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1. Inleiding 

Gemeente Oosterhout heeft na aanbesteding ondergetekenden uitgekozen en gevraagd een plan van 

aanpak te maken inzake klachten van een aantal bewoners van de Warandepoort te Oosterhout over 

overhangende beplanting van een aangrenzende, gemeentelijke houtwal. 

In de opdracht memo zijn als de inhoudelijke vragen geformuleerd:  

 

1. Kunnen jullie een bemiddelende rol in deze situatie op je nemen? 

2. Kunnen jullie een plan van aanpak voor deze situatie opstellen nadat beide partijen door jullie zijn 

gehoord waarin de (juridische) kaders worden aangegeven en een advies met de voor deze specifieke 

situatie behorende oplossing(en) of oplossingsrichting(en) aan partijen wordt voorgelegd, alsmede een 

richting voor de gemeente ter voorkoming van toekomstige soortgelijke situaties? 

 

In dit plan van aanpak geven wij antwoord op deze vragen. 

 

2. Onze werkwijze 

Ondergetekenden hebben allereerst een lange lijst documenten bij gemeente opgevraagd en 

bestudeerd inzake toepasselijke regels, groenbeleid, bomenbeheer, uitgevoerde dunning/snoei, 

veiligheidscontrole en eikenprocessierups-beheer, correspondentie met bewoners en hun 

gemachtigden, documenten inzake totstandkoming van de situering van de huizen, 

vergunningprocedure en geldend bestemmingsplan. 

Vervolgens hebben wij op 18 juni 2020 ter plaatse om, in en langs de onderhavige houtwal gelopen, 

waarnemingen en metingen gedaan en foto's gemaakt.  

Daarbij zijn wij ook aangesproken door een bewoner van de Kapucijnenhof die met ons zijn mening 

over de houtwal deelde.  

Op dezelfde dag hebben wij gesproken op het gemeentehuis te Oosterhout met Carlos Verhoeff, 

projectleider groen, Jan Knoops, projectbegeleider buitenbeleid, Johan de  Vrie, beleidsadviseur 

groen, Marleen Weterings, jurist en Koen van Hoek, binnendienst afdeling Groen. 

Op 23 juni 2020 hebben wij een bezoek gebracht aan (de achtertuinen van) Warandepoort nummer 7: 

Dhr. De Jong / mw. Zoon, nummer  11: Dhr. Sips / mw. Van der Waal, nummer 13: Dhr. Van 

Wingerden/ mw. De Schepper, nummer 19: Dhr. Van Moorst /mw. Voetberg. Tevens werden wij 

uitgenodigd in de tuin bij dhr. Roga van nummer 5.  

Uit telefonisch en mail contact bleek dat de juridisch gemachtigden van nr. 19, mw. mr. B. Lubomirov, 

Arag rechtsbijstand en nr. 13, mw. mr. S. Bremer, Achmea rechtsbijstand ervoor kozen om niet ter 

plaatse aanwezig te zijn. 

Verder zijn door ons nog nadere vragen gesteld aan gemeente per telefoon en per mail. 
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3. Onze bevindingen 

 

3.A. Onderhoudstoestand van de houtwal 

De houtwal omvat 55 "volwas" bomen, vele jonge bomen, onderbegroeiing en kruiden. De leeftijd van 

de houtwal wordt door de gemeente op meer dan 120 jaar geschat.  

De houtwal lijkt natuurlijk, chaotisch en maakt de indruk weinig onderhoud en beheer te hebben 

gehad met uitzondering van de kennelijk recent uitgevoerde snoei/dunning in 2019.  

In de situatie voor realisatie van de nieuwbouwwijk en de tijdsgeest omtrent denkwijze over extensief 

beheer was meer onderhoud niet gangbaar.  

Twee aspecten zijn na bouw van de huizen aan Warandepoort wezenlijk veranderd: 

1- de gebruiks- en belevingsintensiteit van zowel de lusten als de lasten van de beplanting in de 

houtwal zijn bij realisatie van de woningen Warandapoort sterk toegenomen; 

2- maatschappelijk is veel meer oog gekomen voor biodiversiteit wat vraagt om een andere vorm 

van beheer. 

 

3.B. De situering 

De huizenrij aan de Warandepoort nummers 1 t/m 25A waren in de oorspronkelijke planopzet 

gepland op ca. 20 meter van de bestaande houtwal. Later is de het plan bijgesteld en zijn de huizen op 

de huidige afstand van gemiddeld 13 tot 14 meter van de houtwal gesitueerd met een gemiddelde 

tuinlengte van ca. 11 meter. 

Uit veldwaarneming betreffende de opbouw van deze nieuwe huizenrij en haar omgeving, is ons 

gebleken dat er, nu achteraf bezien, voldoende ruimte was geweest om de gehele rij huizen 4 à 5 

meter verder van de houtwal af te situeren. Dit geldt zowel voor de positionering van de weg 

(Warandepoort) als voor de definitieve positionering van de huizenrij.  

Gemeente heeft ons toegelicht: 

"De stedenbouwkundige opzet is destijds intern met disciplines besproken waarbij op basis van het 

plangebied ook is gekeken naar de opzet van het plan en de woningdifferentiatie in het plan. Het 

oorspronkelijke plan dateert van ergens 2008.  

In de strook van de tweekappers en vrijstaande woningen is in de loop van de planvorming / 

vergunningverlening op enig moment een wijziging aangebracht op verzoek van 

Thuisvester/Hazenberg (welke laatste de grondposities van Thuisvester voor de koopflat en de 

grondgebonden woningen langs de groene zone heeft overgenomen). Er is toen 1 vrijstaande  woning 

toegevoegd (6 ipv oorspronkelijk 5, hetgeen bij de nrs 23, 25, 25a heeft geleid tot een wat onlogische 

eigendomsgrens." (mail gemeente 10 juni 2020). 

 

"Voor wat betreft de afstand tot de bomen is destijds – zeker vanuit Groen – geadviseerd om de 

strook breder te houden (mede ter voorkoming van overlast en goed onderhoud). Dit is – voor zover 

mij nog bijstaat – toen niet gedaan omdat anders de woningen te veel naar het binnengebied 
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verschoven moesten worden en we daar letterlijk ‘de ruimte’ in het plan wilden behouden." (mail 

gemeente 10 juni 2020). 

 

Uit onze mondelinge vragen aan gemeente blijkt dat het uiteindelijk een bestuurlijke keuze was van de 

wethouder na overleg Thuisvester/Hazenberg om vanwege 1 woning extra in de rij het geheel iets op 

te schuiven (interview 18 juni 2020). 

 

Uit de tekening in de verkoopbrochure lijkt het alsof bomen en huizen keurig gescheiden zijn 

(bijlage 1). 

 

De bewoners hebben de woning gekocht vanuit een schematische folder waar boomkronen getekend 

staan tot de erfgrens. Dit is niet volgens de werkelijkheid gepresenteerd want in werkelijkheid is er 

een overhang van maximaal 10 meter. (bijlage 1). 

 

Volgens een drietal bewoners is vooraf niet kenbaar gemaakt waar de perceelsgrenzen waren ten 

opzichte van de boomkronen omdat het een afgesloten bouwterrein was. Bij een gezamenlijke 

bezichtiging lag er op locatie van de bouwpercelen een enorme hoop zand zodat een beeld van de 

erfgrenzen niet gevisualiseerd kon worden en deze ter plaatse ook niet aangeduid waren. (interviews 

23 juni 2020). 

 

 

3.C. Wensen en belangen van partijen 

Eerst komen de wensen en belangen aan bod van de gemeente als eigenaar, ontwikkelaar, 

beleidmaker en beheerder van de houtwal. Daarna de wensen en belangen van bewoners van de 

Warandepoort en tenslotte wensen en belangen van bewoners van de Kacupijnenhof. 

3.C.1. Gemeente Oosterhout:  

In de structuurvisie Oosterhout (2013) wordt de Warandepoort genoemd en worden groenzones, 

houtsingels en houtwallen als "de groene kaders" van dit gebied aangemerkt als bepalend voor de 

kwaliteit (blz. 17). 

"Oosterhout is een groene stad" en wil blijkens haar groenbeleid deze groene kwaliteit beschermen, 

ontwikkelen, versterken en uitbouwen  Oosterhout streeft naar 115 m2 openbaar groen per woning 

wat hoger is dan de landelijke norm van 75 m2. (Compensatierichtlijn bomen 2009 en herziening 

2011).  

In het bestemmingsplan 'Oosterhout zuid 2017 ' is de houtwal is bestemd met de enkelbestemming 

"groen". Uit de toelichting blijkt dat deze "groene buitenranden" waardevol zijn en daarom te 

handhaven en mogelijk te versterken"  (www.ruimtelijkeplannen.nl ) op bladzijde 12 e.v. :  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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"Openbaar groen/speelplekken Langs de buitenranden zijn royale groenstructuren aanwezig, met elk 

hun eigen kenmerken.  Aan de oostzijde ligt een brede groenzone langs het talud van de A27. Langs de 

Beneluxweg ligt een aantal groene voorzieningen zoals de Showtuin Floralia en de volkstuinen. Aan de 

zuidzijde is het gebied tussen de Rijksweg en de Beneluxweg ingericht met grasvelden en hoge 

bomensingels. Ook zijn hier een Marokkaanse moskee en groot kantoorgebouw gevestigd.  Aan de 

zuidzijde is het groen meer besloten van karakter. Doordat de Burgemeester Materlaan verhoogd op 

een talud ligt en de opgaande beplanting overgaat in de bosgebieden aan de zuidzijde van deze weg, 

heeft het groen hier een intiem karakter.  Aan de westzijde ligt de Vrachelse Heide, een groot bos en 

heidegebied dat zich doorzet tot in het plangebied. Daarnaast is vooral de laanstructuur langs de 

historische Bredaseweg een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur in dit gebied.  

De groene dooradering van de wijk is typisch voor jaren 60-wijken. De groenstructuren zijn haast 

allemaal met elkaar verbonden waardoor er een groen raamwerk ontstaat waarbinnen de 

woonblokken gestempeld zijn. In het westelijk deel van de wijk is deze structuur losgelaten en gaan het 

groen en de woonfunctie hand-in-hand. De wijk zelf wordt doorkruist door drie routes met groene 

wegprofielen. Van noord naar zuid zijn dit de Bredaseweg, de Burgemeester Holtroplaan en de 

Beneluxweg; de hoofdroutes. Maar vooral ook de Warandelaan en de Burgemeester Materlaan, de 

dwarsverbanden zijn zeer groene routes. Door hun brede, groene profielen onderscheiden deze straten 

zich van de overige straten in de wijk en vormen zij belangrijke herkenbare lijnen. De Warandelaan is 

daarnaast ook één van de weinige historische routes. De groene buitenranden dienen als een te 

handhaven en mogelijk te versterken kwaliteit te worden beschouwd. Ditzelfde geldt voor de groene 

routes door de wijk. De bestaande groenelementen zijn positief en beschermend bestemd. Dit geldt niet 

specifiek voor de groenzones op het bedrijventerrein Benelux. Naast openbare groenvoorzieningen en 

water zijn binnen deze bestemming ‘Groen’ uitsluitend speelvoorzieningen en fiets- en voetpaden 

mogelijk. Binnen de bestemming ‘Verkeer’ is een groene inrichting van de openbare ruimte mogelijk. 

De kwaliteit van het groen kan niet worden geregeld in dit bestemmingsplan." 

"Bij de ontwikkeling van het plan Warandepoort is de houtwal tussen het plangebied en het Oelbert 

college/Kapucijenenhof als zeer waardevol element beoordeelt die in hoge mate de kwaliteit van deze 

drie deelgebieden bepaalt." (memo 19 oktober 2020)  

"Er is bij de ontwikkeling van het gebied Warandepoort van uitgegaan dat nieuwe bewoners bewust 

zullen kiezen voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied met de daarbij behorende lasten. Bovendien 

is er sprake van een reeds lang bestaande situatie die voor iedereen (en dus ook voor de nieuwe 

bewoners) vooraf waar te nemen viel. Overigens is door de gemeente ook bij de verkopende partij 

(Hazenberg) nadrukkelijk verzocht de toekomstige kopers te wijzen op de betreffende situatie.  

Voordat gestart is met de bouw van de betreffende woningen is de houtwal in opdracht van de 

gemeente en in overleg met de eigenaar (Hazenberg) gesnoeid en is in de houtwal gedund. Daarbij 

zijn bomen verwijderd die onvoldoende veilig waren en bomen die de duurzame instandhouding en 

ontwikkeling van de overige bomen in de weg zouden staan. Die werkzaamheden waren gericht op de 

duurzame instandhouding van de houtwal. Er is met dat als uitgangspunt maximaal geprobeerd 

toekomstige overlast te beperken. 
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Aan de (huidige en toekomstige) klachten van de bewoners kan niet tegemoet worden gekomen 

zonder - ernstige - aantasting van de houtwal. Overlast van blad, schaduw en vruchten kunnen niet 

worden voorkomen. Alleen door alle bomen uit de houtwal te kappen en alleen struiken te laten staan 

kan structureel aan dit verzoek invulling worden gegeven. 

Tussenoplossingen zijn theoretisch mogelijk. Het meer of minder reduceren van kroonvolumes zal de 

overlast niet wegnemen maar wel ernstig afbreuk doen aan de kwaliteit van de houtwal. Deze 

tussenoplossingen zijn te kwalificeren als symbool-maatregelen. Bovendien leiden deze maatregelen 

tot een forse toename van de onderhoudskosten. Ze moeten frequent worden herhaald omdat de 

veiligheid van de houtopstand er anders sterk door afneemt. Reactiegroei van de bomen is minder 

vergroeid en moet met enige regelmaat worden verwijderd. De houtwal is niet machinaal bereikbaar 

en dergelijk intensief onderhoud is vrijwel niet uitvoerbaar zonder dat daarbij de tuinen van de 

betreffende bewoners moet worden betreden, inclusief kans op schades aan deze tuinen." (memo 

oktober 2019). 

 

"Voordat gestart is met de bouw van de betreffende woningen is de houtwal in opdracht van de 

gemeente en in overleg met de ontwikkelaar gesnoeid en is in de houtwal gedund. Daarbij zijn bomen 

verwijderd die onvoldoende veilig waren en bomen die de duurzame instandhouding en ontwikkeling 

van de overige bomen in de weg zouden staan. Die werkzaamheden waren gericht op de duurzame 

instandhouding van de houtwal. Er is met dat als uitgangspunt maximaal geprobeerd toekomstige 

hinder te beperken." (memo januari 2020)  

 

Daarom concludeert de gemeente: "Het behoud van de kwaliteit van de aanwezige houtwal en bomen 

binnen de groene structuur van het ruimtelijke gebied is altijd uitgangspunt geweest bij de ruimtelijke 

ordeningsprocedure voor de herontwikkeling van Warandepoort. 

Hierbij is nadrukkelijk overwogen dat de eventuele overlast van bomen en de groene zone voor 

toekomstige bewoners ondergeschikt is aan het belang dat ruimtelijk wordt gehecht aan deze zone en 

de zich daarin bevindende planten en bomen." (memo oktober 2019)  

 

Normaliter vind beheer van deze houtwal 1 x 5 jaar plaats. Er is recent uitgevoerde 

veiligheidsinspectie uitgevoerd en er vindt actief beheer en bestrijding van eikenprocessierups plaats. 

 

De beplanting in de wal dient duurzaam beheerd te kunnen worden waarbij de financiële 

consequenties maatschappelijk verantwoord zijn ten opzichte van het algemeen budget voor 

groenonderhoud.  

 

De veiligheid van bomen in de houtwal valt binnen de gangbare normen die gelden voor iedere 

houtopstand.  
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De bomen in de houtopstand welke de woningen kunnen raken bij windworp hebben een verhoogde 

zorgplicht door het feit dat de afstand tot de woningen korter is dan de hoogte van de bomen.  

 

3.C.2. Bewoners Warandepoort   
   
In de opdracht memo staan de belangen van bewoners omschreven als " bewoners hebben klachten over 
overhangende takken, vallende eikels, verstoring woongenot en de wettelijke verplichting tot onderhoud vanuit 
de gemeente." 
Uit de brieven van bewoners en de beide rechtsbijstand juristen blijkt bovendien ook de vrees voor onveilige 
bomen en zorgen over achterstallig onderhoud aan de bomen. Daarbij werden verzoeken gedaan tot "overlast 
reducerende maatregelen" vanwege de ernstige en onrechtmatige hinder. 
Alle bewoners, die wij bezocht hebben, gaven aan dat zij vonden dat de overhangende takken van de bomen 
veel te ver over de tuinen hingen. Ze verzochten deze overhang te reduceren tot een aanvaardbare overhang of 
snoei op de erfgrens. Vrijwel alle gesproken bewoners gaven aan enige overhang wel te kunnen accepteren, 
maar de huidige mate van overhang buiten proportie te vinden. 
De tuinen zijn in de meeste gevallen ca. 11,5 meter diep tussen gevel woning en erfgrens. In het meest extreme 
geval is de overhang 10 meter. Er blijkt dan dus 1,5 meter over te zijn tussen de takken van de bomen en de 
woning. Bewoners ervaren dit als veel te veel overhang. Sommigen ervaren dit als " overweldigend".  
We hebben per adres voorzichtig geïnformeerd wat voor de bewoners de aanvaardbare overhang zou kunnen 
zijn: 
- De garantie dat de gemeente als eigenaar de zorg draagt dat de bomen veilig zijn binnen de marges van 
veiligheid die gelden voor iedere gezonde stabiele boom goed verankerd in beleid. 
- Beter beheer en beheerplanning op maat voor deze groenstrook uitgewerkt voor iedere individuele boom;  
- De garantie dat de gemeente zorg draagt voor het beheer van plaagdieren met als aandachtsoort de 
eikenprocessierups, verankerd in een onderbouwd beheerplan.  
- Reduceren van de overlast van zeer veel bladval, eikenzaadval, twijgen, takken en massaal vallende eikels. 
Bij ons bezoek aan Wardandepoort nr. 13 is door ons een nest eikenprocessierupsen in de eik recht achter dit 
perceel geconstateerd. Aangezien het nest slechts vuistgroot was en op dit tijdstip (23 juni) op het punt van 
verpoppen stond, waarbij de kans op overlast minimaal is, is dit niet bij gemeente gemeld. 

 
 
3.C.3. Bewoners Kapucijnenhof   
 
De privacy die ontstaan is door de robuuste massa groen van de houtwal moet behouden blijven.  

Inkijk in de woningen, met name in "de slaapkamers boven", moet vermeden worden.  

(gesprek bewoners 18 juni 2020). 

  



Mr. B.M. Visser 
Juridisch raadgever en boomkundige 

(senior boomjurist) 

 

 
  Boom- & 

  Landschapsbeheer 

   
       9 

STORIX 

4. Juridische kaders 

Hierna wordt eerst gekeken naar het burenrecht en rechtspraak inzake overhangende takken van 

gemeente bomen en daarna naar hinder rechtspraak door gemeentelijke bomen. 

  

4.1. Overhangende takken  

Als het gaat om gemeentelijke bomen en klachten daarover van naburige bewoners wordt al snel 

verwezen naar het veel geciteerde, klassieke arrest inzake Gorsselse bomen van de Hoge Raad 28 april 

1961 (NJ 1961, 433 / ECLI:NL:HR:1961:139). De Hoge Raad overwoog in het Gorsselse bomenarrest in 

essentie dat het burenrecht niet van toepassing is op openbare bomen, indien de betrokken 

gemeente blijk geeft van een redelijke belangenafweging tussen het particuliere belang bij de 

verwijdering van de bomen en de aan de overheid toevertrouwde openbare belangen, zoals het 

"esthetisch aanzien van de openbare weg" (lees: stads-/dorpsschoon of landschapswaarden) of "het 

gerief van de weggebruiker" (lees: verkeersgeleiding of verkeersveiligheid). De "burenrechter" zal 

slechts marginaal deze overheidsafweging mogen toetsen ("toets van de willekeur") en de 

(gemeentelijke) overheid enkel corrigeren als een redelijke afweging van alle betrokken belangen niet 

tot handhaving van de beplantingen kan leiden. Dit leidt er in de praktijk van het gemeentelijk groen 

beleid en beheer wel toe dat gemeenten menen dat openbare bomen per definitie een 

uitzonderingpositie hebben. Niettemin blijkt uit de rechtspraak dat deze uitzonderingspositie van 

gemeente bomen regelmatig aangevochten wordt e leidt met wisselende resultaten. Opvallend in de 

rechtspraak is de opvatting dat gemeenten wel wat voor de bescherming van hun hun bomen moeten 

doen.  

De gemeente Haelen (L.) moest haar pas geplante bomen op een woonerf op grond van artikel 5:42 

BW verwijderen van de rechter, ondanks het beroep op het Gorsselse bomenarrest. De rechter vond 

dat de gemeente haar bescherming van bomen binnen een beter wettelijk kader had moeten 

brengen, zoals kleinere afstand in de verordening of in een beschermde boomstatus in het 

bestemmingsplan. Bovendien had gemeente haar beleidskeuzen en afwegingen inzake haar bomen 

onvoldoende vastgelegd en bekendgemaakt. De rechtbank stelde dat nu de gemeente deze bomen in 

beleid en verordening onvoldoende had beschermd, waardoor zij drie gemeentebomen onder het 

gewone burenrecht vielen en dus als bomen binnen de 2 meter-zone moest verwijderen  (Rechtbank 

Roermond, 29 november 2006, ECLI:NL:RBROE:AZ3107).  
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Vanwege deze uitspraak past de gemeenteraad de APV aan met een artikel tot beperking van de twee 

meter afstand tot een halve meter. In het daaropvolgende hoger beroep in deze zaak oordeelde het 

Gerechtshof dat : 

" Het enkele feit dat het aangevallen vonnis van de rechtbank voor de gemeente aanleiding is geweest 

om de verordening in de hiervoor bedoelde zin aan te passen – dat dat het geval is, blijkt uit de 

toelichting op de voorgestelde wijziging van de verordening – brengt niet mee dat er sprake is van het 

gebruik van een bevoegdheid voor een ander doel dan waarvoor deze is gegeven. De procedure met 

[X.] was voor de gemeente immers wel de aanleiding, maar zij beoogde blijkens de toelichting op het 

voorstel een wijder doel, nl. bescherming van alle bomen en heesters (op gemeentegrond) die binnen 

twee meter tot de erfgrens van een ander stonden. Dat is een belang dat de gemeente zich zonder 

meer mag aantrekken." 

Deze drie bomen, nu buiten de verboden zone, mochten blijven staan. Ook omdat er geen 

onrechtmatige hinder was van (niet overmatige) bladval en zaadval en schaduw in de tuin en de 

gemeentelijke afweging de toets van willekeur "ruimschoots" kon doorstaan 

(ECLI:NL:GHSHE:2009:BI4753). 

 

Toch komt de opvatting van uitzonderingspositie van gemeentelijke bomen (en hun takken) in de  

rechtspraak vaker terug.Bijvoorbeeld de rechtbank Arnhem oordeelt inzake de hinder door negen 

populieren dat: 

 “Het algemene belang dat is gediend met de aanwezigheid van bomen dwingt tot  

terughoudendheid bij het verwijderen ervan. Dat spoort met de in veel gevallen door de  

overheid gestelde voorwaarde van een kapvergunning. Terugsnoeien is geen reëel  

alternatief, omdat daardoor de verschijningsvorm van de populieren zou worden aangetast.  

Al met al is de conclusie dat [gedaagde] de aanwezigheid van de bomen zal moeten  

dulden.(ECLI:NL:RBARN:2005:AU4912). In gelijke trant: ECLI:NL:RBARN:2004:AR2827. 

 

Gemeente Schijndel hoeft de overhangende takken boven een particulier tuin van twee gemeentelijke 

bomen, die op ca. 2,30 meter van de erfgrens staan, niet te snoeien omdat deze gemeente, die veel 

bomen heeft, hecht aan haar groene karakter zoals blijkt uit haar "groenbeleidsplan" en "bomenplan". 

En eisende partij heeft onvoldoende uiteengezet waarom niet van hem gevergd kan worden dat hij 

deze overlast duldt (ECLI:NL:GHSHE:2017:422).  
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De rechtbank in Haarlem stelt: "Nu de boom een monumentale status heeft en door de gemeente 

wordt onderhouden en beschermd, is de rechtbank van oordeel dat het (laten) snoeien van de boom 

door eiser misbruik van het hem op grond van artikel 5:44 BW toekomende recht zou opleveren, 

aangezien in dit geval het belang van gedaagden bij ongeschondenheid van de monumentale boom 

zwaarder weegt dan het belang van eiser bij verwijdering van de overhangende takken. Nu het (laten) 

snoeien van de boom door eiser zelf misbruik van recht zou opleveren, kan gedaagden ook niet 

gehouden worden de overhangende takken te (laten) verwijderen." (ECLI:NL:RBHAA:2011:BT2486). 

 

Gemeente Oosterhout heeft in artikelen 4.10 en 4.11n de APV inzake velvergunningen opgenomen de 

vergunningplicht voor bomen opgenoemd op de lijst met beschermde bomen, waaronder deze 

gemeentelijke houtwal valt. 

In art 4.11 lid 5 staat dat de afstand als bedoeld in art. 5:42 Burgerlijk Wetboek 1 meter voor bomen 

en nihil voor heesters en heggen is. Dit verder niet relevant voor artikel 5:44 BW inzake overhangende 

takken 

 

4.2. Hinder 

Hinder van bomen of andere beplantingen valt onder de artikelen 5:37 BW of 6:162 (e.v.) Burgerlijk 
Wetboek. 
 
Artikel 5:37 BW stelt dat een eigenaar geen onrechtmatige hinder mag toebrengen aan eigenaren van andere 
erven door o.a. het onthouden van licht en lucht of het verspreiden rumoer of stank. Niet elke hinder is echter 
onrechtmatige hinder. Een redelijke mate van hinder moet geduld worden of kan van een ieder gevergd worden. 
Normale bladval, vallend zaad, vrucht of pluizen van bomen en enige mate van schaduwhinder zijn in beginsel 
geen onrechtmatige hinder. Deze ’ normale hinder’ dragen, kan van een ieder redelijkerwijze gevergd worden.  
 
De vraag of er sprake is van (on)rechtmatige hinder hangt af van de aard, de ernst en de duur daarvan, de 
daardoor veroorzaakte schade in verband met verdere omstandigheden van het geval waaronder de plaatselijke 
omstandigheden (HR 3 mei 1991,NJ 1991, 476; ECLI:NL:HR:1991:ZC0150).  
Daarbij moet onder meer rekening worden gehouden met de belangen van de hinder ondervindende partij om 
onder andere hun huis en tuin in te richten naar eigen wensen en de mogelijkheid, mede gelet op de daaraan 
verbonden kosten, en de bereidheid om maatregelen te nemen ter voorkoming van schade of hinder (HR 15 
februari 1991, NJ 1992, 639; ECLI:NL:HR:1992: ZC0480 en ZC0803).  
 
Geen onrechtmatige hinder van bomen is: veel naaldval, veel bladval, schaduw in de tuin, beperkte lichtinval in 
de woning of tuin, onttrekking aan de bodem van voedingstoffen of water, gestelde gezondheidsklachten, 
gevaar voor afbrekende takken, belemmering schotelantenne (ECLI:NL:GHSHE:2013:2733; 
ECLI:NL:RBROT:2013:BZ4904; ECLI:NL:RBGEL:2013:CA0027; ECLI:NL:RBHAA:2009:BJ7453;  
ECLI:NL:RBALM:2012:BX9464; ECLI:NL:RBARN:2007:BC0977; ECLI:NL:RBARN:2004:AR2827; 
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ECLI:NL:RBARN:2007:BA8311; ECLI:NL:RBMAA:2008:BC5077;  ECLI:NL:RBHAA:2007:BB9785;president rechtbank 
Haarlem 4 mei 2000, JBR).  
 
Vaak mogen de bomen mogen er dus ongewijzigd blijven staan. 
Het ligt voor de hand dat men niet snel ter wille van het belang van de buur hoeft af te zien 
van het rechtmatige gebruik van zijn eigendom. Maar dit is anders bij zwaarwegende,  
buitenproportionele hinder zoals bij inkomensnadeel door hinder van bomen, bijvoorbeeld in  
Gerechtshof Amsterdam 24 oktober 1935, NJ 1935, 1625 inzake een boom voor een  
schoolgebouw dat de zonbestraling op bloementeeltkassen onderschepte en daarmee  
inkomensderving veroorzaakte. 
 
Een volledige afweging is te vinden in de uitspraak van de rechtbank ’s Gravenhage 
(ECLI:NL:RBSGR:2008:BG9087) in een zaak van een kassenteler tegen de Staat der Nederlanden/Rijkswaterstaat. 
De hinder betrof populieren langs een Rijksweg. Bij westelijke wind waaide veel pluis van populieren van half mei 
tot half juni door open dakramen in de kassen (die noodzakelijk open staan voor bestuiving door vliegen en 
bijen). Hinder door populierenstekjes, in gaas, goten en waterreservoir. Schade jaarlijks 15.000 tot 20.000 euro. 
Rijkswaterstaat weigerde om te rooien. Er was ernstige hinder gedurende een maand per jaar aangetoond en de 
tuinder stelde geen alternatieven te hebben. Rijkswaterstaat heeft de keuze voor een andere boomsoort, maar 
er zijn wel belangen van verkeersveiligheid en behoud van landschapsschoon. De populieren stonden er echter 
al voordat de tuinder zich er vestigde en later uitbreidde. Overwaaiende zaden zijn in agrarisch gebied 
bovendien een natuurlijk verschijnsel. Eiser heeft een zekere mate van hinder te dulden. Daarom gelast de 
rechtbank de teler om zijn boekhouding te overleggen, om te bepalen of de hinder onrechtmatig is, wat 
afhankelijk is van nader te geven inzicht in de omvang van de vermogensschade. Een beperkt percentage schade 
heeft immers iedereen te dulden.  
 
Bijzonder zijn de uitspraken van de rechtbank Arnhem die stellen dat het algemeen belang gediend is met de 
aanwezigheid van bomen en dat dit noopt tot terughoudendheid in geval van (vermeende) hinder 
(ECLI:NL:RBARN:2004:AR2827 en ECLI:NL:RBARN:2005:AU4912). 
Toen een bewoner van het buitengebied klaagde over hinder van veel eikenblad van gemeentelijke eiken bood 
de gemeente twee gft-containers en een compostbak gratis aan.  
" Het hof hecht in het bijzonder gewicht aan het feit dat de bomen er al stonden toen [geïntimeerde] er kwam 
wonen, dat het gaat om bomen in een buitengebied met een landschappelijk, boomrijk karakter, dat de hinder 
van tijdelijke aard is en dat de gemeente bereidwillig is gebleken de lasten voor eiser in niet onbelangrijke mate te 
beperken. Van eiser kan in dit licht gevergd worden dat hij in eigen beheer zorgdraagt voor het verzamelen van 
het blad."   
Vervolgens toetst het hof: "of onder de gegeven omstandigheden moet worden aangenomen dat de gemeente 
bij haar belangenafweging in redelijkheid niet heeft kunnen komen tot het plaatsen en handhaven van de eiken in 
de wetenschap dat daar veel bladafval van afkomt en dat het opruimen van het bladafval ten laste van eiser 
komt. Mede gelet op het openbaar belang dat met de aanwezigheid van de bomen is gediend, de beperkte 
middelen waarover een kleine gemeente als Wierden beschikt en het feit dat de meeste bewoners in het 
buitengebied zelf (veel) tuinafval plegen te hebben zodat het afval van openbare bomen daarbij in het algemeen 
eenvoudig kan worden meegenomen, kan de door de gemeente gevolgde weg de toets der kritiek doorstaan." 

(ECLI:NL:GHARN:2010:BN2947). 

 
Voorbeelden van wel toegewezen burenhinder omvatten: licht, bladval en terugzetten in hoogte van bomen 
(ECLI:NL:RBSHE:2010:BO3606; ECLI:NL:RBHAA:2008:BC5077). Dit zijn weliswaar zaken tussen private personen, 
maar geven ook voor geschillen over gemeentelijke bomen mogelijke grenzen aan van wat wel en geen 
onrechtmatige hinder is. 
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Een laurierhaag, bomen en struiken die feitelijk dienst doen als scheidsmuur binnen een afstand van 2 meter van 
de erfgrens moet worden teruggesnoeid tot een maximale hoogte van 2 meter, gemeten vanaf de grond. In de 
gegeven omstandigheden was sprake van onrechtmatige hinder doordat die beplanting het uitzicht op de rivier 
de Maas wegneemt (ECLI:NL:RBMAA:2011:BQ1201). 
Ook wordt snoei van beukenhaag en toppen van populieren toewezen door het hof omdat: " 
Gelet op de omvang en dichtheid van de dicht bij de erfgrens aanwezige begroeiing, het feit dat deze gedurende 
het gehele jaar, vooral op zonnige dagen, eiser hindert en de aanwezigheid voor X. van alternatieven om (hoge) 
bomen in zijn tuin te hebben, acht het hof het laten groeien van de bomen op de wijze zoals dat nu gebeurt 
onrechtmatig, tenzij de bomen, waaronder de haagbeuken, jaarlijks worden teruggesnoeid tot een hoogte van 
vier meter." Het ging daarbij om een overwegend schaduwrijke situatie zodat de zon scheen als gevolg van deze 
belemmeringen ‘slechts gedurende enkele uren deels (…) in de tuin van eiser’. Gedurende die uren ligt 
tweederde van de tuin in de schaduw. (ECLI:NL:GHARL:2015:5444). 
 
In een zaak over honingdauw (plakkerige afscheiding van bladluizen) van lindebomen van de gemeente Bernheze 
oordeelt het gerechtshof:  
"dat niet aannemelijk is geworden dat de gemeente onvoldoende maatregelen heeft getroffen om de 
schade/overlast voor X. te voorkomen/beperken, waarbij meeweegt dat de lindebomen een belangrijke bijdrage 
leveren aan het groene karakter van de openbare ruimte en daarmee het leefklimaat ten goede komen; op grond 
van het algemeen belang, afgezet tegen de aard, de ernst (genoegzaam is gebleken dat honingdauw makkelijk 
afwasbaar is) en de duur (er is enkel sprake van honingdauw in de maanden augustus en september in droge, 
warme periodes) van de hinder en de daardoor toegebrachte schade, kan van de gemeente in redelijkheid niet 
verlangd worden tot het rooien van de lindebomen over te gaan; het belang van de gemeente tot behoud van de 
60 jaar oude bomen dient te prevaleren boven het belang van X. bij het voorkomen/beperken van de gestelde 
overlast/schade; daarbij geldt dat er voor X. eenvoudige en minder kostbare middelen aanwezig zijn, zoals het 
afdekken van de auto’s met een (afwasbare) autohoes of het maken van een afdak of dekzeil over de oprit/tuin 
gedurende de korte periode dat honingdauw wordt afgescheiden (ECLI:NL:GHSHE:2011:BU5269). 
Over honingdauw van lindes van de gemeente Ooststellingwerf oordeelt het gerechtshof in Leeuwarden dat het 
gaat om "een voorzienbaar risico, dat in beginsel niet kan worden afgewenteld op de eigenaar van de boom. Men 
dient er bij de koop van een woning rekening mee te houden, dat zich in een nabijgelegen boom, zeker wanneer 
het een lindeboom betreft, luizen en andere insecten kunnen bevinden, dan wel gaan vestigen die overlast geven. 
Wanneer men dat risico wil vermijden dient men zich voor de koop van de woning daarover nader te informeren. 
Het feit dat eiser dit niet heeft gedaan, omdat zij als gevolg van een echtscheiding op korte termijn woon- en 
werkruimte nodig had, ligt eveneens in haar risicosfeer. 
De gemeente heeft verder onvoldoende weersproken gesteld dat, behalve het opsnoeien van de kroon van de 
boom aan de zijde van de woning, bestrijding van de luizen in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd." 
(ECLI:NL:GHLEE:2011:BU5537). 
 

5. Onze afwegingen 

Uit bovenstaande hinder rechtspraak kan met concluderen dat een gemeente een heldere afweging 

moet maken waarin niet enkel het bomenbelang(en) gewogen en gekwalificeerd wordt maar ook het 

hinder belang(en) gewogen en gekwalificeerd wordt 

In algemene zin ziet dat afwegingskader ("de weegschaal") er zo uit met drie categorieën bomen en 

drie categorieën hinder: 
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1. Meest waardevolle bomen  -           ernstige hinder 

2. Enigszins waardevolle bomen    -   enige hinder 

3. Minst waardevolle bomen           -  lichte hinder 

 

Dit schema is bedoeld als "objectieve weegschaal van mogelijkheden" en kan gebruikt worden bij elke 

afweging als referentiekader om een concrete zaak te kwalificeren om welke concrete categorie 

hinder (hoog, midden of laag) het gaat en om welke concrete categorie bomen 

(meest/enigszins/minst waardevol) het gaat. Bijvoorbeeld: in straat Y gaat het om meest waardevolle 

bomen die lichte hinder geven. In straat X gaat het om minst waardevolle bomen die ernstige hinder 

geven. 

 

De rechtspraak inzake burenrecht en overhangende takken geeft een uitzonderingspositie voor de 

gemeentelijke bomen, indien een gemeente duidelijk bescherming in beleid, verordeningstekst of 

bestemmingplan aan concrete bomen toekent. Dat is bij deze houtwal het geval: de gemeente heeft 

"het groen" in de Warandepoort genoemd in algemeen beleid (Structuurvisie) en concreet in het 

bestemmingsplan en toelichting als zeer waardevol gekwalificeerd. Ook wordt er op punt door de 

gemeente een constante gedragslijn in beheer en bij vergunningafgifte gevolgd.  

Deze kwalificatie als zeer waardevol komt voor ons ook overeen met onze veldwaarneming van een 

oude zeer soortenrijke houtwal met rijke flora en fauna, die een belangrijke schermfunctie, 

ecologische verbindingsfuncties heeft en bewoners veel natuurbeleving biedt.  

Daarmee is duidelijk aan één zijde van de weegschaal een zwaarwegend belang inzake bomenbehoud.  

Dat daarmee de takken enigszins mogen overhangen vanwege de beschermde status van de bomen 

lijkt daarmee gegeven, maar tot hoe ver mogen ze overhangen voordat de hinder onrechtmatig 

wordt? Dus: hoe is het met de andere zijde van de weegschaal: de hinder- en verwijderingsbelangen? 

 

Wij constateren dat de gemeente Oosterhout geen duidelijk beleidskader, vastgesteld door de raad, 

heeft voor het kwalificeren van de hinder door bomen.  

Dit advies beoogt mede een eerste aanzet te zijn tot de vaststelling van dergelijk beleid. 

 

Mr. Lubomirov (Arag) concludeert tot ernstige hinder. Mr. Bremer (Achmea) tot onrechtmatige 

hinder.  

De gemeente stelt daar tegenover dat er geen onrechtmatige hinder is: "Er is ontegenzeggelijk sprake 

van hinder, maar dit is – naar onze mening - niet onrechtmatig. Daglicht toetreding is niet in het 

geding, de woningen staan op voldoende afstand van de bomen. Schade aan de woningen zal om 

dezelfde reden niet optreden. De bomen worden geïnspecteerd en onderhouden, de veiligheid wordt 

bewaakt. De hinder van vallende eikels is in de tijd beperkt."(memo 19 oktober 2019).  

Vervolgens wijst de gemeente naar het "op de koop toenemen" van de houtwal en het kunnen kennen 

van de potentiële overlast van deze grote bomen.  
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De bewoners hebben de woning gekocht vanuit een schematische folder waar boomkronen getekend 

staan tot de erfgrens. Niet over de erfgrens. Dit is niet volgens de werkelijkheid gepresenteerd want in 

werkelijkheid is er een overhang van maximaal 10 meter.                               

(zie bijlage 1: schematische folder planproject Warandapoort) 

Volgens een drietal bewoners is vooraf niet kenbaar gemaakt waar de perceelsgrenzen waren ten 

opzichte van de boomkronen omdat het een afgesloten bouwterrein was. Bij een gezamenlijke 

bijeenkomst/bezichtiging van de aannemer voor de kopers lag er op locatie van de bouwpercelen een 

enorme hoop zand. Erfgrenzen waren niet gemarkeerd noch goed voorstelbaar. Bewoners konden 

daardoor niet de omvang van overhang weten ten tijde van de koop, maar pas bij oplevering van het 

gekochte toen de bouwhekken verwijderd werden. 

"Aan niets konden wij vermoeden dat er zo'n grote overhang boven de tuinen zou zijn" volgens één 

der bewoners (interview 18 juli 2020). 

  

Een juridisch interessante vraag voor nader onderzoek is of de verkopende aannemer deze 

onduidelijkheid in begrenzing bewust of onbewust heeft gecreëerd of niet. Maar de mogelijke 

aansprakelijkheid en goede of kwade trouw van de aannemer valt buiten deze opdracht. 

 

Relevant hier is enkel dat bewoners voor het voldongen feit van ver overhangende takken gesteld zijn 

zonder daar bewust voor gekozen te hebben. 

 

Uit de gesprekken bleek dat alle bewoners de bomen en houtwal zeer waarderen en in beginsel geen 

kap of verwijdering van de houtwal willen.  

Ook hebben de gesproken bewoners aangeven een zekere mate van hinder te accepteren, maar de 

huidige mate van overlast onredelijk te vinden. 

 

De feiten inzake de overhang op een rij:    

 

Warandepoort nr. 7:      6 meter overhang op 11,5 meter diepte 

Warandepoort nr. 11:    7 meter overhang op 11,5 meter diepte  

Warandepoort nr. 13:  10 meter overhang op 11,5 meter diepte 

Warandepoort nr. 19:      6 meter overhang op 9,5 meter diepte 

 

Op tuinen van 9,5 tot 11,5 meter diepte is dus telkens sprake van een overhang van ruim meer dan de 

helft van de tuin.  

 

Overhangende takken van waardevolle gemeentelijke bomen zijn op zich niet onrechtmatig.  

Zeker niet in het licht van de rechtspraak dat takken van gemeentelijke bomen tot op zekere 

hoogte over mogen hangen . 

Evenmin is de hier aanwezige bladval, bloesemval en zaadval (eikels) als onrechtmatig aan 
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te merken (zie hiervoor rechtspraak onder juridisch kader bijvoorbeeld : 

ECLI:NL:GHSHE:2009:BI4753). 

Maar hier gaat het om overhangen van meer dan enkele takken, namelijk om grote boomkronen van 

vijf volwasbomen. Deze vijf bomen kunnen op het geheel van 120 boomvormers en 55 volwasbomen 

in de houtwal niet als essentieel benoemd worden.  

Deze grote boomkronen geven ook naar evenredigheid veel meer blad-, bloesem- en zaadval. Daarbij 

is niet sprake van een geringe overhang, maar een overhang over meer dan de helft van de tuin bij alle 

bezochte tuinen, wat een aanzienlijke gebruiksbeperking en genotbeperking van de tuin betekent.  

Alles bij elkaar opgeteld is sprake van een hoeveelheid blad-, bloesem, en zaadval de takken en kronen 

die met meer de helft, in een enkel geval zelfs driekwart overhangen zodat tot overmatige blad-, 

bloesem- en zaadval geconcludeerd kan worden.  

Ook speelt mee dat door de grote hoeveelheid takken het risico van takbreuk daadwerkelijk  groter is 

zoals blijkt uit de laatste foto (bijlagen). Tenslotte zijn er eikenprocessierupsen in de bomen 

geconstateerd. Tenslotte weegt mee dat het geen tijdelijke, maar permanente hinder is gedurende 

vier seizoenen.  

In dit geval is het overhangen van de bomen over (ruim) meer dan de helft van de tuin naar onze 

mening niet een draagbare beperking, die met eenvoudige maatregelen van bewoners gereduceerd 

kan worden tot aanvaardbare proporties. Ondanks aanwezige overkappingen en andere reeds 

voorhanden en mogelijke voorzieningen voor eigen rekening van bewoners zoals dakgootroosters en 

autohoezen (enz.), blijft er sprake van een aanzienlijke beperking in woongenot en gebruik alsmede 

een zeer aanzienlijke taakverzwaring in onderhoud (vgl. HR 15 februari 1991, NJ 1992, 639; 

ECLI:NL:HR:1992: ZC0480 en ZC0803).  

Gezien bovenstaande feiten tezamen en genoemde hinder rechtspraak is deze overhang daarom naar 

aard, ernst en duur als onrechtmatig te kwalificeren. Het gaat hier om meer dan de helft overhangen 

over de tuinen van grote volgroeide bomen met niet enkel takken maar ook deels kruinen van bomen, 

die vier seizoenen lang bewoners aanzienlijk extra werk en zorg bezorgen met  bloesem in het 

voorjaar, veel schaduw in het overgrote deel van de tuin, processierupsen in de zomer, eikels en grote 

hoeveelheden blad in het najaar en breuk van incidentele takken en twijgen. 

 

Waar begint en eindigt in dit geval de onrechtmatigheid in geval van snoeimaatregelen? 

Enige hinder dient immers door een ieder geduld te worden (zie rechtspraak overzicht hiervoor en 

bijvoorbeeld: ECLI:NL:GHSE:2013:2733).  

Nu het hier om vijf bomen gaat die verder dan de helft van de tuinen overhangen, lijkt de 

boomtechnische norm (zie hierna onder 6.) van het in één of tweemaal snoeien terugzetten tot een 

aanvaardbare overhang in verband met de vitaliteit en stabiliteit van de boom van ca. 3,5 meter over 

de tuin (na snoei) een redelijke en gangbare norm waardoor de gebruikruimte in de tuin en de 

hoeveelheid blad,- bloesem zaadval tot redelijke proporties zijn terug gebracht. Een reguliere snoei 

cyclus voor groot onderhoud is hier: één keer in de 8 jaar.  

 

Johanvdv
Tekstvak
waar, graag kaart
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Onze aanbeveling voor het gemeentelijke hinderbeleid inzake bomen is een hindernorm van maximaal 

3,5 meter overhang van takken/kronen direct na snoei voor beschermde bomen/houtopstand zoals in 

dit geval.  

6. Voorstellen beheer houtwal 

Uit bovenstaande juridische conclusies volgt dat op korte termijn er gesnoeid gaat worden, maar 

tegelijk dat er een beheerplan voor de  gehele houtwal inzake bomen, struiken, kruiden, flora en fauna 

moet komen om duurzame instandhouding voor de lange termijn te realiseren. Daarin kunnen 

weloverwogen keuzes gemaakt worden voor "wijkers en blijvers" waarbij de houtwal zodanig kan 

worden ingericht dat deze minder hinder blijft geven. 

Cruciaal is echter dat al vooraf aan de eerste snoeibeurt(en) het beheerplan is uitgewerkt voor 

duurzame instandhouding op de lange termijn! Dit vormt de basis waarop beslissingen genomen 

kunnen worden betreffende de snoeimaatregelen welke direct kunnen worden uitgevoerd. 

 

6.1. Overhang op 3 meter hoogte en hoger 

Een aanvaardbare overhang voor de achtertuinen in deze situatie stellen we om boomtechnische 

redenen op ca. 3,5 meter vanaf de erfgrens direct na uitvoering van een snoeibeurt mits dit 

boomtechnisch uitvoerbaar is. Momenteel zijn er boomkronen welke tot 10 meter over de erfgrens 

reiken.  

Reductie van deze 3,5 meter kan in enkele gevallen pas gerealiseerd worden na de 2de snoeibeurt in 

2024 wanneer gekozen wordt voor optie 2 in paragraaf 6.2. De bomen hebben 4 jaar herstel nodig van 

de eerste snoeibeurt. Waarna deze kronen op 3,5 meter vanaf de erfgrens  kunnen worden 

teruggesnoeid. 

 

6.2. Bomen beheer  

Voor het beheer van de bomen in de houtwal zijn een aantal opties uitgewerkt waarbij per individuele 

boom een keuze kan worden gemaakt. Het uitgangspunt is duurzaam beheer van de houtwal waarbij 

de bomen die overmatige overlast bezorgen in mee genomen worden. 

1. Niets doen, als er geen reden is om te snoeien; 

2. Het uitdunnen van de kroon en innemen van takken zonder de habitus van de boom werkelijk 

geweld aan te doen, in relatie tot de eis om verder overhang dan 3,5 meter direct na snoei te 

realiseren. In dit geval kan het soms wenselijk zijn om breuksnoei toe te passen. Dit is een 

methode om een d.m.v. snoei een tak gecontroleerd uit te laten breken omdat dan veel jonge 

scheuten ontstaan mooi verdeeld over de tak; 

3. Een boom wordt in onderfunctie gesnoeid voor duurzaam behoud van de toekomstbomen. 

Op termijn kan deze boom verdwijnen om plaatse te maken voor de toekomstbomen. Het 

principe is weergegeven in een tijdspad in bijlage 2 waarin een keuze gemaakt is in 

masterboom, wijkers en blijvers.  

Johanvdv
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4. Ecologische dunning ofwel ecologische kap. In dit geval wordt een boom afgezet op een 

hoogte dat een stamdeel blijft staan wat nog zeer lang in leven blijft, maar waarbij meer dan 

30 % van de bladmassa in een snoeibeurt verwijderd wordt. Daarbij wordt rekening gehouden 

met het feit dat er geen extra zichtlijnen ontstaan door de houtwal. Vanuit Capucijnenhof 

richting Warandapoort en andersom.  In dit geval hebben we te maken met een boom die op 

termijn overschaduwd raakt door buurbomen en zal sterven. In dit aftakelingsproces is het 

mogelijk de boom veilig te houden maar is er een zeer grote meerwaarde ivm een zeer grote 

aantrekking voor insecten, vogels en overige biodiversiteit.  

5. Kap, dit zal tot het minimum beperkt worden maar in sommige gevallen staan de bomen 

extreem dicht op elkaar en is wellicht behoud van een stam niet wenselijk om de veiligheid te 

kunnen garanderen; 

6. Aanplant is een optie maar in deze houtwal waarschijnlijk niet relevant.                 

7. De bomen in de houtopstand welke de woningen kunnen raken bij windworp hebben        een 

verhoogde zorgplicht door het feit dat de afstand tot de woningen korter is dan de hoogte van 

de bomen. Daarom is standaard een drie jaarlijkse grondige controle te verantwoorden, om 

de veiligheid te kunnen garanderen.  

8. In de particulieren tuinen bij de Capucijnenhof staan bomen die ook onderdeel uitmaken van 

de houtwal. Beheer van de bomen eigendom van de gemeente is nodig om af te stemmen 

met de wensen van de particuliere eigenaren.  

 

6.3  Beheer houtwal van maaiveld tot 3 meter hoogte  

 

Uitgangspunt is dat het groen tot 3 meter hoogte dusdanig beheerd wordt dat de heesters en bomen 

bij het raken van de erfgrens teruggesnoeid worden.  

Voorgesteld wordt dat naast het reguliere onderhoud aan heesters door gemeente elke vier jaar 

bewoners in de tussentijd tussen gemeentelijke snoeibeurten het kleine overhangende van heesters 

en bomen tot drie meter hoogte zelf kunnen snoeien.  

De houtwal van 9 meter breed biedt in principe ruimte voor een enkele  rij volwaardig ontwikkelde 

struiken om een duurzame balans te vinden in ecologische waarde (bloem- en besdracht). Een groene 

buffer wat tevens de doorkijk belemmerd. Ook hier is het advies het systeem uit te werken in het veld 

weergegeven in bijlage 2, wijker blijver systeem. Soms kan daar enigszins van afgeweken worden 

omdat we te maken hebben met een bestaande oude houtwal.  

Voor de struiklaag in de houtwal zullen een aantal opties uitgewerkt mogen worden waarbij per 

individuele heester een keuze kan worden gemaakt:  

Het behoud en uitbreiding van kruidenlaag behorend bij oud bos, strooisellaag en bosbodem:  

zal het uitbreiden van de kleine kringloop als het uitgangspunt hebben als fundament ofwel basis van 

een gezonde houtopstand. Dat betekent bijvoorbeeld dat bladeren en takken blijven liggen.  
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Aan de hand van dit pakket van technische opties dient  een beheerplan uitgewerkt te worden. Voor 

de bomen welke het meest overlast bezorgen is dit per individuele boom bekeken en als eventuele 

opties besproken met bewoners, maar dit gaat te ver om in dit advies geheel uit te werken omdat dit 

in het beheerplan thuis hoort. 

Daarbij is het gangbaar om te denken in periodes van snoei in dit geval in relatie tot de grondsoort en 

geconstateerde groei van 8 jaar voor de boomkronen boven de 3 meter  en ongeveer 4 jaar voor de 

struiken, voor dunning en innemen stamschot van de bomen.  

In 2024 zullen wellicht tussentijds enkele bomen gesnoeid moeten worden om de 2de fase uit te 

voeren voor het innemen van de kronen van 3,5 meter vanaf de erfgrens boven prive terrein.  

Wanneer we rekening houden met de principes van de voedselpiramide kunnen er aanvullende 

maatregelen en voorzieningen getroffen worden om aan plaagdieren op ecologisch verantwoorde 

methodes in toom te houden. Daarbij staat vooral de  eikenprocessierups en de mier centraal. 

De mier wordt hier in meegenomen omdat waar een gezonde populatie bosmieren is er vele malen 

minder plaagdruk is van eikenprocessierups.  

 

6.4 Procedure en communicatie 
Onze ervaring leert dat bij een goed voorbereide bewonersavond inzake het beheerplan met een 

pakket van directe maatregelen alle belanghebbende tevreden naar huis gaan. Dit omdat er rekening 

gehouden kan worden met de tegenstrijdige belangen tussen de bewoners van de Capucijnerhof, de 

Warandepoort en de gemeente Oosterhout, Het is belangrijk dat alle partijen gehoord zijn en 

iedereen betrokken is. 

 

7. Conclusies en aanbevelingen: 

 

7.1 Conclusies 

 

1. De stukken en mondelinge toelichting van gemeente en bewoners wijzen erop dat de situering van 

de rij huizen aan de Warandepoort eerst op voldoende afstand van de houtwal was geadviseerd door 

de interne groene vakmensen van de gemeente.  

Later zijn, vermoedelijk om bestuurlijk-financiële redenen, de huizen dichter op de houtwal geschoven 

tot een afstand van gemiddeld ca. 13 meter van achtergevels tot bomen met boven enkele tuinen een 

aanzienlijke overhang van takken/kronen tot gevolg.  

Uit veldwaarneming is ons gebleken dat er achteraf bezien voldoende ruimte was geweest om het 

gehele rij huizen  4 à 5 meter verder van de houtwal af te situeren. Een gemiste kans. 

Achteraf bezien is het natuurlijk gemakkelijk om te zeggen dat de gemeente wel meer tijd en aandacht 

aan dit "opschuiven" en de gevolgen daarvan had mogen besteden.  
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2. Nu ter plaatse de afstand stam-achtergevel kleiner is dan navolgende ontwerpnorm van 20 meter, 

zal deze houtwal voorzienbaar structureel hoge(re) kosten in onderhoud en beheer opleveren.  

 

3. Na bezoek ter plaatse en bestudering van de rechtspraak is er ons inziens sprake van onrechtmatige 

hinder omdat op een totaal van 120 boomvormers met 55 volwas bomen in de houtwal, sprake is van 

het voor meer dan de helft overhangen over de tuinen van vijf volgroeide bomen met niet enkel 

takken, maar ook kruinen van bomen, die vier seizoenen lang bewoners aanzienlijk extra werk en zorg 

bezorgen met  bloesem in het voorjaar, veel schaduw in het overgrote deel van de tuin, 

eikenprocessierupsen in de zomer, eikels en grote hoeveelheden blad in het najaar en de breuk van 

incidentele takken en twijgen. Daarbij weegt mee dat deze hinder niet met eenvoudige maatregelen 

van bewoners gereduceerd kan worden tot aanvaardbare proporties.  

  

4. In alle vijf bezochte tuinen kan, mits binnen de kaders van een beheerplan voor de lange termijn, 

het overhangende tot 3,5 meter teruggenomen zodat sprake is van, in juridische zin  aanvaardbare 

hinder. Dit kan door diverse maatregelen zoals  ecologische snoei of ecologische dunning onder het 

tegelijkertijd bevoordelen van geselecteerde, overblijvende houtopstand. 

  

5. In zekere zin is duurzaam behoud van deze zeer waardevolle houtwal niet in strijd met de wensen 

en belangen van bewoners. Aan de belangen van beide partijen  kan worden voldaan met duurzaam 

behoud van de houtwal van uit een lange termijn visie vast te leggen in een beheerplan wat als basis 

dient om de exacte maatregelen van snoei op korte termijn vorm te geven.  

 

6. Duidelijk mag zijn voor bewoners dat er geen toezeggingen gedaan kunnen worden inzake reductie 

van gewone hinder zoals bladval en eikels, die een ieder volgens vaste rechtspraak heeft te dulden. De 

bomen zullen na snoeimaatregelen herstellen en groeien tot een zelfde bladmassa weliswaar op 

andere plaatsen in de kroon, meer boven gemeentelijk eigendom maar zeker het blad zal met 

overheersende westenwind naar de tuinen waaien. 
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7.2 Aanbevelingen 

Aanbeveling 1: bij dit soort nieuwbouw situaties nabij bestaande te behouden houtwallen dient de 

gemeente een consequente sociaal-economische ontwerpnorm te hanteren van minimaal 20 meter 

afstand van stam tot achtergevel bij gewenste volwaardige boomkronen van bomen van de eerste en 

tweede grootte. Dus voor bomen die hoger zijn/worden dan 10 tot 15 meter. 

Indien deze afstand van stam tot gevel toch kleiner wordt, leidt dit onvermijdelijk tot een structureel 

hoge(re) kostenpost voor de gemeente vanwege meer kosten voor onderhoud en beheer en ook tot 

meer klachten/procedures met bewoners.  

Zoals ook blijkt in dit geval bij de Warandapoort waar de kortste afstand tussen een stamvoet van een 

boom en de gevel van de woning ongeveer 13,5 meter is en de tuinen een diepte hebben van ca. 9 tot 

11,5 meter. 

 

Aanbeveling 2: bij kleinere afstanden dan 20 meter tussen houtopstand en achtergevel dient 

standaard te worden opgenomen in het ontwikkelingscontract een kwalitatieve verplichting onder 

ketting- en boetebeding inzake behoud van de overhang van overhangende takken. 

Tevens dient een projectontwikkelaar/aannemer in het verkoopcontract deze 

instandhoudingsverplichting van het overhangende op te nemen  

Bij monumentale bomen kan ook een erfdienstbaarheid tot het dulden van overhangende takken 

worden opgenomen in het koopcontract.  

Kopers weten zo vooraf welke lasten en verplichtingen inzake bomen/takken zij aangaan. 

 

Aanbeveling 3: maak voor deze houtwal een beheerplan inzake toekomstbomen voor de komende 40 

jaar, die evenwichtige lange termijn keuzes maakt inzake het duurzaam behoud van de huidige 

boomwaarden, keuzes tussen "masterbomen, wijkers en blijvers", de waardevolle ecologie en de 

lusten en lasten voor bewoners. Goed onderbouwde keuzes uit de voorhanden grote hoeveelheid 

bomen kunnen voor de lange termijn blijvend waardevol groen opleveren dat minder hinder hoeft te 

veroorzaken dan nu het geval is. Dit is de basis voor verantwoorde keuzes van snoeimaatregelen op 

korte termijn. Er staan immers voldoende onderstandige bomen, boomvormers en jonge bomen om 

tot minder overhang te komen. Basis voor het beheerplan is snoei van de boomvormers in de houtwal 

in een cycli van 8 jaar. Als takken (boven de drie meter) tussentijds meer dan 5,75 meter over de 

erfgrens reiken worden deze tussentijds verwijderd door de gemeente. De kans dat groei van de 

takken zodanig hard gaat is zeer gering.  

 

Aanbeveling 4: voor het gemeentelijke hinderbeleid inzake bomen adviseren wij een hindernorm van 

maximaal 3,5 meter overhang van takken/kronen voor beschermde bomen/houtopstand direct na 

snoei met een maximale uitgroei tot 5,75 meter binnen de reguliere snoeifrequentie.. 

 

Aanbeveling 5 : een goed voorbereide bewonersavond inzake het beheerplan met een pakket van 

concrete maatregelen maakt dat iedereen betrokken is. 
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Bijlage 1 : Situatietekening verkoopbrochure  
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Bijlage 2 : Beheerprotocol toekomstbomen (Masterbomen), blijvers en wijkers 
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Bijlage 3:  Foto's 
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