maar ook met het oog op klimaatverandering heeft de gemeente een verantwoordelijkheid hier meer aan te doen 
d.m.v. meer bomen planten. Er zijn m.i. genoeg gebieden waar nog bomen geplaatst kunnen worden. Het huidige beleid, 
waarbij grote bomen worden weggehaald en mini boompjes worden terug geplaatst, vind ik heel treurig. Zaanstad kan meer 
doen om een echt groene gemeente te zijn!!

x In de vraag over de "norm" voor de verhouding van het aantal bomen werd NIET de mogelijkheid gegeven om de norm te 
VERHOGEN boven de 0,4. Er is een tekort aan woningen en de "Bomennorm" staat onder druk, maar ik vind dat de norm toch 
zo hoog mogelijk moet worden gesteld

x "Zaanstad heeft zeer veel mensen met long- en hooikoorts problemen. Wordt er in het bomen beleid rekening gehouden met 
bomen die veel problemen voor deze mensen veroorzaken zoals: Berken -, elzenbomen en bepaalde soorten populieren. Het 
terug planten van bomen wordt nog steeds lang niet altijd nagekomen. Onder andere op de Papiermolen in Koog aan de Zaan 
(Westerkoog) zijn bomen enkele jaren geleden gerooid en niet teruggeplaatst. De bomen die daar niet zijn gerooid verkeren in 
een zeer slechte staat met veel dood hout."

Opmerkingen en suggesties (3)
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Opmerkingen en suggesties (in een ‘woordenwolk’)
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Bijlage B: 

Biodiversiteit

In het kader van het bevorderen van de biodiversiteit dient 
ook het bomenbestand over voldoende variatie te 
beschikken. Hiervoor wordt gewerkt volgens de 
‘10-20-30-regel’. Ook  wordt hiermee ingezet op een 
risicospreiding bij de ziektes en plagen. 

De 10-20-30-regel houdt in dat binnen een gebied een 
maximaal aantal bomen van één soort, geslacht of familie 
mag staan:
 · 10% van één soort; 
 · 20% van één geslacht; 
 · 30% uit één familie.

Deze richtlijn heeft consequenties voor het planten van 
nieuwe bomen. In de onderstaande tabellen is per wijk 
samengevat of wordt voldaan aan de 10-20-30-regel. 
Hieruit is gebleken dat voor een aantal soorten, geslachten 
en families geldt dat er in een aantal wijken een lichte 
overschrijding is van de 10-20-30-regel. Bij aanplant van 
nieuwe bomen in de wijk wordt bij overschrijding van de 
10-20-30-regel bij voorkeur gekozen voor andere bomen. 

Let op: In de tabellen worden alleen de wijken en soorten/
geslachten/families genoemd waar een overschrijding is of 
waar een risico tot overschrijding is.
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Bijlage C:

Boomstructuurkaart
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Bijlage D:

Gebiedenkaart vergunningsplicht 

kappen van bomen

Datum: 07-05-2020

Gemeente grens

Natura 2000 gebied

Kapvergunningsplichtige gronden

Ontwerp-gebiedenkaart 2020 kapvergunning
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Bijlage E: Lijst beschermde bomen
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Bijlage F:

Overzichtskaart BVC
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Bijlage G:

Veelvoorkomende redenen 
aanvraag omgevingsvergunning 
kappen

Gevaarlijk of ziek

Indien een boom gevaarlijk of ziek is, zal de boom verwijderd moeten worden. Uitzondering 
hierbij is wanneer de gevaarzetting dusdanig is dat de boom gekapt moet worden met 
onverwijlde spoed (bijvoorbeeld tijdens of vlak na een storm). De onverwijlde spoed dient 
vastgesteld te worden door een boom veiligheidscontroleur (BVC) of de brandweer. Hierbij 
wordt achteraf een melding van kap onder onverwijlde spoed gedaan.
Indien er geen sprake is van onverwijlde spoed, dient bij de aanvraag een inspectierapport  VTA 
(visual tree assessment) te zijn bijgevoegd. Een VTA-inspectie dient uitgevoerd te worden door 
een gecertificeerd boomveiligheidscontroleur. 

Overmatige overlast

Bijna alle bomen geven schaduw in de zomer en laten hun blad vallen in het najaar. Wanneer de 
boom groter wordt, geeft de boom meer schaduw en laat hij meer blad vallen. Naarmate de 
boom ouder en groter wordt, neemt de overlast in de meeste gevallen toe. Dit wil niet zeggen 
dat er sprake is van overmatige overlast. Pas wanneer er sprake is van een ernstig aantoonbaar 
(financieel) nadeel van de boom kan overwogen worden tot het kappen van de boom. 
Bijvoorbeeld bij (dag)lichtbeperking; enkel niet meer in de zon kunnen zitten is onvoldoende, 
echter wanneer er als gevolg van de schaduwwerking vrijwel de gehele dag geen daglicht 
beschikbaar is, kan er sprake zijn van overmatige overlast. Ook indien ondernemers in hun 
bedrijfsvoering ernstig worden belemmerd door de aanwezigheid van een boom, kan er sprake 
zijn van overmatige overlast. Middels een planschadeberekening kan overmatige overlast 
aangetoond worden. Dit houdt niet in dat hier een financiële vergoeding tegenover staat.

Zonnepanelen

De natuurlijke staat van een boom wordt niet gezien als een geldige reden voor het kappen van 
de boom. Schaduw is een natuurlijk gevolg van een boom. Een verminderde opbrengst van de 
zonnepanelen als gevolg van schaduw is dan ook geen reden om de boom te kappen als de 
panelen op het dak van een woning liggen (individueel belang). Indien er sprake is van 
bijvoorbeeld een zonnepark als onderdeel van de energietransitie, dan is er sprake van een 
algemeen belang en worden er andere de belangen meegenomen bij de belangenafweging.

Bouw- of aanlegactiviteit

Bij de bouw of verbouw van een pand is het in bepaalde gevallen noodzakelijk om één of 
meerdere bomen te kappen. In alle gevallen dient echter eerst gekeken te worden of de 
betreffende boom ook ingepast kan worden in het plan. Hiervoor is een inventarisatie van de 
bomen noodzakelijk, waarbij de kwaliteit/vitaliteit van de boom vastgesteld dient te worden. 
Hierbij kan een BVC of een verplantbaarheidsonderzoek uitgevoerd  worden. Ook kan een BEA 
(een heldere analyse van de situatie) duidelijkheid verschaffen bij de afweging van het belang. 
Dit geldt uiteraard ook bij ophogingen en/of het herinrichten van het openbaar gebied.

Onevenredige schade 

Bomen en met name boomwortels kunnen schade aan bebouwing, riolering en/of bestrating 
veroorzaken. Indien de boom onevenredige schade veroorzaakt, is dit een aanvaardbare reden 
voor kap. Onevenredige schade is herhaaldelijke schade als gevolg van het groeien van de boom, 
indien die niet middels periodiek onderhoud kan worden voorkomen. Voorbeelden van 
onevenredige schade zijn bijvoorbeeld boomwortels die in het riool of de fundering van een 
woning groeien, schade aan daklijsten door de takken, extreme worteldruk en afbrekende 
takken. Hiervan dient een schaderapport opgemaakt te worden.
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