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Ontoelaatbaar geachte beplanting
Hoewel in Nederland de tuinverenigingen niet
allemaal
over
hetzelfde
tuinreglement
beschikken, komt wel in ieder tuinreglement
een vast onderdeel aan de orde en dat is een
opsomming van niet toelaatbaar geachte
beplantingen. Hoewel ook deze opsomming niet
overal gelijk is worden bomen zoals populieren,
wilgen, vlierstruiken, berken, elzen of een
kastanje in het algemeen gezien als ongewenst
op een tuincomplex en worden daarom ook door
de tuinverenigingen ontoelaatbaar geacht. Het
tuinreglement
van
Volkstuindersvereniging
Mariahoeve is op dit onderdeel dan ook niet
uitzonderlijk.
Belangrijk is om niet alleen te constateren dat
de genoemde bomen ongewenst zijn maar ook te
weten waarom dat zo is.
Als voorbeeld trekken bepaalde soorten bomen
dermate veel vocht uit de grond waardoor
andere beplanting, op eigen tuin of op een
naastgelegen tuin, onvoldoende vocht krijgt.
Andere
boomsoorten
hebben
weer
de
eigenschap
te
beschikken
over
een
snelgroeiende wortelstructuur die leidingen,
kabels, rioleringen of slootbeschoeiingen, op de
eigen tuin of op de nabijgelegen tuin,
genadeloos kunnen beschadigen.
Een dergelijke boom komt in de vrije natuur
goed tot zijn recht, maar niet op de relatief
kleine oppervlakte van een individuele volkstuin.
Een ander voorbeeld is een kastanje die wel 30
mtr. hoog kan worden of een zwarte els die als
een zaadje begint -zaden uit de omgeving- en
bij het niet tijdig opmerken supersnel kunnen
uitgroeien tot een snel (70 tot 100 cm per
jaar!) groeiende boom.
In de praktijk gaan sommige bomen juist
groeien op plekken waar er minder onderhoud
wordt gepleegd op de tuin. Als voorbeeld het
uiterste randje langs een sloot of op een

tuingrens. Op plekken waar geregeld wordt
gemaaid, geschoffeld of gewied krijgen de
zaden minder kans om te gaan groeien.
Ieder lid is verplicht zijn/haar tuin vanaf het
begin in goede staat te houden. Het zal
duidelijk zijn dat als men bij het ontdekken van
de groei van ondermeer een zwarte els op de
eigen tuin er adequaat moet worden ingegrepen
om escalatie te voorkomen.
Verantwoordelijkheid van een tuinlid
Een tuinlid is (financieel) verantwoordelijk voor
alle op zijn/haar tuin aanwezige bomen en
overige beplanting. Een uitzondering hierop zijn
de bomen op het Kraaienpad welke deel uit
maken van de windsingel. Deze bomen zijn
eigendom van de gemeente. Bomen die zich op
het algemene gedeelte van het complex
bevinden zijn (in het algemeen) eveneens
eigendom van de gemeente.
Windsingel
We kennen allemaal de voorbeelden van
boerderijen die in een open landschap liggen en
worden omringd door bomen (een “windsingel”)
welke de boerderij beschutting bieden tegen
wind en regen.
Ook ons tuincomplex wordt, aan drie zijden,
omringd door een windsingel. De windsingel
(geen eigendom van de vereniging) bestaat
overwegend uit zwarte elzen. Het gebruik van
zwarte elzen voor windsingels is een eeuwenoud
gebruik.
Verwijderen van bomen
Indien een tuinlid het noodzakelijk acht een
boom op zijn/haar tuin te verwijderen, te
verplaatsen of drastisch in te korten, dan dient
eerst te worden bepaald of hiervoor
toestemming van de gemeente nodig is.
Het maakt niet uit of de betreffende boom
door een vorig tuinlid is geplant, of dat het
tuinlid zelf de boom heeft geplant.
Indien de stam van de boom,
gemeten op 1.30 meter hoogte
een omtrek heeft van 30 cm of

meer, dan is altijd toestemming van de
gemeente vereist. Let wel: de gemeente Den
Haag en de gemeente Leidschendam-Voorburg
hanteren verschillende criteria.
Aanvragen kapvergunning
Het verkrijgen van eventuele toestemming
wordt verkregen na het aanvragen van een zgn.
kapvergunning. Een formulier hiervoor kan
worden aangevraagd bij de gemeente Den Haag
of Leidschendam-Voorburg, afhankelijk van het
grondgebied waarop wordt getuinierd.
Bij de aanvraag dienen 5 verschillende foto's
van de boom te worden bijgevoegd. De foto's
moeten minimaal het formaat 10 x 15 cm.
hebben en mogen niet ouder zijn dan 2
maanden. Minimaal 2 foto's moeten de boom in
zijn omgeving laten zien. Tevens dient een
situatieschets van de boom en de plek waar hij
staat te worden ingeleverd.
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Het aanvragen van een kapvergunning kost ca.
€ 35,- ook al wordt de vergunning niet verleend.
Als de gemeente toestemming verleent dan kan
de gemeente hieraan voorwaarden verbinden,
zoals:
- u een boom moet herplanten
- u een bedrag moet storten in het
Bomenfonds.
- het kappen van de boom strijdig is met de
Flora en Fauna wet. De Flora en Fauna wet
beschermt bepaalde plant- en diersoorten.
Denkt u bijvoorbeeld aan broedende vogels
en slaapplaatsen van vleermuizen. U mag in
dat geval niet kappen tot u een geldige
ontheffing heeft van de Flora en Faunawet.
- u een boom zou willen kappen tussen 1 april
en 1 september. U mag in die periode geen
gebruikmaken van de vergunning.
- u de stam en de wortels uit de bodem wilt
verwijderen (rooien). Dat mag pas als u ook
een geldige bouwvergunning heeft (indien
van toepassing).

7.

Zorg ervoor dat de “ontoelaatbaar geachte
bomen” niet de kans krijgen om op uw tuin
te gaan groeien.
Mocht er toch een dergelijke ongewenste
boom op uw tuin aanwezig zijn, haal deze
weg voordat de boom zo groot is geworden
dat er een kapvergunning voor nodig is.
De wortelgroei, inclusief de schade die
deze kan aanrichten, gaat ook door als u de
boom kort houdt.
Indien het aanvragen van een kapvergunning
nodig is meld dit eerst aan het bestuur van
de vereniging. Mogelijk dat er meerdere
leden zijn die een boom verwijderd willen
hebben en kan er één kapvergunning worden
aangevraagd voor meerdere bomen. Dat
scheelt weer in de kosten.
Blijf van de bomen die van de gemeente zijn
af!
Door het illegaal kappen van een boom loopt
u het risico een forse boete op te lopen
(kan oplopen tot duizenden euro’s of
gevangenisstraf!)
Zijn er nog vragen? Het bestuur is graag
bereid u te (laten) adviseren.
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