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INLEIDING
In de op de Veluweflank ge-
legen wijk Berg & bos is het 
bosbeeld dominant.  De vraag 
is alleen hoe lang nog? Het re-
liëf zal nooit verdwijnen, maar 
het bosbeeld staat wel onder 
druk.

Bewoners van Berg en Bos 
hechten waarde aan het bij-
zondere, herkenbare, karakter 
van hun wijk. Daarom is het 
behouden en versterken er-
van als aandachtspunt opge-
nomen in de Vitaliteitsagenda 
voor Berg en Bos. 

In dit document is de eerste 
verkenning te vinden naar de 
mogelijkheden en onmoge-
lijkheden om het karakter van 
Berg en bos te behouden. 
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BOSBUURT
Vanaf de straat moet het lijken alsof de woningen 
(bijna) in hun eentje in het bos staan, buurwoningen 
gaan hier schuin achter beplanting. 

Woning staat  
in zijn eentje in 
het bos.

Buurwoningen 
zijn niet te 
zien door de 
beplanting.

Ruimte voor 
groen tussen 
de woningen.

Ruime afstand 
van de weg.
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De woningen staan op ruime afstand van de weg en 
hebben een royale tussenruimte, waardoor er ook 
ruimte is voor groen tussen de woningen. Woning staat  

in zijn eentje in 
het bos.Buurwoningen 

zijn niet te 
zien door de 
beplanting.

Ruime afstand 
van de weg.

Ruimte voor 
groen tussen 
de woningen.

BOSBUURT
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GROENE OMLIJSTING
Woningen in Berg & Bos worden met groen omlijst. 
Bij hoge en smalle woningen bevindt het groen zich 
vooral in de tussenruimte. 

Een hoge 
en smalle 
woning.

Veel groen 
in de tussen-
ruimtes. 

De woning 
wordt omlijst 
met groen.
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Bij lage en brede woningen torent het achterliggen-
de groen uit boven de daken van de woningen. 

GROENE OMLIJSTING

Een lage 
en brede 
woning. 

Het achter-
liggende 
groen torent 
boven het 
dak uit. 

De woning 
wordt omlijst 
met groen.
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BESCHEIDEN ERFGRENS
Door een bescheiden markering van de erfgrenzen 
lijken de woningen vrij in het bos te staan. Deze be-
grenzing kan bijvoorbeeld een hekje zijn. 

Een bescheiden 
markering in de 
vorm van een 
hekje. 

De tuin is zo 
onderdeel van 
het decor. 
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BESCHEIDEN ERFGRENS
Een losse struikenrij sluit het beste aan op het na-
tuurlijk ogende boskarakter. 

De tuin is zo 
onderdeel van 
het decor. 

Een losse 
struikenrij die 
past bij het 
boskarakter. 
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HUIDIGE REGELGEVING
Vergunning 
Berg en bos is een vergunningsplichtige zone voor 
bomenkap. Om deze reden is er een vergunning no-
dig voor de kap van bomen met een stamomtrek van 
minimaal 65 cm. Daarnaast zijn er groenstructuren 
aangegeven in het bestemmingsplan (de park en bos-
strook), hier mag nooit gekapt worden. 

Herplantplicht
Bij een kapvergunning volgt altijd een herplantplicht. 
Echter moet hiervoor wel een levensvatbare plek aan-
wezig zijn. Wanneer een boom herplant is, geldt er 
altijd een kapvergunning. 

Aanvraag kapvergunning
Bij de aanvraag van een kapvergunning is het ant-
woord in principe altijd nee. Er wordt alleen een uit-
zondering gemaakt wanneer de boom gevaarlijk, ziek 
of erg oud is. Bij de aanvraag van een kapvergunning 
voor zonnepanelen is het antwoord altijd nee. Ook 
bij vergunningsvrije bouwwerken wordt er niet auto-
matisch een kapvergunning afgegeven. Wanneer een 
bouwplan akkoord is bevonden moet de kapvergun-
ning wel worden verleend, de rechten hiervoor zijn 
namelijk aanwezig in het bestemmingsplan. 

Handhaving
Op dit moment is er sprake van passieve handhaving. 
De gemeente zoekt niet zelf naar illegaal gekapte bo-
men of illegale bebouwing, alleen bij melding komt 
de gemeente in actie. 
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MOGELIJKHEDEN  
Ondanks dat de ingrediënten voor Berg en Bos dui-
delijk zijn is het niet mogelijk om een concrete, objec-
tieve ondergrens te bepalen. Dit komt voornamelijk 
omdat het bosbeeld niet bepaald wordt door één in-
grediënt, maar door de ingrediënten samen. Wel zijn 
er een aantal opties waarmee het bosbeeld behouden 
en/of versterkt zou kunnen worden. Hier gaat het zo-
wel om stimuleringsmaatregelen als om maatregelen 
rondom de regelgeving. 

BOSBUURT
Regelgeving | Om het ingrediënt de bosbuurt te 
versterken zou de bos en parkstrook vergroot kun-
nen worden. Dit is echter wel meteen een vergaande 
maatregel aangezien dan de bouwmogelijkheden van 
de bewoners worden beperkt (met mogelijke plan-
schadeclaims tot gevolg).

GROENE OMLIJSTING
Regelgeving  |  Voor het behoud van de groene om-
lijsting zouden we ook de regelgeving kunnen aan-
passen. De groene omlijsting is een resultaat van de 
woningtypologie in de wijk. Zo moet een woning of 
hoog en smal zijn of laag en breed. De maximale 
hoogte is al vastgesteld in het bestemmingsplan. Wel 
is er de mogelijkheid om een hoge woning te verbre-
den. Echter is dit vaak vergunningsvrij. De enige ma-
nier om dit te verminderen is wederom het uitbreiden 
van de park en bosstrook. Zo wordt verbreding van 
woningen door vergunningsvrije bouwwerken verhin-
derd. Daarnaast zouden we ook nog een maximaal 
oppervlakte van verharding als maatregel kunnen in-

voeren. Waarbij er een verbod wordt gelegd op het 
aanbrengen van verharding. Van dit verbod kan dan 
alleen afgeweken worden met een omgevingsvergun-
ningsplicht. Bij de verlening van de vergunning zou-
den we dan vervolgens criteria kunnen opstellen. 

BESCHEIDEN ERFGRENS
Stimulerend | Bij het ingrediënt de bescheiden erf-
grens zal het ook vooral gaan om stimulatie van het 
ingrediënt. We kunnen mensen namelijk niet verplich-
ten om hun voortuin op een bepaalde manier in te 
richten. Wel zou de bescheiden erfgrens gestimuleerd 
kunnen worden door het organiseren van bijvoor-
beeld een inspiratiesessie door een tuinontwerper 
over de vormgeving van de voortuin die aansluit bij 
het beeld van Berg en Bos. 

BESCHERMING VAN BOMEN
We hebben nu al een zeer streng beleid wat betreft de 
kap van bomen. Om de bomen te beschermen moe-
ten we er meer rekening mee houden bij bouwplan-
nen. Daarnaast zouden we actiever kunnen handha-
ven. Op dit moment treden we alleen op bij melding 
uit de buurt. 

BOOM CADEAU
Stimulerend | Om mensen op korte termijn te stimu-
leren om meer groen te plaatsen in en rondom de 
eigen tuin kunnen we een boom cadeau geven. Deze 
maatregel versterkt de ingrediënten bosbuurt en 
groene omlijsting.
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ADVIES
Als gemeente zien we de noodzaak van het signale-
ment dat het bosbeeld van Berg en Bos is verminderd. 
Op korte termijn vinden wij de stimuleringsmaatrege-
len een goed idee. Aantrekkelijke voorbeelden hier-
van zijn het schenken van nieuwe bomen of om de 
bewoners te inspireren voor een Berg en Bosse-tui-
ninrichting. 

Op lange termijn zouden we kunnen overwegen om 
enkele maatregelen in te voeren. Dit kan wanneer het 
bestemmingsplan zal worden vertaald in het omge-
vingsplan. Hier gaat het om het vergroten van de bos 
en parkstrook, het opnemen van kleinere bouwvlak-
ken, het opnemen van een maximale oppervlakte van 
verharding en de maatregelen rondom de typologie 
van de woningen in de wijk. 


