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Bouw en projecten ruimtelĳke ontwikkeling

SES en groene gebieden gebruikt voor bouw en projecten ruimtelijke ontwikkeling in een tijd van 
klimaatcrisis Een overzicht van 2016-2020. 

- Helperzoom

- Boskruisweg

- Blauwbörgje (slim fietspad)

- Selwerderhof

- Hunzezone 

- Lewenborg

- Ring-Zuid - Julianavijver

- Fietsroute Plus - Haren 

- Nescio bouwproject - Haren

- Akerk

- De Dilgt - Haren

- Hoornsemeer/Corpus den Hoorn

- Nieuwbouw DUO

- Zernikelaan



Wat speelt er? 

• Ongecontroleerde ontwikkeling huizenmarkt in beschermde groene gebieden/groene 

bufferzones

• Gebrek aan natuur inclusief bouwen en architectuur

• (Mis)bruik noodkap

• Monumentale bomenkap

• Illegale kap

• Tegenstrijdige belangen (biomassa met lokale houtbronnen)

• Hanteren snoeimethodes die bomen kwetsbaar en gevaarlijk maken (toppen/ 

leeuwenstaart/opkronen)

• Administratie en vergunningverlening niet-transparant

• Per jaar kap te veel gezonde openbare en particuliere bomen

• Gebrek aan overzicht van stadsbos (boomkroonbedekking)

• Ontbreken systeem waardebepaling bomen op CO2- en fijnstofopname, water- en hitte-

absorptie



Wie zijn verantwoordelijk voor boombeheer in de 
gemeente? 

Gemeente

- VTH

- Ruimtelijke Ordening  

- De Gemeenteraad

- Bomenploeg

Bureau’s (architecten, bouw, adviseurs) zoals

- West8

- Herepoort

- Geveke

Boomexperts/hoveniers zoals

- Vos Roden

- Quercus 

Inwoners 

Ziekenhuizen en bedrijven 

Woningcorporaties



4. Kap bomen ivm bouwvergunningen en ruimtelijke ontwikkeling



Lewenborg  
99 bomen gekapt 

(2020) 
Voor en Na



Lewenborg - 99 bomen gekapt (2020)



Hoornsemeer - Hampshire Hotel  
(300 bomen gekapt)









X













De Dilgt Haren  
200 bomen gekapt



x



De Dilgt - Haren



De Dilgt - Haren



De Dilgt Haren september 2019  
200 waarvan veel monumentale bomen gekapt

X X

X



De Dilgt - Haren



De Dilgt - Haren



De Dilgt - Haren



De Dilgt - Haren



De Dilgt - Haren  
bergen houtsnippers



De Dilgt - Haren  
monumentale bomen gekapt



De Dilgt  gemarkeerde bomen voor kap



De Dilgt - Prachtige boom gemarkeerd voor kap



Hele bomen gechipt voor biomassa



De Dilgt - Haren, een slagveld



De Dilgt - Haren



Julianavĳver 2016



Ring Zuid - Helpman





Julianavĳver - Vleugelnoot gekapt (2016)



Ring-Zuid Julianavĳver

X



Julianavĳfer 2017 - monumentale Vleugelnoot

X





Ring-Zuid Julianavĳver



Selwerderhof  
97 bomen gekapt 2020



Selwerderhof

X
X

X

XX X

X X

X



x



x







Populieren kunnen heel 
oud worden: 

Foto: Populus 
Canadensis  

120 jaar oud 2020 
Gelderland 



De Hunzezone 
300 bomen gekapt  

(2020)









Hunzezone



Hunzezone



DUO-gebouw en de Helperzoom  
70-100 bomen gekapt  

(2017)





x



xx





Helperzoom



Helperzoom 



Helperzoom



Helperzoom



Werkzaamheden t.b.v.  
Ring-Zuid - ca. 1000 bomen 

gekapt (2017-2018)



Ringzuid - ca.1000 bomen gekapt



Ring-Zuid



Ring-Zuid



Ring-Zuid



Fietsroute Plus en  
nieuwe wegen project Haren  

40 bomen gekapt (2016)



Snoeibeleid



Fietsroute Plus



Fietsroute Plus



Fietsroute Plus



Bomenkap voor Nescio nieuwbouwproject - Haren 2019



5. Kap monumentale bomen



Twee monumentale eiken gekapt 
 Haren 2016

x
x

x x



Kap monumentale eiken Haren



Monumentale 
beuk gekapt 

zonder 
vergunning 

Haren  
(dec. 2020)



Monumentale beuk gekapt - hoek G Borgesiuslaan/Verl. Hereweg (2016)  



Monumentale bomen - kapvergunning verleend 
Groningen (2020)



Verleende kapvergunningen  
monumentale bomen - Rĳksstraatweg Haren



Boom geplant in de 
jaren zestig (60 jaar 

oud). 

Gekapt voor de Ring-
Zuid

x



De Dilgt - Haren - monumentale boom gekapt

x





Zieke kastanje bomen gekapt in Haren 2020  
verwarming of accilium methode niet geprobeerd



Monumentale Rode beuk het 
Guyotplein gekapt 



Monumentale boom in de  
provincie Groningen gekapt (2016)

x



Monumentale beuk in Haren gekapt (2020)



Monumentale beuk gekapt 
Rĳksstraatweg Haren



Gezonde en stabiele populieren gekapt in Haren (2016)

x

x



Populieren (Populus canescens) gekapt  
die een levensduur van 150-200 jaar hebben

x x

x











Kap monumentale boom Haren



Kap 
monumentale 
boom Haren



6. Kap bomen privéterrein



Door onterecht verleende kapvergunningen



Particuliere boom gekapt  
Helpman Groningen





Gezonde 35 jaar oude 
zwarte den verleend en 

gekapt 2020 - Haren



Particuliere boom gekapt zonder reden - Haren 2018



7. Bomenkap zonder vergunning



Bomen gekapt zonder vergunning (illegaal) 2019



Stadsbeheer bomen gekapt zonder vergunning



Bomen gekapt en gechipt door Stadsbeheer in Haren





Haren - bomen gekapt door stadsbeheer zonder vergunning 
(2017)



“Dunning” Groningen 2018



Dunning Groningen 2018



Antarresstraat 
Paddepoel 2019 

Alle bomen gekapt 
zonder vergunning 

Stadsbeheer 

zogenaamde 
‘noodkap’



Antaresstraat Groningen 
zonder vergunning





Illegale kap



Helperzoom 
voor en na 
bomenkap 

(prorail)



Bomen gekapt na 
deregulering in Haren (2016)



Haren 2018  
7 bomen gekapt  

zonder vergunning



Illegale kap (houtwal) Haren 2018



Bomen gekapt 
zonder 

vergunning 2016



Bomen gekapt zonder vergunning in Haren 
2020



8. Gevaar van verkeerd snoeien:  
8.1  Topping  
8.2  Liontails en Opkronen



8. Gevaar van verkeerd snoeien:  
8.1  Topping  









Getopte Treurwilg grens 
Groningen Ter Borchlaan



Getopte 
boom



6 
esdoorns 

getopt 
Haren 
(2016) 



Geen commentaar …



Getopte Els 
Haren 2019 

Een jaar later op 
de kaplĳst 





A28 oprit richting Eelde (De Punt)



Getopte bomen



Bomen toppen met als gevolg uiteindelĳk kappen

Haren topped tree 2020



Particuliere boom getopt zonder boete 2016



Tussenziel in Haren - Bomen getopt en een jaar later gekapt



Twee monumentale lindes in Haren getopt 
(Waterhuizerweg 2020) 



Bomen getopt in Groningen 



Bomen getopt Groningen



Getopte bomen - Haren 2017



Getopte bomen - Hoornsemeer 2018



Wilg 
Rĳksstraat
-weg  voor 

en na 
Toppen 

2020
X



Monumentale 
bomen getopt 

zonder vergunning 
en zonder boete, 

Tuindorpweg, 
Haren 2019



Tweede gevaar door snoeien 

8.2 Extreme kroon verhoging  
en Lions Tail (leeuwenstaart) bomen



Lions-Tailing
“Unfortunately, many people prune when it is not necessary, or they misapply or misunderstand thinning and 
remove branches from the interior of the crown. This is often referred to as lions-tailing, overlifting, overthining, 
stripping out the interior, or cleaning out. Little or nothing is removed from the ends of the limbs, and this is a 
mistake. Lions-tailing causes structural weakness. Sometimes it may be done by people who charge unaware 
customers by the pound because it is easy to generate enormous piles of brush on the ground while doing it. 
Lions tailing unbalances the crown by distributing foliage uncharacteristically toward branch ends, causing limbs 
to over elongate. Trees pruned in this manner often look as if grazed by giraffes, and are considered to have poor 
mechanical properties. Lions-tailing shoots the center of gravity higher where wind speed is greater, and 
creates substantially weakened branches that may break easily in storms or simply under their own 
weight. Limbs on trees pruned in this manner can become sunburned, crack, and generate many water 
sprouts. Branches are forced to sag and droop closer to the ground due to excess growth toward the top. With 
foliage only at the periphery of the crown, sugars must be translocated great distances (perhaps 40 feet of more) 
down the phloem to aid the tree in compartmentalizing the pruning wounds and other injury that may occur later. 
Overthinning causes physiological stress on the tree by reducing energy reserves (starch), and it initiates 
unwanted water sprouts on the crown interior creating an uncharacteristic appearance. Many of the shade leaves 
are removed, retaining only leaves in full sun. Shade leaves often conduct photosynthesis during the hottest part 
of the day when sun leaves shut down. Furthermore, roots can be negatively impacted by overthinning as the tree 
shifts its resources to replace removed shoots.
Vigorous sprout growth is a sign the tree was overpruned. Some (but not many) small-diameter interior branches 
of sprout origin can be removed to reduce crowding and crossing. But proceed cautiously! Removing only 
interior branches will not reduce the harmful effects of a future storm and is inappropriate because severe 
lions-tailing removes branches that function in damping (i/e., reducing) limb sway in the wind. It is clear 
that along with topping, lions-tailing represents tree abuse at its worst.” 

(Dr. Gilman in An Illustrated Guide to Pruning, Third Edition, pp. 279-282)



Brief	–	Benu*ng	Biomassa,	Gemeente	2012	
1.	“Bij	ander	groenbeheer:	Voorzich:g	experimenteren	met	asset	based	
management	en	de	passende	communica7e	en	juridische	afstemming;	Intensiever	
beheer	van	landschapselementen	met	hoge	plantdichtheid”.		
2.	“Niet	minimaliseren,	maar	maximaliseren:	extra	snoei	en	intensiever	beheer	
kunnen	bij	hou7ge	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	leeDijd	van	een	boom.	Veel	stedelijke	bomen	
komen	al	op	vrij	jonge	leeFijd	vrijwel	tot	s7lstand,	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.		

Correlatie tussen snoeibeleid en  
vraag naar biomassa Gemeente Groningen 





Gilman’s Guide to Structural Pruning, 3rd edition



Gilman’s Guide to Structural Pruning, 3rd edition



Liontails - snoeimethode



Bomen voor (2008) systematische kroonverhoging in 
2014 - kĳk naar de gezonde 2/3 stem/kroon verhouding



Liontails snoekmethode  
(Cantersveen Haren 2016)



Wĳkpark Lewenborg 2020 (top zware LIONS TAIL bomen zĳn 
gevaarlĳk in hoge wind)



Door hoog opkronen en 
liontailsnoeimethode worden 
de bomen instabiel en zĳn ze 
vatbaar voor harde wind met 
alle gevolgen van dien. Deze 
bomen zĳn tot op de dag van 
vandaag nog niet vervangen. 

 Crown raised trees are top 
heavy and also lack lower and 
interior branches (and leaves) 

and  therefor they are 
dangerous in storms such as 
displayed in this picture from 
Haren. Because the inner and 

lower branches and their  
leaves are removed - damping 
is not allowed/ Damping would 
have reduced wind stress on 
these robinia’s trunks (James 

et al 2012). No trees have since 
been replanted.



Slechte snoei - instabiele 
boom



Before crown raising
After crown raising



Bomen met liontails, Kerklaan in Haren  december 2020



Extreme kroonverhoging, Zernike campus



Slecht gesnoeide boom



Haren 2016



Deze bomen hebben hoge kronen met weinig mogelĳkheid voor demping 
in hoge wind - ze vallen om vanwege de mannier waarin ze gesnoeid zĳn



Boom uit balans gesnoeid





bomen met lionstail



Haren 2018



Lions tailing Groningen 2016



Onverantwoorde snoei bomen



Extra scheutjes vanwege forse 
snoeimethode. De boom 

probeert dit zelf te corrigeren. 
Wolfsbarge - Groningen 2020



Voor 

en 

  na



Extreme crown raising Groningen 2018



Lions tail Haren 2018



Stadsbeheer - extreme kroonvermindering Haren



Kroon-
verhoging 

Onnen



Voor  
en  
na



Lions tailed eik  
Haren 2020

















Over agressief begeleid 
snoeien bĳ jonge bomen



Begeleidende snoei Haren 2020 



Groningen begeleidende snoei?



Bomenzorg tĳdens 
bouwprojecten



Akerk 2020



Het treinstation project, Haren 2019



Groene bufferzones 
verwĳderd of verkocht aan 

projectontwikkelaars







Verwĳdering bufferzone - waarom?





Haren - groene compensatie - Maartenscollege



9. Voorbeelden alternatief 
boomonderhoud   

Graz, Austria; Oxford, UK; and Portland, OR, USA



Graz, Austria





Graz, Austria



Graz, Austria











London, UK



The urban forest of Oxford, UK 



Oxford, UK



Oxford





St. John’s College, Oxford



Oude boom in een straatje 
deze boom mag gewoon oud worden







Gezonde kroonverdeling van straatbomen - Oxford



Ashland and Portland, Oregon



Straatbomen in Portland, Oregon



Goede kroonverdeling - in evenwicht



Gezonde bomen in Ashland, Oregon



Ashland, Oregon







Ashland, Oregon



Ashland, Oregon



Boom met gezonde kroon - Ashland, Oregon



Omhoog geduwde trottoirs zĳn nooit een excuus om 
een volwassen boom te kappen (Ashland, Oregon)



Alleen 
snoeien wat 

nodig is. 
Bomen 

behouden 
is prioriteit 
(Ashland, 
Oregon)



Ashland, Oregon



Ashland, Oregon



Wat een kracht - meerstammige 
boom in Ashland, Oregon



Hoe verder?  
Waarom geen duurzamer (bouw)beleid 

t.a.v. onze bomen?

Grote zorgen over:
• Suikerterrein

• Driebondsbos

• Hortus Haren

• Stadspark

• Hondsrug

• Betonbos
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