Criteria particuliere
waardevolle bomen
Arnhem

Bij het vaststellen van het Bomenplan op
19-02-2020, heeft de gemeenteraad besloten
particuliere bomen te beschermen via het
bestemmingsplan en via een waardevolle
particuliere bomenlijst. Zo worden particuliere
bomen op verschillende manieren beschermd,
is niet voor élke particuliere boom een
omgevingsvergunning kap nodig en blijft een
Arnhemmer baas in eigen tuin.
Bij vaststelling van het nieuwe Bomenplan is
besloten dat er een waardevolle bomenlijst
komt met alleen particuliere waardevolle
bomen. Deze bomen moeten voldoen aan de
bestaande criteria aangevuld met criteria op
het gebied van hittestress en biodiversiteit.
Het Boom Kwaliteitsteam Arnhem (BKA) heeft
geadviseerd over de criteria particuliere
waardevolle bomen.

Beleidsregels bescherming bomen
op particuliere kavels (Bomenplan
februari 2020)
• Bomen op particuliere grond kleiner dan < 1.000m² zijn
vergunning vrij, met uitzondering van bomen die zijn
beschermd via het bestemmingsplan of via de door het
college van B&W vastgestelde Particuliere Waardevolle
Bomen Lijst.
• Voor bomen op particuliere grond groter of gelijk dan ≥
1.000m² geldt een vergunningplicht indien de boom een
stamomtrek heeft groter of gelijk dan ≥ 80 cm op 1,30m
hoogte, of als de bomen beschermd zijn via het
bestemmingsplan of via de door het college van B&W
vastgestelde Particuliere Waardevolle Bomen Lijst .

Wanneer is een particuliere boom
waardevol?
Bomen zijn belangrijk. Ze leveren ecosysteemdiensten aan
de stad en omgeving Arnhem. Het Bomenplan 2020
beschrijft de waarden van bomen voor Arnhem en geeft
aan hoe we bomen beschermen.
Zodra een boom een bepaalde omvang of leeftijd bereikt,
wordt de boom extra belangrijk en levert de boom een
grotere bijdrage aan de leefbaarheid van de stad. Daarom
komen, indien het particuliere bomen zijn, deze bomen
op de Particuliere Waardevolle Bomen Lijst te staan.
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waardevolle bomen
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Om te beginnen zijn er bomen waarbij omvang of leeftijd geen criteria is,
maar deze bomen sowieso waardevol zijn omdat ze zeldzaam zijn of een
uitzonderlijke waarde vertegenwoordigen.
De boom voldoet dan aan één van onderstaande zeldzaamheidscriteria èn
heeft een levensverwachting groter of gelijk dan ≥ 5 jaar.

Dendrologische 1
waarde

Verschijningsvorm 2

Cultuurhistorie 3

Bijzondere verschijningsvormen kunnen zijn tot volledig

Een boom is cultuurhistorisch waardevol als deze een rol

Een boom is dendrologisch waardevol als van deze

wasdom gekomen exemplaren als knotvorm, haag-

van betekenis speelt in de geschiedenis van zijn omgeving.

variëteit er 5 of minder voorkomen in Arnhem. Het is

zuilvorm, leiboom of solitair. Of de boom is tot volledige

Te denken valt aan bomen die herinneren aan bijzondere

mogelijk dat een variëteit in Nederland algemeen

wasdom gekomen en heeft een bijzondere groeivorm als

gebeurtenissen of bomen die een bepaald punt markeren:

voorkomt, maar in de omgeving Arnhem zeldzaam is.

gevolg van natuurlijke oorzaken bijvoorbeeld twee-stam-

a. Herdenkingsboom; geplant ter gelegenheid van een

Deze boom krijgt ook de waardering dendrologisch

mig, meerstammig. Of de boom is de dikste, oudste of

belangrijke gebeurtenis (bijvoorbeeld geboorte of huwelijk

waardevol.

hoogste in de gemeente, regio, provincie of landelijk.

van een prins of prinses);
b. Markeringsboom; geplant ter markering, zoals
grensbomen in het agrarisch gebied, of bakenbomen
langs de rivieren.
c. Kruis / kapelboom; geplant naast een kapel of
kruisbeeld om de locatie te benadrukken.

<5

= Waardevolle boom

= Waardevolle boom

= Waardevolle boom

Biodiversiteit 4

Hittestress 5

Omvang 6

Vervolgens zijn er bomen, waarbij de maatgevende
criteria de boom als waardevol te benoemen,
gebaseerd zijn op basis van biodiversiteit en
ecologie. Deze waarden worden bepaald door:

Vervolgens zijn er bomen, waarbij de maatgevende
criteria de boom als waardevol te benoemen,
gebaseerd zijn op basis van vermindering van
hittestress. Deze waarden worden bepaald door:

Ten slotte zijn er bomen waarbij de maatgevende
criteria de boom als waardevol te benoemen,
gebaseerd zijn op de omvang van de boom.

de positie van de boom ten opzichte van
andere bomen in Arnhem
omvang of leeftijd

De boom staat in een gebied dat extra gevoelig is
voor klimaatverandering en extreme weersinvloeden
omvang of leeftijd

5m

De boom een kroondiameter heeft
groter of gelijk aan ≥ 10 meter

5m
130cm

130cm

OF

OF

100cm

een stamomtrek heeft
groter of gelijk aan ≥
100cm op 130cm hoogte

OF

100cm

De boom een kroondiameter
heeft groter of gelijk aan ≥ 5
meter

een stamomtrek heeft
groter of gelijk aan ≥
100cm op 130cm hoogte

130cm

De boom een kroondiameter
heeft groter of gelijk aan ≥ 5
meter

10m

150cm

EN

EN

een stamomtrek heeft groter of gelijk
aan ≥ 150cm op 130cm hoogte

OF
OF

OF

25m

70+

Binnen een straal kleiner of gelijk aan ≤ 25 meter van de
stam staat geen andere boom met een kroondiameter
groter of gelijk aan ≥ 5 meter of stamomtrek groter of
gelijk aan ≥ 100cm op 130cm hoogte.

EN

De boom staat in
een oranje of rood
gebied op de
actuele Arnhemse
hitteattentie kaart

De boom staat in
een brongebied
op de actuele
Arnhemse
waterkaart

De boom staat in
een focusgebied
genoemd in de
strategie
klimaatadaptatie

EN

>5
jaar

Leeftijd ouder of gelijk aan ≥ 70 jaar

EN

>5
jaar

Levensverwachting groter of gelijk ≥ 5 jaar

Levensverwachting groter of gelijk ≥ 5 jaar

= Waardevolle boom

= Waardevolle boom

>5
jaar

Levensverwachting groter of gelijk ≥ 5 jaar

= Waardevolle boom

