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Assen, 24 december 2018  

 

 

Betreft: Bomen Effect Analyse Kattendiep Groningen 

 

Geachte heer Langeveld, 

Bij deze brief treft u de Bomen Effect Analyse betreffende de noodzakelijke kap van  
lindebomen langs het Schuitendiep / Kattendiep aan. Door het ontwerp kunnen in dit 
gebied de bomen niet behouden blijven. Aanvullend zijn ook de resultaten 
opgenomen van het inmiddels uitgevoerd verplantbaarheidsonderzoek. 

Bij een ruimtelijke ontwikkeling dienen voor het vellen van vergunningsplichtige 
houtopstanden een omgevingsvergunning vellen van een houtopstand aangevraagd 
te worden. Bij deze aanvraag dient een Bomen Effect Analyse bijgevoegd te worden. 
De Bomen Effect Analyse dient als toetsingskader voor het verlenen van een 
kapvergunning voor het vellen van houtopstanden.   

Heeft u vragen over de rapportage, dan kunt u Carlo Kok op zijn mobiele 
telefoonnummer (06-12921290) bereiken. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Herman Wevers 
Directeur    
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1 INLEIDING  
 

1.1 AANLEIDING  

1.1.1 ALGEMEEN 
Om de binnenstad van Groningen veiliger, aantrekkelijker, toegankelijker en 
bereikbaarder te maken is er voor gekozen om in de binnenstad meer ruimte te geven 
aan de voetganger. Hiertoe krijgen de bussen een andere route door de Binnenstad. De 
vrijgekomen straten kunnen we vervolgens herinrichten met meer aandacht voor 
leefbaarheid, vergroening en ruimte voor voetganger en fietser. Ten behoeve van de 
nieuwe busroute over de Diepenring, die in de plaats komt van de route over de Grote 
Markt, is het noodzakelijk om enkele infrastructurele aanpassingen te doen. Onderdeel 
daarvan is de realisatie van de nieuwe Kattenbrug in het verlengde van het Gedempte 
Kattendiep. 
 

 
 
Afbeelding 1: Ligging projectgebied Gedempte Kattendiep / Schuitendiep (Bron: Google Maps) 

De realisatie van de Kattenbrug brengt met zich mee dat diverse infrastructurele 
aanpassingen worden doorgevoerd in de directe omgeving van de brug. Zo zal het 
verkeer dat nu via het Damsterplein/Steentilbrug naar het Gedempte Kattendiep wil    
niet meer via de westelijke kade, maar via de oostelijke kade en de Kattenbrug gaan 
rijden. Hierdoor kan deze rijbaanrichting op de westelijke kade komen te vervallen.   
Deze ruimte wordt dan ook als verlaagde verblijfsruimte aan het water ingericht,  
waarbij de oude historische kadelijn weer terugkomt. Een abstracte weergave van de 
huidige en toekomstige verkeerssituatie staat weergegeven in de afbeeldingen op de 
volgende pagina. 
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Afbeelding 2: Huidige situatie verkeer Afbeelding 3: Toekomstige situatie verkeer (uit 

PvE) 

Door deze wijziging van de infrastructurele opzet is het mogelijk om het nu 
voorliggende ontwerp van de Kattenbrug en haar omgeving te realiseren zoals in de 
omgevingsvergunning met bijbehorende toelichting verbeeld. Een herinrichting met 
nadrukkelijke aandacht voor het versterken van de bomenstructuur, groen en ecologie. 
Voor het ontwerp is een inrichtingsplan (1 november 2018) vastgesteld wat als 
basis dient voor de Bomen Effect Analyse. De intentie is om bomen met een goede 
kwaliteit te verplanten (als dit in de planning past) en bomen van mindere kwaliteit 
te vervangen door nieuwe bomen op de gewenste positie. Alles over Groenbeheer 
is hiervoor gevraagd een Bomen Effect Analyse op te stellen 
 
 

1.1.2 GEDEMPTE KATTENDIEP NOORDZIJDE 
 
Op het Gedempte Kattendiep Noordzijde spelen een aantal bijzonderheden in het kader 
van de kapvergunning. Als gevolg van de brand (en sloopwerkzaamheden) bij het 
Holland Casino staan hier geen bomen meer, maar zijn er alleen nog groeiplaatsen (voor 
bomen) over. Deze bomen worden, op het moment dat duidelijk is wat er met het 
Holland Casino en de naastgelegen parkeergarage gaat gebeuren, weer opnieuw 
geplant. Een nader op te stellen groenplan zal uitwijzen of de herplant op dezelfde   
plek danwel op een andere plek in de omgeving zal plaatsvinden. Voor de huidige 
aanvraag gaan we ervan uit dat als bomen door het plan van de Kattenbrug niet    
kunnen terugkomen op de aanwezige groeiplaats en binnen het plan van de    
Kattenbrug voor compensatie gaan zorgen. Concreet gaat dit op voor twee bomen,  
zoals weergegeven  in de afbeelding op de volgende pagina. 
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Afbeelding 4: Toekomstige infrastructuur is over de huidige situatie (NB de bomen die zijn 
ingetekend betreft de huidige situatie, de toekomstige boomstructuur is niet weergegeven). 

 
Boom A 
De Kattenbrug ligt in directe lijn met het Gedempte Kattendiep. Als gevolg van de 
noodzakelijke herinrichting van het kruisingsvlak voor de brug, is het niet meer mogelijk 
om de parallelweg van het Gedempte Kattendiep Noordzijde rechtstreeks op het 
Schuitendiep aan te laten sluiten. Deze aansluiting is om die reden iets naar het westen 
verplaatst. Dit gaat ten koste van een boom. Deze boom is in het totaal van de aanvraag 
gecompenseerd. 
 
Boom B 
Een vereiste voor een veilige en betrouwbare inrichting is dat een bus die vanuit het 
noorden komt gelijktijdig kan rijden met een bus die vanaf het Gedempte Kattendiep 
komt. De bochtstralen zijn daartoe aangepast om te zorgen voor veiligheid. Boom B zal 
om die reden worden gekapt, waarbij een boom direct ten noorden van de groeiplaats 
wordt gecompenseerd. 
 

1.2 PROBLEEMSTELLING 
 

Binnen het projectgebied vinden binnen afzienbare tijd werkzaamheden plaats die 
gevolgen hebben voor de aanwezige boombeplanting. Wat duidelijk is, is dat het   
geheel van werkzaamheden in de directe nabijheid van bestaande bomen uitgevoerd 
wordt.  

 
 

A 

B 
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1.3 DOELSTELLING 
 

Belangrijkste doelstelling is antwoord geven op de vraag die in de probleemstelling is 
verweven: 

 Kunnen de bomen, in het perspectief van de werkzaamheden, in hun huidige 
verschijningsvorm en op de huidige standplaatsen, duurzaam behouden blijven? 

 
Voor de voorgenomen werkzaamheden in het gebied geldt dat er invloed kan zijn 
op de conditie en de restlevensduur van de bestaande bomen. Om hierover op 
voorhand uitspraken te kunnen doen is de gevraagde bomennotitie van belang.  
 
De belangrijkste doelstelling van deze Bomen Effect Analyse luidt: 

 Vastleggen van de boven- en ondergrondse groeiplaatsomstandigheden en 
groeiplaatskwaliteit. 

 
Als bovenstaande doelstelling is beschreven, dan is duidelijk of- en zo ja, welke bomen 
al dan niet behouden kunnen blijven.  

Het is mogelijk dat de voorgenomen infrastructurele aanpassingen, zichtbaar in de 
(voorlopige) ontwerpen, strijdig zijn met duurzaam boombehoud. Daarnaast gaat 
realisatie van de werkzaamheden volgens de meest gangbare uitvoeringswijzen mogelijk 
gepaard met (teveel) schade aan de te behouden boombeplanting. Daarom wil Alles over 
Groenbeheer waar nodig: 

 Alternatieven aandragen, waarbij behoudenswaardige bomen en  
boomwortels zoveel mogelijk duurzaam gespaard worden. 
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2 GEHANTEERDE WERKWIJZE 
 

 

2.1 VOORBEREIDING  
 
Er is kaartmateriaal voorbereid en de aangeleverde gegevens zijn verzameld voor 
beoordeling in het veld. Op dit moment is voor de Bomen Effect Analyse uitgegaan van 
het bij ons bekende ontwerp en details van 1 november 2018. De bomen zijn 
opgenomen in GB Beheersoftware (het beheersyteem van de gemeente Groningen) voor 
digitale actualisatie van de boomgegevens, inclusief de bepaling van conditie en de 
inschatting van toekomstverwachting.  
 

2.2 ONDERZOEK 
 
 
De werkwijze die Alles over Groenbeheer heeft gehanteerd is nader omschreven in 
bijlage 1 van dit rapport. Het onderzoek is uitgevoerd door Carlo Kok, werkzaam als 
European Tree Technician en Jan Rolf ten Hove, werkzaam als groentechnisch 
medewerker bij Alles over Groenbeheer. Assistentie en ‘digitale ondersteuning’ is 
verleend door collega J. van der Lugt, groen-technisch medewerker en GIS-specialist.   
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3 WETTELIJK KADER 
 
In dit hoofdstuk wordt het relevante wettelijk kader geschetst. Met ‘wettelijk kader’ 
wordt hier gedoeld op wet- en regelgeving die specifiek gericht is op bomen en 
houtopstanden. Er is alleen sprake van gemeentelijke regelgeving voor deze bomen en 
houtopstanden en geen sprake van de voormalige Boswet (zoals bedoeld in de 
tegenwoordige Wet Natuurbescherming). Het College van B&W van de gemeente 
Groningen is daarom bevoegd gezag. 
 

3.1 WABO 
 
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) bepaalt in artikel 2.2 dat 
een decentrale overheid een omgevingsvergunningplicht in kan stellen voor onder meer 
het ‘vellen van een houtopstand’.  
 
“Artikel 2.2 Wabo luidt voor zover relevant:  

1. Voor zover ingevolge een bepaling in een provinciale of gemeentelijke 
verordening een vergunning of ontheffing is vereist om:  
a. (…)  
g. houtopstand te vellen of te doen vellen,  
h. (…) “ 

 

3.2 GEMEENTELIJK BELEID 
 
Het gemeentelijk beleid wordt gehanteerd bij de beoordeling van projecten van de 
gemeente en andere partijen. Voor het groen zijn vier beleidsstukken relevant, te weten 
de APVG, de beleidsregels voor het vellen van een houtopstand, de bomenstructuurvisie 
’Sterke Stammen’ en het Groenstructuurvisie “Groene Pepers’. In onderstaande 
subparagrafen wordt in het kort de inhoud weergegeven. 
 

3.2.1 APVG  2009 (MET WIJZIGINGEN 2013 EN 2017)  
Om het bomenbestand in de stad Groningen te beschermen heeft de gemeente 
Groningen een aantal regels vastgesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening 
Groningen (APVG). In deze verordening is geregeld hoe er met het bomenbestand   
wordt omgegaan en welke regels er gelden als iemand een boom wil kappen.  
 
Voor bomen met een stamdiameter groter dan 20 cm (omtrek circa 63 cm), gemeten op 
1,30 meter boven maaiveld, geldt de bescherming door de omgevingsvergunning. In 
geval van meerstammigheid geldt de dikste stam. Dit geldt eveneens voor een  
houtopstand, zoals gedefinieerd in artikel 4.8 lid van APVG. Een houtopstand betreft 
hakhout, bosplantsoen en een (lint)begroeiing (mix van heesters en/of bomen), met   
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een minimale aaneengesloten oppervlakte van 100 m2 en een natuurlijke groeihoogte 
van > 2 meter. Voor deze houtopstand geldt ‘niet vellen, tenzij’.  
Het college toets een aanvraag om een omgevingsvergunning op het belang voor het 
behoud van de houtopstand en op het belang voor het verwijderen van de houtopstand. 
De APVG bevat vier mogelijke redenen om een omgevingsvergunning te verlenen. Het 
gaat hierbij om de criteria ‘waardering’, ‘kwaliteit’, ‘overlast’ en ‘dringende redenen’. Uit 
de motivering van een verleende omgevingsvergunning moet blijken dat er een 
zorgvuldige belangenafweging is gemaakt.  
 

3.2.2 BELEIDSREGELS APVG VELLEN VAN EEN HOUTOPSTAND 2017 
In de Beleidsregels APVG Vellen van een houtopstand, onderdeel van de APVG, zijn 
criteria opgenomen voor het behoud van bomen. Het gaat om de criteria ‘waardering’, 
‘kwaliteit’, ‘overlast’ en ‘dringende redenen’. 
 
Waardering 
Het college toetst voor het criterium ‘waardering’ op de volgende aspecten:  
 
Onderdeel basisgroenstructuur  
Maakt de boom onderdeel uit van een basisgroen- of nevenstructuur? In de 
bomenstructuurvisie “Sterke Stammen” en het groenstructuurvisie “Groene Pepers” zijn 
kaarten aanwezig waarop getoetst kan worden. De Stedelijke Ecologische Structuur (SES) 
maakt onderdeel uit van de basisgroenstructuur. In onderstaande afbeelding is het 
projectgebied aangegeven. Ook bomen uit het bomenstructuurplan worden gerekend  
tot de basisgroenstructuur.  
 

 
Afbeelding 5 Stedelijke Ecologische structuur Groningen 2014 
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Het gebied ligt niet in de Stedelijke Ecologische Structuur van de gemeente      
Groningen.  

 
Afbeelding 6 Hoofdstructuur Bomenstructuurvisie 

De bomen langs de Diepenring (en daarmee ook het Schuitendiep en het Gedempte 
Kattendiep) staan aan de hoofdbomenstructuur. Het gebied ligt in het Beschermd 
Stadsgezicht (rijksmonument). In de smalle stenige straten binnen de Diepenring is 
weinig ruimte voor bomen. De bomen die er momenteel wel staan koesteren we en 
hebben we daarom allemaal onderdeel laten uitmaken van de hoofdstructuur van de 
stad. De bomen staan als lijnvormige bomenstructuur langs het (voormalige) water. De 
diepen in het stedelijk gebied worden bijna altijd begeleid door lindebomen. Ze vormen 
één van de meest karakteristieke boombeplantingen van Groningen. 
 
Vervangbaarheid 
Een houtopstand is ‘onvervangbaar’ als de groeiplaats vervalt of als na het rooien als 
gevolg van de ruimtelijke ontwikkeling er beperkingen aan de optimale groeiplaats 
ontstaan. Indien een nieuwe houtopstand van dezelfde orde grootte de functie gaat 
overnemen, wordt de score als ‘vervangbaar’ aangemerkt. Als alleen een kleinere orde 
grootte houtopstand kan worden teruggeplaatst wordt de score aangemerkt als 
‘beperkt’ vervangbaar. Een houtopstand is ‘onvervangbaar’ wanneer door het vellen de 
zichtbare hoeveelheid groen in ernstige mate afneemt en deze door het herplanten 
onvoldoende wordt gecompenseerd. 
 
Esthetische waarde (beeldbepalendheid)  
Een houtopstand heeft pas een maatschappelijke waarde wanneer deze zichtbaar is 
vanaf de openbare weg. Om deze reden worden geen punten toegekend wanneer     
deze in een achtertuin of niet-openbare binnentuin staat en vanaf de openbare weg    
niet zichtbaar is. 
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Monumentale c.q. cultuurhistorische waarde  
De monumentale houtopstanden zijn van belang en beschermingswaardig. Volgens de 
APVG voldoet een monumentale houtopstand aan de hierna te noemen 
basisvoorwaarden en aan tenminste één van de nader te noemen specifieke 
voorwaarden:  

1. Basisvoorwaarden: 
- 50 jaar of ouder; 
- voldoende conditie, minimaal nog 10 à 15 jaar te leven; 
- karakteristiek (moet er uitzien zoals door natuurlijke groei en snoeiwijze      

is ontstaan). 
2. Specifieke voorwaarden: 

- onderdeel van de ecologische infrastructuur; 
- onderdeel van een karakteristieke boomgroep of laanbeplanting; 
- onderdeel van een zeldzame biotoop 
- zeldzaam, gedenkboom; 
- bepalend voor de omgeving; 
- herkenningspunt. 

 
Een cultuurhistorisch waardevolle boom heeft een rol gespeeld in de geschiedenis van 
zijn omgeving. 
 
Potentieel monumentale houtopstand  
Een potentieel monumentale boom heeft een leeftijd tussen 35 en 50 jaar en voldoet 
aan de criteria zoals die bij de monumentale cq. cultuurhistorische waarde staat 
omschreven. 
 
Zeldzaamheid (dendrologische waarde)  
Een boom is dendrologisch waardevol als de soort in Nederland zeldzaam of zeer 
zeldzaam is. Het boek ‘Nederlandse dendrologie’ van dr. B.K. Boom is hiervoor 
richtinggevend. Houtopstanden die voor de stad Groningen uniek/zeldzaam zijn, maar 
volgens dr. B.K. Boom voor Nederland (zeer) algemeen zijn, worden toch als 
dendrologisch waardevol aangemerkt.  
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Kwaliteit 
Het college toetst voor het criterium ‘kwaliteit’ (conditie) op basis van de methode 
‘Roloff’. Deze methode gaat uit van 4 conditieklassen van een houtopstand (kroon). De 
kwaliteit van een houtopstand is een toetsingsgrond voor het behoud daarvan. In 
onderstaande tabel wordt een toelichting gegeven op Roloff. 
 

Conditie (indeling en omschrijving volgens 
beleidsregels APVG vellen van een houtopstand): 
 

Toekomstverwachting: 

Goed (normaal). De conditie is goed. Op middellange 
termijn (10-15 jaar) worden geen problemen 
verwacht. De houtopstand heeft een goed 
ontwikkelde kroon met een gelijkmatige verdeling 
van veel fijne twijgen in de buitenkroon. Er is geen of 
nauwelijks dood hout aanwezig. 

Minimaal meer dan 10 jaar 

Voldoende (verminderd). De conditie is verminderd. 
Op de korte termijn (< 5 jaar) worden ten aanzien 
van de fysiologische toestand geen problemen 
verwacht. De houtopstand heeft een redelijke 
verdeling van fijne twijgen. Er is weinig dood hout 
aanwezig. 

Minimaal tussen 5-10 jaar 

Matig (sterk verminderd). De conditie is duidelijk 
verminderd. De fysiologische toestand van de boom 
is slecht, maar herstel van de boom is eventueel 
mogelijk. De houtopstand heeft weinig fijne 
vertwijging in de buitenkroon. Er kan redelijk veel 
dood hout in de kroon aanwezig zijn. 

Minimaal tussen 1-5 jaar 

Slecht. De conditie en levensverwachting van de 
boom is minimaal. De mechanische en/of 
fysiologische toestand is zo slecht dat herstel niet of 
nauwelijks mogelijk is 

Minder dan 1 jaar 

De houtopstand is dood Geen 
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Afbeelding 7 conditieklassen Pr. Dr. Roloff (bron Beleidsregels APVG Vellen van een houtopstand 
2017) 

Incidenteel komt het voor dat vanwege de kwaliteit van een houtopstand vellen 
onvermijdelijk is. Het gaat hierbij om gevaarzetting en ziekte/aantasting. 
 
Overlast 
Overlast kan ook een reden zijn om een houtopstand te verwijderen. Het college toetst 
voor het criterium ‘overlast’ op de volgende aspecten: 

- lichtreductie of schaduwwerking; 
- opdruk van verharding door boomwortels. 

 
Slechts in uitzonderlijke gevallen kunnen de volgende overlastvormen aanleiding 
geven voor het verlenen van een omgevingsvergunning:  

- vruchten/zaden/bloesem;  
- allergie;  
- op houtopstanden levende organismen;  
- gebrek aan uitzicht.  

 
Er is een aantal overlastvormen die nooit een reden vormen voor het vellen van een 
houtopstand. Het gaat hierbij om:  

- bladval;  
- overlast door hogere energiekosten;  
- overlast door groene aanslag. 
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Dringende reden 
Tot slot kan er sprake zijn van een ‘dringende reden’ voor het verwijderen van een 
houtopstand. Hierbij gaat het om: 

- ruimtelijke ontwikkeling; 
- bouwplan; 
- rendementsverlies energie-opwekkers; 
- sloopmelding; 
- groot onderhoud. 

 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen is de Bomen Effect Analyse (BEA) het toetsingskader. Het 
college stelt de BEA vast indien door een ruimtelijke ontwikkeling het groenbestand 
afneemt, en/of er groen geveld houtopstand wordt uit de Stedelijke Ecologische 
Structuur (SES) ongeacht de groenbalans, en/of als er sprake is van het vellen van 
monumentaal houtopstand. Het college maakt in deze gevallen een zorgvuldige 
afweging tussen behoud, herplant of financiële compensatie. Het college mandateert in 
het geval van een neutrale of positieve groenbalans, het niet vellen van een 
monumentale houtopstand en/of het niet vellen van een houtopstand in de SES de 
teamleider VTH tot het vaststellen van de BEA. De door het college vastgestelde BEA 
geldt als motivatie voor het verlenen van een omgevingsvergunning, activiteit vellen van 
een houtopstand. Alle door het college vastgestelde BEA’s worden ter kennisname aan 
de raad aangeboden. Een inventarisatie van het aanwezige groen maakt deel uit van de 
BEA. Wanneer (potentieel) monumentale bomen binnen het omkaderde gebied aanwezig 
zijn, moeten deze apart worden vermeld. Ook bij ruimtelijke ontwikkelingen moet 
onderzocht worden of er alternatieven voor de kap zijn en of die goed zijn onderzocht. 
 
Een ruimtelijke ontwikkeling is een grootschalige of kleinschalige activiteit, zoals   
aanleg van wegen, bedrijventerreinen, havens of woonwijken. Een ruimtelijke 
ontwikkeling gaat doorgaans om (ingrijpende) veranderingen die leiden tot een 
functieverandering waardoor er een uiterlijke (blijvende) verandering van het gebied 
optreedt. Bij ruimtelijke ontwikkelingen komt het voor dat binnen een plangebied alle 
bomen moeten wijken. Het gaat hierbij om (bos)percelen waar veel bomen en andere 
houtopstand staan waarbij het erg lastig is om iedere individuele boom of    
houtopstand in te meten. 
In een dergelijk geval is het mogelijk om een omgevingsvergunning activiteit vellen van 
een houtopstand aan te vragen (= eigenlijk kapvergunning) voor   het betreffende 
gebied waarbinnen de bomen en of houtopstand gekapt moeten worden. 
 
Bij een dringende reden gaat het om bouwplannen of ruimtelijke ontwikkelingen op 
verschillende niveaus. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in een algemeen  belang 
wanneer het gaat om overheidsprojecten of projectontwikkelaarprojecten en persoonlijk 
belang in het geval van bijvoorbeeld een bouwaanvraag of rendementsverlies 
energieopwekkers door particulieren. 
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Herplantplicht 
Voor iedere gevelde houtopstand legt het college een herplantplicht op voor een nieuwe 
houtopstand. Het college kan eisen stellen met betrekking tot de boomsoort (type), de 
plantmaat, de plantdatum en het aantal te herplanten bomen. In principe geldt dat voor 
iedere te kappen boom een nieuwe boom wordt geplant. In een aantal gevallen kan hier 
van afgeweken worden. Bij het uitvoeren van onderhoudsmaatregelen zoals dunnen is 
het niet gewenst om tot herplant over te gaan. Uitgangspunt van het 
bomenstructuurplan is kwaliteit in plaats van kwantiteit. Liever één boom op een goede 
standplaats dan twee bomen op een matige standplaats.  
 
Financiële compensatie 
Indien vanwege een ruimtelijke ontwikkeling de houtopstand volgens een door het 
college vastgestelde BEA afneemt, legt het college een financiële compensatie op.  
De waarde van een te vellen boom is vastgesteld aan de hand van de plantkosten en 
eenjarige beheerkosten. Hierbij wordt rekening gehouden met onder andere de locatie 
in de stad, de status van de boom, de aanlegkosten en de beheerkosten.  
De aanvrager van de omgevingsvergunning ‘vellen van een houtopstand’ stort de 
financiële compensatie in het groencompensatiefonds. De volgende tarieven worden 
gehanteerd per afname van een vergunningsplichtige boom: 
 
Categorie 
 

Boom Compensatie          
(€) 

1 Monumentaal (ongeacht locatie) 37.500 
2 Potentieel monumentaal (ongeacht locatie) 22.500 
3 Binnenstad, inclusief Diepenring 22.500 
4 Buiten Diepenring 7.500 

 
De financiële compensatie voor te vellen hakhout, bosplantsoen en (lint)begroeiing met 
een minimale oppervlakte van 100 m2 en een natuurlijke groeihoogte van > 2 meter, 
bedraagt € 42,50 per m2.  

3.2.3 BOMENSTRUCTUURVISIE ‘STERKE STAMMEN’  
In 2014 is de bomenstructuurvisie door de gemeenteraad van Groningen vastgesteld. 
Een van de groene ambities in Groningen is het optimaal inpassen van bomen in de 
openbare ruimte. In de bomenstructuurvisie staat hoe de gemeente Groningen tot 2024 
met bomen in de stad wil omgaan en de manier waarop bewoners daarbij betrokken 
worden. De bomen in Groningen zijn te verdelen in een bomenhoofdstructuur; de voor 
het stadsaanzicht beeldbepalende bomen. Deze staan bijvoorbeeld langs belangrijke 
historische routes of waterwegen. De bomenneven-structuur ligt in de woonwijken.  
Hier krijgen bewoners gelegenheid mee te beslissen over locatie, soort en het aantal 
bomen in hun leefomgeving. In de bomenstructuurvisie staat het streven naar een 
compleet bomenbestand centraal, waarbij bomen op de juiste plekken worden 
aangeplant en de kans krijgen om oud te worden. Het aanplanten van verschillende 
boomsoorten moet het bomenbestand minder kwetsbaar maken voor ziekten en 
insectenplagen. Bomen verbeteren de milieukwaliteit en de dragen bij aan de natuur     
in de stad en veraangenamen het leefklimaat.  
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3.2.4 GROENSTRUCTUURVISIE ‘GROENE PEPERS’  
Groen is belangrijk voor ondersteuning van stedenbouwkundige structuren en 
groenareaal is in de stad onmisbaar voor de ecologie, leefbaarheid, vermindering van 
fijnstof en voor de tempering van de opwarming van de stad. Als er groenareaal in de 
basisgroenstructuur door een ruimtelijke ontwikkeling gekapt worden, moeten deze 
volgens het groenstructuurplan 1 op 1 binnen de grens van het project    
gecompenseerd worden. Is dit in het project niet mogelijk dan bestaat de verplichting in 
de nabijheid een herplantlocatie vast te leggen.  
 
 

3.3 WERKING GEMEENTELIJK BELEID 
 
Het gehele plangebied valt onder het gemeentelijk bomenbeleid (APVG 2017). In dit 
kader is deze bomennotitie (als voorloper van de BEA, Bomen Effect Analyse) opgesteld.  
In de BEA dienen volgens de ‘Beleidsregels APVG Vellen van een houtopstand’ 
onderstaande onderdelen te worden opgenomen.  

- Het aantal bomen en de oppervlakte houtopstand;  
- Boomsoort (Nederlandse en wetenschappelijke naam);  
- Diameter van de stam en kroonprojectie van de boom;  
- Schaalvaste tekening met ingemeten bomen (met weergave van de 

kroonprojectie)  
- Unieke boomnummering;  
- Staat de boom in de basisgroenstructuur, bomenhoofdstructuur of stedelijke 

ecologische structuur;  
- Verplantbaarheid (nader onderzoek wortelpakket, ligging kabels en leidingen, 

transport mogelijkheden, nieuwe locatie);  
- Kwaliteit/toekomstverwachting van de boom;  
- Mate van wortelopdruk;  
- Bijzondere karakteristiek van de boom (meerstammig, leiboom, knotboom, 

gedenkboom e.d.);  
- Of het een (potentiële) monumentale boom is; 
- Herplant in het projectgebied of in de directe omgeving (straal 500 meter) van 

het projectgebied;  
- Welke alternatieven onderzocht zijn;  
- Motivering kap van de bomen;  
- Tekening met daarop de beschermingsmaatregelen voor de te handhaven 

bomen;  
- De hoogte van de eventuele financiële compensatie; 
- Eventuele bijzonderheden. 
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4 ONDERZOEKSRESULTATEN 
 

4.1  VOORZIENE WERKZAAMHEDEN 
 

Onderstaand wordt een omschrijving van de voorziene werkzaamheden in hoofdlijnen 
gegeven.  

 Het uitgangspunt is de kades zo min mogelijk aan te raken en zelfs de 
oorspronkelijke nu verborgen lijnen weer zichtbaar te maken. Vanwege de 
optimale doorvaarthoogte en inpassing is de Kattenbrug zo slank mogelijk 
gedetailleerd. Daarnaast worden daardoor de monumentale kades zo min 
mogelijk aangetast 

 De zone tussen historische en recente kadelijn wordt ingericht als verblijfsplek 
met stadsnatuur aan het water. De bomen die nu op de hoge kade staan worden 
vervangen en/of verschoven naar de westelijke zijde van de historische kadelijn 
zodat ze op de stoep op de hoge kade staan en een continue lijn vormen met de 
bomenstructuur langs de Diepenring. Om de historische kadelijn weer te 
voorschijn te laten komen en om een nieuwe verblijfsplek aan het water te 
maken wordt de kade in de zone tussen het water en de historische kadelijn 
verlaagd. Met een hellingbaan en een trap is de verlaagde kade te bereiken.  

 Aan beide kades geeft het verschuiven van de doorgaande bomenstructuur de 
mogelijkheid om een nieuwe structuur van kleinere bomen te introduceren die 
meer aansluit bij het kleinschalig gebruik van de kades en het water. Op de hoge 
kades wordt aan beide zijden een bestrating van granietkeien toegepast.  De 
verlaagde kade wordt met eenzelfde klinker bestraat als de nieuwe kademuur. 
Aan de oostelijke kade is nog de historische kademuur zichtbaar die volledig 
intact wordt gehouden. Hier komen de parkeerplaatsen te vervallen waardoor 
ruimte ontstaat voor aanvullende invulling van de bovenkade. Al naar gelang de 
behoefte kunnen hier terrassen voor kleinschalige horeca worden gemaakt. De 
verharding van granietkeien wordt hier op drie wijzen toegepast, als gesloten 
verharding met ronde koppen, als gesloten verharding met gezaagde vlakken   
en als open verharding met brede grasvoegen. De vlak gezaagde keien zorgen 
voor een prettige toegankelijkheid voor rolstoelen en kinderwagens, de 
grasvoegen zorgen voor het geleidelijk in de verharding wegzijgen van 
regenwater. Op de kade kaderen plantvakken de ruimtes onderling en zorgen   
zo voor ruimtelijke geleding met groene kamers. Langs de kade liggen op een 
aantal plekken houten vlonders die ook hier contact met het water mogelijk 
maken. 

Op de volgende pagina is in afbeelding 5 de ontwerptekening opgenomen.  
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Afbeelding 8 Ontwerptekening 

 

4.2 BOVENGRONDS ONDERZOEK 
 

Op 31 oktober 2018 zijn de bomen geïnspecteerd, waarbij een boomveiligheidscontrole 
en een opname van de onderhoudstoestand uitgevoerd, aangevuld met een 
conditiebepaling en een inschatting van de restlevensduur van de bomen. In bijlage 1 
zijn de uitkomsten per boom weergegeven en in bijlage 2 is deze op tekening 
weergegeven. In bijlage 3 is de toekomstverwachting van de bomen op kaart 
weergegeven. 

In onderstaande tabel zijn de bevindingen van de visuele inspectie van de bomen 
samengevat weergegeven: 

 Er zijn zes groeiplaatsen langs de noordzijde van het Gedempte Kattendiep (tussen 
de hoofdrijbaan en parallelweg) opgenomen. De boomstructuur loopt door naar het 
westen. Deze bomen zijn vanwege een ander project reeds verwijderd. Zoals reeds 
eerder aangegeven gaan we voor de huidige aanvraag ervan uit dat als bomen door 
het plan van de Kattenbrug niet kunnen terugkomen op de aanwezige groeiplaats   
er binnen het plan van de Kattenbrug voor compensatie wordt gezorgd.  

 Er zijn zes lindebomen (Tilia x europaea Pallida) langs de zuidzijde van het 
Gedempte Kattendiep (tussen de hoofdrijbaan en parallelweg) opgenomen. De 
boomstructuur loopt door naar het westen. De bomen hebben een boomhoogte    
van 9-12 meter en een stamdiameter van 18-19 cm en een voldoende conditie.  
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 Langs de westzijde van het Schuitendiep staan tussen de kade en de rijbaan acht 
lindebomen (Tilia x europaea). De bomen hebben over algemeen een boomhoogte 
van 12-15 meter en een stamdiameter van circa 25-35 cm (één boom van 15 cm) en 
een voldoende conditie (twee bomen hebben een matige conditie.  

 Langs de oostzijde van het Schuitendiep zijn tussen de kade en de rijbaan zestien 
lindebomen (15 stuks Tilia x europaea en 1 stuks Tilia cordata) opgenomen. De 
boomstructuur loopt door naar het noorden. De bomen hebben een wisselende 
boomhoogte van 6-18 meter (drie bomen 6-9 meter, vijf bomen 9-12 meter, vijf 
bomen van 12-15 meter, drie bomen van 15-18 meter) en een stamdiameter van 
gemiddeld circa 25 - 40 cm (en zeven bomen van 13-18 cm en één boom van 55 
cm). Tien bomen hebben een voldoende conditie en zes bomen hebben een matige 
conditie. 

In hoofdstuk 5 wordt deze beschrijving per deelgebied gekoppeld aan de conclusie en  
het advies. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

5.1 ALGEMEEN 
 

De toekomstverwachting hangt nauw samen met de conditie van de boom. In het 
algemeen kan gesteld worden dat bomen met een goede conditie een 
toekomstverwachting hebben van > 15 jaar, redelijk 10-15 jaar, matig 5-10 jaar en 
bomen met een slechte conditie < 5 jaar. Hierbij spelen de aanwezigheid van ziekten, de 
mate van aantasting en de standplaats ook een bepalende rol waardoor een afwijking in 
bovenstaande kan optreden. Per locatie zijn de conclusies alsvolgt: 

 Langs de noordzijde van het Gedempte Kattendiep zijn zes ‘groeiplaatsen’ 
opgenomen. Deze bomen zijn vanwege een ander project reeds verwijderd. Zoals 
reeds eerder aangegeven gaan we voor de huidige aanvraag ervan uit dat als bomen 
door het plan van de Kattenbrug niet kunnen terugkomen op de aanwezige 
groeiplaats er binnen het plan van de Kattenbrug voor compensatie wordt gezorgd. 
Concreet gaat dit op voor  twee bomen. 

 Langs de zuidzijde van het Gedempte Kattendiep zijn zes lindebomen opgenomen. 
De toekomstverwachting van deze bomen is meer dan 10 jaar. Er zijn geen bomen 
als (potentieel) monumentaal opgenomen. Deze bomen zijn visueel als goed 
verplantbaar aangemerkt. 

 Langs de westzijde van het Schuitendiep staan acht lindebomen (Tilia x europaea). 
De toekomstverwachting van de bomen met een voldoende conditie is meer dan 10 
jaar (zes bomen) en de twee bomen met een matige conditie hebben een 
toekomstverwachting van minder dan 10 jaar. Vijf bomen zijn als potentieel 
monumentaal aangemerkt. Vier bomen zijn visueel als goed verplantbaar 
aangemerkt. 

 Langs de oostzijde van het Schuitendiep zijn zestien lindebomen opgenomen. De 
toekomstverwachting van de bomen met een voldoende conditie is meer dan 10 jaar 
(tien bomen) en de zes bomen met een matige conditie hebben een 
toekomstverwachting van minder dan 10 jaar. Drie bomen zijn als potentieel 
monumentaal aangemerkt. Eén boom is visueel als goed verplantbaar aangemerkt. 

In bovenstaand overzicht zijn enkele bomen visueel als goed verplantbaar aangemerkt. 
Nader onderzoek op het gebied van ondergrondse groeiplaats, kwaliteit van de 
beworteling en ligging kabels en leidingen (in relatie tot de te vormen kluit) is nodig   
om te beoordelen of de bomen daadwerkelijk te verplanten zijn. De uitkomsten    
hiervan zijn verderop opgenomen in paragraaf 5.2. 
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In onderstaande tabellen zijn per locatie de resultaten van het onderzoek verwoordt 
naar conclusies en aanbevelingen. 

Locatie Conclusie en aanbevelingen 
Noordzijde Gedempte 
Kattendiep 

Zoals reeds eerder vermeld zijn deze bomen 
vanwege een ander project reeds verwijderd. In 
verband met een ruimere bochtstraal kan boom 
237201 niet behouden blijven. Evenzo kan boom 
237197 voor de voorziene inrit naar de 
parkeergarage onder het voormalige Casino niet 
behouden blijven. Aanpassing door een andere 
ligging en/of oppervlakkiger en een andere opbouw 
constructie rijbaan is niet mogelijk en daarmee is 
boombehoud niet mogelijk. 

Zuidzijde Gedempte 
Kattendiep 

In verband met een ruimere bochtstraal kan boom 
237202 niet behouden blijven. Aanpassing door een 
andere ligging en/of oppervlakkiger en een andere 
opbouw constructie rijbaan is niet mogelijk en 
daarmee is boombehoud niet mogelijk. Deze boom 
is visueel als verplantbaar aangemerkt. 

Westzijde Schuitendiep Op de huidige plaats van de zes bomen wordt de 
kade aangepast en verlaagd. Deze bomen  (237724 
tot en met 237729) kunnen niet behouden blijven. 
Aanpassing van het ontwerp is niet mogelijk.  Vier 
van de zes bomen zijn visueel als verplantbaar 
aangemerkt. Vijf van de zes bomen zijn potentieel 
monumentale bomen. 
 
Om procedurele redenen wordt er vooreerst vanuit 
gegaan dat het terras van het pannenkoekenschip 
(met daarop de twee lindebomen ) behouden blijft. 
Echter omdat in deze BEA het ‘worst case scenario’ 
wordt voorgesteld, wordt er vanuit gegaan dat deze 
bomen (237730 en 237731) niet behouden kunnen 
blijven (vanwege de aanzet van de brug en het 
verdwijnen van deze groeiplaatsen). Geen van deze 
bomen is als visueel verplantbaar aangemerkt 
(vanwege verminderde toekomstverwachting en 
matige kroonopbouw).  
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Locatie Conclusie en aanbevelingen 
Oostzijde Schuitendiep Langs de kade staan zestien bomen. Twaalf bomen 

kunnen niet op de huidige plaats behouden blijven 
(31161, 31167 tot en met 31177). Vijf bomen als 
gevolg van aanleg van de brug en zeven als gevolg 
van het opnieuw inrichten van het gebied. Vijf van 
deze bomen hebben een verminderde 
toekomstverwachting en van de twaalf bomen zijn 
twee bomen potentieel monumentaal. Van de twaalf 
niet te behouden bomen is één boom visueel als 
verplantbaar beoordeeld. De overige bomen zijn niet 
als visueel verplantbaar aangemerkt (vanwege 
verminderde toekomstverwachting en matige 
kroonopbouw). 
Eén van de vier te behouden bomen heeft een 
verminderde toekomstverwachting. Het advies is om 
vanuit de werkzaamheden in het project in 
combinatie met een boomtechnische invalshoek 
deze boom te  vervangen. 

 

In totaal kunnen 23 bomen vanwege de beschreven werkzaamheden en één boom vanuit 
de combinatie project / toekomstverwachting niet behouden blijven. In bijlage 4 zijn de 
voorziene maatregelen per boom op tekening weergegeven. Van de 24 bomen zijn 
zeven bomen potentieel monumentaal, zijn zes bomen visueel als verplantbaar 
aangemerkt en zijn vijftien bomen vanwege hun stamdiameter vergunningsplichtig.    
Op dit moment wordt geadviseerd om de te verplanten bomen direct op de goede  
definitieve plantplaats te planten (en tijdens de uitvoering te beschermen). De nieuwe 
groeiplaatsen dienen op basis van de specifieke voorziene bomen in combinatie met het 
ontwerp (omstandigheden) verder te worden uitgewerkt.  

We adviseren daarnaast de volgende aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met de 
volgende randvoorwaarden: 

 Plaatsen van vaste bouwhekken (van minimaal 2 meter hoog) rondom kroon- 
projectie (+2 meter) van de te behouden bomen (inclusief de verplante bomen). 

 Geen bemaling zonder onderzoek naar negatieve gevolgen voor de bomen. 
 Geen opslag en transport van materiaal, materieel en dergelijke onder 
kroonprojectie (+2 meter).  

 Het in het bestek opnemen van een schadebeding, waarbij de schade aan bomen 
wordt bepaald conform de NVTB richtlijnen. 

Tenslotte dient in het werk aandacht te zijn voor de omgang met en bescherming van 
bomen. Vastgelegd dient te worden hoe hiermee omgegaan dient te worden. In 
bijlage 5 is hiervoor de uitgave van Stadswerk “Boombescherming op bouwlocaties” 
opgenomen. De publicatie dient als leidend opgenomen te worden in de uitvoering  
van de werkzaamheden.  
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5.2 VERPLANTBAARHEID 

Gezien de goede visuele verplantbaarheid van zes van de te verwijderen bomen is 
hier op 14 december 2018 een nader verplantbaarheidonderzoek naar uitgevoerd. 
Het betreft de volgende bomen met de bijbehorende resultaten, conclusies en 
aanbevelingen: 
 
Locatie Conclusie en aanbevelingen 
Zuidzijde Gedempte 
Kattendiep (boom 237202) 

Volgens de uitgevoerde KLIC melding liggen er geen 
kabels en leidingen in de directe nabijheid. Het riool 
aan de noordzijde ligt waarschijnlijker dieper dan de 
kluit. De linde heeft een stamdiameter van 20 cm. 
Een eventueel te verplanten kluit van 1,80-2,00 
meter wordt voorzien. Ondergronds onderzoek (op 
0,90 meter uit het hart van de boom) heeft 
aangetoond dat de boom is geplant in grove 
lavabrokken. Een mooi groeimedium, maar slecht 
voor de verplantbaarheid. Er is door de grove 
brokken namelijk geen goede kluit te maken. Dit is 
essentieel voor een verplanting. Het ondergronds 
onderzoek geeft voor deze boom een negatief 
resultaat. Het verplanten van deze boom wordt 
daarom afgeraden. 

Westzijde Schuitendiep 
(boom 237724 tot en met 
237727) 

Volgens de uitgevoerde KLIC melding liggen er langs 
de kademuur enkele minder essentiële kabels en 
leidingen in de directe nabijheid. Deze kabels 
betreffen kleinere data- en laagspanningskabels. 
Ogenschijnlijk een niet onoverkomelijk probleem. De 
lindes staan met hart van de boom op circa 1,20 
meter uit de verhardingskant van de kademuur. De 
bomen hebben een stamdiameter van circa 30-35 
cm. Een eventueel te verplanten kluit van 2,40-3,00 
meter wordt voorzien. Steekproefsgewijs 
ondergronds onderzoek op 2 plaatsen (op 1,10 tot 
1,50 meter uit het hart van de bomen) heeft 
aangetoond dat de boom een slechte groeiplaats 
heeft.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Bomen Effect Analyse Kattendiep Groningen  december 2018                    25 

Locatie Conclusie en aanbevelingen 
Westzijde Schuitendiep 
(boom 237724 tot en met 
237727) vervolg 

Direct onder de klinkerverharding ligt een intensieve 
mat van fijne beworteling. Deze veroorzaakt ook 
zichtbaar grootschalige wortelopdruk van de klinkers 
in het voetpad. Op 20-30 cm -/- maaiveld is puin 
aangetroffen met enige voeding (organische stof) 
voor de wortels. Daarom bevindt zich ook hier enige 
grovere beworteling (circa Ø 2 cm). Het overige 
profiel bestaat uit humusarm tot humusloos fijn 
(geel) zand. Een slechte groeiplaats die zorgt voor 
een zeer verspreide ligging van de wortels. Door de 
verspreide ligging is ook hier geen goede kluit te 
maken. Dit is essentieel voor een verplanting. Het 
ondergronds onderzoek geeft voor deze bomen een 
negatief resultaat. Het verplanten van deze bomen 
wordt daarom afgeraden. 

Oostzijde Schuitendiep 
(boom 31172) 

Volgens de uitgevoerde KLIC melding liggen er geen 
kabels en leidingen in de directe nabijheid. De linde 
heeft een stamdiameter van 25 cm. De linde staat 
met hart van de boom op circa 1,25 meter uit de 
verhardingskant van de kademuur. Een eventueel te 
verplanten kluit van 2,00-2,20 meter wordt 
voorzien. Ondergronds onderzoek (op 1,00 meter uit 
het hart van de boom) heeft aangetoond dat de 
boom is geplant in humeuze tot matig humeuze 
lemige matig grof zand. Tot 0,50 meter -/- 
maaiveld is intensieve fijne en grovere beworteling 
(< Ø 2 cm) aangetroffen. Daaronder is tussen 0,50 - 
0,80 meter -/- maaiveld extensievere (en fijnere) 
beworteling aangetroffen. Hier is een goede te 
verplanten kluit van te maken. Het ondergronds 
onderzoek geeft voor deze boom een positief 
resultaat. Het verplanten van deze boom wordt 
daarom aangeraden. 
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6 COMPENSATIE 
 

In totaal dienen vanwege de beschreven werkzaamheden 24 bomen te worden 
verwijderd. Van deze bomen is (vanwege de stamdiameter) voor zeven bomen geen 
kapvergunning noodzakelijk (en daarbij formeel geen compensatie). In het saldo zijn 
deze bomen overigens vooreerst wel meegenomen. Het ontwerp voorziet in de aanplant 
van 28 bomen, namelijk elf meerstammige bomen (bomen van de 3e grootte, lengtemaat 
300/400 cm) en zeventien bomen (bomen van de eerste grootte, minimaal stamomvang 
35-40 cm). Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat de goed te verplanten lindeboom 
(boom 31172 aan het Schuitendiep oostzijde) hiervoor gebruikt kunnen worden.  
 

Bij de aanplant van de nieuwe bomen dient er in de verdere planvorming voldoende 
aandacht te worden besteed aan de inrichting van de (ondergrondse) plantplaatsen. 
Deze dienen dusdanig te worden vormgegeven dat de bomen voldoende groeiruimte 
krijgen om uit te kunnen groeien tot gezonde bomen. 

In onderstaande tabel is de bomenbalans opgenomen: 

Project Bomen 

  Bij Af Saldo 

Kattendiep 28 24 +4 
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Op basis van voorgaande wordt voor de volgende bomen een kapvergunning 
aangevraagd: 

Locatie Niet te 
behouden 

Visueel 
verplantbaar 

Kapvergunnings-
plichtig 

Aanvraag 
kapvergunning 

Kattendiep, 
noordzijde 

2 groeiplaatsen niet meer 
aanwezig 

reeds vergund geen 

Kattendiep, 
zuidzijde 

1 boom 1 boom geen bomen geen 

Schuitendiep, 
westzijde 

8 bomen 4 bomen 7 bomen 7 bomen te 
verwijderen 

Schuitendiep, 
oostzijde 

13 bomen 1 boom 8 bomen 7 bomen te 
verwijderen en 1 
boom te 
verplanten 

Totaal 24 bomen 6 bomen 15 bomen 14 bomen te 
verwijderen en 1 
boom te 
verplanten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


