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1.0 Inleiding 

Voor de Noordoosthoek Hoornse Meer is een Masterplan gemaakt. Het Masterplan wordt in een bestem-

mingsplan uitgewerkt. Het bestemmingsplan Noordoosthoek Hoorn Meer, wordt het wettelijk kader voor rea-

lisering. 

In het kader van dit Masterplan zijn bomen en houtopstanden binnen de grens van de inventarisatie in juli 

2013 geïnventariseerd.   

Het betreft een inventarisatie die op basis van de VTA methode is gemaakt. VTA staat voor Visual Tree As-

sessment, een visuele boombeoordeling. Deze beoordeling is opgesteld door de gemeente Groningen afdeling 

Stadsbeheer. Deze BEA is gebaseerd op het Masterplan Noordoosthoek Hoornse Meer. 

Voor realisering van dit masterplan is het noodzakelijk dat aanwezige bomen en houtopstanden verwijderd 

moeten worden. 

 

 

2.0 Aanleiding 

Met het plan wordt de noordoosthoek van het Hoornse Meer verbeterd op de aspecten 

verblijfskwaliteit, recreatieve aantrekkelijkheid en toegankelijkheid voor voetgangers, fietsers en 

waterrecreanten. 

Onderdeel van het plan is opwaardering van de directe omgeving van het Hampshirehotel. 

Het hotel krijgt ook aan de waterkant een voorzijde met een terras en een 

paviljoen (restaurant) aan het water. Verder wordt er een boulevard aangelegd en komen er 

aanlegsteigers voor recreatieboten. 

 

 

3.0 Samenvatting 

Om het Masterplan te kunnen realiseren is het nodig in totaal: 

- 25 bomen te vellen (23 kapvergunningsplichtige bomen) en  

-12075m² houtopstand te vellen. 

Er worden 36 nieuwe bomen en 12100m² nieuwe houtopstand geplant. 

Door ecologische oevers, speciale gras en kruidenmengsels, mantelvegetatie, aanplant 

van nieuwe bomen en struiken en de verdere aankleding van het gebied worden ook de natuurlijke 

waarden in het gebied sterk verbeterd. 

Met deze kwalitatieve verbetering wordt in combinatie met de herplant voldaan aan de 1:1 compensatierege-

ling.  

 

4.0 Doelstelling 

De Boom Effect Analyse maakt de consequenties van het werk op het bestaand groen inzichtelijk. 

Het college stelt de BEA vast en informeert de raad, hiermee is een “dringende reden” verkregen, die volgens 

de APVG voor het verlenen van een omgevingsvergunning “activiteit vellen van bomen en houtopstanden” 

vereist is.  

De BEA dient als onderlegger voor de aanvraag en verlening van de omgevingsvergunning met betrekking tot 

het vellen van bomen en rooien houtopstanden. 

 

 

5.0 Inmeting  

De locaties van bomen en houtopstanden zijn aan de hand van veldwerk en luchtfoto geschat.  
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6.0 Eigendomsverhoudingen  

De werkzaamheden vinden plaats op gronden van: 

-1. Beheermaatschappij Meerwold Groningen B.V.  

     Radersingel 50 

     9711 EK Groningen 

     Kadastrale gegevens: HMN020 3532 G  

-2. Meerschap Paterswolde 

      Veenweg 46 

      9752 XS Haren  

      Kadastrale gegevens: HMN020 00947 G  

 

 
Op gronden van de gemeente Groningen worden geen bomen en houtopstanden geveld. 

De ontwikkelaar heeft voor het verwijderen van de bomen en houtopstanden van de bovengenoemde eigenaren 

een machtiging nodig. 

 

 

7.0 Ligging 

Het plangebied staat op bijgevoegde tekeningen met nummers K05-01-14 met een blauwe bolletjeslijn  

aangegeven en ligt in de wijk Hoornsemeer en wordt begrenst door:  

-  Hampshire hotel / recreatiegebied langs de Onlandsedijk (ten noorden) 

- Hoornsedijk (ten oosten) 

- Hoornsemeeer (ten zuiden) 

- woonwijk Hoornse Meer (ten westen) 

 

 

8.0 Regelgeving en beleid van toepassing op dit project. 

Het project, Noordoosthoek Hoornse Meer, wordt getoetst aan regelgeving en beleidsregels zoals genoemd in 

bijlage 1.  
 

8.1 Bestemmingplan 

Met een in werking getreden bestemmingsplan wordt de ontwikkeling realiseerbaar.      

In dit bestemmingplan zijn de uitkomsten van deze BEA opgenomen. 

 

 

 

 

1 

2 
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8.2. de Algemeen Plaatselijke verordening Groningen (APVG) 

Om de uitvoering van dit project mogelijk te maken, moeten er bomen en houtopstanden verwijderd worden. 

De APVG is van kracht, een omgevingsvergunning met activiteit vellen van houtopstanden is daarom vereist. 

Het project ligt rondom de grens van de gemeente Haren; de gemeentelijke grens en de grens van de bebouw-

de kom t.b.v. de Boswet zijn hier aan elkaar gelijk.  

In dit geval is het college van B&W van de gemeente Groningen voor het verlenen van de omgevingsvergun-

ning het bevoegd gezag. 

Er worden geen potentieel monumentale en ook geen monumentale bomen geveld.  

(zie inventarisatie bijlage 3) 

 

8.3. Beleidsregels APVG vellen van een houtopstand  

Dit ontwerp betreft een ruimtelijke ontwikkeling. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is de door het college vastge-

stelde BEA het toetsingskader. 

 

8.4. Groenstructuurvisie voor Groningen “Groene Pepers` 

Al het groen binnen de projectgrens valt onder de basisgroenstructuur. Behoud en versterking van de basis-

groenstructuur (kwantitatief en of kwalitatief) is van deze visie uitgangspunt. 

 

 
Kaartmateriaal fragment van groenstructuurvisie  
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8.5. Boomstructuurvisie “Sterke Stammen” 

Het project valt volgens de boomstructuurvisie “Sterke Stammen” onder parken. 

Parken behoren tot de hoofdbomenstructuur van de stad. 

 
fragment van het boomstructuurvisie 

 

 

9.0 Inventarisatie 

Het groen is geïnventariseerd op basis van de VTA methode. VTA staat voor Visual Tree Assessment, een 

visuele boombeoordeling. In bijlage 3 staan de resultaten. 

Het te ontwikkelen gebied bestaat uit: 

-A) solitaire bomen en bomen in groepen, 

-B) houtopstanden, 

-C) water (Hoornse Meer) 

-D) gazons 

-E) wandel- en fietspaden 

 

 

10.0 Gevolgen 
Het masterplan geeft aan welke ontwikkeling wordt verwacht. 

De realisering van dit Masterplan heeft voor het bestaand groen de volgende consequenties: 

Omschrijving Aantal 

Stuks 

Aantal 

stuks 

Houtopstand 

m² 

opmerking 

Vellen solitaire bomen ˂20cm 2   Niet vergunningsplichtig 

Vellen solitaire bomen ˃20cm  23   

Vellen houtopstanden    12075  

Er is een omgevingsvergunning vereist voor: 

-vellen bomen      ˃ 20cm:         23 stuks 

-vellen houtopstanden:         12075 m² 
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11.0 Groenbalans 

Van het project is de volgende groenbalans opgemaakt: 

Vellen solitaire 

bomen totaal 

Planten solitaire 

Bomen 

Vellen  

houtopstanden 

Planten 

houtopstanden 

Saldo 

25 36   +11 

  12075m² 12100m² +25m² 

De genoemde aantallen zijn op basis van het huidige Masterplan maar kunnen op basis van planuitwerking 

maximaal 20 % positief of negatief afwijken. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet uitgegaan 

worden van de exacte aantallen. 

 

 

12.0 Compensatie 

Als er groen verwijderd wordt is het uitgangspunt voor groen dat er met name in de basisgroenstructuur  

1 op 1 gecompenseerd wordt (groenstructuurvisie). De APVG geeft hierop een aanvulling “er geldt een 1:1 

herplant  tenzij er binnen het projectgebied geen geschikte ruimte voor een nieuwe houtopstand is”. 

Dit masterplan voldoet voor wat betreft het vellen van houtopstanden en nieuw te planten houtopstanden aan 

de 1:1 compensatie.  (zie groenbalans par. 11.0)  

 

Hiervan wordt circa 9.990 m2 houtopstand binnen het plangebied (bestemmingsplan) op het grondge-

bied van het Meerschap gecompenseerd en circa 2.110 m2 op het eigen terrein van het Hampshirehotel, 

het nieuwe eiland en nabij de boulevard (nog nader te bepalen).  

 

Door de realisatie van ecologische oevers, mantel en zoomvegetaties, speciale gras en kruidenmengsels, be-

schermzones voor wild zoals reeën, vogels en vissen, aanplant van nieuwe bomen en struiken, een ooievaars-

paal en een zwaluwwand, wordt de natuurlijke kwaliteit van het gebied aanmerkelijk verbeterd. Hierdoor 

wordt het groen zowel kwantitatief als kwalitatief verbeterd. 

 

Specificatie compensatie maatregelen                                       

In het Paterswoldsemeer gebied:                                                     waarvan binnen plangebied: 

-planten bomen                                                  36st.                          36st. 

-planten houtopstanden  

               -  bossages:                                      7385m²                       6185m² 

               -  mantelvegetatie:                           4715m²                       4120m² 

                                                                       -----------+                    

                                                        totaal     12100m²  

 

-gazon omvormen tot nectargazon         ca. 15000m²                        10875m² 

-gazon omvormen tot kruidenvegetatie  ca.   6150m²                          6150m² 

-paaibaai                                                 ca.   2300m²                          2300m² 

-aanleg natuurlijke oevers                       ca.  1500m¹                          1340m¹ 

-plaatsen ooievaarsnestpaal                                 1st.                                 1st. 

-oeverzwaluwwand                                              1st.                                 1st. 

-plaatsen gevelkasten aan hotel                            2st.                                2st. 

-plaatsen vogelnestkasten                                   20st.                              20st. 

-plaatsen vleermuiskasten                                     4st.                                4st. 
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13.0 Maatregelen 

In de verdere planontwikkeling en in de uitvoering moet rekening gehouden worden met de volgende 

maatregelen. 

 

A. Boombescherming 

Voor wat betreft de werkzaamheden rondom te handhaven bomen die binnen de werkgrenzen van het werk 

staan zijn de richtlijnen voor boombescherming van toepassing, zoals die zijn opgesteld door de vereniging 

Stadswerk Nederland. (zie folder bijlage 2)  

 

B. Bouwhekken 

Bestaand te handhaven groen moet d.m.v. vaste bouwhekken, daar waar het de uitvoering toelaat, beschermd 

worden. De plaats van deze bouwhekken is kroonprojectie + 2.00m. wortelzone.  

De aanvrager van de omgevingsvergunning moet, ter goedkeuring van de gemeente, op tekening de locatie 

van de bouwhekken aangeven.  

 

C. Toezicht 

De plantwerkzaamheden van de bomen moet onder toezicht van een bomenwacht uitgevoerd worden. 

De bomenwacht moet “European Tree Technician” gecertificeerd zijn.  

 

D. Bomen met de nummers 28, 34, 36 en 40 

Om een duurzaam behoud van de bomen met nummer 28 mogelijk te maken, moet het ontwerp op de plaats 

van deze bomen nader uitgewerkt worden. Werkzaamheden zoals o.a. grondwerk onder de boomkroonprojec-

tie + 2.00m. is niet toegestaan.  

De te vellen bomen met de nummers 34, 36 en 40 worden vervangen. 

 

14.0 Bijlagen 

Bij deze Boom Effect Analyse behoren de volgende bijlagen: 

-beleid algemeen 

    -1. Algemene beleidsregels 

 

-folder boombescherming Stadswerk: 

     -2  Boombescherming op bouwlocaties  

 

Inventarisatielijst: 

     -3. Inventarisatielijst bomen 11-7-2013 

          Inventarisatielijst houtopstanden 11-7-13 

 

Tekeningen Noordoosthoek Hoornse Meer: 

     -4.  Groeninventarisatie te vellen bomen en houtopstanden 01-09-14 / 1-10-15 teknr. K05-01-14 

            bestaande situatie 

     -5.  Groeninventarisatie te vellen bomen en houtopstanden 01-09-14 / 1-10-15 teknr. K05-01-15 

            bestaande situatie + nieuwe situatie 

     -6.   Masterplan “De uitbreiding van het meer”  
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                                                                                                                                                               Bijlage 1 

1.0 Regelgeving en Beleid algemeen  

Op deze Boom Effect Analyse zijn de volgende vastgestelde documenten van toepassing: 

-De Algemeen Plaatselijke Verordening Groningen (APVG) 

-Beleidsregels vellen van een houtopstand 

-Groenstructuurvisie voor Groningen “Groene Peters” 

-Boomstructuurvisie “Sterke Stammen” 

In paragraaf 9 wordt regelgeving en beleid specifiek voor het project vertaald.  

 

1.1 De Algemeen Plaatselijke Verordening Groningen (APVG) 

Om het bomenbestand in de stad te beschermen heeft de gemeente een aantal beleidsregels 

vastgesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen, de APVG. In de APVG 

is geregeld hoe er met het bomenbestand wordt omgegaan en welke regels er gelden als 

iemand (ook de gemeente zelf) een boom wil kappen. In artikel 2 staat dat het college een 

omgevingsvergunning toetst op het belang voor het behoud van de houtopstand en op het 

belang voor het verwijderen van de houtopstand.  

 

In de APVG staan in afdeling 3 artikelen opgenomen die het bewaren van houtopstanden moet waarborgen. 

De afdeling bestaat uit 11 artikelen. Eén daarvan, de belangrijkste, is: 

Artikel 4:9 Velverbod 

Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag een houtopstand te vellen of te doen vellen. 

  

 

1.2. Beleidsregels APVG vellen van een houtopstand 

In deze beleidsregels zijn opgenomen:  

- artikel 1 Definities, 

- artikel 2 Toetsing aanvraag omgevingsvergunning,   

- artikel 3 Eisen aan een Boom Effect Analyse, 

- artikel 4 Herplantplicht 

- artikel 5 Handhaving 

Bomen met een stamdoorsnede dikker dan 20cm worden beschermd. Voor deze bomen geldt: “er wordt niet gekapt ten-

zij……………..  

Dat betekent dat “vellen” moet worden gemotiveerd en dat aangegeven moet worden dat het niet anders kan. 

In de beleidsregels zijn toetsingscriteria’s opgenomen waaraan een aanvraag omgevingsvergunning moet voldoen. Eén 

daarvan is, als er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling moet de aanvraag ingediend zijn met een vastgestelde Boom 

Effect Analyse. 

 

Artikel 4 Herplantplicht 

Het college legt voor iedere gevelde houtopstand een herplantplicht voor een nieuwe houtopstand op tenzij de standplaats 

van de houtopstand vanwege een ruimtelijke ontwikkeling verdwijnt en er binnen het projectgebied geen geschikte ruimte 

voor een nieuwe houtopstand is. 
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1.3. Groenstructuurvisie voor Groningen “Groene Pepers” 

In de groenstructuurvisie wordt een overkoepelende visie op het groen gegeven. 

Deze visie begint met een samenvatting. 

“Deze groenstructuurvisie Groene Pepers doet uitspraken over de kwaliteit, kwantiteit en de betekenis van het groen in 

de stad; het gaat om een waardeoordeel ten aanzien van functioneel gebruik, biodiversiteit, volksgezondheid, beleving en 

economie.  

Op basis van dat oordeel onderscheiden wij als college van burgemeester en wethouders een kwalitatief hoogwaardige 

basisgroenstructuur voor de hele stad als onderdeel van het groenblauwe netwerk waar de gemeente zich in eerste in-

stantie verantwoordelijk voor weet”. 

Uitgangspunt van de groenstructuurvisie is dat de intensivering van het stedelijk gebied die is voorzien in de structuurvi-

sie “Stad op scherp” niet zal leiden tot een substantiële afname van het groen areaal. 

Wanneer als gevolg van planvorming de basisgroenstructuur op een locatie wordt aangetast, wordt het groen kwalitatief 

en waar mogelijk in oppervlakte (fysiek) gecompenseerd in of nabij het plangebied. 

 

1.4. Boomstructuurvisie “Sterke Stammen” 

Aan de hand van een viertal structuurelementen is de boomhoofdstructuur tot stand gekomen. Deze structuurelementen 

zijn: cultuurhistorie, water, hoofdwegen, parken en pleinen. Alle vier structuurelementen gecombineerd  in één tekening 

geven als eind resultaat de tekening “Boomstructuurvisie Groningen Hoofstructuur 2014” 

Er wordt gestreefd naar een zo’n compleet mogelijke boomstructuur. Bomen moeten wel op de juiste plek worden aange-

plant en de kans krijgen oud te worden.   

De bomenstructuurvisie vormt zowel een toetsingskader bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen in de stad 

als een inspirerende leidraad 

 

De uitgangspunten zijn: 

1. Behoud en compleet maken van de hoofdbomenstructuur 

2. Duurzame aanplant 

3. Meer monumentale bomen 
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                                                                                                                                                                   Bijlage 1 vervolg                                                                                                                                                                                                                                                   

Omschrijving van de begrippen  

In deze BEA worden begrippen gebruikt die hieronder omschreven worden: 

 

Boom Effect Analyse: 

Een rapportage waarin beschreven is welke effecten een ruimtelijke ontwikkeling op de bomen en houtopstanden heeft, 

op welke wijze de te verwijderen bomen en houtopstanden gecompenseerd worden.  

 

Ruimtelijke ontwikkeling 

Een ontwikkeling door (semi) overheden of projectontwikkelaars zoals aanleg van wegen, bedrijfsterreinen, havens, 

woonwijken dan wel bouwplannen die alleen met een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan gerealiseerd kan 

worden. 

 

Boom 

Een houtig gewas, overblijvend gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 20 centimeter op 1.30 meter 

hoogte boven het maaiveld. In geval van meerstammigheid geld de dwarsdoorsnede van de dikste stam. 

 

Houtopstand 

Eén of meer bomen, hakhout, bosplantsoen, (lint) begroeiing (een mix van bomen en / heesters) met een minimale aan-

eengesloten oppervlakte van 100m² en een natuurlijke groeihoogte van > 2.00m. 

 

Hakhout 

Eén of meer bomen of boomvormers, die na te zijn geveld, opnieuw op de stronk uitlopen. 

 

Monumentale boom  

Een monumentale boom moet voldoen aan de volgende basisvoorwaarden: 

-leeftijd: 50 jaar of ouder; 

-conditie: redelijke, minimale levensverwachting van 10 a 15 jaar; 

-habitus: karakteristiek 

en voldoen aan één van de volgende specifieke voorwaarden: 

-onderdeel van de ecologische infrastructuur; 

-onderdeel van karakteristieke bomen groep / laanbeplanting; 

-onderdeel zeldzaam biotoop; 

-zeldzaam, gedenkboom; 

-bepalend voor de omgeving; 

-herkenningspunt. 

 

Potentieel monumentale boom 

Een potentieel monumentale boom moet voldoen aan de volgende basisvoorwaarden: 

-leeftijd tussen 35 en 50 jaar oud; 

-voldoende conditie, minimaal 10-15 jaar nog te leven; 

-karakteristiek (moet er uitzien zoals door natuurlijke groei- en snoeiwijze is ontstaan 

en voldoen aan één van de volgende specifieke voorwaarden: 

-onderdeel ecologische infrastructuur 

-onderdeel karakteristieke boom groep / laanbeplanting 

-onderdeel zeldzaam biotoop 

-zeldzaam, gedenkboom 

-bepalend voor de omgeving 

-herkenningspunt. 
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                                                                                                                                                                  Bijlage 2 

 
Folder boombescherming Stadswerk                                                                                        
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