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Vanavond:

1. Groenstructuurkaart

a. Aanleiding

b. Opbouw

c. Doorwerking naar snippergroen, bomenkap en verevening

Ruimte voor vragen

2. Gemeentelijke bomen: hoe&wat

a. Problematiek

b. 5 Apeldoornse principes

c. Beheerplan

Ruimte voor vragen

Doorwerking naar snippergroen, bomenkap en verevening







Aanleiding





Doel Groenstructuurkaart:

Behoud, herstel en versterking van 

netwerk van hoofdgroenstructuren op regionaal, stads

dorps- en wijkniveau.

Behoud, herstel en versterking van samenhangend groen 

netwerk van hoofdgroenstructuren op regionaal, stads-, 



De Groenstructuurkaart zegt iets over:

1. Welke groenstructuren zijn van belang op 

wijk/dorpsniveau en zijn wijk

2. Wat betekent dat voor snippergroenuitgifte, 2. Wat betekent dat voor snippergroenuitgifte, 

kapaanvragen, functieverevening, compensatie etc?

De Groenstructuurkaart zegt iets over:

Welke groenstructuren zijn van belang op 

wijk/dorpsniveau en zijn wijk- en dorp-overstijgend?

Wat betekent dat voor snippergroenuitgifte, Wat betekent dat voor snippergroenuitgifte, 

kapaanvragen, functieverevening, compensatie etc?



De Groenstructuurkaart zegt niet

1. De vorm en invulling van dit groen

2. Eigenaarschap

3. Planologische en juridische bestemming/bescherming

niet iets over:

De vorm en invulling van dit groen

Planologische en juridische bestemming/bescherming



De Groenstructuurkaart is vanaf mei 2017 beschikbaar via 

GIS-viewer via www.apeldoorn.nl

De kaart is op straatniveau te raadplegen.De kaart is op straatniveau te raadplegen.

De Groenstructuurkaart is vanaf mei 2017 beschikbaar via 

www.apeldoorn.nl

De kaart is op straatniveau te raadplegen.De kaart is op straatniveau te raadplegen.



Opbouw van de kaart



















Bescherming bomen en bossen

Buiten de bebouwde kom:





Bescherming bomen en bossen

Binnen de bebouwde kom:





Planning:

januari: inspraak

februari: college van B&Wfebruari: college van B&W

april: vaststelling door gemeenteraad

publicatie nieuwe (beleids)kaart

v.a. mei: in werking treden van de kaart

periodiek: actualisatie

vaststelling door gemeenteraad

publicatie nieuwe (beleids)kaart

in werking treden van de kaart



Vragen?Vragen?



Gemeentelijke bomen: hoe en watGemeentelijke bomen: hoe en wat









5 principes bomenbeheer en ontwikkeling5 principes bomenbeheer en ontwikkeling



Boom en groeiplaats in balans zorgt voor kwaliteitBoom en groeiplaats in balans zorgt voor kwaliteit



Bedekkingsgraad i.p.v aantallen



Diversiteit in soort en leeftijd



Hoofdstructuur heeft prioriteit

Frame FranjeFranje



Beheerplan



Enkele uitgangspunten

Op erfniveau (Franje) kiezen we voor 3e grootte, met sierwaarde en korte omlooptijd, tenzij 
….

We vervangen structuren bij 70% uitval (zo mogelijk integrale aanpak)We vervangen structuren bij 70% uitval (zo mogelijk integrale aanpak)

De ring beheren we als parkzone met boomgroepen in ecologische bermen.

Op de radialen hebben doorgaande boomstructuren prioriteit (dus hier geen 
verschralingsbeheer).

Enkele uitgangspunten

grootte, met sierwaarde en korte omlooptijd, tenzij 

We vervangen structuren bij 70% uitval (zo mogelijk integrale aanpak)We vervangen structuren bij 70% uitval (zo mogelijk integrale aanpak)

De ring beheren we als parkzone met boomgroepen in ecologische bermen.

Op de radialen hebben doorgaande boomstructuren prioriteit (dus hier geen 









Financieel

• Budget Bomen 2016: 20 % van totaal

• Vervangingsopgave: zoeken naar extra• Vervangingsopgave: zoeken naar extra

• 2016-2020: binnen bestaande totale OR

bijvoorbeeld: heestervak omvormen naar

van een kleiner vaste plantenvak (lagere beheerkosten

totaal groenbudget

extra middelenextra middelen

OR-budget

naar gazon en op enkele plekken aanbrengen

beheerkosten maar hogere belevingswaarde).





















Vragen?Vragen?


