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1. Inleiding           

1.1 Aanleiding
Groen is een van de kernkwaliteiten van Apeldoorn. Vooral 
bomen bepalen in belangrijke mate de ruimtelijke kwaliteit 
van het groen. We willen vanuit de gemeente zorgvuldig 
omgaan met onze bomen. De ontwikkelingsopgave 
is benoemd in de Groene Mal. Belangrijke bestaande 
boomstructuren en boomrijke gebieden worden veiliggesteld 
door middel van deze notitie “Bomen over bomen: bomen 
de APV”. En bij nieuwe aanleg krijgen de bomen een goede 
start (voldoende ondergrondse ruimte, bomengrond etc.) 
zodat ook deze bomen duurzaam in stand
gehouden kunnen worden.

In Nederland ontstaat  een tendens het kapverbod af te schaffen; dit met uitzondering 
van de bijzondere bomen. Dit vinden wij in Apeldoorn te ver gaan. In een gebiedsgerichte 
benadering kiezen wij voor een kapverbod voor beeldbepalende boomstructuren. 
Apeldoorn loopt in deze benadering voorop en landelijk wordt dit vol belangstelling 
gevolgd, waarbij ook de Bomenstichting haar interesse al getoond heeft.

De gemeenteraad van Apeldoorn streeft wel naar meer 
vrijheden en bevoegdheden voor burgers. Hieraan wordt een 
uitwerking gegeven in het project Regeldrukvermindering. 
Ook voor een onderdeel van het bomenbeleid kan 
daarin worden voorzien. Gemeente Apeldoorn heeft de 
verantwoordelijkheid voor de bomenstructuur op stads- 
en wijkniveau. De burger kan meer bevoegdheden krijgen 
op buurtniveau. Deze mogelijkheid is gecreëerd doordat 
de raad  door middel van een aanduidingbesluit het 
college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid 
heeft gegeven gebieden aan te wijzen waarvoor geen 
kapvergunning vereist is.

1.2 Doel
Aangeven op welke wijze door een eenvoudiger kapbeleid kan worden bijgedragen 
aan:
• veiligstellen van bestaande boomstructuren en boomrijke gebieden;
• deregulering
• bezuinigingsopgave.

1.3 Product
Een kaart van Apeldoorn waarop is aangegeven in welke gebieden we streven naar een 
duurzame ontwikkeling en instandhouding van de boomstructuur. In deze gebieden geldt 
voor alle bomen met op 1.30 m boven maaiveld een omtrek van 0.65 m en meer en voor 
snelgroeiers een omtrek van 0.95m en meer een “nee, tenzij” beleid. Daarnaast is op de 
kaart een aantal gebieden aangegeven dat kapvergunningsvrij is. In deze gebieden geldt 
voor particuliere bomen een “ja, mits” beleid

Het beleid voor de bijzondere bomen blijft ongewijzigd. Deze bomen worden altijd 
gehandhaafd, ook in de kapvergunningsvrije zones. De bomen zijn veiliggesteld in de 
bestemmingsplannen. De lijst bijzondere bomen wordt regelmatig geactualiseerd.
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1.4 Plangebied
Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom van de stad Apeldoorn. Voor het landelijk 
gebied en de dorpen blijft het huidige kapbeleid van toepassing. 

1.5 Status
De kaart met toelichting vormt de basis voor de verruiming van het kapbeleid. Op de 
kaart worden de te beschermen boomstructuren aangegeven. Vaststelling gebeurt door 
het college  nadat de raad het college via een aanduidingsbesluit de bevoegdheid heeft 
verleend kapvergunningsvrije gebieden aan te wijzen. Het verlenen van deze bevoegdheid 
maakt deel uit van de APV die in september 2006 is vastgesteld door de gemeenteraad 
van Apeldoorn.

1.6 Opzet de notitie
In hoofdstuk 2 wordt het beleidskader geschetst. Hoofdstuk 3 vormt de onderbouwing 
van de bomenstructuur. Voor de bomenstructuur verandert het kapbeleid niet. Ook de 
begrenzing van de bomenstructuur wordt aangegeven.
In hoofdstuk 4 wordt inzicht gegeven in de mogelijke gevolgen van het voorgestane 
beleid.
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2. Bomen over beleid         

2.1. Strategisch kader 
Koers voor de toekomst, vastgesteld door de raad in 2000
In het strategisch kader geeft de raad aan welke hoofddoelen er voor de komende 20 
jaar zijn en hoe die doelen worden bereikt.
Het eerste centrale uitgangspunt is behoud en versterking van het groen in de stad. Dit 
is verder uitgewerkt in de ruimtelijke ontwikkelingsvisie.

2.2. Ruimtelijke ontwikkelingsvisie Apeldoorn 2020 
Vastgesteld door de raad in april 2000. Met de resultaten van een 
aantal maatschappelijke debatten als vertrekpunt kreeg groen een 
prominente plaats in de ruimtelijke ontwikkelingsvisie. Ook voor 
de toekomstige generaties moet de groene identiteit gewaarborgd 
worden. Het groen is zo belangrijk voor de stad, dat behoud en 
versterking een randvoorwaarde vormen voor de ontwikkeling 
van wonen en bedrijven. De Groene Mal wordt geïntroduceerd. 

2.3 Groene Mal van Apeldoorn 
Vastgesteld in 2002. De Groene Mal vormt de groene 
randvoorwaarde bij stedelijke ontwikkelingen. De opgave van 
de Groene Mal is gerelateerd aan de contouren van bestaand 
en toekomstig stedelijk gebied. Het krachtig inzetten op groen 
betekent een aanvullende ruimteclaim van 300 ha.
De Groene Mal bestaat uit verschillende lagen: lanen, parken, 
beken en sprengen, wiggen, het Apeldoorns Kanaal, grote 
groengebieden en de weteringen.
Met uitzondering van de laatste twee komen alle lagen in de 
bebouwde kom van Apeldoorn voor. Bomen spelen in alle lagen 
een belangrijke rol.

2.4 Bijzondere  bomen
Het beleid voor bijzondere bomen blijft ongewijzigd. Het beleid is gericht op instandhouding 
van de prachtige oude bomen: deze bomen worden niet gekapt 
( tenzij..).

Er is een lijst van bijzondere bomen. Deze wordt regelmatig geactualiseerd, zodat 
bestaande bomen die door hun leeftijd en omvang aan de criteria gaan voldoen op de 
lijst worden geplaatst. De bijzondere bomen zijn opgenomen in bestemmingsplannen. 
Het beleid blijft op dezelfde manier als nu geregeld in de APV. 
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3. Bomenkaart      

3.1 Bomenstructuur
De bomenstructuur bepaalt voor een groot deel de ruimtelijke 
kwaliteit in de stad. Het groen, breed gewaardeerd en  
kenmerkend voor de flank van de Veluwe, krijgt en behoudt 
een volwaardige plaats binnen  Apeldoorn. Zowel voor de 
recreatieve, ecologische als landschappelijke betekenis van de 
bomenstructuur is een goede aansluiting op de bomenstructuur 
in het landelijk gebied essentieel. 
De  Groene Mal binnen de bebouwde kom maakt deel uit van 
de bomenstructuur zoals deze op de kaart  is aangegeven. 
Ook de gebieden die binnen Apeldoorn in de Ruimtelijke 
Ontwikkelingsvisie zijn aangeduid als thema” wonen landschap” 
zijn grotendeels opgenomen in de bomenkaart.

De bomenstructuur bestaat uit verschillende onderdelen:
Deze is weergegeven op de bijbehorende kaart.

o Lanen: bomenrij(en) als begeleiding van een weg of ander lineair 
element. Een laan bestaat meestal uit twee rijen bomen in een 
vast plantverband, maar kan ook uit een enkele of meerdere 
rijen bestaan of uit een variabel of los plantverband. 
Er worden lanen op twee niveaus onderscheiden.
o Lanen op stadsniveau zijn de lanen die deel uitmaken van 

de Groene Mal. Voorbeeld: Loolaan. 
o Lanen op wijkniveau, zijn bepalend voor de identiteit en 

ruimtelijke samenhang van het groen op het niveau van de 
wijk. Voorbeeld: Sluisoordlaan in Zevenhuizen, Gildenlaan 
in de Maten, Sprengenweg in  de Sprengen

o Bomen in de binnenstad worden apart als legenda-eenheid 
onderscheiden. Het kan hier soms om een of enkele bomen 
gaan. Ze zijn wel essentieel als visitekaartje voor Apeldoorn als 
groene stad.

o Oude linten: oude bebouwingslinten, die inmiddels door de stad 
zijn opgeslokt hebben of hadden veelal een herkenbaar profiel. 
Het profiel bestaat uit “ Apeldoornse huuskes” afgewisseld met 
wat bedrijvigheid op vrij diepe kavels, bomen in de tuinen en 
straten met grindbermen met soms wel en soms geen bomen 
of enkele bomen. De bomen zijn wel heel beeldbepalend in de 
linten. Voorbeeld: Tweede Wormenseweg

o Boomrijke gebieden bestaan uit:
o Parken, bij voorbeeld Matenpark, Zuiderpark
o Groene wiggen: vormen een opgave vanuit de Groene 

Mal. Er zijn vier groene wiggen: Wolvenbos, Zonnehoeve, 
Zuidbroek en Elsbos. Ze worden ingericht als grotere 
groengebieden die een recreatieve en ecologische 
verbinding vormen tussen stad en landelijk gebied. Ze 
ontlenen hun identiteit aan het onderliggende landschap. 
Bestaande bomen worden waar mogelijk opgenomen in de 
nieuwe groene ontwikkelingen. 

o Beekzones: fijnmazig netwerk van beken en beekbegeleidende 
groenzones met een ecologische, recreatieve en/of 
waterbergingsfunctie. Voorbeelden: Winkewijert, Grift en 
Ugchelsebeek. 



Winkewijert

Dennenheuvel

Bosweg10

 Een aantal beken is verdwenen of ligt ondergronds. De 
historische

 lopen zijn soms nog herkenbaar aan de hand van de 
(beekbegeleidende) beplanting. Op basis van de Groene Mal en 
het Waterplan worden de 14 beken binnen de stad Apeldoorn 
hersteld. 

 Bestaande beplanting langs historische, ondergrondse en 
huidige beeklopen wordt waar mogelijke gehandhaafd en 
opgenomen in herstelplannen. ( Een overzicht van de historische 
bestaande en te herstellen beken levert het  kaartbeeld uit het 
Waterplan: Werken aan water 2005 - 2015)

  
Visie op beekherstel, Waterplan Apeldoorn 2005

 
o Bos- en houtopstanden: bomengroepen, al dan niet voorzien van 

onderbeplanting die een min of meer natuurlijk geheel vormen. 
Vrijwel altijd openbaar. Voorbeeld: het bos Dennenheuvel bij 
Lukasziekenhuis en A1. 

o “Wonen landschap” uit het stedelijk structuurplan Apeldoorn 
2020 en boomrijke buurten.  In de boomrijke buurten zijn de 
bomen op particuliere kavels en op openbaar terrein bepalend 
voor de ruimtelijke kwaliteit en beleving. Hun kronen vormen 
als het ware een groene deken boven de bebouwing. Van 
bovenaf bekeken zien we de bebouwing door een “groene 
waas”. Berg en bos en De Parken zijn hier voorbeelden van.  
De gebieden  “wonen landschap”, aangeduid  in het 
structuurplan Apeldoorn 2020, zijn uitgebreid met boomrijke 
buurten in verband met de instandhouding van de boomrijke 
sfeer. 
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3.2 Begrenzing van de bomenstructuur
De basis voor de begrenzing van de bomenstructuur wordt hierna per onderdeel beschreven, 
waarbij in een enkel geval wordt verwezen naar de bestemmingsplangrens.

o Lanen: hiertoe behoren de bomen die als begeleiding van de straat/ of andere 
verkeersruimte of het kanaal  in de berm staan, openbaar terrein. 

o Wiggen: deze zijn begrensd op de bomenstructuurkaart
o Beekzones: de beken zijn aangegeven op de bomenstructuurkaart als zones 

(gebaseerd op waterplan). De beekbegeleidende beplanting bestaat uit solitaire 
bomen, boomgroepen, boomrijen of bossages die langs de beek staan en een geheel 
daarmee (kunnen) vormen. De bomen staan veelal op gronden van gemeente en 
waterschap, maar kunnen ook op gronden van derden staan. 
Het doel is langs de bestaande en historische voormalige beeklopen de bestaande 
beplanting veilig te stellen. Hiervoor wordt gewerkt met de maximale maten van 
beekzones die in het waterplan zijn opgenomen. Deze bedragen voor hoogstedelijk 
7m, stedelijk 17m, dorpsachtig 22m, parkachtig 50m en landelijk 50m. Bij beekherstel 
worden beekzones ingericht voor water en groen. De bestemmingsplannen worden 
vervolgens geactualiseerd waarbij de hele beekzone de bestemming groenvoorziening 
met de aanduiding beken en sprengen krijgt. Op dat moment is ook de nieuwe 
bredere beekzone met de boombeplanting daarin veiliggesteld.

o Bos en houtopstanden:  zijn op de bomenstructuurkaart begrensd.
o Wonen landschap:  is begrensd op de bomenstructuurkaart
o Oude linten: zijn op de bomenstructuurkaart aangegeven. Tot de linten behoren de 

bomen langs de wegen en de bomen op de aan de weg grenzende percelen.

De precieze begrenzingen van de onderdelen kan men bekijken op de website van 
Apeldoorn, www.apeldoorn.nl
 

3.3 Bescherming
Bomen die deel uitmaken van de bomenstructuur worden in principe niet gekapt. Voor 
de bomenstructuur geldt een beleid dat gericht is op instandhouding, dit is verder 
uitgewerkt in de APV 2006 Afdeling 5: Het bewaren van houtopstanden.
De bomenstructuur is weergegeven op de bomenstructuurkaart. 
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4. Kapvergunningsvrije gebieden in de stad   

4.1 Geen kapverbod in kapvergunningsvrije gebieden
In de APV 2006 is geregeld dat het college van burgemeester en wethouders van 
gemeente Apeldoorn gebieden aan kan wijzen waar het kapverbod niet geldt. 
Deze gebieden zijn op de bomenstructuurkaart aangeduid als kapvergunningsvrije 
gebieden. Ze liggen buiten de bomenstructuur en binnen de bebouwde kom van 
Apeldoorn en zijn met wit aangegeven op de bomenstructuurkaart.
Voor alle duidelijkheid: ook in de kapvergunningsvrije gebieden worden de bijzondere 
bomen gehandhaafd. 
Andere bomen kunnen gehandhaafd worden, maar mogen ook worden gekapt. Voor het 
kappen van bomen in de kapvergunningsvrije gebieden is geen vergunning nodig. 

4.2 Mogelijke gevolgen van het aanwijzen van kapvergunningsvrije gebieden 

Minder particuliere bomen in kapvergunningsvrije gebieden?
Op basis van ervaringscijfers verwachten we dat er geen grote verschuivingen in het 
aantal particuliere bomen in kapvergunningsvrije gebieden zullen optreden. Ook nu werd 
voor vrijwel alle kapaanvragen de vergunning aan particulieren  verleend.
Mogelijke gevolgen voor de particuliere bomen zijn:
o Een eventuele drempelwerking die uitgaat van het aanvragen van een kapvergunning 

vervalt, waardoor er meer particuliere bomen kunnen verdwijnen.
o Bovendien is ook de herplantplicht niet van toepassing, waardoor mogelijk minder 

jonge bomen worden aangeplant.
o Aan de andere kant worden hier wellicht gemakkelijker bomen geplant, omdat ze 

niet kapvergunningsplichtig zijn.

Nauwelijks gevolgen voor het gemeentelijke bomenbestand
De werkwijze van de gemeentelijke afdeling Groen blijft gericht op het duurzaam 
instandhouden van het bomenbestand, ook in de kapvergunningsvrije gebieden. 
Voor bomen in de kapvergunningsvrije gebieden die in eigendom zijn van gemeente 
Apeldoorn geldt een “ja,mits beleid”. De afdeling Groen zal zorgvuldig om blijven gaan 
met de gemeentelijke bomen. Hier  kan de afdeling Groen besluiten tot kap, mits bij 
voorbeeld: 
o gecommuniceerd met direct belanghebbenden
o passend in een breder maatschappelijk belang 
o in belang van een duurzame ontwikkeling van het groen
o passend in ontwerp
Ten aanzien van de gemeentelijke bomen zal er dus niet veel veranderen
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5. Bomen en de APV: conclusie

Gebieden met een kapverbod
Voorgaande betekent voor de APV betreffende het bewaren van houtopstanden dat 
deze in de huidige vorm van kracht blijft voor het buitengebied, de dorpen en de 
bomenstructuur binnen de stad Apeldoorn ( zie bomenstructuurkaart). Hiervoor geldt 
het verbod zonder schriftelijke vergunning van het college houtopstanden te vellen of te 
doen vellen anders dan bij wijze van dunning.
Ook voor bijzondere bomen blijft het kapverbod van toepassing

           




