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Een boom op do voikstuin
Op do Roiiordamse votksiuincomploxon zorgon de bomen zowei in not semi‐openbaro gebied
ais 0p do individueio tuinon voor oen mooie groeno aankieding van de compiexen. De koerzij‑
do is dat doze bomen onderhoudon mooten worden on ook ovorlast kunnen geven. Denk aan
ongewonsto schaduw oi omvaiien. Omdat allo bomen op gomeontolijke grond siaan is do go‑
meenie ook aliijd juridisoh voraniwoordoiijk voor de voiiigheid rondom do bomen.

Algemeen
De bomen in hot semi»openbaro gebied wordon onderhouden door Siadsbeheer‐Uiivoering
Worken (UW) in oodrachi van Siadsonlwikkoiing‐Vasigoed.

Do bomen op de individuoie tuinon dienen door do volkstuinder zoif onderhouden ie worden.
indien do boom op een niet juisto wijze gesnooid wordt is do boom ernslig en onherstelbaar
bosohadigd, waardoor een onveitige situaiie onisiaat.

Om dii to voorkomen, hebbon wij hierondor een aaniai aandachispunten voor het planten en
onderhoudon van een boom op een rij gezet:

. Wanneer mag ik een boom pianlen?
e Wal komi er bij kijken bij bei planten van een boom?
x Hoe kan hei ondorhoud van de boom goed gerogeld worden?
« Hoe gaai hot kappen van een boom in zijn work?

Wanneer mag ik een boom planten?
Op do individueto tuinen staan inmiddels veie bomen in aiio soorien en maien. Hiervoor geidi
dat do iuinder verantwoordelijk is voor een good on voilig onderhoud van do boom. De bomen
worden dus besohouwd als iegaio aanpiani,

Indien een tuinder een niouwe boom wii planten is vanaf heden ioestemming van de eigenaar
(gemeente) vereist, Door doze toestemming is wiidgroei ie voorkomen; is duidelijkhoid over do
keuze, motivaiie on onderhoudsaispraken 1emaken en kan de gemeenie do boom tevens
onderbrengen in hot gemeentelijko bomenzorgsystoem (dii in verband met de gomeenteiijko
zorgpiiohuaken).

illogaa! goplanto bomen moeten door do winder per aanschrijving direct verwijderd worden.
Blijft eon tuindor in gebreke, dan worden do bomen door do gemeenie vorwijderd op kosten
van do iuinder. Voorkom dus kosien: teloursteliing en frusiralio door tijdig coniacl op to nemon
‐ via do door hot besiuur van uw volksiuinvereniging aangewezen oontactpersoon voor hot
onderhoud ‐ met de gemeonle.

Wat komt or kijken bij bet pianien van een boom?
Voor u toesiemming vraagi voor not pianien van een boom dieni u zichzeii’ eon paar wagon to
siellen:
Past do boom bij mijn iuin’? Past do boom in zijn omgeving? Kan do boom overiast veroorza‑
ken bij mijn boron? Hoe grooi wordt do boom in do iookomsi’? ls hoi een bowerkeiijke boom?
Kan ik doze zoif snooion’? Indien u hier do aniwoordon op hob: kuni u een verzoek doen voor
hoi pianion van een boom.
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Hoe kan het onderhoud van de boom goed geregeld worden?
indien de voorgaande fasen zijn doorlopen en u de boom geplant heeft moet u zorgen voor
adequaat onderhoud aan de boom.

Jonge bomen moeten via ‘begeieidingssnoei’ naar het gewenste toekomstbeeld worden bege‑
Ieid: een mooie rechte stam met een evenwichtige kroon. Hoe meer aandacht tijdens de eer‑
ste groeifase, hoe beter de kwaliteit in de volwassen fase!

Tijdig en regeimatig onderhoud aan de kroon van de boom (alle dikke en dunne takken boven
de kale stem) is noodzakelijk.

Als hulpmiddel bij het snoeien van de bomen op uw tuin, kunt u de bomenposter ‘Snoeien
Bomen’ gebruiken. Op deze poster van het Norminstituut Bomen is bijvoorbeeld te zien hoe
een tak moet worden afgezaagd, hoe de kroon juist kan worden gesnoeid en hoe om te gaan
met de stam. Snoei niet teveel en op tijd (ongeveer 25% van de kruin), maar 00k niet te laat.
De bomenposter is ondertussen op elke ikstuin afgegeven en is tevens te vinden op internet
https://www.norminstituutbomennll n/bomen oster-snoeien-bomen/

,2.
U bent verantwoordelijk voor onde oua‘vande bomen en dus ook voor de daadwerkelijke
uitvoering, zorg er voor dat het qfes'siofieel en deskundig uitgevoerd wordt. Laat u eventueel
informeren door uwVoikstuinverefiiging of schakel een boomdeskundigeIn.

lk wil de boom (laten) kappen/ drastisch terugsnoeien?
Indien de wens of noodzaak er is om een boom te kappen, dient u goedkeuring aan te vragen
bij de gemeente. Dat doet u via de door het bestuur van uw volkstuinvereniging aangewezen
contactpersoon voor het onderhoud. Hiertoe geeft u een onderbouwde aanvraag waarom de
boom gekapt moet worden. De gemeente beoordeelt eerst zeif uw aanvraag en de noodzaak
tot kappen. Hierbij worden ook de wettelijke eisen getoetst. indien de gemeente meent dat er
geen grond is voor het kappen van de boom wordt het verzoek afgewezen.

Illegale kap in welke vorm dan ook is strafbaar. De gevolgen door illegale kap zijn geheel voor
rekening van de tuinder.

Indien uw verzoek wordt gehonoreerd betekent dit niet dat u direct tot kappen over kunt gaan.
De gemeente zal eerst een ‘omgevingsvergunning, activiteit kappen’ aanvragen. Deze
vergunning moet aangevraagd worden voor bomen met een stamomtrek vanaf 50 centimeter
op een stamhoogte van 130 centimeter gemeten. De gemeente is eigenaar van de grond
en moet daarom de vergunning zeif aanvragen. Onder de vergunning valien ingrijpende han‑
deiingen zoals kappen van de boom, maar ook het tot op dikke takstompen terugsnoeien van
alle takken (zogenaamde kandeiaberen).

indien de gemeente een kapvergunning verkrijgt wordt u ge'informeerd en kunt u de boom
(laten) kappen. Indien de vergunningsaanvraag wordt afgewezen wordt u ook ge’informeerd en
dient u de boom te iaten staan.
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Het proces is als volgt weer te geven:

Verzoek aanvraag 'activiteit kappen'
indienen btj de door uw bestuur aange‑
wezen oontactpersoonond'erhoud.
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verzoek(en) in bij Stads’beheer‐UW. '
1‘ aanvraagronde = voOr 31 aprllv
2° aanvraagronde = voor 31 september
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Binnen8weken na indienenverzoek(en)
volgt een terugkoppellng door Stadsbe‑
heer-UWnaar de oontaotpersoonvan de
VTVdoor Stadsbeheer-UW, namensde

De reden voor de aanvraag kan doorslaggevend zijn voor het al dan niet verleend krijgen van
een goedkeuring. Indien de boom een onveilige situatie geeft, zal de gemeente mee willen
werken en de vergunning sneller verleend worden dan wanneer een boom bijvoorbeeld
‘slechts' voor schaduw zorgt.

Indien de gemeente akkoord is gegaan en u een vergunning ontvangen heeft blijft deze geldig
totdat de boom gekapt is. U kunt dus zelf een juist moment kiezen. Houd hierbij rekening met
de regels gesteld in de F/ora- en Faunawet. Een boom mag bijvoorbeeld niet gerooid worden
als er een nest in zit.

Tot slot
Als u het juiste onderhoud achterwege Iaat, komen de problemen vanzelf op u af. Dit met vele
gevolgen zoals onveilige situaties voor uzelf maar ook voor uw buren.
De gemeente Rotterdam zal periodiek controleren en u erop wijzen als het onderhoud niet
naar behoren wordt uitgevoerd. U wordt gevraagd per ommegaande het onderhoud alsnog (op
een juiste wijze) uit te voeren. Uiteindelijk zal de gemeente Rotterdam ingrijpen en de kosten
aan u doorberekenen. Als de boom op een juiste wijze wordt verzorgd en gesnoeid, is er geen
vuiltje aan de lucht. Samen kunnen wij dan blijven genieten van de mooie groene aankleding
van de volkstuincomplexen.!


