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Portland ‘Tree Canopy’ (boomkroon) Ratio’s 
2000-2015 

Portland - 30% boomkroonbedekking
Groningen - 12% boomkroonbedekking



Portland boominventarisatie programma



Boomkroonbedekking per hectare in Groningen  
2011-2018 (Cobra Groen)





Hoornsemeer voor kap 2018



Hoornsemeer na kap 2018



iTree kwalificatie van bomen



iTree kwalificatie voor de toekomstige waarde 
van bomen



Vergunning - Rummerinkhof 13, Haren (2020)

Verleende omgevingsvergunning: Rummerinkhof 13 te Haren, 9751 SK
Groningen – vellen 1 boom (kastanje voortuin) (verzenddatum 18-06-2020,
dossiernummer 202073113H)

Deze verleende vergunning ligt vanaf de dag na de boven genoemde verzenddatum gedurende zes
weken ter inzage bij de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen via
14 050 of via het contactformulier op onze site: www.gemeente.groningen.nl/vraag-stellen

Een bericht via de Whats-App is ook mogelijk: 06- 12 82 39 73 (www.gemeente.groningen.nl/bellen-
whatsapp)

I.v.m. de corona maatregelen is er geen vrije inloop. Houdt u onze berichtgeving en de website in de
gaten voor eventuele veranderingen.

Rechtsbescherming
Indien u het niet eens bent met deze verleende omgevingsvergunning dan kunt u daartegen bezwaar
instellen volgens de Algemene wet bestuursrecht. De termijn waarbinnen u bezwaar kunt maken bedraagt
zes weken en vangt aan op de dag na de verzenddatum van deze vergunning. Een bezwaarschrift kunt
u kosteloos indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Een bezwaarschrift leidt niet automatisch tot uitstel van de gevolgen van een besluit. U kunt daarom
naast het indienen van bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD
Groningen.

Groningen, 1 juli 2020

Burgemeester en wethouders
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Kaptransparantie?  
Bomenkap Antarestraat, Paddepoel, Groningen (2019)











APVG criteria - Bomenkap



APVG criteria - Bomenkap



Correlatie tussen snoeibeleid en vraag 
naar biomassa - Gemeente Groningen 

Brief	–	Benu*ng	Biomassa,	Gemeente	2012	
1.	“Bij	ander	groenbeheer:	Voorzich5g	experimenteren	met	asset	based	management	en	de	
passende	communica5e	en	juridische	afstemming;	Intensiever	beheer	van	
landschapselementen	met	hoge	plantdichtheid”.		
2.	“Niet	minimaliseren,	maar	maximaliseren:	extra	snoei	en	intensiever	beheer	kunnen	bij	
hou5ge	opstanden	de	opbrengsten	verhogen	en	meer	dynamiek	geven	in	het	stedelijk	
landschap”.	
3.	“Niet	alle	bomen	hoeven	monumentaal	te	worden:	Het	op>male	oogs*jds>p	is	doorgaans	
eerder	dan	de	maximale	leeAijd	van	een	boom.	Veel	stedelijke	bomen	komen	al	op	vrij	jonge	
leeHijd	vrijwel	tot	s5lstand,	de	jaarlijkse	aangroei	is	beperkt.	Dit	komt	de	aantrekkelijkheid	van	
de	boom	niet	ten	goed.	Deze	oudere	bomen	vereisen	extra	aandacht	vanwege	veiligheid,	
overlast	en	boomgezondheid.		
Vanuit	het	oogpunt	van	biomassa	opbrengst,	C02	vastlegging	en	kostenreduc>e	ZOU	HET	
OOGSTTIJDSTIP	(kappen	of	vergaand	terugsnoeien)	DAAROM	VERVROEGD	MOETEN	
WORDEN.		













Waterhuizerweg en Cantersveen voor kroonverhoging



Waterhuizerweg na het snoeien 
De kroon is in één keer 40% verminderd

De internationale richtlijn is nooit meer dan 15-20% verwijderen in een 
jaar (Gilman,“pruning mature shade trees”)







Topped bomen - Hoornsemeer 2018

















Kap 300+ bomen voor de Hoornsemeer Hampshire hotel project







Waterhuizerweg 48, Haren 

Veel populieren worden gekapt -  
ook soorten die oud kunnen worden zoals deze populus canescens



Waterhuizerweg voor en na kap populieren 2016





Grote en kleine boom vergelijking (Waterhuizerweg, Haren) 



Large tree versus young/small tree value 

Grote boom - Diameter van 52 cm legt vast 460 pond C02 per jaar 



Grote en kleine boom vergelijking 



MyTree Benefits
Tree 1: (Young maple) Maple, Norway (Acer platanoides)
Serving size: 5" dbh, Good condition

Carbon Dioxide (CO ) $0.40

     CO  absorbed each year 40.28 lbs

Storm Water $1.40

     Rainfall intercepted each year 180 gal.

Air Pollution removed each year $0.74

     Ozone 5.76 oz

     Nitrogen dioxide 0.16 oz

     Sulfur dioxide 0.00 oz

     Large particulate matter 6.08 oz

Energy Usage each year $-6.39

     Electricity savings (A/C) -11.99 kWh

     Fuel savings (NG,Oil) -3.45 therms

Avoided Emissions

     Carbon dioxide -50.18 lbs

     Nitrogen dioxide 0.00 oz

     Sulfur dioxide 0.00 oz

     Large particulate matter -0.16 oz

Benefit are estimated based on USDA Forest Service research and are meant for
guidance only:www.itreetools.org

Positive energy values indicate savings or reduced emissions. Negative energy values
indicate increased usage or emissions.
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iTree MyTree https://www.itreetools.org/mytree/
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Kleine boom - Diameter van 5 cm en 20 pond C02 -  
Dus 23 keer minder C02 vastlegging (deze kleine boom)



Kleine boom (Waterhuizerweg, Haren)



Waterhuizerweg (Haren) Eik voor kap



Waterhuizerweg eik na kap (Haren)



Over-
actief 

snoeien ba











Duurzaam onderhoud?









“Topping”/kandelabering/ 
“Lions tail” snoeien 

(holsnoeien)





Ruimte voor zonnepanelen?







“Lions Tail” 
boom - 

voorbeeld 
vanuit Amerika



De kroon van deze 
boom is veel te 

hoog gesnoeid. Je 
ziet al de kleine 

scheutjes die snel 
groeien om te 

herstellen van het 
verlies van 
bladerdek. 

Dr. E.H. Ebelsweg, Haren (boom gesnoeid door SBB)





SBB





Bomen gekapt zonder vergunning - SBB







Veel gekapte bomen zijn gebracht en verkocht als boomstammen, 
snoeiafval of houtsnippers naar Stainkoeln (buiten Haren) in Groningen 



Deregulering 
Kapvergunningen 

2016 
Haren en overal in 

Nederland



Deze spar (en nog twee ander bomen op deze adres) 
was gekapt zonder vergunningen 



ongerechtvaardigde vergunning





Een andere probleem is het 
huidige watertekort voor bomen

• Niet alleen door klimaat verandering veroorzaakt 

• Door het gebruik door de intensieve landbouw 
export sector in Groningen (70% grond is bezit 
door deze sector)





Het kan anders
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