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1  INLEIDING  

 

1.1  Aanleiding  

 

In de Fietsstrategie Groningen 2015-2025 is het totale fietspad langs de Noordelijke Ringweg, 

vanaf het Reitdiep tot aan de Iepenlaan, aangeduid als één van de ontbrekende schakels in het 

Groninger hoofdfiets-netwerk. De aanleg van dit fietspad leidt in combinatie met het 

Blauwbrugje over het Reitdiep tot een rechtstreekse fietsroute tussen diverse stadswijken, de 

P+R Reitdiep, Zernike Campus en het UMCG. Vanwege een waterleiding die vervangen dient te 

worden voor de aanleg van het fietspad is door het college besloten om eerst het belangrijkste 

deel van dit fietspad verder uit te werken (het gedeelte tussen Park Selwerd en de Iepenlaan). 

Dit fietspad verbindt namelijk de Oosterparkwijk, Korrewegwijk, De Hunze, Beijum en 

Lewenborg met het Zernike Campus. In feite kan dit nieuwe fietspad worden gezien als een 

nieuwe Slimme Route van de oostelijke stadswijken naar Zernike. Het biedt een goed en 

aantrekkelijk alternatief voor de Eikenlaan en het fietspad door Park Selwerd, waardoor het 

aantal fietsers op deze routes naar verwachting zal afnemen. Na een afweging van 

verschillende varianten aan de noord en zuidzijde van de Noordelijke Ringweg is het 

voorkeurstracé vastgesteld door het college. 

 

De waterleiding moet worden vervangen omdat hier bovenop een fietspad wordt aangelegd. 

De belasting die daardoor op de oude waterleiding wordt uitgeoefend zijn te groot, waardoor 

een te groot risico ontstaat op breuken in de waterleiding. Er zijn allerlei varianten beoordeeld, 

maar geen enkele constructie kan de lasten op de oude waterleiding dusdanig verminderen 

dat deze zonder risico kan blijven liggen. 

 

Daarom heeft de gemeente een definitief ontwerp langs de zuidzijde van de Noordelijke 

Ringweg (tussen het recent aangelegde fietspad door park Selwerd en de Iepenlaan voor de 

aanleg van een fietspad en de vervanging van een waterleiding) gemaakt. De gemeente heeft 

op 28 januari 2019 het definitieve ontwerp gestuurd (met datum 24 oktober 2018). Bij de 

beoordeling van de effecten is uitgegaan van dit ontwerp en de volgende uitgangspunten: 

 

Onderdeel Ontwerp Mogelijke ruimte om bomen en 
houtopstanden te sparen 

Fietspad (3,50 
meter breed) 

 ontgraving 4,50 meter breed 
en 0,50 meter diep 

 boomvrij 5,50 meter breed 

 struikvrij 7,50 meter breed 

 ontgraving met ‘stabiele’ 
ondergrond tot 0,10-0,20 meter 
diep 

 boom-  en struikvrij 
situatieafhankelijk 

Waterleiding  ontgraving 3,00 meter breed 
en 2,00 meter diep 

 grotendeels vast (bestaand) 
tracé onder ontwerp fietspad 
(exacte ligging niet bekend) 

 ontgraving 2,20 meter breed en 
2,00 meter diep 

 ter hoogte van trapveld 
Bottelroosstraat en 
Ranonkelstraat te schuiven 
onder ontwerp fietspad  
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In 2016 is de eerste inventarisatie in het kader van dit project uitgevoerd. Destijds is op enkele 

plaatsen bewortelingsonderzoek uitgevoerd. In 2018 is de bestaande inventarisatie 

geactualiseerd is en heeft aanvullend bewortelingsonderzoek plaatsgevonden. Deze resultaten 

zijn meegenomen in deze Bomen Effect Analyse.  

 

 

Afbeelding 1: Locatie fietspad Noordelijke Ringweg Groningen (bron: google maps)  

 

1.2  Probleemstelling 

 

Binnen het projectgebied vinden binnen afzienbare tijd werkzaamheden plaats die gevolgen hebben 

voor de aanwezige bomen en houtopstanden. Wat duidelijk is, is dat het geheel van werkzaamheden 

in de directe nabijheid van bestaande bomen en houtopstanden uitgevoerd wordt.  

 

1.3  Doelstelling 

 

De belangrijkste doelstellingen van de Bomen Effect Analyse zijn het antwoord geven op de volgende 

vragen: 

 Wat zijn de gevolgen van de voorziene werkzaamheden op de bomen en houtopstanden? 

 Kunnen de bomen en houtopstanden, in het perspectief van de werkzaamheden, in hun 

huidige verschijningsvorm en op de huidige standplaatsen, duurzaam behouden blijven? 

 Alternatieven en randvoorwaarden aandragen, waarbij behoudenswaardige bomen en 

houtopstanden zoveel mogelijk duurzaam gespaard worden. 
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2  GEHANTEERDE WERKWIJZE 

 

2.1  Bomen en houtopstanden 

 

Voor dit onderzoek heeft Heldergroen advies één van haar European Tree Technicians (Carlo Kok) 

aangewezen als projectleider en adviseur. De veldwerkzaamheden zijn de afgelopen periode reeds 

uitgevoerd, waarna het ontwerp op enkele plaatsen nog is aangepast om meer bomen te behouden. 

Daarnaast is eind 2018 het tracé door middel van piketpaaltjes uitgezet waarmee nog aanvullende 

boom- en houtopstandsparende verbeteringen zijn doorgevoerd in het ontwerp. In januari 2019 zijn 

door middel van verschillende buurtoverleggen de wensen van de aanwonenden gepeild die waar 

mogelijk zijn doorgevoerd in het ontwerp. 

Heldergroen advies presenteert in dit rapport (de Bomen Effect Analyse) een beeld van de kwaliteit 

van de bomen en houtopstanden. Tevens wordt beschreven of en hoe bomen en houtopstanden 

duurzaam behouden kan blijven. Uiteraard zijn alle beweringen voorzien van een heldere 

argumentatie.  In de conclusie wordt antwoord gegeven op de vraagstelling of en hoe de bomen en 

houtopstanden, in het perspectief van de werkzaamheden, in hun huidige verschijningsvorm en op 

de huidige standplaatsen, duurzaam behouden kunnen blijven. De informatie met betrekking tot de 

herplant is aangeleverd door de gemeente. 

 

 

2.2  Ecologisch onderzoek 

 

Tijdens het ontwerpproces zijn de gevolgen van het project op wettelijk beschermde ecologische 

waarden en ecologische beleidsregels geïnventariseerd. Mogelijke effecten van het project op 

ecologische beleidsregels, zijn inmiddels waar mogelijk in de ontwerpen verwerkt. De uiteindelijke 

effectbeoordeling voor wat betreft de wettelijk beschermde natuurwaarden is in een aparte 

rapportage opgenomen (zie voor verwijzing naar rapportage 5.2). 
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3 WETTELIJK KADER 

 

In dit hoofdstuk wordt het relevante wettelijk kader geschetst. Met ‘wettelijk kader’ wordt hier 

gedoeld op wet- en regelgeving die specifiek gericht is op bomen en houtopstanden.  

Er is alleen sprake van gemeentelijke regelgeving voor deze bomen en houtopstanden en geen 

sprake van de voormalige Boswet (zoals bedoeld in de tegenwoordige Wet Natuurbescherming). Het 

College van B&W van de gemeente Groningen is daarom bevoegd gezag. 

 

 

3.1  WABO 

 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) bepaalt in artikel 2.2 dat een 

decentrale overheid een omgevingsvergunningplicht in kan stellen voor onder meer het ‘vellen van 

een houtopstand’.  

 

“Artikel 2.2 Wabo luidt voor zover relevant:  

Voor zover ingevolge een bepaling in een provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning 

of ontheffing is vereist om:  

a. (…)  

g. houtopstand te vellen of te doen vellen,  

h. (…) “ 

 

 

3.2  Gemeentelijk beleid 

 

Het gemeentelijk beleid wordt gehanteerd bij de beoordeling van projecten van de gemeente en 

andere partijen. Voor het groen zijn vier beleidsstukken relevant, te weten de APVG, de beleidsregels 

voor het vellen van een houtopstand, de bomenstructuurvisie ’Sterke Stammen’ en het 

Groenstructuurvisie “Groene Pepers’. In onderstaande subparagrafen wordt in het kort de inhoud 

weergegeven. 
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3.2.1 APVG  2009 (met wijzigingen 2013 en 2017)  

 

Om het bomenbestand in de stad Groningen te beschermen heeft de gemeente Groningen een 

aantal regels vastgesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen (APVG). In deze 

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

als iemand een boom wil kappen.  

Voor bomen met een stamdiameter groter dan 20 cm (omtrek circa 63 cm), gemeten op 1,30 meter 

boven maaiveld, geldt de bescherming door de omgevingsvergunning. In geval van meerstammigheid 

geldt de dikste stam. Dit geldt eveneens voor  houtopstand, zoals gedefinieerd in artikel 4.8 lid van 

APVG. Een houtopstand betreft hakhout, bosplantsoen en een (lint)begroeiing (mix van heesters 

en/of bomen), met   een minimale aaneengesloten oppervlakte van 100 m2 en een natuurlijke 

groeihoogte van > 2 meter. Voor deze houtopstand geldt ‘niet vellen, tenzij’.  

Het college toets een aanvraag om een omgevingsvergunning op het belang voor het behoud van de 

houtopstand en op het belang voor het verwijderen van de houtopstand. De APVG bevat vier 

mogelijke redenen om een omgevingsvergunning te verlenen. Het gaat hierbij om de criteria 

‘waardering’, ‘kwaliteit’, ‘overlast’ en ‘dringende redenen’. Uit de motivering van een verleende 

omgevingsvergunning moet blijken dat er een zorgvuldige belangenafweging is gemaakt.  
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3.2.2  Beleidsregels APVG Vellen van een houtopstand 2017 

 

In de Beleidsregels APVG Vellen van een houtopstand, onderdeel van de APVG, zijn criteria 

opgenomen voor het behoud van bomen. Het gaat om de criteria ‘waardering’, ‘kwaliteit’, ‘overlast’ 

en ‘dringende redenen’. 

Waardering 

Het college toetst voor het criterium ‘waardering’ op de volgende aspecten:  

Onderdeel basisgroenstructuur  

Maakt de boom onderdeel uit van een basisgroen- of nevenstructuur? In de bomenstructuurvisie 

“Sterke Stammen” en het groenstructuurvisie “Groene Pepers” zijn kaarten aanwezig waarop 

getoetst kan worden. De Stedelijke Ecologische Structuur (SES) maakt onderdeel uit van de 

basisgroenstructuur. In onderstaande afbeelding is het projectgebied aangegeven. Ook bomen uit 

het bomenstructuurplan worden gerekend  tot de basisgroenstructuur.  

 

Afbeelding 2 Stedelijke Ecologische structuur Groningen 2014  

Het gebied ligt in een te ontwikkelen ecologisch gebied zoals genoemd in de Stedelijke Ecologische 

Structuur van de gemeente Groningen.  



 

  

maart 2019 BEA Fietspad Noordelijke Ringweg Groningen 10 van 28 

 

 

Afbeelding 3 Hoofdstructuur Bomenstructuurvisie  

 

De bomen en houtopstanden staan in de bomenstructuurvise genoemd als wijk en buurtgroen met 

daarin verspreid staande bomen. 

 

Vervangbaarheid 

Een houtopstand is ‘onvervangbaar’ als de groeiplaats vervalt of als na het rooien als gevolg van de 

ruimtelijke ontwikkeling er beperkingen aan de optimale groeiplaats ontstaan. Indien een nieuwe 

houtopstand van dezelfde orde grootte de functie gaat overnemen, wordt de score als ‘vervangbaar’ 

aangemerkt. Als alleen een kleinere orde grootte houtopstand kan worden teruggeplaatst wordt de 

score aangemerkt als ‘beperkt’ vervangbaar. Een houtopstand is ‘onvervangbaar’ wanneer door het 

vellen de zichtbare hoeveelheid groen in ernstige mate afneemt en deze door het herplanten 

onvoldoende wordt gecompenseerd. 

 

Esthetische waarde (beeldbepalendheid)  

Een houtopstand heeft pas een maatschappelijke waarde wanneer deze zichtbaar is vanaf de 

openbare weg. Om deze reden worden geen punten toegekend wanneer deze in een achtertuin of 

niet-openbare binnentuin staat en vanaf de openbare weg niet zichtbaar is. 
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Monumentale c.q. cultuurhistorische waarde  

De monumentale houtopstanden zijn van belang en beschermingswaardig. Volgens de APVG voldoet 

een monumentale houtopstand aan de hierna te noemen basisvoorwaarden en aan tenminste één 

van de nader te noemen specifieke voorwaarden:  

1. Basisvoorwaarden: 

- 50 jaar of ouder; 

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

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

2. Specifieke voorwaarden: 

- onderdeel van de ecologische infrastructuur; 

- onderdeel van een karakteristieke boomgroep of laanbeplanting; 

- onderdeel van een zeldzame biotoop 

- zeldzaam, gedenkboom; 

- bepalend voor de omgeving; 

- herkenningspunt. 

Een cultuurhistorisch waardevolle boom heeft een rol gespeeld in de geschiedenis van zijn omgeving. 

 

Potentieel monumentale houtopstand  

Een potentieel monumentale boom heeft een leeftijd tussen 35 en 50 jaar en voldoet aan de criteria 

zoals die bij de monumentale cq. cultuurhistorische waarde staat omschreven. 

 

Zeldzaamheid (dendrologische waarde)  

Een boom is dendrologisch waardevol als de soort in Nederland zeldzaam of zeer zeldzaam is. Het 

boek ‘Nederlandse dendrologie’ van dr. B.K. Boom is hiervoor richtinggevend. Houtopstanden die 

voor de stad Groningen uniek/zeldzaam zijn, maar volgens dr. B.K. Boom voor Nederland (zeer) 

algemeen zijn, worden toch als dendrologisch waardevol aangemerkt.  

 

 

 

 

 

 



 

  

maart 2019 BEA Fietspad Noordelijke Ringweg Groningen 12 van 28 

 

 

Kwaliteit 

Het college toetst voor het criterium ‘kwaliteit’ (conditie) op basis van de methode ‘Roloff’. Deze 

methode gaat uit van 4 conditieklassen van een houtopstand (kroon). De kwaliteit van een 

houtopstand is een toetsingsgrond voor het behoud daarvan. In onderstaande tabel wordt een 

toelichting gegeven op Roloff. 

Conditie (indeling en omschrijving volgens beleidsregels 
APVG vellen van een houtopstand): 
 

Toekomstverwachting: 

Goed (normaal). De conditie is goed. Op middellange 
termijn (10-15 jaar) worden geen problemen verwacht. De 
houtopstand heeft een goed ontwikkelde kroon met een 
gelijkmatige verdeling van veel fijne twijgen in de 
buitenkroon. Er is geen of nauwelijks dood hout aanwezig. 

Minimaal meer dan 10 jaar 

Voldoende (verminderd). De conditie is verminderd. Op de 
korte termijn (< 5 jaar) worden ten aanzien van de 
fysiologische toestand geen problemen verwacht. De 
houtopstand heeft een redelijke verdeling van fijne 
twijgen. Er is weinig dood hout aanwezig. 

Minimaal tussen 5-10 jaar 

Matig (sterk verminderd). De conditie is duidelijk 
verminderd. De fysiologische toestand van de boom is 
slecht, maar herstel van de boom is eventueel mogelijk. 
De houtopstand heeft weinig fijne vertwijging in de 
buitenkroon. Er kan redelijk veel dood hout in de kroon 
aanwezig zijn. 

Minimaal tussen 1-5 jaar 

Slecht. De conditie en levensverwachting van de boom is 
minimaal. De mechanische en/of fysiologische toestand is 
zo slecht dat herstel niet of nauwelijks mogelijk is 

Minder dan 1 jaar 

De houtopstand is dood Geen 
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Afbeelding 4 conditieklassen Pr. Dr. Roloff (bron Beleidsregels APVG Vellen van een 

houtopstand 2017) 

Incidenteel komt het voor dat vanwege de kwaliteit van een houtopstand vellen onvermijdelijk is. 

Het gaat hierbij om gevaarzetting en ziekte/aantasting. 

Overlast 

Overlast kan ook een reden zijn om een houtopstand te verwijderen. Het college toetst voor het 

criterium ‘overlast’ op de volgende aspecten: 

- lichtreductie of schaduwwerking; 

- opdruk van verharding door boomwortels. 

 

Slechts in uitzonderlijke gevallen kunnen de volgende overlastvormen aanleiding geven voor het 

verlenen van een omgevingsvergunning:  

- vruchten/zaden/bloesem;  

- allergie;  

- op houtopstanden levende organismen;  

- gebrek aan uitzicht.  
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Er is een aantal overlastvormen die nooit een reden vormen voor het vellen van een houtopstand. 

Het gaat hierbij om:  

- bladval;  

- overlast door hogere energiekosten;  

- overlast door groene aanslag. 

 

Dringende reden 

Tot slot kan er sprake zijn van een ‘dringende reden’ voor het verwijderen van een houtopstand. 

Hierbij gaat het om: 

- ruimtelijke ontwikkeling; 

- bouwplan; 

- rendementsverlies energie-opwekkers; 

- sloopmelding; 

- groot onderhoud. 

 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is de Bomen Effect Analyse (BEA) het toetsingskader. Het college stelt 

de BEA vast indien door een ruimtelijke ontwikkeling het groenbestand afneemt, en/of er groen 

geveld houtopstand wordt uit de Stedelijke Ecologische Structuur (SES) ongeacht de groenbalans, 

en/of als er sprake is van het vellen van monumentaal houtopstand. Het college maakt in deze 

gevallen een zorgvuldige afweging tussen behoud, herplant of financiële compensatie. Het college 

mandateert in het geval van een neutrale of positieve groenbalans, het niet vellen van een 

monumentale houtopstand en/of het niet vellen van een houtopstand in de SES de teamleider VTH 

tot het vaststellen van de BEA. De door het college vastgestelde BEA geldt als motivatie voor het 

verlenen van een omgevingsvergunning, activiteit vellen van een houtopstand. Alle door het college 

vastgestelde BEA’s worden ter kennisname aan de raad aangeboden. Een inventarisatie van het 

aanwezige groen maakt deel uit van de BEA. Wanneer (potentieel) monumentale bomen binnen het 

omkaderde gebied aanwezig zijn, moeten deze apart worden vermeld. Ook bij ruimtelijke 

ontwikkelingen moet onderzocht worden of er alternatieven voor de kap zijn en of die goed zijn 

onderzocht. 

Een ruimtelijke ontwikkeling is een grootschalige of kleinschalige activiteit, zoals   aanleg van wegen, 

bedrijventerreinen, havens of woonwijken. Een ruimtelijke ontwikkeling gaat doorgaans om 

(ingrijpende) veranderingen die leiden tot een functieverandering waardoor er een uiterlijke 

(blijvende) verandering van het gebied optreedt. Bij ruimtelijke ontwikkelingen komt het voor dat 

binnen een plangebied alle bomen moeten wijken. Het gaat hierbij om (bos)percelen waar veel 

bomen en andere houtopstand staan waarbij het erg lastig is om iedere individuele boom of    

houtopstand in te meten. 
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In een dergelijk geval is het mogelijk om een omgevingsvergunning activiteit vellen van een 

houtopstand aan te vragen (= eigenlijk kapvergunning) voor het betreffende gebied waarbinnen de 

bomen en of houtopstand gekapt moeten worden. 

Bij een dringende reden gaat het om bouwplannen of ruimtelijke ontwikkelingen op verschillende 

niveaus. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in een algemeen belang wanneer het gaat om 

overheidsprojecten of projectontwikkelaarprojecten en persoonlijk belang in het geval van 

bijvoorbeeld een bouwaanvraag of rendementsverlies energieopwekkers door particulieren. 

 

Herplantplicht 

Voor iedere gevelde houtopstand legt het college een herplantplicht op voor een nieuwe 

houtopstand. Het college kan eisen stellen met betrekking tot de boomsoort (type), de plantmaat, de 

plantdatum en het aantal te herplanten bomen. In principe geldt dat voor iedere te kappen boom 

een nieuwe boom wordt geplant. In een aantal gevallen kan hier van afgeweken worden. Bij het 

uitvoeren van onderhoudsmaatregelen zoals dunnen is het niet gewenst om tot herplant over te 

gaan. Uitgangspunt van het bomenstructuurplan is kwaliteit in plaats van kwantiteit. Liever één 

boom op een goede standplaats dan twee bomen op een matige standplaats.  

 

Financiële compensatie 

Indien vanwege een ruimtelijke ontwikkeling de houtopstand volgens een door het college 

vastgestelde BEA afneemt, legt het college een financiële compensatie op.  

De waarde van een te vellen boom is vastgesteld aan de hand van de plantkosten en eenjarige 

beheerkosten. Hierbij wordt rekening gehouden met onder andere de locatie in de stad, de status 

van de boom, de aanlegkosten en de beheerkosten.  

De aanvrager van de omgevingsvergunning ‘vellen van een houtopstand’ stort de financiële 

compensatie in het groencompensatiefonds. 

De volgende tarieven worden gehanteerd per afname van een vergunningsplichtige boom: 

Categorie 
 

Boom Compensatie          
(€) 

1 Monumentaal (ongeacht locatie) 37.500 
2 Potentieel monumentaal (ongeacht locatie) 22.500 
3 Binnenstad, inclusief Diepenring 22.500 
4 Buiten Diepenring 7.500 
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De financiële compensatie voor te vellen hakhout, bosplantsoen en (lint)begroeiing met een 

minimale oppervlakte van 100 m2 en een natuurlijke groeihoogte van > 2 meter, bedraagt € 42,50 

per m2.  

 

3.2.3 Bomenstructuurvisie ‘Sterke Stammen’  

 

In 2014 is de bomenstructuurvisie door de gemeenteraad van Groningen vastgesteld. Een van de 

groene ambities in Groningen is het optimaal inpassen van bomen in de openbare ruimte. In de 

bomenstructuurvisie staat hoe de gemeente Groningen tot 2024 met bomen in de stad wil omgaan 

en de manier waarop bewoners daarbij betrokken worden. De bomen in Groningen zijn te verdelen 

in een bomenhoofdstructuur; de voor het stadsaanzicht beeldbepalende bomen. Deze staan 

bijvoorbeeld langs belangrijke historische routes of waterwegen. De bomenneven-structuur ligt in de 

woonwijken. Hier krijgen bewoners gelegenheid mee te beslissen over locatie, soort en het aantal 

bomen in hun leefomgeving. In de bomenstructuurvisie staat het streven naar een compleet 

bomenbestand centraal, waarbij bomen op de juiste plekken worden aangeplant en de kans krijgen 

om oud te worden. Het aanplanten van verschillende boomsoorten moet het bomenbestand minder 

kwetsbaar maken voor ziekten en insectenplagen. Bomen verbeteren de milieukwaliteit en de 

dragen bij aan de natuur in de stad en veraangenamen het leefklimaat.  
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3.2.4 Groenstructuurvisie ‘Groene Pepers’  

 

Groen is belangrijk voor ondersteuning van stedenbouwkundige structuren en groenareaal is in de 

stad onmisbaar voor de ecologie, leefbaarheid, vermindering van fijnstof en voor de tempering van 

de opwarming van de stad. Als er groenareaal in de basisgroenstructuur door een ruimtelijke 

ontwikkeling gekapt worden, moeten deze volgens het groenstructuurplan 1 op 1 binnen de grens 

van het project gecompenseerd worden. Is dit in het project niet mogelijk dan bestaat de verplichting 

in de nabijheid een herplantlocatie vast te leggen.  

 

3.3  Werking gemeentelijk beleid 

 

Het gehele plangebied valt onder het gemeentelijk bomenbeleid (APVG 2017). In dit kader is deze 

Bomen Effect Analyse (BEA) opgesteld.  In de BEA dienen volgens de ‘Beleidsregels APVG Vellen van 

een houtopstand’ onderstaande onderdelen te worden opgenomen: 

- het aantal bomen en de oppervlakte houtopstand;  

- boomsoort (Nederlandse en wetenschappelijke naam);  

- diameter van de stam en kroonprojectie van de boom;  

- schaalvaste tekening met ingemeten bomen (met weergave van de kroonprojectie)  

- unieke boomnummering;  

- staat de boom in de basisgroenstructuur, bomenhoofdstructuur of stedelijke ecologische 

structuur;  

- verplantbaarheid (nader onderzoek wortelpakket, ligging kabels en leidingen, transport 

mogelijkheden, nieuwe locatie);  

- kwaliteit/toekomstverwachting van de boom;  

- mate van wortelopdruk;  

- bijzondere karakteristiek van de boom (meerstammig, leiboom, knotboom, gedenkboom e.d.);  

- of het een (potentiële) monumentale boom is; 

- herplant in het projectgebied of in de directe omgeving (straal 500 meter) van het projectgebied;  

- welke alternatieven onderzocht zijn;  

- motivering kap van de bomen;  

- tekening met daarop de beschermingsmaatregelen voor de te handhaven bomen;  

- de hoogte van de eventuele financiële compensatie; 

- eventuele bijzonderheden. 
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4 ONDERZOEKSRESULTATEN 

 

4.1  Voorziene werkzaamheden 

 

Onderstaand wordt in hoofdlijnen een omschrijving van de voorziene werkzaamheden gegeven. 

Zoals eerder aangegegven wordt langs de zuidzijde van de Noordelijke Ringweg in Groningen tussen 

het recent aangelegde fietspad door park Selwerd en de Iepenlaan een 3,50 meter breed betonnen 

fietspad aangelegd. Tijdens de aanleg van het fietspad wordt ook de waterleiding vervangen.  

De gemeente heeft per mail op 28 januari 2019 het definitief ontwerp gestuurd (met datum 24 

oktober 2018). Op dit moment wordt uitgegaan van dit ontwerp en de bijbehorende onderstaande 

uitgangspunten: 

 
Onderdeel Ontwerp Mogelijke ruimte om bomen en 

houtopstanden te sparen 
Fietspad 
(3,50 meter 
breed) 

 ontgraving 4,50 meter 
breed en 0,50 meter diep 

 boomvrij 5,50 meter breed 

 struikvrij 7,50 meter breed 

 ontgraving met ‘stabiele’ 
ondergrond tot 0,10-0,20 
meter diep 

 boom-  en struikvrij 
situatieafhankelijk 

Waterleiding  ontgraving 3,00 meter 
breed en 2,00 meter diep 

 grotendeels vast (bestaand) 
tracé onder ontwerp 
fietspad (exacte ligging niet 
bekend) 

 ontgraving 2,20 meter breed 
en 2,00 meter diep 

 ter hoogte van trapveld 
Bottelroosstraat en 
Ranonkelstraat te schuiven 
onder ontwerp fietspad  

 

 

Op de volgende pagina is in afbeelding 5 de ontwerptekening opgenomen.  
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Afbeelding 5 Ontwerptekening 28 oktober 2018 (bron gemeente Groningen)  

 

4.2  Bovengronds onderzoek 

 

In de periode oktober/november 2018 zijn de bomen en houtopstanden geactualiseerd en 

geïnspecteerd. Het betrof een boomveiligheidscontrole, aangevuld met een conditiebepaling en een 

inschatting van de restlevensduur van de bomen. Onderstaand zijn de belangrijkste bevindingen 

samengevat weergegeven: 

 In het gebied staan verschillende boomsoorten en houtopstanden op wisselende afstand 

vanaf het voorziene tracé. In totaal staan er 70 bomen. 

 De bomen (>95%) en houtopstanden hebben over het algemeen een voldoende tot goede 

conditie.  

 De meeste bomen hebben een goede levensverwachting (meer dan 10 jaar). 

 De bomen staan afwisselend in gras en houtopstand. 

 

In bijlage 1 en 2 zijn de gegevens van de inventarisatielijsten per boom en houtopstand opgenomen. 

In het volgende hoofdstuk zijn de algemene conclusies en adviezen voor het geheel en per 

deelgebied opgenomen. In hoofdstuk 5 wordt deze beschrijving per deelgebied gekoppeld aan de 

conclusie en het advies. 
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4.3  Ondergronds onderzoek 

 

Op enkele plaatsen hebben we steekproefsgewijs op enkele kritieke plaatsen groeiplaatsonderzoek 

uitgevoerd met de volgende bevindingen: 

Locatie Bevindingen 

C 35 Boring / profielkuil op 8 juni 2016 uitgevoerd op 1,50 meter uit hart boom: 
 

 Profiel tot 0,30 m -/- mv humeuse zanderige klei, daaronder tot 0,80 m klei 
(met roestverschijndelen).  

 Tot 0,30 m -/ - mv matig intensieve fijne en grove beworteling, daaronder 

tot 0,80 m -/ - mv  extensieve fijne beworteling. 

  

C36 Boring / profielkuil op 8 juni 2016 uitgevoerd op 2,25 meter uit hart boom: 
 

 Profiel tot 0,10 m -/- mv humeuse zanderige klei, daaronder tot 0,30 m 
zware klei.  

 Tot 0,10 m -/ - mv zeer intensieve fijne en grove beworteling, daaronder tot 

0,30 m -/ - mv  extensieve fijne beworteling. 

 
D13 Boring op 8 juni 2016 uitgevoerd op 2,20 meter uit hart boom: 

 

 Profiel tot 0,40 m -/- mv humeus zanderige klei, daaronder tot 1,00 m klei 
(met roestverschijndelen).  

 Tot 0,30 m -/ - mv matig intensieve fijne beworteling, daaronder tot 0,40 

m -/ - mv  intensieve grove beworteling (2 tot 5 cm). Na 0,40 m -/ - mv: geen 

beworteling aangetroffen. 

 

D77 (in 

houtopstand) 

Boring op 8 juni 2016 uitgevoerd op 3,15 meter uit hart boom: 

 Profiel tot 0,30 m -/ - mv humeuse zanderige klei , zeer nat (oppervlakkig en 
in het profiel). 

 Tot 0,30 m -/ - mv extensieve fijne en grove beworteling (2 tot 5 cm). 

Boring op 8 juni 2016 uitgevoerd op 4,65 meter uit hart boom: 

 Pofiel tot 0,30 m -/ - mv humeuse zanderige klei en daaronder klei, zeer nat 
(oppervlakkig en in het profiel). 

 Tot 0,80 m -/ - mv extensieve beworteling. 
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Locatie Bevindingen 

D15-D20 

(abelen) 

Profielsleuven op 12 november 2018 uitgevoerd bij D15 en D20 (nagenoeg 
zelfde bevindingen): 
 

 Profiel met 0,10 m humeus lemig zand, daaronder afwisselend klei (licht 
met dieper blauwe, zware klei) met af en toe restanten zand.  

 Direct onder tegels matig intensieve fijne beworteling. Onder opsluitband 
op 0,25 m -/- mv diepte enkele wortels van circa Ø 1-2 cm.  Op 0,40 m -/- 
mv diepte één wortel van circa Ø 4 cm.  

 Direct in berm naast opsluitband beworteling volgens eerder uitgevoerd 
onderzoek tot 0,10 m -/- mv zware intensieve beworteling en daaronder 
over het algemeen extensieve beworteling. 
 

D81 (in 

houtopstand) 

Boring op 12 november 2018 uitgevoerd zuidelijk van D81 op 1,50 m uit hart 
boom (kant fietspad). 

 Profiel met afwisselend klei (licht met dieper blauwe, zware klei) met af en 
toe restanten zand.  

 Oppervlakkig intensieve grove beworteling tot 0,30 m -/- maaiveld (circa Ø 7 
cm).  
 

 

 

4.4  Ecologische onderzoek 

 
Uit de effectbeoordeling blijkt dat er geen negatieve effecten zijn van het project op wettelijk 
beschermde natuurwaarden. De effectbeoordeling voor wat betreft de wettelijk beschermde 
natuurwaarden is in een aparte rapportage opgenomen (zie voor verwijzing naar rapportage 5.2).  
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

5.1  Bomen en houtopstanden 

 

De toekomstverwachting hangt nauw samen met de conditie van de boom. In het algemeen kan 

gesteld worden dat bomen met een voldoende of goede conditie een toekomstverwachting hebben 

van meer dan 10 jaar en bomen met een matige of slechte conditie minder dan 10 jaar. Hierbij 

spelen de aanwezigheid van ziekten, de mate van aantasting en de standplaats ook een bepalende 

rol waardoor een afwijking in bovenstaande kan optreden.  

Langs het hele tracé staan 3 bomen met een matige tot slechte conditie (en een bijbehorende 

verminderde toekomstverwachting). Een tweetal van deze bomen staan buiten het feitelijke 

plangebied en kunnen vanuit regulier beheeroogpunt blijven behouden. De andere boom (D 59) zal 

voor de aanleg van het fietspad moeten wijken. 

Langs het hele tracé staan 25 potentieel monumentale bomen en een zestal monumentale bomen. 

Enkele jongere bomen (totaal acht stuks) zijn visueel als goed verplantbaar aangemerkt. Gezien de 

maat hoeft hier geen nader verplantbaarheidsonderzoek te worden uitgevoerd. 

In onderstaande tabellen zijn per deel de resultaten van het onderzoek verwoordt naar conclusies en 

aanbevelingen. 

Locatie Conclusie en aanbevelingen 
Kruising met fietspad park 
Selwerd 

Boom D 1 en D2 kunnen vanwege de aanleg van het 
fietspad niet behouden blijven. Verschuiven van het 
fietspad om meer bomen te behouden is door de 
plaatselijke situatie niet mogelijk (aanwezige kabels en 
leidingen, talud Noordelijke Ringweg en 
verkeersveiligheid). 
 
De aanleg van de middengeleider in het fietspad door 
park Selwerd wordt beschouwd in deze Bomen Effect 
Analyse. Door de aanleg van de middengeleider wordt 
het fietspad plaatselijk verbreed. Onder de 
kroonprojectie (ter hoogte van potentieel monumentale 
boom C35 en monumentale boom C36 is de verbreding 
maximaal circa 1,25 meter buiten het bestaande fietspad. 
De werkzamaamheden worden dusdanig uitgevoerd dat 
behoud van beide bomen plaats vindt. De 
graafwerkzaamheden hiervoor dienen zo oppervlakkig 
mogelijk en onder begeleiding van de verderop 
genoemde Bomenwacht plaats te vinden. 
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Locatie Conclusie en aanbevelingen 
Tracé langs potentieel 
monumentale abelen 

Boom D 13 kan vanwege de aanleg van het fietspad niet 
behouden blijven. Verschuiven van het fietspad om meer 
bomen te behouden is door de plaatselijke situatie niet 
mogelijk (aanwezige kabels en leidingen, zie ook 
afbeelding 6 en talud Noordelijke Ringweg). 
 
Voorziene graafwerkzaamheden langs potentieel 
monumentale abelen D15 – D21 kunnen zonder grote 
nadelige gevolgen onder voet- en fietspad voor de abelen 
plaatsvinden. Wel dient voorkomen te worden dat buiten 
de huidige opsluitband gegraven moet worden. Tijdens 
het groeiplaatsonderzoek zijn ook de aanwezige kabels en 
leidingen onder het bestaande voet- en fietspad in kaart 
gebracht. In onderstaande afbeelding staat dit 
weergegeven. De graafwerkzaamheden dienen onder 
leiding van de verderop genoemde Bomenwacht plaats te 
vinden.   
 

 

 

Afbeelding 6 Aanwezige kabels en leidingen ter hoogte van abelen 
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Locatie Conclusie en aanbevelingen 
Tracé ter hoogte van 
Ranonkelstraat 

Het tracé is richting de Ranonkelstraat buiten de 
houtopstand voorzien. Daardoor kan een groot deel van 
de houtopstand worden behouden. Een klein deel (105 
m2) dient te worden verwijderd. De kleinere bomen (D30 
tot en met D36) kunnen door de aanleg van het fietspad 
niet behouden blijven. Verplanten is goed mogelijk. 
Hiervoor dient wel gelijk een goede nieuwe definitieve 
plantplaats worden gevonden. Deze zijn in het groenplan 
opgenomen in de directe nabijheid langs het nieuwe 
fietspad. 
Om de potentieel monumentale boom D37 te behouden 
is het tracé aangepast tot buiten de kroonprojectie. 
 

Tracé tussen Ranonkelstraat – 
flat Bottelroosstraat 

Het tracé is in de houtopstand voorzien. Daardoor kan 
een deel van de houtopstand niet worden behouden (985 
m2). Een andere optie is er niet. Deze strook is maximaal 
7,50 meter breed. Zoals in het beleid van de gemeente 
Groningen is vastgelegd zijn in de houtopstand de 
(potentieel) monumentale bomen individueel 
opgenomen. Om daarnaast indien mogelijk nog 
aanvullend specifieke struik- en boomvormers te 
behouden wordt onderstaande werkwijze voorgesteld.  
 
Hoe minder diep onder maaiveld in de houtopstand voor 
het fietspad wordt gegraven hoe beter het voor de te 
behouden houtopstand is. In de eerste fase van het 
project wordt het tracé voor het fietspad en de 
waterleiding uitgezet. Hierbij wordt uitgegaan dat de 
waterleiding midden onder het fietspad wordt aangelegd 
en een maximale sleufbreedte van 2,20 meter heeft. Voor 
de aanleg van het fietspad wordt door de houtopstand 
een breedte van maximaal 7,50 meter houtopstand 
verwijderd, waarbij in overleg met de Bomenwacht aan 
beide zijden in de buitenste meter boomvormers blijven 
staan en struikvormers oppervlakkig worden afgezet. De 
(graaf)werkzaamheden dienen daarom onder leiding van 
de verderop genoemde Bomenwacht plaats te vinden.  In 
de tweede fase (bij het graven als gevolg van het fietspad 
met een maximale diepte van 0,50 meter en breedte van 
4,50 meter) wordt de werkelijke diepte en breedte (op 
basis van de draagkracht van de ondergrond) in overleg 
met de Bomenwacht bepaald om individuele boom- en 
struikvormers indien mogelijk te sparen. 
  
Om de monumentale boom D44 te behouden is het tracé 
aangepast tot buiten de kroonprojectie. Hierdoor kan de 
potentiele monumentale boom D41 niet behouden 
blijven. 



 

  

maart 2019 BEA Fietspad Noordelijke Ringweg Groningen 25 van 28 

 

 

Locatie Conclusie en aanbevelingen 
Tracé tussen Ranonkelstraat – 
flat Bottelroosstraat (vervolg) 

Om daarna met het tracé weer buiten de houtopstand te 
komen wordt gekozen om de beide bomen D58 en D59 
en 60 m2 houtopstand te verwijderen. 
 

Tracé door houtopstand 
Bottelroosstraat - Iepenlaan 

Het tracé is vanaf de Bottelroosstraat/Berkenlaan tot aan 
de Iepenlaan in de houtopstand voorzien. Daardoor kan 
een deel van de houtopstand niet worden behouden 
(1.340 m2). Een andere optie is er niet. Deze strook is 
maximaal 7,50 meter breed. 
 
Hoe minder diep onder maaiveld in de houtopstand voor 
het fietspad wordt gegraven hoe beter het voor de te 
behouden houtopstand is. In de eerste fase van het 
project wordt het tracé voor het fietspad en de 
waterleiding uitgezet. Hierbij wordt uitgegaan dat de 
waterleiding op een wisselende plaats onder het fietspad 
wordt aangelegd (zie *) en een maximale sleufbreedte 
van 2,20 meter heeft. Voor de aanleg van het fietspad 
wordt door de houtopstand een breedte van maximaal 
7,50 meter houtopstand verwijderd, waarbij in overleg 
met de Bomenwacht aan beide zijden in de buitenste 
meter boomvormers blijven staan en struikvormers 
oppervlakkig worden afgezet. De (graaf) werkzaamheden 
dienen daarom onder leiding van de verderop genoemde 
Bomenwacht plaats te vinden. In de tweede fase (bij het 
graven als gevolg van het fietspad met een maximale 
diepte van 0,50 meter en breedte van 4,50 meter) wordt 
de werkelijke diepte en breedte (op basis van de 
draagkracht van de ondergrond) in overleg met de 
Bomenwacht bepaald om individuele boom- en 
struikvormers indien mogelijk te sparen. 
 
* De graafwerkzaamheden (die met name betrekking 
hebben op de dieperliggende waterleiding) dienen ter 
hoogte van boom D83 zo zuidelijk mogelijk te beginnen 
en ter hoogte van de rij monumentale bomen D67, D68, 
D74 en potentiele bomen D72 en D77 en boomvormer 
D93 zo noordelijk mogelijk eindigen. 
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Locatie Conclusie en aanbevelingen 
Tracé door houtopstand 
Bottelroosstraat – Iepenlaan 
(vervolg) 

Door het tracé dusdanig te kiezen kunnen de meeste 
waardevolle bomen behouden blijven. Het betreft de 
potentieel monumentale bomen D 81 en D83 aan de 
noordzijde en de rij monumentale bomen D67, D68, D74 
en potentiele bomen D72 en D77 aan de zuidzijde. Deze 
graafwerkzaamheden dienen daarom onder leiding van 
de verderop genoemde Bomenwacht plaats te vinden.   
 

Echter kunnen ook een drietal 3 potentieel monumentale 
bomen (D78, D80 en D82) niet worden behouden. 
 

 

 

In totaal kunnen 16 bomen en 2.490 m 2 houtopstand vanwege de beschreven werkzaamheden niet 

behouden blijven. In bijlage 4 zijn de voorziene maatregelen per boom op tekening weergegeven. 

Van de 16 bomen zijn: 

 vijf vergunningsplichtige potentieel monumentale bomen. Het betreffen de potentiele 

monumentale bomen met nummers D41, D58, D78, D80, D82; 

 vier resterende vergunningsplichtige bomen. Het betreffen de bomen met nummers D1, D2, 

D13, D59; 

 zeven niet vergunningsplichtig bomen (in verband met de te kleine stamdiameter). Deze 

bomen worden in het project verplant. Het betreffen de bomen D30, D31, D32, D33, D34, 

D35 en D36. Op dit moment wordt geadviseerd om de te verplanten bomen direct op de 

goede definitieve plantplaats te planten. Deze bomen zijn in het groenplan opgenomen in de 

directe nabijheid langs het nieuwe fietspad. Tijdens de gehele uitvoering dienen deze bomen 

met hun kroonprojectie (+2 meter) te worden beschermd met vaste bouwhekken.  

 

We adviseren daarnaast de volgende aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende 

randvoorwaarden: 

 Voor het werk instellen van een Bomenwacht (European Tree Technician of een European 

Tree Worker onder leiding van een European Tree Technician). De Bomenwacht wordt 

gebruikt om: 

o voor aanvang van de werkzaamheden de bouwhekken met de uitvoerder na te lopen 

en goed te keuren; 

o bij het uitzetten van de 7,50 meter brede strook door de houtopstanden in de 

buitenste meter de (vooreerst) te behouden boom- en struikvormers aan te geven; 

o bij graafwerkzaamheden binnen de kroonprojectie (+2 meter) en specifieke 

genoemde locaties onder dagelijks toezicht te werken; 
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o ondersteuning te geven bij overige graafwerkzaamheden en graafwerkzaamheden 

binnen kroonprojectie (+2 meter). Hierbij is voorsteken en handmatig graven 

noodzakelijk. Wortels met een diameter < Ø 3 cm dienen haaks en recht te worden 

afgezaagd. Dikkere wortels met een diameter > Ø 3 cm dienen behouden te blijven. 

Indien behoud niet mogelijk is moet de Bomenwacht hierin oordelen wat wel en wat 

niet kan. Na afloop dient de Bomenwacht de uitkomsten te rapporteren door middel 

van het graafregistratieformulier (bijlage 5); 

o onaangekondigde controles uit te voeren om te kijken of aan de gestelde 

voorwaarden wordt voldaan; 

o voorlichting te geven naar alle uitvoerende medewerkers van de aannemer (toolbox, 

start-werk instructie). 

 Plaatsen van vaste bouwhekken (van minimaal 2 meter hoog) rondom kroonprojectie (+2 

meter) van de te behouden bomen (inclusief de verplante bomen). 

 Geen bemaling zonder dat onderzoek is gedaan naar negatieve gevolgen voor de bomen. 

 Geen opslag en transport van materiaal, materieel en dergelijke onder kroonprojectie (+2 

meter).  

 Het in het bestek opnemen van een schadebeding, waarbij de schade aan bomen wordt 

bepaald conform de NVTB richtlijnen. 

 

Tenslotte dient in het werk aandacht te zijn voor de omgang met en bescherming van bomen. 

Vastgelegd dient te worden hoe hiermee omgegaan wordt. In bijlage 6 is hiervoor de uitgave van 

Stadswerk “Boombescherming op bouwlocaties” opgenomen. De publicatie dient als leidend te 

worden opgenomen. 

De specifiek genoemde beschermingsmaatregelen voor de te handhaven bomen in deze Bomen 

Effect Analyse worden nog op een tekening uitgewerkt. Deze wordt bij de aanvraag van de 

kapvergunning ingediend. 

 

5.2  Ecologisch onderzoek 
 

Er zijn geen negatieve effecten zijn van het project op wettelijk beschermde natuurwaarden. 

Het is daarom niet noodzakelijk om een ontheffing van de Wet natuurbescherming of een 

vergunning in het kader van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) aan te vragen (zie ook 

rapportage Melis, J., 2016. Nader onderzoek Fietspad ringweg noord, Groningen; protocollair 

onderzoek naar de aanwezigheid van verblijven en/of vliegroutes van vleermuizen en een 

sperwernest. JME-rapport 16-013. John Melis Ecologie, Jubbega). 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

maart 2019 BEA Fietspad Noordelijke Ringweg Groningen 28 van 28 

 

6 COMPENSATIE 

In totaal dienen vanwege de beschreven werkzaamheden 16 bomen en 2.490 m 2 houtopstand te 

worden verwijderd. Van deze 16 bomen zijn negen bomen vergunningsplichtig (hiervan zijn vijf 

bomen potentieel monumentaal). Voor de overige zeven bomen is, vanwege de te kleine 

stamdiameter, geen kapvergunning noodzakelijk. Deze zeven bomen worden verplant binnen het 

project.   

Op basis van voorgaande wordt een kapvergunning aangevraagd voor negen bomen (waarvan vijf 

bomen potentieel monumentaal) en 2.490 m2 houtopstand. Hiervoor dient conform de ‘beleidsregels 

APVG vellen van een houtopstand’ compensatie worden gezocht. Op basis van het groenplan van 21 

februari 2019 voor het deel langs de Ranonkelstraat en 5 maart 2019 voor het veldje aan de 

Bottelroosstraat (zie bijlage 7) worden totaal 108 m2 en 28 bomen geplant (naast de 7 te verplanten 

niet kapvergunningsplichtige bomen). Hiermee wordt op bomengebied ruim meer dan aan de 

gestelde 1 op 1 verplichting voldaan. Voor de houtopstanden duidelijk niet waardoor een storting 

van € 101.235 (2.382 m2 x € 42,50) in het groencompensatiefonds nodig is.  
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Opdrachtgever Gemeente Groningen Datum 20-feb-19

Project Fietspad Noordelijke Ringweg (park Selwerd - Iepenlaan) Door Heldergroen advies (Carlo Kok)

Niet behouden

Boomnr Soort Soort Stam (cm) Kroon (m) Conditie Kiemjaar TV Verg.pl Potentieel mon Monumentaal VerplantbaarheidOpmerking Maatregel <= 20 >20

C 033 Es Fraxinus excelsior 65 15 voldoende 1975 > 10 1 1 Lichte aantasting Essentaksterfte, afgestorven hout Behouden

C 034 Es Fraxinus excelsior 40 12 voldoende 1990 > 10 1 Lichte aantasting Essentaksterfte, afgestorven hout Behouden

C 035 Es Fraxinus excelsior 60 17 voldoende 1975 > 10 1 1 Lichte aantasting Essentaksterfte, afgestorven hout Behouden

C 036 Es Fraxinus excelsior 90 19 voldoende 1950 > 10 1 1 Lichte aantasting Essentaksterfte, afgestorven hout Behouden

C 037 Es Fraxinus excelsior 55 18 voldoende 1975 > 10 1 1 Lichte aantasting Essentaksterfte, afgestorven hout Behouden

C 042 Treurwilg Salix x sepulcralis Chrysocoma 20 5 goed 2005 > 10 Behouden

C 043 Notenboom Juglans regia 5 2 matig 2010 < 10 Behouden

C 044 Lijsterbes Sorbus aucuparia 5 1 goed 2010 > 10 Behouden

C 045 Es Fraxinus excelsior 55 8 voldoende 1975 > 10 1 1 Afgestorven hout Behouden

D 001 Es Fraxinus excelsior 30 8 voldoende 1990 > 10 1 Niet behouden ivm aanleg fietspad 1

D 002 Es Fraxinus excelsior 40 9 voldoende 1990 > 10 1 Niet behouden ivm aanleg fietspad 1

D 003 Es Fraxinus excelsior 45 14 voldoende 1990 > 10 1 Behouden

D 004 Veldesdoorn Acer campestre 45 12 goed 1970 > 10 1 1 Behouden

D 005 Hollandse iep Ulmus x hollandica 100 27 goed 1950 > 10 1 1 Behouden

D 007 Veldesdoorn Acer campestre 45 12 voldoende 1985 > 10 1 Behouden

D 013 Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 35 10 goed 1990 > 10 1 Afgestorven hout Niet behouden ivm aanleg fietspad 1

D 015 Grauwe abeel Populus canescens 80 23 goed 1980 > 10 1 1 Geen kroonvervorming, afgestorven hout Behouden

D 016 Grauwe abeel Populus canescens 90 23 goed 1980 > 10 1 1 Geen kroonvervorming, afgestorven hout Behouden

D 017 Grauwe abeel Populus canescens 90 23 goed 1980 > 10 1 1 Geen kroonvervorming, afgestorven hout Behouden

D 018 Grauwe abeel Populus canescens 75 23 goed 1980 > 10 1 1 Geen kroonvervorming, afgestorven hout Behouden

D 019 Grauwe abeel Populus canescens 90 23 goed 1980 > 10 1 1 Geen kroonvervorming, afgestorven hout Behouden

D 020 Grauwe abeel Populus canescens 95 23 goed 1980 > 10 1 1 Geen kroonvervorming, afgestorven hout Behouden

D 021 Grauwe abeel Populus canescens 90 8 goed 1980 > 10 1 1 Gekandelaberd, afgestorven hout Behouden

D 022 Haagbeuk Carpinus betulus 30 8 goed 1970 > 10 1 1 Behouden

D 023 Ruwe berk Betula pendula 45 9 voldoende 1985 > 10 1 Behouden

D 024 Ruwe berk Betula pendula 30 6 goed 1990 > 10 1 Behouden

D 025 Zwarte els Alnus glutinosa 35 7 matig 1985 < 10 1 Kroon sterft terug Behouden

D 026 Sierappel Malus sp. 30 7 goed 1990 > 10 1 Behouden

D 027 Zwarte els Alnus glutinosa 25 7 goed 1985 > 10 1 Behouden

D 028 Zwarte els Alnus glutinosa 30 7 goed 1985 > 10 1 Behouden

D 030 Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 5 1 goed 2005 > 10 1 Niet behouden ivm aanleg fietspad (verplanten) 1

D 031 Hollandse iep Ulmus x hollandica 15 4 goed 2000 > 10 1 Niet behouden ivm aanleg fietspad (verplanten) 1

D 032 Hollandse iep Ulmus x hollandica 15 4 goed 2000 > 10 1 Niet behouden ivm aanleg fietspad (verplanten) 1

D 033 Hollandse iep Ulmus x hollandica 15 1 goed 2005 > 10 1 Niet behouden ivm aanleg fietspad (verplanten) 1

D 034 Hollandse iep Ulmus x hollandica 15 4 goed 2000 > 10 1 Niet behouden ivm aanleg fietspad (verplanten) 1

D 035 Hollandse iep Ulmus x hollandica 15 4 goed 2000 > 10 1 Niet behouden ivm aanleg fietspad (verplanten) 1

D 036 Hollandse iep Ulmus x hollandica 15 4 goed 2000 > 10 1 Niet behouden ivm aanleg fietspad (verplanten) 1

D 037 Hollandse iep Ulmus x hollandica 50 16 goed 1970 > 10 1 1 Behouden

D 040 Hollandse iep Ulmus x hollandica 10 1 goed 2005 > 10 1 Behouden

D 041 Haagbeuk Carpinus betulus 35 12 goed 1980 > 10 1 1 Niet behouden ivm aanleg fietspad 1

D 044 Hollandse iep Ulmus x hollandica 70 20 goed 1965 > 10 1 1 Afgestorven hout Behouden

D 058 Haagbeuk Carpinus betulus 40 9 goed 1975 > 10 1 1 Afgestorven hout Niet behouden ivm aanleg fietspad 1

D 059 Boswilg Salix caprea 35 11 slecht 1995 < 10 1 Boom omgewaaid Niet behouden ivm aanleg fietspad 1

D 061 Valse christusdoorn Gleditsia triacanthos 45 15 voldoende 1980 > 10 1 1 Afgestorven hout Behouden

D 067 Es Fraxinus excelsior 110 18 voldoende 1950 > 10 1 1 Afgestorven hout Behouden

D 068 Es Fraxinus excelsior 90 18 voldoende 1950 > 10 1 1 Afgestorven hout Behouden

D 072 Es Fraxinus excelsior 70 16 voldoende 1970 > 10 1 1 Afgestorven hout Behouden

D 074 Es Fraxinus excelsior 80 16 voldoende 1955 > 10 1 1 Afgestorven hout Behouden

D 077 Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 60 18 voldoende 1970 > 10 1 1 Afgestorven hout Behouden

20190220 Bijlage 1 Inventarisatielijst bomen
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Getypte tekst
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Boomnr Soort Soort Stam (cm) Kroon (m) Conditie Kiemjaar TV Verg.pl Potentieel mon Monumentaal VerplantbaarheidOpmerking Maatregel <= 20 >20

D 078 Es Fraxinus excelsior 40 9 voldoende 1975 > 10 1 1 Afgestorven hout Niet behouden ivm aanleg fietspad 1

D 080 Es Fraxinus excelsior 40 8 voldoende 1975 > 10 1 1 Afgestorven hout Niet behouden ivm aanleg fietspad 1

D 081 Es Fraxinus excelsior 40 10 voldoende 1975 > 10 1 1 Afgestorven hout Behouden

D 082 Es Fraxinus excelsior 45 10 voldoende 1975 > 10 1 1 Afgestorven hout Niet behouden ivm aanleg fietspad 1

D 083 Es Fraxinus excelsior 40 9 voldoende 1975 > 10 1 1 Afgestorven hout Behouden

D 087 Es Fraxinus excelsior 35 8 voldoende 1980 > 10 1 Behouden

D 088 Es Fraxinus excelsior 40 6 voldoende 1980 > 10 1 Behouden

D 089 Ruwe berk Betula pendula 15 4 goed 2000 > 10 Behouden

D 090 Es Fraxinus excelsior 50 9 voldoende 1975 > 10 1 1 Behouden

D 093 Paardekastanje Aesculus hippocastanum 35 7 voldoende 1985 > 10 1 Symptomen KBZ op stam en kroon Behouden

SUBTOTAAL 47 25 6 8 7 9

20190220 Bijlage 1 Inventarisatielijst bomen



Opdrachtgever Gemeente Groningen Datum 20-feb-19

Project Fietspad Noordelijke Ringweg (park Selwerd - Iepenlaan) Door Heldergroen advies (Carlo Kok)

Vak Soort % Conditie Ecologisch Beeldbepalend Gem. diam. Opmerkingen Aard

waardevol (W)  Maatregel
dA Cornus sp. 100 r W Basisgr.str. Struiklaag Recent afgezet

dA Ulmus minor 70 r W Basisgr.str. 20 Boomlaag

dA Fraxinus excelsior 30 r W Basisgr.str. 12 Boomlaag

dB Rosa canina 55 r W Nevengr.str. Struiklaag dB deels verwijderen (1.090 m2)

dB Salix alba 45 r W Nevengr.str. Struiklaag

dB Salix sp. 45 r W Nevengr.str. 15 Boomlaag

dB Fraxinus excelsior 40 r W Nevengr.str. 12 Boomlaag

dB Ulmus minor 5 r W Nevengr.str. 15 Boomlaag

dB Alnus glutinosa 10 r W Nevengr.str. 10 Boomlaag

dC Ulmus minor 60 r W Nevengr.str. Struiklaag dC deels verwijderen (1.400 m2)

dC Corylus avellana 40 r W Nevengr.str. Struiklaag

dC Alnus glutinosa 20 r W Nevengr.str. 15 Boomlaag

dC Salix sp. 30 r W Nevengr.str. 20 Boomlaag

dC Fraxinus excelsior 30 r W Nevengr.str. 15 Boomlaag

dC Carpinus betulus 20 r W Basisgr.str. 20-30 Boomlaag

dD Acer campestre 30 r W Nevengr.str. 20 Boomlaag

dD Acer pseudoplatanus 40 r W Nevengr.str. 20 Boomlaag

dD Alnus glutinosa 30 r W Nevengr.str. 15 Boomlaag

dD Acer campestre 35 r W Nevengr.str. Struiklaag

dD Berberis 25 r W Nevengr.str. Struiklaag

dD Forsythia 5 r W Nevengr.str. Struiklaag

dD Sambucus nigra 10 r W Nevengr.str. Struiklaag

dD Rosa canina 5 r W Nevengr.str. Struiklaag

dD Symphonicarpos 10 r W Nevengr.str. Struiklaag

dE Salix sp. 20 r W Basisgr.str. Struiklaag Recent geplant

dE Salix sp. 20 r W Basisgr.str. Struiklaag Recent geplant

dE Corylus avellana 20 r W Basisgr.str. Struiklaag Recent geplant

dE Ligustrum vulgare 20 r W Basisgr.str. Struiklaag Recent geplant

dE Rosa canina 20 r W Basisgr.str. Struiklaag Recent geplant

dF Crataegus (haag) 50 r W Basisgr.str. Struiklaag

dF Acer campestre 25 r W Basisgr.str. 10 Struiklaag

dF Symphonicarpos 25 r W Basisgr.str. Struiklaag
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Graafregistratierapportage bij bomen  

Algemene vuistregels rapportage: 

Werken volgens graafprotocol Gemeente Groningen. 
Per boom waar graafwerkzaamheden hebben plaatsgevonden, dient dit formulier te worden 
ingevuld. Locatiebepaling van de boom dusdanig dat deze terug te vinden is, bijvoorbeeld  middels 
een tekening en een identieke nummer. 
Per boom een overzichtsfoto met daarop de boom, sleuf/gat en de beworteling. 
Bij werkzaamheden gereed, stuurt de bomenwacht dit ingevulde formulier incl. de foto’s, 
tekening(en) locatiebepaling en evt. bijlagen naar de bomendienst van de Gemeente Groningen. 
Contactgegevens bomendienst: Henk Langeveld, postbus 742, 9700 AS Groningen, telefoon 14050.   
henk.langeveld@groningen.nl 

Datum inspectie:         

Naam bomenwacht:         

Naam verantwoordelijke ETT-er indien bomenwacht ETW-er is 

opdrachtgever:         

boomnummer:         

fotonummer:         

 
 

 
 
 

 

Totale % wortelverlies   

 

Vervolg 

Is de boom door de werkzaamheden in conditie achteruit gegaan 
 

 

Is de boom door de werkzaamheden  een risico-/attentieboom geworden? 
 

 

Wanneer moet de volgende inspectie plaatsvinden om te voldoen aan de 
zorgplicht? 
 

 

Nader toelichting/bijzonderheden 

Uitgevoerde werkzaamheden 
 handmatig graven   

machinaal graven   

persluchtraket   

Boring   

zuigen   

anders nl:   

wortelsnoei 
 0 cm tot 2 cm aantal   

2 cm tot 4 cm aantal   

> 4 cm aantal   

mailto:edwin.arends@groningen.nl
henlan1r
Getypte tekst
Bijlage 5



Boombescherming
op bouwlocaties

Let op!

Voordat bouwwerkzaamheden beginnen, aandacht voor de volgende 
voorschriften:

Algemeen
De voorschriften voor de bescherming van bomen dienen op de 
bouwlocatie aanwezig te zijn.
De te treffen maatregelen dienen voor de uitvoering van de werk-
zaamheden in overleg met de boombeheerder en vervolgens met de 
directie te worden vastgesteld (zie: Standaard R.A.W. bepalingen).
De aannemer is verplicht zijn medewerkers op deze voorschriften te 
wijzen en zorg te dragen voor de inachtneming daarvan.

Schade
Bij beschadiging van wortels, takken en/of stam is de aannemer ver-
plicht dit onmiddellijk aan de boombeheerder en de directie te mel-
den. Vakkundig ingrijpen kan grotere schade en vervolgschade be-
perken danwel voorkomen.
Toegebrachte schade dient de veroorzaker te vergoeden.
De  hoogte van het schadebedrag wordt bepaald door de aard en 
omvang van de toegebrachte schade en de boomwaarde volgens de 
“Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen” (NVTB) voor 
de waardebepaling van bomen.

Beschermingscode:
1.  Vooruitlopend op bouw-/sloopactiviteiten moeten de te handhaven bomen met de werkelijke 
  kroonprojectie op tekening staan aangegeven.
2. Neem voor de start van de werkzaamheden contact op met de boombeheerder over de te nemen 
  beschermingsmaatregelen.
3. Machinaal graafwerk binnen de kroonprojectie is verboden!
4. Voorkom bodemverdichting onder de kroonprojectie door transport, opslag van materialen e.d.
5. Snoeien van takken en wortels dikker dan 5 cm doorsnede uitsluitend na overleg met de boom-
  beheerder en vervolgens laten uitvoeren door vakbekwame boomverzorgers (European Treeworkers).

Boombescherming 
afbeelding 1-2-3
Bomen op een werkterrein dienen zo-
danig met geschikte materialen be-
schermd te worden (niet- verplaats-
bare bouwhekken, palissaden, houten 
schuttingen, steigeronderdelen etc.) 
zodat beschadigingen aan de wortel-
zone, stam en kroon uitgesloten zijn. 
Bij beperkte ruimte moet bescherming 
van de boomspiegel of minimaal een 
stambescherming aangebracht worden 
om zoveel mogelijk beschadigingen te 
voorkomen.
Indien de voorgeschreven maatregelen 
niet toereikend zijn, meldt de aannemer 
dit onmiddellijk aan de boombeheerder 
en de directie.

Bouwplaats/Bouwverkeer 
afbeelding 4-5
Binnen de kroonprojectie mogen 
geen bouw- en directieketen 
staan.
Tijdelijke bouwwegen binnen de 
kroonprojectie zijn uitsluitend 
toegestaan indien deze zijn voor-
geschreven (bestek) in overleg 
met de boombeheerder en de 
daarop volgende toestemming 
van de directie.
Gebruik van rijplaten (beton, 
staal, hout of kunststof) en/of 
andere voorzieningen zijn dan 
noodzakelijk.

Graafwerkzaamheden
afbeelding 6-7
In de wortelzone is (machinaal) graven niet toegestaan. 
Slechts bij hoge uitzondering en dan uitsluitend indien voorgeschreven (bestek) en 
in overleg met de boombeheerder zijn ontgravingen, in handkracht uit te voeren, 
binnen de wortelzone mogelijk. Uitsluitend in overleg met de boombeheerder en de 
daarop volgende toestemming van de directie kunnen incidenteel wortels tot een 
doorsnede van 5 cm recht worden doorgezaagd. Dit moet wel vakkundig gebeuren, 
dus knippen en zagen en niet trekken en scheuren. Doorzagen van dikkere wortels 
mag nooit. Het in handkracht ondergraven en/of onderboren is wel toegestaan. Het 
gestuurd onderboren van kabels en leidingen verdient de voorkeur. Een bouwput 
of –sleuf tegen de kroonprojectie van bomen mag niet langer dan drie weken open 
liggen. Blootliggende wortels moeten in alle gevallen beschermd worden tegen 
uitdroging en vorst (m.b.v. vochtige doeken of zwarte folie) en in ieder geval zo snel 
mogelijk worden toegedekt met grond. Bij vorst open sleuven aan de boomzijde 
direct afschermen.

Terreinaanpassingen
afbeelding 8-9
Terreinophogingen en -afgravingen 
binnen de kroonprojectie zijn alleen 
bij uitzondering toegestaan, en dan 
uitsluitend indien voorgeschreven 
(bestek) in overleg met de boombe-
heerder en de daarop volgende toe-
stemming van de directie. Ophoging 
of afgraving leidt tot afsterving van 
boomwortels door schade of zuur-
stofgebrek.

Bodemverdichting
afbeelding 10-11
Verdichting van de bodem d.m.v. 
verdichtingmachines (trillingen) leidt tot 
verdichting van de grond en verstikking 
van de boom en is niet toegestaan 
binnen de kroonprojectie. Bouwverkeer 
binnen de kroonprojectie is evenmin 
toegestaan.

Opslagplaats
afbeelding 12
Bouwmaterialen opslaan en/of zand- 
en gronddepots inrichten binnen de 
kroonprojectie is niet toegestaan. Opslag 
van olie, brandstoffen en chemicaliën 
moet aan de wettelijke eisen voldoen; 
deze stoffen echter nooit binnen de 
kroonprojectie opslaag.
Cementresten, spoelwater en andere 
reststoffen (verpakkingen etc.) dienen 
zorgvuldig afgevoerd te worden; lozingen 
in bodem en/of oppervlaktewater en 
begraven is nooit toegestaan.

Vakgroep

Boomverzorging

Uitgave:
Vereniging Stadswerk Nederland 
vakgroep Groen, Natuur en Landschap
copyright 2007

Te bestellen bij secretariaat Stadswerk:
0318 – 69 27 21 of info@stadswerk.nl

JPM

henlan1r
Getypte tekst
Bijlage 6



Groenontwerp Ranonkelstraat
21-02-2019

formaat: A3

schaal 1:500

Legenda

Ranonkelstraat

Plataanlaan

B

108

Bestaande boom

Nieuw te planten boom eerste grootte (uiteindelijk > 12 meter hoog) 

Te verplanten boom   

Nieuwe heesters hoog, maten in m2 (uiteindelijk > 2 meter hoog)

Nieuwe heesters laag 

Gazon

Verdiepen bestaand laag en nat gedeelte tot een poel

Parkeerstrook inclusief uitstapstrook

Eventueel vergroenen geluidsschermen noordelijke ringweg in overleg met de 

provincie

henlan1r
Getypte tekst
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Groenontwerp veldje 

Bottelroosstraat
05-03-2019

formaat: A3

schaal 1:500

Legenda

Bottelroosstraat

p
e

n
la

a
n

Bestaande boom

Nieuw te planten boom eerste grootte (uiteindelijk > 12 meter hoog) 

Nieuw te planten boom tweede grootte (uiteindelijk 6 - 12 meter hoog) 

Nieuwe heesters hoog, maten in m2 (uiteindelijk > 2 meter hoog)  

Nieuwe heesters laag 

Boszoom - en kruidenmengsel 

Boszoom - en kruidenmengsel met bollen

Poel

Stinzen

Oevermengsel

Gazon

Stapstenen en boomstammen voor spelen

Zitbank

Eventueel vergroenen geluidsschermen noordelijke ringweg in overleg 

met de provincie




