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Stichting Boomwachters Groningen 
     p/a Waterhuizerweg 29 
     9753 HP  Haren 
     info@boomwachtersgroningen.nl 
     
         
 

 

College van B&W Gemeente Groningen  Datum: 14 februari 2023 
T.a.v. mw. M. Wijnja, wethouder Groen  
en klimaatadaptatie 
Postbus 30026 
9700 RM Groningen 
 
Onderwerp: aandachtspunten n.a.v. gesprek 22 september 2022 
 
Beste mevrouw Wijnja, 
 
In september 2022 ontmoetten wij elkaar over de plannen van Groningen voor een groener 
en boomvriendelijker beleid en uitvoering te bespreken. In de afgelopen periode hebben we 
een aantal positieve ontwikkelingen gezien, waaronder de “maai mei niet campagne” en de 
aanplant van nieuwe jonge bomen op verschillende locaties en buurten. 
 
Eén van de onderwerpen die tijdens onze bijeenkomst aan bod kwam, was de jaarlijkse 
meting van de boomkroonbedekking. De andere was de manier waarop huidige bomen 
worden gesnoeid. Tot slot hadden we ook zorgen over de rol van stedenbouwkundige 
planning en het gebrek aan transparantie in relatie tot kapvergunningen. 
 
Met betrekking tot deze onderwerpen hebben we enkele vragen, zorgen en verzoeken: 
 
1. Jaarlijkse meting van het bladerdak (boomkroonbedekking): Heeft de jaarlijkse meting 
van de stadsbomen plaatsgevonden? Zo ja, waar zijn deze gegevens te vinden? Is het ook 
beschikbaar voor het grote publiek? 
 
2. Snoeien (toppen): Dit jaar zagen we weer een jaarlijkse kapvergunning, waarbij 
honderden bomen in één registratie zijn toegestaan. Dit omvatte het toppen (candelaberen) 
van volwassen bomen die nog nooit eerder zijn getopt. We vragen om een onafhankelijke 
beoordeling van dit proces, gezien de unanieme en wijdverspreide veroordeling van deze 
vorm van snoeien die leidt tot een langzame dood van de bomen die dit ondergaan. 
 
Met deze brief vragen we een stop op het ‘toppen’ van volwassen bomen, inclusief kronen  
en het volledig verwijderen van de kroonstructuur van een bomen. Zie foto’s en een video 
die in deze mail zijn meegestuurd.  
 
3. Snoeien (lions tail bomen/kale snoeien/te hoog opkronen): Tenslotte valt ons op dat het 
snoeien van kronen in de vorm van ‘lions tails’ (leeuwenstaarten), en het wegnemen van de 
gehele binnenkroon doorgaat en heeft geleid tot de achteruitgang van veel volwassen 
bomen. Ook deze snoeipraktijken worden unaniem veroordeeld maar nog steeds beoefend 
door de door de gemeente ingehuurde boomsnoeiers zoals Vos Roden en Quercus. Zie 
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bijgevoegde foto's. Boomwachters heeft door een onafhankelijk bureau het snoeien van 
bomen afgelopen jaar laten beoordelen en kunnen vele voorbeelden waar het niet goed 
gaat aanwijzen. 
 
4. Transparantie in boomvergunningen: In ons gesprek hebben we Utrecht als voorbeeld 
gegeven waar volgroeide stadsbomen veel duurzamer, milieuvriendelijker en 
vogelvriendelijker werden gesnoeid. 
 A. Heeft u of de directeur stadsbeheer contact gehad met de boomafdeling  
 Utrecht? 

B. In Utrecht wordt bijvoorbeeld de volledige vergunningsinformatie (met het 
adres geblokkeerd) online gepubliceerd zodat iedereen deze kan zien zonder een 
speciaal verzoek via VTH. Wij verzoeken dat deze procedure ook voor Groningen 
standaard wordt. Dit zou veel geld en tijd besparen die de ambtenaren kwijt zijn 
met het zoeken naar boomvergunningen en onderliggende stukken.  
Wij vragen in ieder geval dat alle online gepubliceerde boomvergunningen deze 
basisgegevens over de boom bevatten: Boomsoort, grootte, een foto van de hele 
boom, reden van verwijderen en type aanvraag (particulier, zakelijk, gemeentelijk). 

 
5. Verwijdering van lokale groen- en boomrijke gebieden (Botanische tuinen in Haren, 
UMCG en Driebondsbos): Tot slot maken we ons zorgen dat in een stad met een van de 
laagste boomkruinverhoudingen in Nederland (een land met een van de laagste 
boompercentages van heel Europa) dat de weinige overgebleven plekken met bomen en 
planten worden aangewezen voor nieuwe woningbouw, recreatie of 
industrieontwikkelingen. Een voorbeeld is het kappen van monumentale bomen voor 
nieuwbouw bij het UMCG, dat Healthy aging propageert. In dit licht maken wij ons grote 
zorgen over de Biotoop en de Botanische tuinen in Haren. We hopen dat u en de huidige 
raad een lijst opstelt van bouwverboden voor plekken met een ecologische waarde. Dit is 
belangrijk om zo Groningen in de nabije toekomst te behoeden voor hete, betonnen stad 
met weinig groen, waardoor het voor iedereen minder leefbaar en gezellig wordt. 
 
We zijn beschikbaar om te helpen bij het implementeren van dit beleid en de uitvoering 
ervan en hebben verschillende gecertificeerde (gepromoveerde) boomexperts tot onze 
beschikking. 
 
Bedankt voor het lezen van onze zorgen en het beantwoorden van onze vragen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens Boomwachters Groningen 
 

 
 
Kristin McGee, voorzitter Boomwachters Groningen 
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Sommige foto’s zijn van bomen die getopt waren een jaar geleden en nu op de kap lijst 
staan. 
 

 
 
Getopt boom richting martini ziekenhuis - Is dit nog steeds toegestaan in 2022? (juli 2022, 
Groningen). 
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Deze boom is een jaar geleden getopt en staat nu op de lijst om weggehaald te worden. 
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Deze boom die bij het Harmoniegebouw van de universiteit staat is getopt in 2022. Toevallig 
zijn er plannen voor een nieuwbouw, het uiteindelijk verwijderen van deze volwassen boom 
komt daarmee goed uit.  
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Liontails (kale snoeien) van een grote taak/snoeien zodat een leeuwenstaart ontstaat 
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Zelfs nieuw geplante bomen worden veel te hoog opgesnoeid. Boven de standaard van 60% 
kroon en 40% stam. 
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Deze boom is 3 meter hoog opgesnoeid dan de vereiste 2,5 meter langs de kant van de weg. 
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Hier is een zeer grote, structurele tak verwijderd van ruim vijf meter hoog. Deze was meer 
dan 30 centimeter, terwijl stadsboomexperts aanbevelen om nooit een grote tak van meer 
dan 14 centimeter te verwijderen. 
 
 
 
 
 


