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De groen- of madelanden  
De beekdalen werden gebruikt als wei- en hooiland. Ze werden van de es en het dorp gescheiden door 
houtwallen die parallel aan de beek liepen. Daarnaast werden dwars op deze richting houtwallen 
aangelegd om de verschillende kavels in het beekdal van elkaar te scheiden. Deze liepen niet door tot 
onder in het dal want in het laagste delen was het graven van een sloot meestal voldoende als veekering. 
Direct langs de beek is de openheid kenmerkend, wat hoger in het dal is sprake van verdichting en 
richtinggevende beplanting, loodrecht op de beek. Meestal werden hiervoor elzen gebruikt. Een mooi 
voorbeeld hiervan is te vinden aan de Lageweg in Zuidlaren. 
 
De heidevelden 
De boeren gebruikten de heidevelden om hun schapen op te weiden. Door intensieve beweiding 
besloegen de heidevelden een groot deel van het totale areaal. Rond 1830 bestond bijna driekwart van de 
gronden uit heide of veengebied.  
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In een klassiek esdorpenlandschap komen de volgende onderdelen voor: 

 
Het dorp 
Halverwege de Middeleeuwen ontwikkelde zich op de hogere zandgronden het landbouwsysteem waarbij 
de escultuur centraal stond. Dit resulteerde in het esdorpenlandschap dat tot aan het begin van de vorige 
eeuw bepalend was voor het Drents zandgebied. Een esdorp is een groep, ogenschijnlijk ordeloos 
gegroepeerde boerderijen, die soms dicht bijeen staan, maar ook wel tientallen meters uit elkaar kunnen 
liggen. Tussen de boerderijen komen op enkele plaatsen open ruimten voor die brinken worden genoemd. 
Een opvallend kenmerk van veel esdorpen is het wegenstelsel dat vanuit één centrale plek in 
verschillende richtingen uitwaaiert. Langs de randen van het dorp lagen de goorns. Dit zijn kleine met 
houtwallen omzoomde akkertjes. In de dorpen komen van oudsher veel eiken voor. Als erfbeplanting 
werd veel eik, (lei-)linde en meidoorn gebruikt.   
 
De brink 
De opbouw van de dorpen varieert maar er is bijna altijd een brink aanwezig. Dit is een 
gemeenschappelijke ruimte, die oorspronkelijk aan de rand van het dorp was gelegen. Deze brinken lagen 
aan de beekdalzijde van het dorp. De brinken werden gebruikt om koeien en schapen in te scharen 
voordat ze naar de graasgebieden of potstal werden gebracht. Daarnaast werd de brink gebruikt voor het 
vormen van een watervoorraad in de daarvoor bestemde dobbe. Ook werd deze plek gebruikt als 
vergaderplaats voor de boermarke, als werkruimte voor bijvoorbeeld het zagen van bomen in de daarvoor 
bestemde zaagkuilen en als trefpunt voor de dorpsbewoners. Beplanting van de brinken was nodig voor 
de productie van (eiken)hout, eikels en strooisel voor de potstal. Ook zorgde de beplanting van de brinken 
voor een geschikter microklimaat. Op de brinken werden met name eiken geplant maar het was ook niet 
ongebruikelijk om één of twee kastanje te planten op de hoekpunten of langs de zijden van de brink. 
Volgens een oude volkswijsheid hadden deze een bezwerende invloed op ronddolende geesten.  
 
De (schaaps-)dreven 
Vanuit het dorp waaierden wegen uit naar de heide waar de schapen werden geweid en de groen- of 
madelanden waar de koeien werden geweid. Om mest te verzamelen werd het vee ’s nachts op de potstal 
gezet. De dreven werden daardoor dagelijks intensief gebruikt. In vroeger tijden was het niet 
ongebruikelijk om wegbermen te beplanten met fruitbomen. 
 
De es 
De boeren in het dorp ontgonnen gezamenlijk één akkercomplex op hoger gelegen gronden, grenzend aan 
het dorp. Dit is de es. De coöperatie van boeren die deze gronden ontgint heet de boermarke. De 
buitenrand van de es was ingeplant met houtwallen of singels om vee van de akkers te weren. Dit is de 
zogenaamde wildwal. De akkers zelf hadden vaak een bolle ligging als gevolg van jarenlange bemesting. 
De wegen over de es bleven op de oorspronkelijk hoogte liggen waardoor deze nu relatief laag in het 
landschap liggen. Bebouwing en opgaande beplanting kwamen niet voor op deze essen en ze werden dan 
ook gekenmerkt door een grote openheid.   
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5 Aanbevelingen 

Met de voor u liggende module Basis is vastgelegd wat het beleid is met betrekking tot bomen in de 
gemeente Tynaarlo. Geen enkel beleidsstuk staat echter op zichzelf. Hieronder vindt u een aantal 
aanbevelingen om het boombeleid beter aan te laten sluiten op andere beleidsvelden.  
 
Landschapsontwikkelingsplan  
De module Basis richt zich alleen op bomen. Uit de inventarisatie en visie blijkt hoe nauw de 
verwevenheid is tussen stedelijk en landelijk gebied. Hieraan ontleent de gemeente haar karakter. Het 
groene karakter is meer dan bomen alleen en het verdient aanbeveling om een 
Landschapsontwikkelingsplan (LOP) op te stellen waarin ook de andere groene elementen zoals 
houtwallen, bosjes, waterlopen en bermen worden behandeld en waarin sturing wordt gegeven aan de 
ontwikkeling daarvan. 
 
Bescherming monumentale bomen  
De kapverordening is recent aangepast en de module monumentale bomen is in ontwikkeling. Uit deze 
rapportage blijkt hoeveel waarde wordt gehecht aan oude structuren en monumentale bomen. Om deze 
bomen daadwerkelijk goed te beschermen is een beschermingsplan nodig waarin wordt vastgelegd hoe 
bomen worden beschermd. Vastlegging in een monumentale bomenlijst is hiervan een essentieel 
onderdeel. Daarnaast is het aanbevelenswaardig om een subsidieregeling te treffen voor de bomen die 
door de gemeente als monument worden bestempeld.  
 
Communicatie intern 
Beleid moet breed worden gedragen om te kunnen werken. In de gemeente Tynaarlo zijn meerdere 
disciplines werkzaam die direct of indirect te maken hebben met bomen. Voor projecten waarbij bomen 
betrokken zijn, moeten procedures worden opgesteld die de communicatieprocessen vastleggen en de 
afstemming tussen verschillende afdelingen vereenvoudigen en verbeteren.  
 
Communicatie extern  
Bewoners voelen zich vaak zeer betrokken bij de bomen in hun woonomgeving. Vooral wanneer ingrepen 
plaatsvinden zoals rooien of snoeien kan dit op weerstand stuiten. Daarnaast willen belangengroeperingen 
vaak op de hoogte worden gehouden van de plannen die de gemeente maakt. De module Basis is 
opgesteld met medewerking van enkele belangengroeperingen. Hieruit is gebleken dat dit diverse 
voordelen biedt. De gemeente kan van deze groeperingen veel te weten komen over de streek en hoe 
bomen leven onder de bevolking. Daarnaast kunnen de belangengroepen leren van de werkwijze van de 
gemeente en de afwegingen die moeten worden gemaakt alvorens een plan gereed is. Het verdient daarom 
aanbeveling om optimaal gebruik te maken van de moderne communicatiemiddelen om informatie te 
verstrekken aan burgers. Daarnaast kunnen belangengroeperingen vaker vooraan in een planproces 
worden betrokken.  
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E. Jonge bomen zijn de toekomst  
De gemeente Tynaarlo beseft dat de jonge bomen van nu de reuzen van de toekomst zijn. Jonge bomen 
worden daarom beheerd met het oog op deze toekomst. Met name in de beginjaren vindt een intensieve 
begeleiding plaats. Daarna wordt de boom ‘gevormd’ naar gelang zijn natuurlijke habitus en het 
eindbeeld dat de gemeente voor ogen heeft.  
 
Intensief beheer van bomen leidt tot gezonde en veilige bomen waarin later relatief weinig gedaan hoeft 
te worden. Onnodige grote ingrepen op latere leeftijd zijn dan niet nodig.  
 
F. Communicatie intern en extern 
De gemeente Tynaarlo gaat deskundig en zuinig om met haar bomen en straalt deze intentie uit naar 
anderen. In de eerste plaats communiceert de afdeling groen intensief met andere afdelingen binnen de 
gemeente Tynaarlo om zaken met betrekking tot bomen af te stemmen. Vergunningen, renovaties en 
reconstructies worden in samenspraak geregeld. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de 
bewustwording bij derden voor wat betreft de randvoorwaarden die nodig zijn voor de ontwikkeling van 
een goede, gezonde boom.  
Maatregelen met betrekking tot bomen, en met name die veel gevolgen hebben voor burgers, worden 
uitvoerig gecommuniceerd met de belanghebbenden. Het plaatselijke weekblad, de lokale tv, de website 
van de gemeente en huis-aan-huisbrieven worden aangewend om burgers op de hoogte te brengen van 
voorgenomen maatregelen. Wanneer boomstructuren worden vervangen, worden burgers altijd op de 
hoogte gebracht van het voorstel. Zij krijgen de gelegenheid om hierop te reageren. Een actieve inbreng 
van burgers hierin wordt zeker gewaardeerd en gestimuleerd. De gemeente houdt echter altijd het recht op 
de eindbeslissing omdat zij de vakkennis in huis heeft en verantwoordelijk is voor het eindresultaat.   
 
Communicatie maakt ambtenaren en burgers bewust van de waarde die de gemeente aan bomen hecht en 
wat er komt kijken bij goed boombeheer. Het belangrijkste is echter dat veel wederzijds begrip wordt 
gecreëerd. Daarnaast kan deze voorlichting ook bijdragen aan natuureducatie.   
 
 
4.4 Vervolgstappen  

Om de bovenstaande hoofdlijnen van beleid gestand te doen moeten de volgende onderwerpen worden 
uitgewerkt: 
- Bomenstructuurplan: een beleidsmatige module waarin wordt vastgelegd wat de status is van de 

verschillende boomstructuren in Tynaarlo, welke consequenties deze status heeft en hoe deze 
structuren worden vormgegeven. Omdat landschappelijke waarden in deze gemeente de drager zijn 
van het boombeleid, worden deze uitdrukkelijk vertaald in het bomenstructuurplan.  

- Kwaliteitshandboek: een technische module waarin wordt vastgelegd aan welke randvoorwaarden een 
groeiplaats moet voldoen om bomen in goede gezondheid een bepaalde leeftijd te laten bereiken.  

- Moederbestek bomen: een uitwerking waarbij in een aantal besteksposten wordt vastgelegd hoe 
nieuwe bomen, conform het kwaliteitshandboek, worden geplant en hoe ze worden beschermd door 
middel van een aantal bepalingen. Hierbij wordt de systematiek van KBB gebruikt.  

- Beheer- en werkplan bomen: een beheerplan waarin wordt vastgelegd hoe de bomen in hun 
verschillende stadia worden beheerd en wat daarvan de kosten zijn.  
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De ruime mogelijkheden van het hedendaagse sortiment worden ingezet om variatie aan te brengen, 
gebieden een eigen identiteit te geven en risico’s met betrekking tot ziekten en plagen te verminderen.  
Dit gebeurt echter wel met respect voor de landschappelijke waarden!  
 
Waar een boom of boomstructuur een duidelijke relatie heeft met het landschappelijk raamwerk worden 
zo veel mogelijk inheemse soorten toegepast die het landelijke karakter ondersteunen. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor het buitengebied en de hoofdstructuren. Bij de soortkeuze wordt rekening gehouden 
met het landschapstype waarin de boom wordt geplant om de karakteristieken van de verschillende 
landschappelijke eenheden te ondersteunen en een duidelijke identiteit te geven. In de beekdalen kan 
worden gekozen voor soorten van natte gronden, zoals zoete kersen, wilgen, elzen en essen. Op de hogere 
gronden kunnen soorten worden toegepast van droge, zandige gronden, zoals eiken, berken en acacia’s. In 
de landgoederenzone kan worden gekozen voor duurzame bomen met een statig karakter zoals linden, 
beuken en kastanjes. Binnen de verschillende landschapstypen wordt, waar mogelijk, variatie in sortiment 
aangebracht om variatie te vergroten, ecologische waarden optimaal te benutten en ziektegevoeligheid zo 
veel mogelijk te spreiden.  
 
Op plaatsen waar de relatie met het landschappelijk raamwerk minder duidelijk is, zoals in de 
woonwijken, wordt bewust gekozen voor een ruimer sortiment waarbij, naast inheemse soorten, ook 
cultivars en uitheemse soorten kunnen worden toegepast. Sier- en ecologische waarde spelen mee bij de 
keuze voor een bepaalde soort.  De stelregel moet zijn dat hoe dichter men zich bij het buitengebied 
bevindt, des te landschappelijker moet de beplanting worden.  
 
Voorop staat dat bij elke boom wordt beoordeeld of deze geschikt is voor de abiotische factoren op de 
betreffende standplaats. Alleen op deze wijze kan de boom zich ook op lange termijn ontwikkelen tot een 
gezonde boom die bijdraagt aan een hoogwaardige leefomgeving en past binnen de landschappelijke 
context. Veel niet-beheerbare situaties onstaan doordat sortiment niet is afgestemd op de standplaats. Dit 
wordt voorkomen door het maken van een doordachte keuze. Daarnaast beperkt de keuze voor een ruim 
sortiment het risico op massale uitval van bomen bij de uitbraak van een besmettelijke ziekte of plaag.  
Tot slot wordt het door burgers gewaardeerd als zij worden betrokken in het planproces, hun wensen 
kenbaar kunnen maken en dat een boomsoort kan worden uitgezocht die past binnen de wensen van de 
burgers.  
 
D. Ruimte voor de boom 
De gemeente Tynaarlo streeft naar gezonde bomen met een eigen soortafhankelijke habitus. Om dit te 
bereiken krijgt elke boom de juiste groeiplaats, zowel boven- als ondergronds. Nieuwe bomen, 
boomgroepen en boomstructuren worden zodanig aangeplant dat elke boom uit kan groeien tot een 
volwassen boom met voldoende ruimte om technisch een gezonde, veilige kroon te vormen.  
In enkele bestaande situaties zijn meer bomen geplant dan noodzakelijk is om een bomenrij met een 
aaneengesloten kronendak te vormen. Voor de historische hoofdstructuren wordt instandhouding van de 
cultuurhistorische waarde van de totale structuur zo belangrijk geacht dat het stamtal daar gelijk zal 
blijven. In andere situaties moet goed worden bekeken wat nodig is om het gewenste eindbeeld te 
bereiken. In enkele gevallen zal het vervangen van bomen noodzakelijk zijn, in andere gevallen is een 
dunning voldoende. Deze omvorming gebeurt planmatig en fasegewijs. Het planten van minder bomen, 
of het dunnen van bestaande bomen, is zeker geen vrijbrief om daarmee de benodigde groeiruimte van de 
bomen in gebruik te nemen voor andere functies.  
 
Het verminderen van het aantal bomen is nodig om de kwaliteit van de overblijvende bomen te verhogen. 
Zij krijgen zo de beschikking over meer licht, lucht, water, voedingsstoffen en groeiruimte. Daarnaast 
betekent reductie van het aantal bomen ook reductie van de onderhoudskosten. Voor de historische 
hoofdstructuren geldt dat de cultuurhistorische waarde prevaleert boven de technische eisen van de 
afzonderlijke bomen.  
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Met de veranderde functie en vormgeving van de oude wegen is het nu zeer belangrijk om goed op de 
kwaliteit van de groeiplaatsen te letten. Veel monumentale boomstructuren zijn ooit geplant langs een 
onverharde weg. Pas toen zij al een aanzienlijke omvang hadden zijn zij beperkt in hun groeiruimte door 
het asfalteren van de weg en het aanleggen van nutsvoorzieningen, voetpaden e.d. Indien dergelijke oude 
structuren worden gerenoveerd, en een zelfde eindbeeld wordt over 80 jaar weer verwacht, is dat niet 
vanzelfsprekend. Om een zelfde effect weer te bereiken moeten nu extra voorzieningen worden getroffen 
om voldoende goede groeiruimte te creëren.  

 
Indien een bestaande boom niet aan de kwaliteitseis kan voldoen wordt kritisch bekeken welke maatregel 
wordt uitgevoerd om de boom of de boomstructuur op te waarderen naar het gewenste niveau. Hierbij 
wordt gekozen uit groeiplaatsverbetering, bijplanten of vervangen. Als deze maatregelen geen oplossing 
bieden wordt overgegaan tot het verwijderen van de boom. Er wordt niet geïnvesteerd in een boom die 
het gewenste kwaliteitsniveau niet kan halen. In dat geval worden de beschikbare middelen aangewend 
voor bomen waarmee wel het gewenste kwaliteitsniveau kan worden gehaald. Hierbij zijn een planmatige 
opzet, een spreiding over een lange termijn en een goede communicatie belangrijk.  
 
Ook hierbij geldt dat eerst wordt gekeken of het wenselijk en technisch mogelijk is dat een boom wordt 
geplant. In situaties waar een boom geen kans heeft om de gewenste leeftijd te bereiken worden geen 
bomen geplant. Daarmee wordt voorkomen dat bomen van slechte kwaliteit het beeld van de openbare 
ruimte negatief beïnvloeden en onnodig veel onderhoudskosten vergen. Indien in technische normen 
wordt vastgelegd aan welke randvoorwaarden een goede groeiplaats moet voldoen, is voor iedereen 
duidelijk wat nodig is om kwaliteit te bereiken. Ook is hiermee indirect vastgelegd welke investeringen 
nodig zijn voor een goede aanleg.  
 
C. Juiste toepassing en uitbreiding sortiment 

 

Foto 7: in deze omstandigheden is het niet mogelijk om een zelfde laan opnieuw te bereiken. Bij renovatie zijn extra 
voorzieningen nodig.  
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bijvoorbeeld de verbindingswegen tussen de kernen. Deze structuren worden zeer belangrijk geacht. 
Instandhouding van de structuur staat voorop, maar niet ten koste van de kwaliteit van de afzonderlijke 
bomen. Aanleg en beheer zijn gericht op het bereiken van een hoge leeftijd. Dit betekent dat bij 
renovaties en reconstructies gekozen kan worden voor een ander plantverband en een andere 
groeiplaatsinrichting dan nu het geval is. De kwaliteit van de bomen gaat voor de kwantiteit.  In de meeste 
gevallen zullen deze structuren in zijn geheel worden vervangen: in één keer wordt een nieuwe duurzame 
boomstructuur gerealiseerd.  
 
Secundaire structuren 
Naast de hoofdstructuren kunnen meer structuren voorkomen die een hoge waarde vertegenwoordigen 
maar toch van een lagere orde zijn dan de hoofdstructuren. Ook deze structuren hebben een bijzondere 
status. Dit kunnen bijvoorbeeld de wijkontsluitingswegen zijn in de kernen en de verbindingswegen 
tussen twee hoofdstructuren in het buitengebied. Dit zijn de secundaire structuren en ook deze worden 
vastgelegd. Van deze bomen wordt een kortere omlooptijd verwacht en investeringen worden hierop 
afgestemd.  
 
Lokale bomen  
Naast de twee belangrijke structuren komen veel ‘lokale bomen’ voor. Dit zijn bomen in de wijken die op 
wijk- en buurtniveau bepalend zijn voor het beeld en de sfeer. Bij deze bomen is het bereiken van een 
hoge leeftijd niet de eerste prioriteit. Deze bomen mogen een kortere omlooptijd hebben dan de bomen in 
de hoofd- en secundaire structuur maar moeten in de periode van hun bestaan wel voldoen aan de gestelde 
kwaliteitseis. Ook voor deze bomen betekent dit dat bij elke boom die wordt geplant, goed wordt 
nagedacht over de gewenste eindleeftijd en dat de omstandigheden waarin wordt geplant hierop worden 
aangepast. Lokale bomen hoeven niet per sé oud te worden, maar het moet altijd mogelijk blijven om 
enkele bomen tot volle wasdom te laten komen. Belangrijk is de waarde die de boom heeft voor zijn 
lokale omgeving (sierwaarde, ecologische waarde, beschutting enz.).  Als een lokale boom van slechte 
kwaliteit is, nauwelijks van betekenis is voor zijn omgeving, of overmatige overlast veroorzaakt, moet 
worden bekeken of het zinvol is om deze boom te handhaven. Het investeren van onderhoud in een 
negatieve waarde betekent immers het verkwisten van financiële middelen. 
Ook voor deze overige bomen geldt dat inspanning en tijd nodig is om een boom te laten ontwikkelen tot 
een waardevol element. Dit houdt ook in dat de aanplant van deze ‘lokale bomen’ goed moet worden 
overwogen.  
 
Als kritisch wordt bekeken of bomen op een bepaalde locatie moeten worden geplant wordt geen 
overdaad aan bomen geplant. Als bij aanplant al duidelijk is dat een boom een hoge leeftijd moet gaan 
bereiken (hoofdstructuur) moet bij aanleg reeds voldoende worden geïnvesteerd in een goede groeiplaats. 
De boom bereikt hiermee een hogere vitaliteit. Hiermee wordt voorkomen dat in de toekomst grote en 
kostbare ingrepen moeten plaatsvinden om een boom de gewenste hoge leeftijd te laten bereiken. Dit 
heeft een positieve uitwerking op zowel aanleg- als onderhoudskosten. Het vastleggen van gewenste 
eindbeelden schept ook voor politiek, burgers en andere belanghebbenden veel duidelijkheid over de 
toekomst van de bomen.    
 
B. Elke boom heeft kwaliteit en het kwaliteitsniveau wordt afgestemd op het gewenste eindbeeld 
Om kwaliteit te realiseren biedt de gemeente Tynaarlo haar bomen een goede groeiplaats met voldoende 
ondergrondse en bovengrondse groeiruimte. Hiervan is sprake als een boom niet in conflict komt met 
andere elementen in de openbare ruimte die hem in de groei kunnen belemmeren of die onacceptabele 
overlast ondervinden van zijn aanwezigheid. Naast een doordacht ontwerp en een goede aanleg wordt 
geïnvesteerd in een deskundig en frequent beheer om een boom tot wasdom te laten komen. Reeds in de 
ontwerpfase wordt vastgelegd wat het gewenste eindbeeld van een boom is en technische 
randvoorwaarden worden hier vervolgens op afgestemd.  
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4.3 Hoofdlijnen van beleid  

De drie randvoorwaarden kunnen in het kader van boombeleid en –beheer niet los van elkaar worden 
gezien. Zij zijn juist als een puzzel in elkaar verweven. Als ze alle drie in balans zijn heeft dat een 
positieve uitwerking op het totale boombeleid en –beheer. Hoe dat uitpakt blijkt uit onderstaande 
hoofdlijnen van beleid. De cursief gedrukte tekst laat zien wat de relatie is tussen de 3 randvoorwaarden 
de hoofdlijnen.  
 
A. Bomen worden ingepast in het landschappelijk raamwerk   
De hoeveelheid bomen is niet doorslaggevend voor het groene karakter van de gemeente Tynaarlo. Uit de 
analyse is gebleken dat met name de compositie van buitengebied, kernen, groen en bomen samen het 
groene karakter bepalen. Het is dus belangrijker waar de bomen staan en welke kwaliteit ze uitstralen, dan 
dat er veel bomen staan. Bomen moeten passen binnen het landschappelijk raamwerk. Daar waar het 
oorspronkelijke raamwerk niet meer zo sterk aanwezig is moet de gemeente vastleggen wat dan wel het 
raamwerk van een wijk of deelgebied is. Dit kan vorm krijgen in een bomenstructuurplan. 
 
Daarnaast moeten financiële middelen efficiënt en doelmatig worden ingezet. Dit betekent ook dat deze 
worden verdeeld naar mate het belang dat de gemeente hecht aan een boom of boomstructuur. De 
gemeente Tynaarlo is zich ervan bewust dat enkele bomen een bijzonder grote waarde hebben. Het besef 
bestaat dat een boom waardevoller wordt naarmate zijn leeftijd toeneemt. Daarentegen kan een boom in 
stedelijke omgeving ook meer conflictsituaties opleveren als hij ouder wordt. Het is dan ook van groot 
belang dat de waarde van de verschillende bomen wordt vastgelegd en dat bescherming goed wordt 
geregeld. Hiervoor moeten verschillende structuren worden vastgesteld. In de waarden van de 
verschillende boomstructuren zit een hiërarchische opbouw en elke structuur heeft een ander 
beschermingsniveau. 
 
Hoofdstructuur 
Slechts enkele structuren zijn zo waardevol dat zij tot een hoofdstructuur behoren. Dit zijn de meest 
belangrijke structuren van de gemeente. In de hoofdstructuur wordt gestreefd naar bomen van de eerste 
grootte (groter dan 15 meter) met een duurzaam karakter, die forse groene lijnen, punten of vlakken 
opleveren. Het eindbeeld is een boom in volle wasdom. Deze structuur is zo belangrijk dat behoud en 
versterking de eerste prioriteit heeft. Daarnaast moeten aanpassingen in de stedenbouwkundige opzet ten 
behoeve van deze bomenstructuur mogelijk zijn. De omlooptijd is zo lang als technisch mogelijk is. De 
investeringen bij aanleg en het beheer zijn afgestemd op deze lange omlooptijd en kunnen derhalve erg 
hoog zijn.  
 
Binnen de hoofdstructuur worden twee substructuren onderscheiden:  
- historische structuren met een monumentaal karakter 
- overige hoofdstructuren 
 
De nog aanwezige historisch/cultuurhistorisch waardevolle elementen vormen samen de historische 
structuren met een monumentaal karakter. Dit zijn de bomen op de brinken, langs de schaapsdreven, 
langs de weg van Eelde naar Groningen en langs de weg van Assen naar Groningen. Ook de bomenrijen 
in de beekdalen, rond de oude kernen en rond de essen behoren tot de hoofdstructuur.  
Feitelijk wordt hieraan een monumentale status gegeven. Alles is gericht op behoud en instandhouding in 
de huidige vorm. Voor de laanstructuur gebeurt dit door o.a. continue te blijven inboeten en op die wijze 
de structuur in stand te houden. Voor de brinken betekent het dat, zodra de houtopstand moet worden 
vervangen, een zelfde aantal bomen, in een zelfde verband wordt teruggeplant. 
 
De overige hoofdstructuren zijn de structuren die in de huidige situatie van belang zijn door hun 
stedenbouwkundige of verkeerskundige functie en het niveau van de kernen overstijgen. Dit zijn 
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4 Visie  

4.1 Uitgangspunt 

De gemeente Tynaarlo wordt gekenmerkt als een groene gemeente en wil dit ook graag zo houden. Dit 
groene karakter is een gevolg van de hoge landschappelijke waarden van de gemeente. Bomen dragen 
daaraan bij maar vormen slechts een klein onderdeel van het landschappelijk raamwerk. Samen met de 
houtwallen, singels en bermen vormen zij het ‘groen’ van de gemeente. Met name in de kernen zijn 
bomen echter wel de structuurdragers van het groen en daarom van wezenlijk belang. Dit leidt tot het 
volgende uitgangspunt: 
 
 
 
 
De gemeente Tynaarlo koestert haar groene karakter 
door beleid en beheer rond bomen af te stemmen op het 
landschappelijk en historisch raamwerk, passend 
binnen de normen van de huidige tijd. Technische, 
financiële en sociale normen gelden hierbij als 
randvoorwaarde en zijn samen in balans.  
 
 
 
 
 
4.2 Randvoorwaarden 

Technisch  
De gemeente Tynaarlo streeft naar een kwalitatief hoogwaardig bomenbestand binnen de kaders die in het 
handboek Beheer Openbare Ruimte (BOR) zijn gesteld. Een boom heeft kwaliteit als aan de volgende 
omschrijving kan worden voldaan:  
 
Een vitale, veilige boom, met voldoende potenties om de door de gemeente gewenste eindleeftijd te 
bereiken. Boomstructuren dragen bij aan de landschappelijke waarden van de gemeente.  
 
Financieel  
De gemeente Tynaarlo streeft naar beheer(s)bare situaties en kosten. Zij heeft de financiële situatie rond 
bomen inzichtelijk en middelen worden efficiënt en doelmatig ingezet. Zowel bij ontwerp, aanleg en 
beheer worden kosten kritisch bekeken en ingezet volgens een vooropgezet en doordacht plan. De inzet 
van middelen wordt afgestemd op het eindbeeld dat de gemeente voor ogen heeft met het aanplanten van 
bomen.  
 
Sociaal  
De gemeente Tynaarlo streeft naar waardering en begrip voor bomen en de maatregelen die de overheid 
daarvoor treft. Zij draagt de professie van het groene vakgebied uit, creëert begrip voor haar daden en 
werkt waar mogelijk samen met belanghebbenden.  
 

financieel 

technisch 

sociaal 

Boombeleid 

Figuur 9: randvoorwaarden 
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Vroeger waren bomen onderdelen van de openbare ruimte waar de gehele gemeenschap profijt van had. 
Het waren nutsbomen voor iedereen. De functies van de bomen zijn veranderd en zijn niet meer 
rechtstreeks van nut voor de burgers. Daarnaast heeft elke individuele burger zijn eigen kijk op de bomen 
in de openbare ruimte. Wat voor de één een bron van overlast is, is voor de ander een wezenlijke bijdrage 
aan zijn woongenot. Burgers zijn mondig geworden en denken graag mee over hun eigen leefomgeving. 
De overheid heeft hierbinnen de taak om voor een schone en veilige woonomgeving voor deze burgers te 
zorgen. Zij dient het algemeen belang.  
 
De knel- en verbeterpunten komen bijna allemaal voort uit het feit dat beleid en beheer van bomen nog 
niet geheel zijn afgestemd op deze nieuwe ontwikkelingen.  
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 Gewenste eindbeelden en waarden van bomen zijn 
niet vastgelegd.  

  
THEMA ORGANISATIE EN COMMUNICATIE  THEMA ORGANISATIE EN COMMUNICATIE  
KWALITEITEN  KNEL- C.Q. VERBETERPUNTEN 
Enkele bomen en/of structuren zijn beschermd d.m.v. 
het bestemmingsplan. 

Aanlegvergunning en kapvergunning zijn 
onvoldoende aan elkaar gekoppeld, waardoor 
miscommunicatie ontstaat en werk dubbel wordt 
verricht. 

Burgers, politiek en ambtenaren binnen de gemeente 
Tynaarlo voelen zich betrokken bij het groen. 

Communicatie intern en extern, op het gebied van 
werkvoorbereiding kan beter.  

 Het groene vakgebied kan meer professie uitstralen. 
 Financiële middelen soms ontoereikend om heel 

goede plantplaatsen te realiseren. Financiële middelen 
zijn beperkt maar bepalen wel het beleid. 

 
3.2 Conclusie  

Bovenstaande kwaliteiten en verbeterpunten kunnen niet los van elkaar worden gezien.  
Uit vorenstaande blijkt dat veel kwaliteiten geënt zijn op de landschappelijke waarden van de gemeente. 
De historische ontwikkeling van het landschap heeft geleid tot een mooi en duurzaam landschap waarin 
bomen een vanzelfsprekend onderdeel vormden. Burgers en ambtenaren tonen zich dan ook allen sterk 
betrokken bij hun leefomgeving en bomen in het bijzonder. De intentie bestaat om een hoogwaardige 
inrichting te creëren en bomen daarbij alle kansen te geven.  
 
De knel- of verbeterpunten hebben een nauwe relatie met de kwaliteiten. Hoewel in Tynaarlo veel bomen 
voorkomen, hebben ze niet (meer) een bijzonder sterke relatie met het oorspronkelijke landschap. Waar 
die relatie nog wel zichtbaar is, is een gedegen visie nodig op de toekomst van deze structuren, juist 
omdat ze ooit geplant zijn met een andere functie. Hoewel de intentie bestaat om zuinig en verantwoord 
met bomen om te gaan, zijn enkele belangrijke aspecten inzake boombeleid nog niet vastgelegd. Hierdoor 
ontstaat onduidelijkheid.  
Het landschap heeft zich gedurende een lange periode ontwikkeld. De problemen die zich nu voordoen 
zijn bijna allemaal te herleiden tot een aantal veranderingen die zich in de afgelopen honderd jaar in het 
landschap en het menselijk gebruik hebben voorgedaan.  
 
Functionele veranderingen 
De functies van bomen zijn veranderd. Vroeger hadden de bomen met name de functie van weggeleiding 
en productiehout. Nu ligt de nadruk meer op belevingswaarde, schoonheid en natuurwaarde. Daarnaast 
zijn de omstandigheden waarin de bomen staan veranderd. De onverharde schaapsdreven van weleer zijn 
nu de doorgaande wegen met veel autoverkeer. De bomen aan deze dreven hadden voorheen meer dan 
voldoende ruimte, water en voedingstoffen ter beschikking om mooi uit te groeien tot volwaardige 
bomen. Deze bomen staan nu langs verharde wegen en de ruimte waarin de boom staat is drastisch 
verkleind.  
 
Financiële veranderingen 
Het planten en onderhouden van bomen is duur. Daarnaast is het beheer van bomen duurder geworden als 
gevolg van verscherpte veiligheidseisen. De zorgplicht drukt een zware stempel op de energie en kosten 
die in bomen worden gestoken. In een periode waarin economisch reces veel marktontwikkelingen 
aanstuurt is het noodzakelijk om uitgaven kritisch te bekijken.  
 
Sociale veranderingen 
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3 Analyse  

3.1 Kwaliteiten, knel- en verbeterpunten 

In onderstaande tabel zijn de kwaliteiten, knel- en verbeterpunten opgenomen die uit de voorgaande 
inventarisatie naar voren zijn gekomen. Deze worden gerangschikt naar het thema waar ze bij horen: 
‘natuur en landschap’, ‘aanleg en beheer’ en ‘organisatie en communicatie’. Elke medaille heeft een 
keerzijde. Daarom zijn, waar mogelijk, voor- en nadelen van een kenmerk naast elkaar gezet. Het is 
echter niet per definitie zo dat onderwerpen die naast elkaar staan een relatie met elkaar hebben.  
 
THEMA NATUUR EN LANDSCHAP  THEMA NATUUR EN LANDSCHAP  
KWALITEITEN  KNEL- C.Q. VERBETERPUNTEN 
Bomen dragen bij aan het groene karakter van de 
gemeente.  

Bomen dragen niet altijd bij aan de ruimtelijke en 
stedenbouwkundige structuur: boomstructuren zijn 
plaatselijk niet bewust geplant. 

In nieuwe plannen worden zo veel mogelijk bestaande 
landschapselementen en bomen gehandhaafd. Deze 
vormen het raamwerk waar Tynaarlo 
dorpsuitbreidingen op baseert.  

Historische plantverbanden leiden tot grote aantallen 
bomen en dus veel kosten.  

Bomen vertegenwoordigen historische waarden van 
de gemeente, m.n. op brinken, in oude lanen en langs 
veedriften.. 

De functies van brinken zijn gewijzigd en een nieuwe 
visie op de invulling en beheer hiervan is nodig.   

Waardevolle landgoederen, o.a. voor flora en fauna. Het compensatiebeleid c.q. het herplantbeleid is niet 
duidelijk vastgelegd. Herplant wordt af en toe 
gebruikt om kap van mooie bomen te legaliseren. 
Verwijdering van monumentale bomen wordt nu niet 
financieel gecompenseerd. 

De brinken zijn openbaar toegankelijk.  Oude structuren en monumentale bomen kunnen 
worden vastgelegd in beleid en hiervoor kan ruimte 
en geld worden gereserveerd. 

  
THEMA AANLEG EN BEHEER  THEMA AANLEG EN BEHEER  
KWALITEITEN  KNEL- C.Q. VERBETERPUNTEN 
De Asser- en Groningerstraat vormen een belangrijke 
oude structuur.  

Deze structuur is nu niet geheel intact doordat 
plaatselijk bomen ontbreken of andere soorten zijn 
tussengeplant. De structuur heeft een abrupt einde. 

Goed personeel in eigen dienst en het juiste materieel 
om bomen te onderhouden.  

Team groen wordt soms relatief laat geraadpleegd bij 
reconstructies waardoor kansen worden gemist. 

Bij jonge bomen wordt veel verzorgingsonderhoud 
gepleegd. 

Jonge bomen missen begeleidingssnoei. Hierdoor zijn 
later grote en dure ingrepen nodig. Sommige jonge 
bomen worden onnodig hoog opgekroond, wat veel 
geld kost en de habitus van de boom onnodig aantast. 

Oude bomen zijn goed onderhouden. Onderhoud is niet in een meerjarenplanning 
vastgelegd. 

De toepassing van veel inheemse soorten ondersteunt 
het landelijk karakter.  

De toepassing van bijna alleen zomereik betekent een 
risico i.v.m. ziekten en zorgt voor een gebrek aan 
identiteit. Sortiment is niet altijd afgestemd op de 
abiotische factoren. 

Veel bomen zijn geplant in gras of beplanting, wat 
relatief goede omstandigheden zijn.  

Bomen veroorzaken overlast door het opdrukken van 
verhardingen en het indringen van rioleringen 

 VTA-controles worden niet structureel vastgelegd. 
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vervangen. In paragraaf 4.3 is inzichtelijk gemaakt wat de kosten zijn van het wegwerken van 
achterstallig onderhoud. Als bij de jonge bomen niet voldoende aan begeleidingssnoei wordt gedaan, 
blijven grote investeringen voor het onderhoud van volwassen bomen noodzakelijk.   
 
Voor alle bomen geldt dat het verzorgingsonderhoud op een hoog niveau ligt. Buiten is nauwelijks 
verschil merkbaar in de diverse onderhoudsniveaus  
 

 

2.6.7 Cultuurvormen,  

Van de gemeentelijke bomen is een minimaal aandeel een cultuurvorm. Knot- en leibomen komen 
voornamelijk voor bij particulieren. Zuilvormen of andere vormcultivars worden nauwelijks aangetroffen. 
Dit heeft sterk te maken met de toepassing van een beperkt sortiment.  
 

Foto 5: boom in gras te hoog opgekroond  Foto 6: snoei gericht op opkronen, niet op de kroon  
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2.6.5 Plantafstanden  

Opvallend zijn de plantafstanden die met name in de oudere kernen en op de brinken zijn toegepast. Op 
de brinken komen plantafstanden voor vanaf drie bij drie meter. Dit komt voort uit de oorspronkelijke 
functie van de brinken, waarbij houtoogst van belang was. Daarnaast werden lanen vroeger ook vaak 
aangeplant met een kleine onderlinge afstand tussen de bomen om het laaneffect te versterken met een 
‘wand van stammen’. Op enkele plaatsen zijn ook in de nieuwbouwwijken kleine plantafstanden 
aangetroffen, waarbij het gaat om een onderlinge afstand van circa 6 meter. Deze kleine plantafstand 
heeft tot gevolg dat bomen recht omhoog groeien en een ijle kroon ontwikkelen. Boven de brinken is 
sprake van een dicht bladerdak en op de brink zelf heerst een bosachtige sfeer door het hoge aantal 
stammen.  
 

 
2.6.6 Onderhoud  

In de gemeente Tynaarlo is een verschil merkbaar tussen de onderhoudstoestand van de jonge en de oude 
bomen. De oude bomen zijn over het algemeen goed onderhouden. De bomen zijn voldoende 
opgekroond, er zijn geen grote snoeiwonden, de kroonvorm is in orde en er is nauwelijks sprake van dood 
hout. De jonge bomen daarentegen behoeven extra snoei. Opkronen gebeurt frequent. Elke boom is tot op 
grote hoogte vrij van takken. In enkele gevallen is zelfs opgekroond zonder dat dat voor de functie 
noodzakelijk is. Opkronen gebeurt om een vrije doorgang te verlenen voor gebruikers van de openbare 
ruimte. Indien de ruimte onder de boom niet bedoeld is voor gebruik of verkeersbewegingen is het niet 
noodzakelijk om de boom te snoeien. Dit kost onnodig veel geld en tast de natuurlijke habitus van de 
boom aan. 
 
In de kroon zelf wordt weinig gesnoeid. Veel jonge bomen hebben een zeer dichte kroon waarin 
begeleidingssnoei noodzakelijk is. Als dat in de jeugdfase niet gebeurt, zijn in de volwassen fase grote 
ingrepen nodig die leiden tot grote snoeiwonden en hoge kosten. Grote snoeiwonden geven een 
verhoogde kans op intreding van schimmels en ziekten, waardoor de conditie en vitaliteit van de bomen 
aanzienlijk kan verslechteren. Een gevolg daarvan kan zijn dat de boom vroegtijdig moet worden 

Foto 4: Boomrijke brink  
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plaatsgevonden. De spreiding van leeftijden lijkt evenwichtig.  
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Het feit dat de kernen toch allemaal heel groen zijn is voor een groot deel te danken aan de aanwezigheid 
van de brinken. De hoge bomen en de open ruimte daaronder zijn zichtbaar en beleefbaar vanuit een grote 
omgeving. Ook de laanstructuren langs de oude wegen die de dorpen met het buitengebied verbinden zijn 
van belang voor de beleving van groen en landschap. Een bijzonder element wordt gevormd door de 
Asser- en Groningerstraat. Dit is een duidelijk waarneembare structuur, zwaar aangezet met bomen. Deze 
eindigt abrupt aan de zijde van Eelde.  
  
Daarnaast speelt mee dat het buitengebied bijna altijd op korte afstand is en daardoor het gevoel van 
landelijk wonen wordt versterkt. Er is sprake van veel zichtlijnen naar het buitengebied waardoor deze 
relatie extra wordt versterkt. In de nieuwe wijken is gekozen voor een ruime opzet met bij elke woning 
een tuin en veel openbare ruimte. In enkele wijken zijn landschappelijke elementen zoals houtsingels 
gehandhaafd in het stedenbouwkundig concept. Deze groene elementen zorgen voor verwevenheid tussen 
kern en buitengebied en vormen sterke dragers van de stedenbouwkundige structuur.   
 
2.6.2 Gezondheid bomen 

De meeste bomen staan in ruime plantplaatsen, in gras of beplanting. Omdat de meeste wijken ruim zijn 
opgezet is er over het algemeen voldoende boven- en ondergrondse groeiruimte. Dit kan worden 
geconstateerd uit het feit dat slechts weinig bomen in verharding staan, er weinig wortelopdruk 
plaatsvindt en weinig bomen rigoureus zijn gesnoeid om ze ‘passend’ te maken in het straatprofiel. Vaak 
zijn bomen en verlichting bewust niet aan dezelfde zijde van de weg geplant. Deze goede groeiplaatsen 
uiten zich in een goede conditie en vitaliteit van de bomen.  
 
Slechts enkele locaties wekken de indruk dat enigszins geforceerd bomen zijn geplant terwijl er eigenlijk 
niet voldoende vrije ruimte was. Dit komt met name voor in wijken uit de jaren 1960-1980 in Yde, 
Zeegse en Zuidlaren. Hier zijn, zoals meer gebeurde in die periode, bomen van de 3e grootte geplant tegen 
de erfgrens van particulieren. Hoewel de conditie van de bomen (nog) niet slecht is, dragen deze bomen 
niet bij aan de esthetische kwaliteit van de openbare ruimte.  
 
Enkele oude lanen hebben hun aanzienlijke omvang en leeftijd kunnen bereiken in de tijd dat zij slechts 
aan een (onverharde) smalle weg stonden. Door toename van het verkeer zijn deze wegen veranderd in 
brede asfaltwegen die nagenoeg tot tegen de stamvoet aan liggen. Dit is absoluut slecht voor deze bomen 
en verwacht kan worden dat deze structuren op den duur zullen afsterven als gevolg van de verslechterde 
groeiplaatsomstandigheden. Zonder extra voorzieningen lenen deze locaties zich niet meer voor een 
nieuwe boomstructuur van hetzelfde karakter. Een voorbeeld is de Groningerweg ten noorden van 
Paterswolde. 
 
2.6.3 Sortiment  

Het sortiment is eenzijdig. 80 Tot 85 % van de bomen is zomereik. Daarnaast komen sporadisch beuken, 
berken, essen, kastanjes, lindes, populieren en wilgen voor. In de wijken zijn ook fruitbomen geplant.  
Deze sortimentskeuze versterkt het landelijk karakter. Anderzijds bemoeilijkt het de oriëntatie. In de 
naoorlogse wijken zijn op kleine schaal ook andere soorten toegepast. De nieuwste wijken kennen 
meerdere soorten die vaak zelfs in één straat gemengd zijn toegepast.  
 
2.6.4 Leeftijden 

Over het algemeen worden met name bomen in de halfwas of volwasfase aangetroffen. Recent 
aangeplante bomen (herkenbaar aan de aanwezigheid van boompalen) komen relatief weinig voor en de 
indruk wordt gewekt dat de bomen een lange omlooptijd kennen. In de meeste gevallen zijn de bomen die 
bij de realisatie van een dorpsuitbreiding zijn geplant, nog aanwezig. Renovaties hebben nauwelijks 
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2.5.3 Plantplaatsen 

 
Tynaarlo is een landelijke gemeente, waar woonwijken over het algemeen ruim zijn opgezet. Dit blijkt 
ook uit de verdeling naar plantplaats. Opvallend weinig bomen zijn geplant in verharding en zeer veel 
bomen staan in gras of beplanting. Dit schept gunstige condities voor bomen. Hierbij moet de 
kanttekening worden gemaakt dat bermstroken ook dermate smal kunnen zijn dat een boom toch nog veel 
hinder ondervindt van de effecten van verharding op zijn wortelpakket.  

 
2.6 Praktijksituatie  

Indien buiten wordt gekeken naar de omstandigheden waarin bomen voorkomen in de gemeente Tynaarlo 
vallen een aantal bijzondere zaken op. Een volledige weergave van de buitenopname die in februari 2005 
heeft plaatsgevonden is bijgevoegd als bijlage 2.  
 
2.6.1 Sfeer 

Opvallend aan de gemeente Tynaarlo is het groene, landelijke karakter. Toch zijn er niet opvallend veel 
gemeentelijke bomen aanwezig. Er komen juist veel straten voor waar geen gemeentelijke bomen zijn 
geplant. Met name in de oudere kernen wordt de sfeer bepaald door de totale compositie van boerderijen, 
wegenpatroon en groen. Gemeentelijke bomen zijn daarin slechts een onderdeel en niet in hoofdzaak 
bepalend.  
De nieuwere wijken zijn projectmatig opgezet en bomen zijn klaarblijkelijk bewust geplant om ook daar 
een groen karakter te realiseren. Toch dragen die bomen niet altijd bij aan de ruimtelijke structuur. Juist 
waar oude patronen zijn losgelaten (zoals de wijk Entinge) blijken de bomen niet van wezenlijk belang 
voor de sfeer. Bedrijventerreinen zijn duidelijk minder groen van karakter dan de omgeving.  
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Figuur 8: plantplaats bomen 
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2.5.2 Leeftijdsverdeling 

De leeftijden van de (in par. 2.5.1 genoemde) ca. 36000 bomen zijn niet exact bekend. Wel is een 
indicatie gegeven van de hoogte van de bomen. Globaal kan hieruit worden afgeleid in welke fase de 
bomen zich bevinden. Ruim 6.500 bomen bevinden zich in de jeugdfase (tot 15 jaar). Ruim 18.000 
bomen zijn inmiddels in de halfwasfase (15 tot 25 jaar). Ca. 11.500 bomen hebben de volwasfase bereikt 
(ouder dan 25 jaar). In werkelijkheid zullen meer bomen al in de volwasfase zijn omdat een aantal derde 
grootte bomen voorkomt. Deze bomen kunnen in de laagste hoogteklasse zitten en toch al volwassen zijn.  
 

De meeste bomen bevinden zich in de halfwasfase. Omdat het niet bekend is wat de exacte 
leeftijdverdeling is van de bomen, kan niet worden gezegd of er sprake is van extreme pieken in 
plantjaren of dat er sprake is van een evenwichtige leeftijdsspreiding.  
 
 

Figuur 7: leeftijdsverdeling bomen 
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Het team Groen heeft van haar beleid, werkwijzen of procedures met betrekking tot bomen niet alles 
vastgelegd op schrift. Voor andere afdelingen, maar ook voor burgers, is het daarom niet altijd duidelijk 
waarom dingen op een bepaalde manier gebeuren. Het feit dat niets is vastgelegd in waarderingen of 
normen maakt het groen erg kwetsbaar indien andere, economisch sterkere, belangen mee concurreren 
naar een plek in de openbare ruimte.  
 
 
2.5 Kwantitatieve gegevens  

2.5.1 Aantallen 

In totaal heeft de gemeente Tynaarlo het bezit en beheer over ruim 44.000 bomen. In het kader van dit 
plan worden windsingelbomen niet meegenomen en wordt gerekend met ca. 36.000 bomen 
 
Zij verdelen deze bomen naar de volgende 
beheertypen: 

� Straat-/laanboom 79 % 
� Solitaire boom    1 % 
� Boomgroepboom 17 % 
� Lei-/vormboom  0,5 % 
� Knotboom    2 % 

 
Bomen op de brinken behoren, samen met 
andere clusters bomen tot de 
boomgroepbomen. De bomen op de brinken 
zijn, door hun bosbouwkundige opzet, in 
grote aantallen aanwezig. 
 
 
Van alle bomen staat naar schatting 44 % in 
het buitengebied. Omdat de kernen slechts 
een klein deel van de totale oppervlakte van 
de gemeente uitmaken, kan worden gesteld 
dat verhoudingsgewijs veel bomen in de 
kernen voorkomen. 
 
 
In Tynaarlo worden met name inheemse 
boomsoorten gebruikt van de 1e grootte. Dit 
betreft ongeveer 75 % van het totaal aantal 
bomen. Ongeveer 15 % is van de 2e grootte 
en ongeveer 10 % is van de 3e grootte.  
 

Binnen bebouwde kom Buitengebied 

Figuur 5: beheertypen 

Straat,- laanbomen Solitaire boom Boomgroepboom Lei-/ vormboom Knotboom  

Figuur 6: verhouding bebouwde kom - buitengebied 
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2.3 Bomen en onderhoud  

In het Handboek Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Tynaarlo is vastgelegd aan welke 
kwaliteitseis (technisch onderhoud) en welk beeld (verzorgingsonderhoud) de bomen moeten voldoen. 
Hierbij is onderscheid gemaakt naar de verschillende onderhoudsniveaus. De volgende 
onderhoudsmaatregelen worden hierin voorgeschreven: 
o Controle boomonderhoud 
o Visual Tree Assessment / VTA-controle 
o Boompaal en –band vervangen/verruimen 
o Boompaal verwijderen 
o Snoeien 
o Bestrijden dodelijke ziekten 
o Inboet  
o Vervangen boom  
o Watergeven inboet 
o Verruimen boomspiegel*   
o Vervangen boombescherming*  
o Groeiplaatsverbetering*   

* alleen bij onderhoudsniveau hoog 
 
De uitvoering van deze maatregelen is niet in een meerjarenplanning vastgelegd. Met name de noodzaak 
tot snoeiwerkzaamheden wordt op basis van visuele inspectie beoordeeld. Een visuele inspectie ten 
behoeve van veiligheid wordt niet structureel uitgevoerd. Eventuele ‘probleembomen’ worden tijdens de 
werkzaamheden geïnventariseerd en in de gaten gehouden. Vastlegging van deze gegevens is niet aan de 
orde.   
 
De uitvoering van de werkzaamheden is verdeeld over de bomenploeg en Wijkbeheer. De gemeente 
Tynaarlo heeft 2 boomverzorgers in dienst die al hun tijd besteden aan het onderhoud van volwassen 
bomen. Zij richten zich met name op de kroon. In de jaren 2003 en 2004 is een inhaalslag gepleegd om 
achterstallig onderhoud bij volwassen bomen weg te werken. Hierbij is met name veel dood hout uit de 
kronen verwijderd. Dit zijn relatief dure jaren geweest waarbij de onderhoudskosten gemiddeld op 
ongeveer € 165.000,-- lagen. Het achterstallig onderhoud is nagenoeg weggewerkt en verwacht wordt dat 
vanaf 2006 weer ongeveer € 90.000,-- nodig is om de volwassen bomen normaal te onderhouden.  
 
De jonge bomen worden meegenomen in het reguliere wijkbeheer. Wijkbeheer is verantwoordelijk voor 
het verzorgingsonderhoud van alle bomen, het realiseren van de juiste takvrije stamlengte en de 
begeleidingssnoei in de kroon. Omdat deze werkzaamheden onderdeel zijn van het totale pakket van het 
wijkbeheer zijn de kosten niet inzichtelijk.  
 
 
2.4 Bomen binnen de gemeentelijke organisatie 

Bomen worden binnen de gemeente Tynaarlo hoog gewaardeerd. De intentie is dan ook aanwezig om hier 
zuinig en doordacht mee om te gaan. Er zijn echter meerdere vakdisciplines direct of indirect betrokken 
bij bomen. De interne communicatie over bomen bevindt zich in een verbeterproces. Steeds vaker worden 
groenmensen betrokken bij renovaties en reconstructies zodat bomen goed kunnen worden ingepast in een 
ontwerp. Een voorbeeld van goede communicatie is het nieuwbouwplan Ter Borch, waarbij de eisen 
gesteld aan bomen een essentieel onderdeel vormden van het Programma van Eisen. Een enkele maal 
wordt echter pas te laat naar bomen gekeken zodat kansen worden verspeeld. Procedures omtrent deze 
communicatie zijn niet vastgesteld.  
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Met betrekking tot bomen worden enkele voorstellen gedaan. Opgaande beplantingen in het centrale deel 
van de beekdalen zijn niet gewenst. Wel is het mogelijk de kavelgrensbeplantingen loodrecht op de beek 
en langs het beekdal te versterken. De kleinschalige, besloten gebieden worden versterkt door uitbreiding 
van bosgebieden en kleinschalige landschapselementen. Het beplanten van de Groningerweg-Hoofdweg-
Burgemeester Legroweg wordt voorgesteld om het doorgaande karakter van de weg te versterken. De 
randen van de bebouwde kom vormen geleidelijke overgangen naar de half open kleinschalige gebieden 
Hiervoor kunnen onder andere laanbeplantingen worden ingezet. Het bedrijventerrein dat tegenover het 
vliegveld wordt/is ontwikkeld, moet door middel van laan- en wegbeplantingen aansluiten bij het 
omringende landschap. 
 
Landschapsbeleidsplan Zuidlaren  
Het planmatig opbouwen van een duurzame landschapsstructuur wordt gebruikt om een gevarieerd en 
kenmerkend landschap te realiseren. Hiervoor is een aantal projecten gedefinieerd.  
 
Met betrekking tot bomen zijn de volgende projecten van belang: 
- Accentueren van de esranden met behulp van wegbeplantingen of bosjes.  
- Handhaving/versterking laanbeplanting langs Lageweg, Groningerstraat, Meerweg, Nieuwe-, Oude- 

en Zwetdijk tussen Lage weg en het afwateringskanaal. Daarnaast vindt versterking van 
laanbeplanting plaats langs de wegen tussen de kern Zuidlaarderveen en de Broeken. 

- Accentueren oostzijde Zuidlaarderveen door aanbrengen van singel- en boombeplantingen. 
 
De wens bestaat om één nieuw Landschapsontwikkelingsplan (LOP) op te stellen voor de gehele 
gemeente Tynaarlo. Hierin kunnen bomen én houtsingels worden opgenomen.  
 
APV 
De APV is recent gewijzigd. In Tynaarlo geldt een kapverbod voor alle bomen met een diameter van 25 
centimeter en meer. Dit kapverbod geldt niet voor een vijftal uitzonderingen die in het kader van de 
Boswet geheel zijn vrijgesteld van elke vergunningplicht. Daarnaast geldt het kapverbod niet voor 
onderhoudsmaatregelen en voor bomen in kleine achtertuinen binnen de bebouwde kom die beperkte 
invloed hebben op het beeld van de openbare ruimte. Een kapvergunningenprocedure wordt 
gecommuniceerd met burgers door middel van het huis-aan-huisblad en de website www.tynaarlo.nl .  
 
Bestemmingsplannen 
Daarnaast worden houtopstanden beschermd door middel van het aanlegvergunningstelsel dat is 
opgenomen in enkele bestemmingsplannen. Hoewel beide middelen elkaar kunnen versterken, zijn de 
procedures in Tynaarlo niet helemaal op elkaar afgestemd. Incidenteel is in enkele oude 
bestemmingsplannen ‘groeiplaats boom’ vastgelegd. De wens bestaat om dit voor heel bijzondere bomen 
vaker te doen.  
 
Monumentale bomen  
Momenteel wordt een monumentale bomenlijst opgesteld om de meest waardevolle bomen een 
bijzondere status te kunnen geven. Nu worden deze bomen nog niet speciaal beschermd. De behoefte aan 
een specifieke bescherming en compensatie van verloren gegane bomen is wel gewenst. Bij het opzetten 
van de monumentale bomenlijst wordt tevens gekeken naar de mogelijkheden om een bomenfonds op te 
richten. Uit dit bomenfonds kunnen onderhoudsmaatregelen aan monumentale bomen worden 
gesubsidieerd, waardoor meer draagvlak kan ontstaan voor de monumentale bomenlijst.  
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2.2 Bomen en gemeentelijk beleid  

 
Structuurplan 
Het Structuurplan Tynaarlo geeft aan dat de gemeente Tynaarlo wordt gezien als een ‘groene long’ omdat 
de natuur en het landschap hier zo bijzonder zijn. Deze ‘groene long’ wordt geconcretiseerd in vier 
uitwerkingen: 
- De grote natuursystemen, die de ruggengraat vormen voor de Ecologische HoofdStructuur (EHS), 

zijn op een ‘groene long kaart’ weergegeven. Daarnaast is gezocht naar verbindingen tussen de 
groene aders om de mogelijkheden van uitwisseling tussen natuurgebieden te vergroten.  

- De groenverbindingen tussen buitengebied en ‘dorpsgroen’ worden versterkt. Het ‘dorpsgroen’ dient 
niet alleen de kwaliteit van de leefomgeving maar verbindend groen kan ook dienen ter verhoging 
van de soortenrijkdom. Daarnaast kan dorpsgroen ook dienen als 'stepping stone’ in de totale 
groenstructuur 

- Kleine kernen, gelegen in waardevol landschap, worden niet meer uitgebreid.  Voor vrijwel alle 
dorpen geldt dat zorgvuldig met de omringende landschappelijke structuur moet worden omgegaan. 

- In Tynaarlo is ook sprake van  ‘kijkgroen’, groen dat niet alleen van ecologische, maar ook van 
esthetische waarde is.  

 
Als onderdeel van het thema recreatie en toerisme wordt beleid omschreven in het kader van nieuwe 
landgoederen. De gemeente wil de aanleg van nieuwe landgoederen stimuleren. Initiatieven worden 
getoetst op meerwaarde in landschappelijke, ecologische en/of recreatieve zin. De zone langs het Noord-
Willemskanaal wordt aangemerkt als een locatie waar goede mogelijkheden liggen voor nieuwe 
landgoederen. Andere locaties binnen de gemeente worden niet uitgesloten. 
 
Brinkenplan 
Het beheersplan brinken Zuidlaren geeft een beheervisie voor de periode 1982-2120. Feitelijk wordt 
gesteld dat het beeld van de brinken ten alle tijden in stand moet worden gehouden. Hiervoor wordt een 
lange omlooptijd van de houtopstanden (ongeveer 200 jaar) gehanteerd. Om het dorpsbeeld niet aan te 
tasten worden brinken in fasen verjongd. Elke 20 jaar moet een verjongingsfase worden uitgevoerd. Na 
verjonging is wederom sprake van een authentieke plantafstand die voor elke brink anders kan zijn. 
Meestal is sprake van plantverbanden van 3 x 3 of 3 x 6 meter.   
  
Landschapsbeleidsplan Vries  
Het landschapsbeleidsplan van Vries stelt dat het oorspronkelijke landschap van Vries en omgeving 
bestond uit dorpen die als groene eilandjes lagen in een verder open landschap. Het groene karakter van 
de dorpen werd bepaald door de brinken, goorns en beplantte esranden. Bomen in rijen kwamen weinig 
voor. Als deze voorkwamen, was dat meestal als wegbeplanting. In dit beleidsplan zijn een aantal 
projecten gedefinieerd. Met betrekking tot bomen, zoals deze in dit plan worden behandeld, zijn de 
volgende projecten van belang: 
- onderhoud bestaande elementen;  
- versterken erfbeplantingen; 
- versterken wegbeplantingen (met name op de kleinschalige heide- en veenontginningen);  
- versterken dorps(rand)beplantingen. 
 
Landschapsbeleidsplan Eelde 
Het landschapsbeleidsplan van Eelde geeft aan dat behoud en versterking van de ruimtelijke structuur 
gewenst is. Dit betekent het handhaven en versterken van de hoofdstructuur van de gesloten bebouwing 
en bebossingen op de ruggen, de open beekdalen en de kleinschalige half besloten gebieden op de 
overgangen daarvan.  



Project :  Bomenplan Datum: 31 januari 2006 
Onderdeel : Module Basis Versie : 03 
Projectnummer : PA4332L0 Status : Definitief 
 

 

 
 

Basis - 9 
 

 

deze worden dan ook met name vlak bij de huizen aangetroffen. Het Landgoed Bosch & Vaart is in 2004 
heropend nadat het in de oude omvang en stijl is hersteld.  
 
Jonge ontginningenlandschap 
Omstreeks 1200 kwam in het laagveengebied het wegdorpensysteem met zijn kenmerkende 
lintbebouwing tot ontwikkeling. Op zandruggen werden boerderijen aan de weg gebouwd, vanaf waar het 
achterliggende gebied in rechte stroken of slagen werd ontgonnen. Het gebied dicht bij de boerderijen 
werd gebruikt voor akkers. De minder goed bereikbare gronden werden weide- of hooiland. Kavelgrenzen 
van de relatief smalle percelen werden ingeplant met houtwallen, tot de plek waar sloten de functie van 
veekering konden overnemen. Omdat deze gebieden vrij nat zijn, komen hier relatief weinig houtwallen 
voor. Afgezien van de doorgaande weg op de hoger gelegen ruggen zijn er weinig doorgaande wegen van 
belang en is er nauwelijks aanleiding om wegen te begeleiden met boombeplanting. De jonge 
ontginningen worden daarom gekenmerkt door een grote openheid. Slechts wat verspreide beplanting 
komt voor, zonder dat daar een duidelijke structuur in zit. Van nature komen in dit gebied elzen, berken, 
wilgen en zomereiken voor.   
 
Infrastructurele werken 
Op enkele plaatsen ligt infrastructuur die als het ware over het landschap heen is gelegd. Deze heeft met 
name een gemeentegrensoverschrijdende verbindingsfunctie en heeft niet altijd een specifieke relatie met 
het landschap. Opvallend zijn het Noord-Willemskanaal, de wegen Noordenveldweg, Vriezerweg, 
Zuidlaarderweg en Stationsweg die duidelijk van gemeenteoverschrijdend belang zijn. Daarnaast zijn de 
aanwezigheid van de A28 en N34 opvallend in het landschap. Deze wegen zijn niet bijzonder aangezet 
met bomen, maar juist door de afwezigheid ervan zo veel mogelijk aan het zicht onttrokken. De Asser- en 
Groningerstraat daarentegen vallen op door hun verhoogde ligging en monumentale beukenlaan. Op de 
plek waar deze historische route de kern Vries doorsnijdt zijn de beuken vervangen door lindebomen die 
hier in 1993 zijn geplant. 
 

A28 en N34 
 
 
Noord-Willemskanaal 
 
 
Asser-/Groningerstraat 
 
 
Noordenveldweg/Vriezerweg/
Zuidlaarderweg/Stationweg 
 
 
Gemeentegrens 

Figuur 4: Infrastructurele werken 
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Huidig beeld van het esdorpenlandschap 
Door veranderd grondgebruik is het beeld 
van het landschap veranderd. Door 
bevolkingstoename zijn veel dorpen 
gegroeid. Hoewel dorpsuitbreidingen in 
de meeste gevallen met respect voor het 
landschap zijn gebeurd, heeft het de 
oorspronkelijke opbouw van het dorp wel 
veranderd. Bij sommige essen is, nog 
sprake van een ruimtelijke begrenzing in 
de vorm van opgaande beplanting. Op 
enkele plaatsen zijn essen niet meer 
duidelijk herkenbaar doordat verdichting 
heeft plaatsgevonden in de vorm van 
beplanting of bebouwing op de es. Op 
enkele plaatsen zijn oude 
landschapselementen geïntegreerd in 
nieuwe uitbreidingen. De brinken zijn nog 
steeds zwaar beplant en bepalen in sterke 
mate het karakter van de dorpen. In de dorpen en bij boerderijen zijn nog wel restanten van oude 
houtopstanden te vinden zoals knotlinden, fruitbomen en eikenstoven. In Yde staat nog steeds de spijker- 
of breukenboom. Dit is een cultuurhistorisch waardevolle boom omdat deze dateert uit de tijd dat mensen 
in bepaalde bomen spijkers sloegen met het doel zichzelf te genezen van breuken, kiespijn, zweren of 
huidblaasjes.  
Langs de doorgaande wegen is niet op een eenduidige wijze beplant. Er komen zowel beplante als 
onbeplante wegen voor. 
 
Het esdorpenlandschap ten zuidwesten van Eelde is rijk aan bomenrijen langs wegen. Nagenoeg alle 
wegen zijn beplant, waarbij de nadruk ligt op de wegen waaraan boerderijen zijn gevestigd. De weg van 
Eelde naar Groningen is nog steeds beplant. Buiten is echter geconstateerd dat de omstandigheden 
dusdanig zijn veranderd dat deze structuur in kwaliteit afneemt. In de omgeving van Vries zijn veel 
bomen geplant langs de veldwegen. Niet alleen de verbindingswegen tussen de kernen zijn beplant, maar 
ook de overige wegen. De weg van Assen naar Groningen is nog steeds duidelijk aanwezig. Het 
esdorpenlandschap rond Zuidlaren is juist heel arm aan bomenrijen langs wegen. In de gehele gemeente 
komen veel windsingels voor op de kavelgrenzen waardoor het landschapsbeeld wordt verzacht.  
80 Tot 85 % van de bomen bestaat uit eik. Hoewel deze soort van oudsher veel voorkomt in dit gebied, 
draagt de eenzijdige soortkeuze niet bij aan de identiteit van de verschillende landschapseenheden. Het 
verschil tussen de natte beekdalen en de droge voormalige heiden wordt niet ondersteund door een 
passende soortkeuze. Daarnaast zijn de beekdalen opener geworden als gevolg van een ruimere 
verkaveling en een afname van het aantal landschapselementen. Samenvattend kan worden gesteld dat de 
oorspronkelijke structuren wat zijn ‘vertroebeld’.  
 
Landgoederenzone 
Aan de noordoostzijde van Eelde-Paterswolde ligt een langgerekte zone bestaande uit diverse 
landgoederen. Deze is ontstaan in de negentiende eeuw doordat de adel uit de nabijgelegen stad 
Groningen hier haar buitenhuizen bouwde. De oude houtopstanden, opgaande parkbossen en de lanen van 
deze landgoederen bepalen nog steeds het landschappelijke karakter en zijn een duidelijk verdichte zone 
in het verder vrij open esdorpengebied. Opvallend aan deze zone is het veelvuldig voorkomen van 
beuken. Met name toepassing van de rode beuk was in vroeger tijden een teken van grote welstand en 

Foto 3: De spijker- of breukenboom bij Yde (bron: ‘Bomen en mensen’) 
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Historisch beeld van het esdorpenlandschap 
 
Uit kaartmateriaal van de periode omstreeks 1850 blijken de volgende bijzonderheden: 
• De essen liggen hoog en droog 

en zijn zeer open. Alleen de 
randen zijn beplant. 

• De beekdalen daarentegen zijn 
zwaar beplant. Er staan 
houtwallen en bomenrijen haaks 
op de beek, parallel aan de beek 
en op de overgang van nat naar 
droog. Dit geeft een sterk 
verdicht karakter. 

• Doorgaande wegen zijn alleen 
beplant op de plek waar ze een 
beekdal doorsnijden. 

• Wegen van de kern naar de 
heidevelden (schaapsdreven; 
doodlopende, korte wegen) zijn 
met bomen beplant.    

• De weg van Assen naar 
Groningen is duidelijk als 
structuurelement aanwezig, 
zowel door de strakke rechte lijn 
als door de beplanting.  

• De weg van Eelde naar 
Groningen is door beplanting stevig aangezet. 

• De bomenrijen hebben een relatief kleine plantafstand. 
• De brinken zijn zwaar beplant. 
 
Vroeger was dus sprake van veel open 
ruimte. De uitgestrekte heide- en 
veengebieden werden afgewisseld 
door grote, open essen. Houtwallen 
werden gebruikt om de verschillende 
eenheden van elkaar te scheiden. Er 
kwamen slechts enkele bomen voor 
en deze hadden meestal een duidelijke 
functie, zoals de grensboom aan de 
Meerweg die de grens vormde tussen 
Eelde en Haren maar tevens de 
provinciegrens markeerde. De dorpen, 
met hun boomrijke brinken en 
houtwallen rond de goorns, staken 
duidelijk af tegen deze openheid en 
leken groene eilanden in de open 
ruimte. De beekdalen lagen als groene 
linten door het landschap.  

Foto 2: openheid op de es 

 

Figuur 3: historisch landschapsbeeld 
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2 Inventarisatie  

De gemeente Tynaarlo is op 1 januari 1998 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige gemeenten 
Eelde, Vries en Zuidlaren. In totaal 18 kernen vallen onder de gemeente en liggen verspreid over een 
totale oppervlakte van 14.900 ha. Uit deze feiten en de topografische kaart blijkt dat het een landelijke 
gemeente is, die gekenmerkt wordt door een typisch Drents buitengebied met alle charmes die daar bij 
horen. Omdat het buitengebied, zowel in oppervlakte als in kwaliteit, zo’n grote stempel drukt op de 
aanblik van deze gemeente, wordt het landschap als eerste beschreven. Daarna komt de huidige 
werkwijze en het huidige beleid rond bomen aan de orde. Hierna wordt ingegaan op de kwantitatieve 
gegevens met betrekking tot bomen. Tot slot wordt aangegeven hoe bovenstaande feiten zichtbaar zijn in 
de praktijk.  
 

2.1 Bomen en landschap 

Ingeklemd tussen twee grote stedelijke 
kernen vormt de gemeente Tynaarlo 
de groene long tussen de gemeenten 
Groningen en Assen. De 18 kernen 
hebben geen uitzonderlijk sterke groei 
doorgemaakt waardoor de 
oorspronkelijke relatie tussen kernen 
en ommeland in de meeste gevallen 
nog goed zichtbaar en voelbaar is. De 
kracht van deze gemeente ligt dan ook 
in de landschappelijke waarden van 
het totaalplaatje van kernen, agrarisch 
gebied, bossen en landgoederen. De 
gemeente Tynaarlo streeft naar 
instandhouding van deze relaties. 
 
Het is een typisch Drents landschap 
waarin drie landschapseenheden te 
herkennen zijn. Dit zijn het 
‘esdorpenlandschap’, de 
‘landgoederenzone’ en het ‘jonge 
ontginningenlandschap’. Voor de 
historische context wordt de opbouw 
van de drie belangrijkste eenheden 
hier beschreven en wordt aangegeven 
wat dit betekent voor het 
bomenbestand.  
 
 
Esdorpenlandschap 
Het esdorpenlandschap is opgebouwd uit verschillende elementen. Het bestaat uit dorpen, die gelegen zijn 
tussen essen, groen- en madelanden, heidevelden. Kenmerkend aan dit landschap zijn ook de brinken die 
groene accenten geven aan de dorpen en de (schaaps-)dreven die uitwaaieren naar het buitengebied. In 
bijlage één is een uitgebreide omschrijving van bovenstaande elementen opgenomen.  

 

Esdorpenlandschap 
Landgoederenlandschap 
Jonge ontginningenlandschap 

Figuur 2: landschapseenheden in Tynaarlo 
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De resultaten van de totale inventarisatie worden in hoofdstuk 3 vertaald in een analyse. Puntsgewijs 
worden kwaliteiten, knel- en verbeterpunten genoemd. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie 
waarin de relatie tussen deze punten wordt gelegd.  
Hoofdstuk 4 geeft de visie op bomen weer. Dit start met een algemeen uitgangspunt dat werkt als een 
soort kapstok waaraan de gemeente Tynaarlo haar beleid kan ‘ophangen’. Dit wordt verder uitgewerkt in 
randvoorwaarden en hoofdlijnen van beleid die de trend voor de toekomst zullen bepalen. Tot slot worden 
enkele aanbevelingen gedaan om dit Bomenplan optimaal te integreren in andere beleidsvelden. 
 

Beleid 

Uitwerking 

 
Bomenstructuur-

plan 
Basismodule A.P.V. / 

kapverordening 

Monumentale 
bomen 

Kwaliteitshand- 
boek bomen in 
straatprofielen 

 
Werkplan  

 

 
Bomenbeheerplan 

 
Moederbestek 

bomen 

Figuur 1: module opbouw 
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1 Inleiding 

Als je tegen een mens zegt: 
‘Wat ben je knap’ 

steekt hij zijn neus in de lucht. 
 

Als je tegen een boom zegt: 
‘Wat ben je mooi’ 

kijkt hij naar zijn wortels 
 

Phil Bosmans, 1994 
 

 
 
Bomen en mensen zijn heel verschillende wezens. Desondanks hebben ze al sinds mensenheugenis een 
sterke band met elkaar. Slechts weinig mensen zullen onaangeroerd blijven als ze onder een eeuwenoude 
woudreus staan.  
 
De gemeente Tynaarlo is de trotse eigenaar en beheerder van ruim 44.000 bomen. Dit varieert van 
solitaire bomen tot bomen die onderdeel uitmaken van een landschapselement. Een rijk bezit, dat ook een 
bron van zorg of overlast kan zijn. Mooie, oude bomen zijn immers niet vanzelfsprekend. Om bomen tot 
volle wasdom te laten komen zijn een doordacht plan, een goede aanleg, een effectief beheer en een 
goede bescherming nodig. Dit Bomenplan geeft vorm aan het beleid en zorgt ervoor dat beleidsmatige 
uitspraken worden doorvertaald naar werkbare toepassingen in de praktijk. Figuur 1 laat zien uit welke 
onderdelen het totale Bomenplan bestaat en wat de verbanden zijn tussen de verschillende modules.  
 
Dit Bomenplan richt zich op bomen binnen en buiten de 
bebouwde kom. Het doet uitspraken over laan- en straatbomen, 
solitaire bomen en bomen in groepsverband. Bomen die 
onderdeel uitmaken van landschapselementen zoals houtwallen 
en singels, vergen een bijzonder beleid en beheer en vallen 
buiten dit plan. Desondanks geeft dit Bomenplan richting aan 
aanleg, beheer en ontwikkeling van ruim 36.000 bomen. 
 
Dit Bomenplan is modulair opgebouwd en zal, naar 
verwachting, uit acht delen gaan bestaan. Voor u ligt de 
module Basis. In figuur 1 kunt u zien dat dit de beleidsmodule 
is waaraan uiteindelijk alle vervolgmodules worden gekoppeld. 
In de module Basis wordt de huidige situatie beoordeeld en 
wordt het beleid voor de komende 10 jaar uiteengezet.  
  
De module begint met een inventarisatie van diverse relevante 
onderwerpen rond bomen in hoofdstuk 2. De historische 
opbouw van het landschap, en de betekenis van bomen daarin, 
komen aan de orde. Ook de wijze waarop nu met bomen wordt 
omgegaan, zowel beleidsmatig als praktisch, wordt besproken. 
Daarna volgt een inventarisatie van kwantitatieve gegevens en 
wordt omschreven hoe vorenstaande onderwerpen buiten 
waarneembaar zijn.  

Foto 1: monumentale beuk 
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Voorwoord  

 
 
De gemeente Tynaarlo heeft ACE ingenieurs en adviseurs gevraagd een Bomenplan te schrijven. Dit is 
een integraal plan waarin alle facetten met betrekking tot bomen worden gebundeld. Het werkveld bomen 
is heel breed en nooit ‘af’. Daarom is gekozen voor een losbladig systeem waarin naar wens zaken 
kunnen worden toegevoegd of verwijderd. Eenieder kan het Bomenplan gebruiken als instrument om 
beleid in vast te leggen, als technische handreiking, als naslagwerk om zaken op te zoeken, of als 
communicatiemiddel.  
 
Bomen raken mensen. Daarom is ervoor gekozen om dit plan samen met betrokkenen op te stellen. 
Binnen de gemeente Tynaarlo zijn diverse ambtenaren betrokken geweest bij het opstellen van het plan. 
Daarnaast hebben ook de belangengroeperingen Stichting POP-Groen en de IVN-afdelingen 
(Verenigingen voor natuur- en milieu-educatie) van de drie voormalige gemeenten bijgedragen aan het 
plan door het leveren van relevante gegevens en het beoordelen van het plan. Wij willen deze mensen dan 
ook allemaal hartelijk bedanken voor hun inbreng. 
 
 
 
 
Arnhem, 25 april 2005 
 
ACE ingenieurs en adviseurs 



Project :  Bomenplan Datum: 31 januari 2006 
Onderdeel : Module Basis Versie : 03 
Projectnummer : PA4332L0 Status : Definitief 
 

  

 

Index ............................................................................................................................................... 31 

 
BIJLAGEN 
 

Bijlage 1:  Opbouw esdorpenlandschap 

Bijlage 2:  Uitwerking quick-scan februari 2005 

 



Project :  Bomenplan Datum: 31 januari 2006 
Onderdeel : Module Basis Versie : 03 
Projectnummer : PA4332L0 Status : Definitief 
 

  

 

Inhoudsopgave  

 Samenvatting 

Voorwoord ................................................................................................................................................. 3 

1 Inleiding.................................................................................................................................. 4 

2 Inventarisatie.......................................................................................................................... 6 

2.1 Bomen en landschap ................................................................................................................ 6 

2.2 Bomen en gemeentelijk beleid............................................................................................... 10 

2.3 Bomen en onderhoud............................................................................................................. 12 

2.4 Bomen binnen de gemeentelijke organisatie ......................................................................... 12 

2.5 Kwantitatieve gegevens ......................................................................................................... 13 
2.5.1 Aantallen................................................................................................................................ 13 
2.5.2 Leeftijdsverdeling .................................................................................................................. 14 
2.5.3 Plantplaatsen.......................................................................................................................... 15 

2.6 Praktijksituatie ....................................................................................................................... 15 
2.6.1 Sfeer....................................................................................................................................... 15 
2.6.2 Gezondheid bomen ................................................................................................................ 16 
2.6.3 Sortiment................................................................................................................................ 16 
2.6.4 Leeftijden............................................................................................................................... 16 
2.6.5 Plantafstanden........................................................................................................................ 18 
2.6.6 Onderhoud ............................................................................................................................. 18 
2.6.7 Cultuurvormen, ...................................................................................................................... 19 

3 Analyse.................................................................................................................................. 20 

3.1 Kwaliteiten, knel- en verbeterpunten..................................................................................... 20 

3.2 Conclusie ............................................................................................................................... 21 

4 Visie....................................................................................................................................... 23 

4.1 Uitgangspunt.......................................................................................................................... 23 

4.2 Randvoorwaarden .................................................................................................................. 23 

4.3 Hoofdlijnen van beleid........................................................................................................... 24 

4.4 Vervolgstappen ...................................................................................................................... 28 

5 Aanbevelingen...................................................................................................................... 29 

Literatuurlijst ........................................................................................................................................... 30 



Project :  Bomenplan Datum: 31 januari 2006 
Onderdeel : Module Basis Versie : 03 
Projectnummer : PA4332L0 Status : Definitief 
 

  

 

Samenvatting 
 
 
De gemeente Tynaarlo is de trotse eigenaar en beheerder van ruim 44.000 bomen. Dit varieert van 
solitaire bomen tot bomen die onderdeel uitmaken van een landschapselement. Een rijk bezit, dat ook een 
bron van zorg of overlast kan zijn. Dit Bomenplan geeft richting aan aanleg, beheer en ontwikkeling van 
de ruim 36.000 bomen die buiten de landschapselementen voorkomen. Dit Bomenplan geeft daarom vorm 
aan het beleid en zorgt ervoor dat beleidsmatige uitspraken worden doorvertaald naar werkbare 
toepassingen in de praktijk.  
 
De kracht van deze gemeente ligt in de landschappelijke waarden. Het is een typisch Drents landschap 
waarin drie landschapseenheden te herkennen zijn: het esdorpenlandschap, de landgoederenzone en de 
jonge ontginningen. In Tynaarlo is sprake van vijf beheertypen die relevant zijn voor dit Bomenplan; 
straat-/laanboom, solitaire boom, boomgroepboom, lei-/vormboom en knotboom. De meeste bomen 
verkeren in de halfwasfase en staan in gras of beplanting. Het sortiment is overwegend inheems en 80 tot 
85 % van de bomen is eik. Plaatselijk komen zeer dichte plantafstanden voor. Dit geldt met name voor 
oude structuren en brinken. In Tynaarlo worden een kapvergunningstelsel, een aanlegvergunningstelsel en 
een monumentale bomenlijst gehanteerd ten behoeve van het behoud van houtopstanden. Technisch 
onderhoud aan volwassen bomen wordt uitgevoerd door de bomenploeg en derden en is goed. Het 
verzorgingsonderhoud van alle bomen en het technisch onderhoud van de jonge bomen gebeurt door het 
Wijkbeheer. Het verzorgingsonderhoud gebeurt intensief. Het technisch onderhoud aan jonge bomen 
gebeurt niet voldoende. Er zijn meerdere vakdisciplines direct of indirect betrokken bij bomen. De interne 
communicatie over bomen bevindt zich in een verbeterproces. Het feit dat niets is vastgelegd in 
waarderingen of normen maakt groen erg kwetsbaar indien andere, economisch sterkere belangen mee 
concurreren naar een plek in de openbare ruimte. De knel- en verbeterpunten die uit de inventarisatie zijn 
gebleken zijn bijna allemaal te herleiden tot functionele, financiële en sociale veranderingen die zich in de 
afgelopen honderd jaar hebben voorgedaan.  
 
Het boombeleid en –beheer in de gemeente Tynaarlo is gebaseerd op het volgende uitgangspunt:  
De gemeente Tynaarlo koestert haar groene karakter door beleid en beheer rond bomen af te stemmen op 
het landschappelijk en historisch raamwerk, passend binnen de normen van de huidige tijd. Technische, 
financiële en sociale normen gelden hierbij als randvoorwaarde en zijn samen in balans.  
 
Dit uitgangspunt wordt uitgewerkt in zes hoofdlijnen van beleid: 
A. Bomen worden ingepast in het landschappelijk raamwerk. De waarden van bomen en structuren 
worden vastgelegd in een boomstructuurplan waarin hoofdstructuren, secundaire structuren en lokale 
bomen zijn opgenomen. 
B. Elke boom heeft kwaliteit en het kwaliteitsniveau wordt afgestemd op het gewenste eindbeeld. Om 
kwaliteit te realiseren biedt de gemeente haar bomen een goede groeiplaats met voldoende boven- en 
ondergrondse groeiruimte. 
C. De mogelijkheden van het hedendaagse sortiment worden ingezet om variatie aan te brengen, gebieden 
een eigen identiteit te geven en risico’s met betrekking tot ziekten en plagen te verminderen.  
D. Ruimte voor de boom. Nieuwe bomen, boomgroepen en boomstructuren worden zodanig aangeplant 
dat elke boom uit kan groeien tot een volwassen boom met voldoende ruimte om technisch een gezonde, 
veilige boom te vormen. 
E. Jonge bomen zijn de toekomst. Met name in de beginjaren vindt een intensieve begeleidingssnoei 
plaats. Daarna wordt de boom ‘gevormd’ naar gelang zijn natuurlijke habitus en het eindbeeld dat de 
gemeente voor ogen heeft.  
F. Communicatie intern en extern. De gemeente gaat deskundig en zuinig om met haar bomen en straalt 
deze intentie uit naar anderen.   
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