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1454 
Keur (verordening)

‘Hij die de boomen, staande op de Veste, 
quest, schillet of scoffiert wordt gevonnist 
door het verlies van de rechterhand of 20 
L. boete’  





























Leeftijd Nederlandse 
naam

Wetenschappelijke 
naam

Staat in Omtrek Hoogte

6.000 jaar Moerascypres Taxodium 
mucronatum

Mexico 80 m 50 m

6.000 jaar Japanse cypres Cryptomeria japonica Japan, Korea 50 m 30 m

3.000 jaar Mammoetboom Sequoiadendron 
giganteum

Amerika 120 m 20 m

2.400 jaar Plataan Platanus orientalis Griekenland 20 m 15 m

2.000 jaar Eucalyptus Eucalyptus regnans Australië 150 m 20 m

2.000 jaar Den Pinus canariensis Teneriffe 50 m 9 m

2.000 jaar Venijnboom Taxus baccata Engeland 15 m 10m

1.500 jaar Eik Quercus robur Duitsland 15 m 15 m

1.000 jaar Linde Tilia platyphyllos Duitsland 30 m 20 m

600 jaar Linde Tilia vulgaris Sambeek 8 m 23 m

200 jaar Moerbei Morus nigra Amsterdam



Model Bomenverordening 2013 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
 
a. beschermwaardige houtopstand: houtopstand die geplaatst is op de lijst als bedoeld in artikel 10; 
b. boom: een houtachtig, opgaand gewas zowel levend als afgestorven, met een omtrek van de 

stam van minimaal 31 centimeter op 130 centimeter hoogte boven het maaiveld; in geval van 
meerstammigheid geldt de omtrek van de dikste stam; 

c. college: het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam; 
d. dunnen: vellen dat uitsluitend als een verzorgingsmaatregel ter bevordering van de groei van de 

overblijvende houtopstand moet worden beschouwd en dat is gebaseerd op een door het college 
vastgesteld of goedgekeurd beheerplan; 

e. hakhout: boomvormers of andere houtachtige gewassen, die na te zijn geknot tot bij de grond 
opnieuw op de stronk uitlopen; 



f. houtopstand: één of meer bomen, hakhout, boomvormers of andere houtachtige      gewassen 
die onderdeel uitmaken van een houtwal, een grotere (lint)begroeiing van heesters en struiken 
of een beplanting van bosplantsoen, met de onder sub b genoemde minimale omtrek;  

g. jaarvergunning: vergunning voor het vellen van meerdere houtopstanden die voor een door het 
college vastgestelde periode van maximaal drie jaar is verleend en is gebaseerd op een vooraf 
door het college vastgesteld of goedgekeurd beheerplan; 

h. kandelaberen: het voor meer dan 20% gelijkmatig weghalen van de takken die de kroon van 
een boom vormen; 

i. knotten: periodiek geheel of gedeeltelijk verwijderen van uitgelopen takhout tot op de oude 
snoeiplaats; 

j. monetaire boomwaarde: de financiële waarde van een boom of houtopstand zoals getaxeerd 
volgens de actuele richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen; 

k. vellen: rooien, kappen, kandelaberen of verplanten, evenals het verrichten van handelingen die 
de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van de houtopstand tot gevolg kunnen hebben. 



 
Artikel 12 Criteria beschermwaardige houtopstanden 
Bij de beslissing over plaatsing op de lijst van beschermwaardige houtopstanden wordt 
rekening gehouden met de bijzondere betekenis van de houtopstand voor één of meer van de 
volgende criteria: 
a. de beeldbepalende waarde van de houtopstand 
b. de cultuurhistorische betekenis van de houtopstand 
c. de natuurwaarde van de houtopstand  
d. de zeldzaamheidswaarde van de houtopstand 
e. de ouderdom van de houtopstand 
f. de levensverwachting van de houtopstand. 



Artikel 5 Weigeringsgronden 
1. De vergunning of jaarvergunning kan worden geweigerd in verband met: 

a. de natuur- en milieuwaarde van de houtopstand; 
b. de waarde van de houtopstand voor het stadsschoon of het landschap 
c. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand; 
d. de waarde van de houtopstand voor de leefbaarheid. 

2. Behoudens voor verplanten wordt de vergunning of jaarvergunning geweigerd voor zover 
dit het vellen van een houtopstand betreft die voorkomt op de lijst van beschermwaardige 
houtopstanden als bedoeld in artikel 10, hiervan kan alleen worden afgeweken als sprake 
is van zwaarwegende omstandigheden. 

3. Bij de toepassing van de in het eerste lid genoemde weigeringsgronden houdt het college 
rekening met het bomenbeleidsplan dat is vastgesteld. 



Artikel 7 Herplantplicht 
1. Het college verbindt aan de vergunning en de jaarvergunning het voorschrift dat binnen 

een door het college te bepalen termijn en overeenkomstig door het college te geven 
aanwijzingen wordt herplant, tenzij zwaarwegende argumenten zich daartegen verzetten. 

2. Het college kan bepalen dat herplant geschiedt met een houtopstand die vergelijkbaar is 
met de gevelde houtopstand. 

3. Als herplant niet tot de mogelijkheden behoort, kan aan de vergunning of de 
jaarvergunning het voorschrift worden verbonden dat de monetaire boomwaarde van de 
gevelde houtopstand wordt gestort in het herplantfonds van de gemeente of een 
vergelijkbare gemeentelijke herplantregeling. 

4. Bij voorgeschreven herplant wordt aangegeven binnen welke termijn en op welke wijze 
niet aangeslagen beplanting moet worden vervangen. 



    
Tabel 1. Omrekentabel herplant aantal bomen op basis van de leeftijd van de gekapte bomen.  
 

Leeftijd in jaren  Aantal te herplanten ‘Standaardbomen’ 
stamomtrek 18‐20 cm op 1 m hoogte 

< 16  1 
16‐23  2 
24‐31  3 
32‐39  4 
40‐47  5 
48‐55  6 
56‐63  7 
64‐71  9 
72‐79  10 
80‐87  11 
88‐95  12 

 





Taxatie van de monetaire waarde van de bomen langs de 
A10, nabij station RAI in Amsterdam
Opdrachtgever:
Gemeente Amsterdam
Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
020-2511360

Uitgevoerd door:
Wim Kruijk Boomverzorging
Boomtechnisch adviseur
Geregistreerd taxateur van bomen en European Tree Technician (ETT)
juni 2010

Deze taxatie is geregistreerd onder nr. 0131009 en heeft een totale waarde van € 3.253,--(excl. BTW).


















