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Beleid kap van bomen langs de N831 
Velddriel – N322 

 
Projectnummer: 6284 
Datum:  4-5-2018 
Projectleider:  Frank Fähnrich 
Opgesteld:  Francis Schaefers 

 

De inpassing van een vrijliggend fietspad langs de N831 is niet mogelijk zonder kap van 

bomen. In totaal 50 bomen gekapt. In deze notitie wordt kort besproken wat het beleid is 

dat voor het kappen deze bomen geldt. 

 

Wet natuurbescherming houtopstanden.  

De te kappen bomen vallen voor het grootste gedeelte buiten de bebouwde kom boswet. 

Alleen 2 meest zuidelijke bomen vallen binnen de bebouwde kom boswet. 

 

 
Figuur 1 Bebouwde kom boswet 

 



 

 

2 van 3 Beleid kap van bomen langs de N831   

De bomen die buiten de bebouwde kom boswet vallen kunnen beschermd worden door 

de Wet natuurbescherming onderdeel houtopstanden. Dit geld als zij onderdeel uitmaken 

van een bos groter dan 10 are, of onderdeel zijn van een rij van 20 bomen of meer. Voor 

de te kappen bomen zijn beide voorwaarden niet van toepassing.  

Deze bomen worden niet door de Wet natuurbescherming beschermd en er geldt geen 

herplant plicht vanuit de Wnb.  

 

Gemeentelijk beleid (algemene plaatselijke verordening) 

 

Artikel 4:17 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden 

1. Het is verboden zonder vergunning van het college een houtopstand te vellen of te 

doen vellen: 

a. die is opgenomen in de lijst van waardevolle bomen; 

b. die onderdeel uitmaakt van de boomstructuur volgens het boomstructuurplan 

 

Waardevolle bomen lijst.  

De gemeente heeft een kaart opgesteld met daarop waardevolle bomen. Een van de te 

kappen bomen is aangemerkt als een waardevolle boom. Dit betreft de treurwilg (Boom 

nummer op waardevolle bomen kaart: 156) op de hoek van het erf van huisnummer 5.  

 

Boomstructuurplan.  

De gehele weg maakt onderdeel uit van een waardevolle bomenstructuur. 

(Hoofdstructuur onderbroken) 

 

Voor het kappen van de bomen is een omgevingsvergunning nodig.  

 

Beleid  

Wet natuurbescherming Geen van de bomen wordt beschermd in het 

kader van de Wet natuurbescherming. Er hoeft 

geen melding gedaan te worden en er is geen 

herplant plicht.  

Algemene plaatselijke verordening In de APV wordt vermeld dat de kap van bomen 

die in het boomstructuurplan of op de lijst 

waardevolle bomen staan vergunningplichtig 

zijn.  

Boomstructuurplan De bomen langs de N831 maken onderdeel uit 

van een structuur in het boomstructuurplan en 

de kap is vergunningplichtig. 

Lijst waardevolle bomen 1 van de bomen staat op de lijst waardevolle 

bomen en de kap is vergunning plichtig.  
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Herplant van bomen 

Het is wenselijk dat de gekapte bomen zoveel mogelijk herplant te worden. Voor de 

herplant is gezocht naar geschikte locaties langs de weg. De beschikbare ruimte voor 

herplant is echter nog afhankelijk van de voortgang van de grondaankoop.  

 

Uitgangspunten aanplant 

Bij het intekenen van de aanplant is rekening gehouden met de volgende 

aandachtspunten.  

 De nieuwe aanplant dient op voldoende afstand van kabels en leidingen te staan; 

 De aanplant dient binnen het eigendom of het toekomstige eigendom te liggen. 

Er is echter nog geen definitief uitsluitsel over de te verwerven grond; 

 De aanplant dient op voldoende afstand te staan van de infrastructuur: fietspad 

en hoofdrijbaan;  

 Op het dijklichaam (kruising N322) wordt niet aangeplant binnen de 

Dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering.  

 

Ten behoeve van de inpassing van het fietspad langs de N831 is het noodzakelijk om 50 

bomen te kappen. Geen van de bomen vallen onder de herplantplicht in het kader van de 

Wet natuurbescherming. Toch worden er in totaal 51 bomen aangeplant. 

De aan te planten bomen bestaan uit zwarte els, Alnus glutinosa. Eventueel kan er in 

overleg met aanwonende afgeweken worden van het soort boom. Hierbij dient wel 

rekening gehouden te worden met het landschapstype en de groeiomstandigheden.  


