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Bomenverordening

Inleiding
In deze folder leest u wat u moet weten als u een boom wilt kappen in uw tuin of op uw erf. U
vindt informatie over wanneer het kappen van een boom vergunningsvrij is en wanneer niet. En als
u wel een omgevingsvergunning voor de kap moet aanvragen, hoe u dit moet indienen.
Is er altijd een vergunning nodig voor het kappen van een boom?
In veel gevallen is het niet nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen voor het kappen van
een boom. Dit betekent dat u de boom mag kappen zonder dat u er toestemming voor hoeft te
vragen. U moet uiteraard wel rekening houden met het broedseizoen. Ook moet u altijd een
vergunning aanvragen als het om een waardevolle boom gaat die op de lijst waardevolle bomen
staat.
Vergunningsvrij kappen
Op www.omgevingsloket.nl en via de website www.renkum.nl kunt u een check doen om te
bepalen of het kappen van een boom vergunningsvrij of vergunningplichtig is. U mag de boom
direct kappen wanneer:
1. De stamomtrek van de boom 60 centimeter of minder is, gemeten op 1.30 meter hoogte
vanaf de grond. Leg hiervoor een meetlint rondom de stam op 1.30 meter hoogte vanaf de
grond.
2. De boom in uw voor- of achtertuin staat op een afstand van minder dan 3 meter van het
hoofdgebouw. De officiële benaming voor een tuin is voor- of achtererfgebied. Niet alle grond
rondom uw woning kunt u automatisch tot het voor- of achtererfgebied rekenen.
3. De boom in uw voor- of achtertuin staat op een afstand meer dan 3 meter van de woning en
het gaat niet om één van de volgende soorten:
a.

Eik (Quercus alle variëteiten)

b.

Beuk (Fagus alle variëteiten)

c.

Esdoorn (Acer alle variëteiten)

d.

Linde (Tillia alle variëteiten)

e.

Grove den (Pinus sylvestris)

f.

Acacia (Robina pseudoacacia)

4. Alle andere soorten zijn vergunningsvrij.
5. Weet u niet om welke soort boom het gaat? U kunt de soorten, die u niet vergunningsvrij
mag kappen, vinden op bladzijde 3 en 4. Bent u dan nog niet zeker? Stuur dan een foto van
de boom en uw adres naar info@renkum.nl.
6. Het om de volgende situatie gaat:
a.

Een leiboom met een hoogte van minder dan 3 meter

b.

Amerikaanse vogelkers

c.

Wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, beide voor
zover bestaande uit populieren of wilgen, tenzij deze zijn geknot

d.

Vruchtbomen en windschermen om boomgaarden

e.

Fijnsparren, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en
geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen

f.

Kweekgoed

g.

Een dode boom

Naast deze genoemde categorieën zijn er nog een aantal (minder vaak voorkomende) situaties
waarbij het kappen van een boom vergunningsvrij is. Kijk hiervoor in het Besluit vergunningsvrij
kappen op www.renkum.nl
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Kenmerkende eigenschappen van bomen die niet vergunningsvrij gekapt mogen worden
Eik

Beuk

Esdoorn

Linde

Grove den
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Acacia

Let op: de bladeren van een plataan kunnen erg op die van een esdoorn lijken, maar de plataan
heeft andere vruchten en bast (de plataan mag wel vergunnings-vrij gekapt worden).
Plataan

Voor- en achterfgebied
Het voorerfgebied en achtererfgebied zijn complexe juridische begrippen. In het Besluit
omgevingsrecht staat genoemd wat deze begrippen betekenen. Ter verduidelijking, het voor- en
achtererfgebied is gewoon uw voor- en achtertuin.
Maar er zijn uitzonderingen. Sommige delen van het perceel zijn zo ver van de woning afgelegen
en zijn meestal ook niet als tuin ingericht. Deze delen van het perceel kunnen dan ook niet als erf
beschouwd worden. Dit kan het geval zijn bij grotere percelen, die meestal buiten de bebouwde
kom liggen. In de gemeente Renkum gaat het dan vaak om bospercelen of percelen rondom
boerderijen. In die gevallen kunt u meestal niet vergunningsvrij kappen.
Weet u niet zeker of de te kappen boom in het voor- of achtererfgebied staat? Neem dan contact
met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (026) 37 71 600
Broedseizoen
In Nederland bepaalt de Wet Natuurbescherming dat beschermde inheemse vogels tijdens het
broedseizoen niet gestoord mogen worden. Hierdoor is onder meer het kappen van bomen in die
periode verboden. Het broedseizoen verschilt echter per vogelsoort en is dus niet een vaste
periode. Verstoring tijdens het broeden is dan ook het hele jaar illegaal.
Traditioneel wordt wel de maand mei als de broedmaand gezien. In de praktijk ligt de periode voor
veel vogelsoorten tussen half maart en half juli, en ruimer genomen tussen half februari en half
augustus. Bij bomenkap moet echter met de werkelijke, precieze situatie rekening worden
gehouden. Gaat u dus altijd na of u geen vogels stoort tijdens het broeden. Is dat wel het geval,
dan mag u op dat moment niet starten met de kap.
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Waardevolle boom
Als het om een waardevolle boom gaat, wordt een vergunning alleen verleend in uitzonderlijke
situaties waarbij instandhouding niet verantwoord is. In dat geval moet u dus nadrukkelijk
toelichten waarom daarvan sprake is. Op www.renkum.nl vindt u de lijst met waardevolle bomen.
Dunning
Dunning is een verzorgingsmaatregel ter bevordering van de groei van de overblijvende bomen
(houtopstand).
Omgevingsvergunning aanvragen (voorheen kapvergunning)
Als u de boom niet vergunningsvrij mag kappen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Een
omgevingsvergunning wordt alleen verleend als de boom aantoonbaar onevenredige overlast of
schade veroorzaakt, bij dunning, of als de vergunning nodig is voor het realiseren van een
bouwwerk of een civieltechnisch werk (bijvoorbeeld vervangen riool of aanleggen van verharding).
Onevenredige schade of overlast
Eventuele schade of overlast door de boom moet duidelijk aantoonbaar zijn. Ook moet het gaan
om onevenredige schade en/of overlast. In zijn algemeenheid moeten inwoners enige overlast van
bomen accepteren. Overlast van normale eigenschappen van een boom weegt niet op tegen het
nut en/of het algemeen belang van een boom. Denk hierbij aan blad- en takverlies, wortelopdruk
(wortels duwen de straat of stoep omhoog), boompollen, vruchten en schaduwwerking.
Dit zal slechts anders zijn indien de aard, de ernst, de duur van de overlast en/of schade en de
verdere (plaatselijke) omstandigheden dermate uitzonderlijk zijn, dat dit alsnog als onevenredig
moet worden beoordeeld. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn indien wordt aangetoond dat de
wortelopdruk leidt tot een duurzame ontwrichting van de woning of bijbehorende bouwwerken.
Verder moet de (dreigende) schade of overlast uitsluitend kunnen worden weggenomen door het
vellen van de houtopstand. Er moet daarom zijn onderzocht of andere oplossingen ook mogelijk
zijn. Tot slot is bij dit criterium ook van belang of de bewoners de woning pas hebben betrokken
nadat de houtopstand al tot volle wasdom was gekomen – en dus met de wetenschap dat de
houtopstand aanwezig was. In dit geval zal van onevenredige overlast en/of schade minder snel
sprake zijn.
Hoe verloopt de procedure bij een omgevingsaanvraag?
Naast het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen biedt het
Omgevingsloket online ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor de
activiteit slopen, bouwen én kappen in één keer aan te vragen. U vraagt een omgevingsvergunning
aan via de website van het Omgevingsloket online: www.omgevingsloket.nl
U hoort binnen acht weken of u de vergunning wel of niet krijgt. Deze termijn kan éénmalig met
zes weken worden verlengd.
Bezwaar maken tegen de vergunning kan binnen zes weken nadat de omgevings-vergunning is
verleend. Alleen personen die daarbij belang hebben, zoals de buren, kunnen dit doen. U mag pas
starten met het kappen van de boom na deze bezwaartermijn van zes weken. Het kan zijn dat aan
de Voorzieningenrechter wordt gevraagd dat het besluit na deze zes weken niet inwerking treedt. U
moet dan tenminste wachten met kappen tot de rechter hierover heeft beslist.
In het geval van grote of complexe (bouw)projecten, is de uitgebreide procedure
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van toepassing. Deze procedure kent een looptijd van 26 weken en kan éénmalig worden verlengd
met zes weken.
Herplantplicht
Het kan zijn dat u op grond van de Bomenverordening bij de vergunning de plicht krijgt voor het
herplanten van een of meerdere bomen. De soort bomen en de termijn waarbinnen u de herplant
moet uitvoeren bepaalt de gemeente.
De soorten voor herplant zijn:
1.

1e grootte een boom met eindhoogte van meer dan 12 meter, bijvoorbeeld een beuk, eik,
acacia of linde;

2.

2e grootte, een boom met een eindhoogte tussen de 6 en 12 meter, bijvoorbeeld een
lijsterbes, es, magnolia;

3.

3e grootte, een boom met eindhoogte tot 6 meter, bijvoorbeeld een sierappel of krent.

Wat kost een omgevingsvergunning?
Kijk voor de prijs op www.renkum.nl/boomkappen.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over de regels van het kappen van bomen? Neem dan contact opnemen met
de Omgevingsdienst Regio Arnhem op telefoon (026) 37 71 600.
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