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Bomen in Beusichem

Als het aan de gemeente ligt,
komen de meest waardevolle
bomen in het dorp straks meer
in de schijnwerpers te staan.
De gemeente Buren werkt aan
nieuw bomenbeleid. Buren
doet er alles aan om het aantal openbare bomen in de gemeente op 23.000 te houden.
Toch lijkt het er op dat het
aantal bomen eerder daalt dan
stijgt in Beusichem en daarbuiten. De gemeente licht toe.

•

Dit is een publicatie van Beusichem Leeft in samenwerking met gemeente Buren.
In een eerste publicatie belichtten we al het groenbeleid op de Meent door het recreatieschap (zie site beusichemleeft.nl). Maar hoe zit het met de rest van de bomen in Beusichem? Beusichem Leeft wil met deze publicaties op een neutrale manier het groenbeleid toelichten. Het is tenslotte een leefbaarheidsthema.
De gemeente voert het bomenbeleid, maar moet afstemmen met Waterschap,
provincie, recreatieschap en Rijkswaterstaat. Zo vallen bomen op de Meent onder
het recreatieschap, de bomen langs de provinciale weg vallen onder de provincie. Groen langs de dijk is van het Waterschap. Dat maakt groenbeheer wel eens
lastig.

In 2016 heeft de gemeente de meest waardevolle bomen op een rij gezet; de ‘lijst
waardevolle bomen’. Ze zijn belangrijk. Voor
deze bomen moeten eigenaren een kapvergunning aanvragen als ze de boom willen
kappen of rigoureus willen snoeien. Beusichem heeft 89 bomen op die lijst en Zoelmond 60.
Over het bomenbeleid van de gemeente
praat BeusichemLeeft met Harm van Iterson
en Shanna Visscher, beide werken ze aan
het groenbeleid van de gemeente.

Treurwilg op de smalriemseweg

Op de laatste pagina van de nieuwsbrief
vindt u de criteria waaraan waardevolle bomen moeten voldoen voor opname op de
lijst waardevolle bomen. In 2020 wordt deze
opnieuw opgesteld en mogelijk uitgebreid. U
kunt daarvoor suggesties aandragen.

Waardevolle bomenlijst als wandeling?
Op de website van de gemeente kun je een bomenlijst met waardevolle bomen
downloaden; een pdf-bestand met boomsoort en het adres waar de boom staat. Het
zijn bomen van particulieren. Er zitten prachtige exemplaren bij, zoals de grote eik
op de hoek Smalriemseweg-Burgemeester van Maurikstraat. De misschien wel oudste boom, de oude beuk aan de Wielstraat-Beneden Molenweg (bij de Breedendam)
is helaas gekapt, vanwege gevaar voor het verkeer (zie pag. 4 voor oude foto).
Deze bomen bepalen mede het karakter van het dorp. Ze weghalen zou een aderlating zijn. Daarom mogen deze bomen alleen om zwaarwegende redenen worden
gekapt met vergunning, verklaart Van Iterson. De gemeente heeft de lijst in 2016
geactualiseerd. Dit staat voor 2020 opnieuw op de planning.
Daarnaast bekijkt de gemeente of het mogelijk is of de lijst toegankelijker kan worden gemaakt. “We zijn aan het kijken of we een dynamische kaart kunnen maken,
zodat je als bewoner digitaal naar de bomen toe kan.” Een bomenwandeling dus.
80 procent mensen blij met bomenlijst
“80% van de eigenaren is enthousiast over de lijst waardevolle bomen. Toen we de
lijst actualiseerden, kregen we overwegend positieve reacties en koffie aangeboden
toen we de bomen in kaart brachten. Daarbij informeerden we eigenaren van deze

Slogan of motto van bedrijf

Kroon van een eik van de lijst waardevolle bomen aan de burg.
Mourikstraat.

bomen over ons voornemen om hun boom op deze lijst te zetten. Mensen die dat
niet wilden, konden hiertegen bezwaar maken. Bij een minderheid werden we van
het erf gestuurd. Niet omdat ze tegen de bomen zijn, maar ze willen de aandacht er
omheen niet.”
Daarbij kun je je afvragen of 89 bomen in Beusichem op een beschermde lijst genoeg is. Andere particuliere bomen zijn daarmee feitelijk niet opgenomen als
‘waardevolle boom’. Sinds 2010 geldt dat de kapvergunning voor deze bomen is vervallen. Heeft dat tot veel kap geleid? Van Iterson gelooft van niet. Hij zegt dat op basis van zowel eigen waarnemingen als van mensen in het veld van de gemeente en
de Avri. Toch krijgt hij regelmatig telefoontjes van bezorgde inwoners die veel kapbewegingen zien in het voorjaar.
(Hoogstam)fruitbomen verdwijnen
Wat opvalt: Op de lijst beschermde bomen staan geen hoogstamfruitbomen. Juist
die kleine boomgaardjes staan onder druk en zijn cultuurhistorisch belangrijk voor
Betuwse dorpjes. Er verdwenen recent een aantal mooie exemplaren. Waarom
staan die boomgaarden niet op de lijst beschermde bomen? Daar staan ook andere
bomengroepen op. Een mogelijk instrument om die boomgaarden te beschermen.
Van Iterson beaamt dat hij deze bomen persoonlijk ook waardevol vindt, maar heeft
geen verklaring waarom die bomen niet op die lijst beschermde bomen staan. Wel
wil hij nadenken hoe deze plukjes bomen toch beter te beschermen. “Daar komen
Shanna en ik op terug bij jullie”, aldus Van Iterson.
Alle 23.000 bomen in gemeente behouden?
De gemeente Buren telt zo’n 23.000 openbare bomen, waarvoor de komende periode nieuw beleid ontwikkeld wordt. Shanna Visscher, die net in dienst is bij de gemeente en zich met Van Iterson zal buigen over het toekomstige groen- en bomenbeleid, licht toe: “De huidige samenstelling van ons bomenbestand maakt dat we
kwetsbaar zijn voor ziektes en de gevolgen zijn soms groot. Waar we naartoe willen

Zo was het straatbeeld tot een paar jaar geleden. Op google maps nog zichtbaar. De oude beuk aan de
Beneden Molenweg in Beusichem, vanwege ouderdom en verkeersgevaar gekapt.

is een meer duurzaam en toekomstbestendig bomenbestand. Ook biodiversiteit en opname van CO2-uitstoot nemen we daarin mee. Doel is een betere bijdrage te leveren
aan een duurzame, gezonde en prettige leefomgeving voor onze inwoners.”

Schrikbeeld als alle 6.000 essen gekapt worden
De aandacht van de gemeente in het groenbeleid ligt misschien niet direct bij fruitbomen. Ziektes bij bomen zijn veel meer een hoofdpijndossier. Zo heeft Van Iterson een
vijfjarenplan gemaakt voor het beheer van alle essen in verband met de essentaksterfte. In het ergste geval zouden alle 6.000 bomen gekapt moeten worden. Van Iterson:
“We hebben net de snoei achter de rug en binnenkort zullen we communiceren over
mogelijke kapplannen. Naar schatting gaat het nu om een aantal in de orde van grootte
tussen de 100 en 200. Hierin moeten echter nog keuzes worden gemaakt.”
Jonge bomen terugplanten is weleens lastig, bijvoorbeeld omdat de gemeente moet
onderhandelen met het Waterschap. “Om de oevers van de watergangen goed te kunnen onderhouden, willen ze bijvoorbeeld graag 15 meter tussen de bomen in plaats van
7. Dan kunnen we de helft herplanten. Het is vaak een puzzel.”

Nieuw beleid
De gemeente Buren gaat zich opnieuw buigen over het toekomstbeleid van het groen.
Nieuw structuurbeleid voor het groen heet dat en betekent feitelijk dat het karakter van
het gebied beschermd blijft via het groen. De overgang van rivier en kanaal naar de dorpen en het komgebied erachter. Diversiteit van de bomen in lanen is daarin ook een
aandachtspunt om de kwetsbaarheid voor ziektes te verminderen.
Overigens komt mogelijk ook de Europese Unie te hulp in het groenbeleid, omdat het
boeren subsidie belooft als ze één hectare bos inplanten. Dat zou dan buiten de gemeente Buren omgaan. Onzeker is of dat veel navolging krijgt.

Wat zijn “waardevolle” bomen?
Bij de inventarisatie voor de lijst van waardevolle bomen is gelet op:
Cultuurhistorische waarde
Bomen met cultuurhistorische waarde zijn bijvoorbeeld:

•

Herdenkingsbomen: bomen die geplant zijn vanwege een historische gebeurtenis (bijvoorbeeld
geboorte prinses).

•

Markeringsbomen: bomen die een bijzondere, historisch en/of gedenkwaardig punt markeren
(splitsing oude wegen, bij een kapelletje) en grensbomen in agrarisch gebied.

•

Lei- of knotbomen buiten bebouwde kom.

Boom staat bij een monumentaal, oud of bijzonder pand en vormt bijvoorbeeld een geheel met dit
pand.
Omvang en leeftijd
Grote en/of oudere bomen worden algemeen als waardevoller bezien. De verhouding omvang/leeftijd
is per boomsoort verschillend. Bij hardhoutsoorten (zoals beuk, eik, iep, es, esdoorn) is de omvang
aanzienlijk bij een diameter > 50 cm (gemeten op een hoogte van 1,30m). Voor zachthoutsoorten
(zoals populier en wilg) is de omvang aanzienlijk bij een diameter > 100 cm (gemeten op een hoogte
van 1,30 m).
De landschappelijke waarde

De landschappelijke waarde geldt alleen voor bomen buiten de bebouwde kom. Het moet een zogenaamde streekeigen soort betreffen. Verder is gekeken naar de volgende factoren:
Beleefbaarheid: als silhouet van boom meer dan 50% zichtbaar is vanaf enige plek op openbaar terrein.
Gaafheid boomvorm: een gave boomvorm past bij het ideaalbeeld van de boom in natuurlijke omstandigheden.
Zeldzaamheid: een boom die van een soort is, leeftijd en/of omvang heeft, die zeldzaam is in de directe omgeving, of in het gehele land.
Ecologische waarde
Bomen zijn individueel of in groepsverband van belang voor de aanwezigheid en verspreidingsmogelijkheden van vele soorten uit de planten- en dierenwereld. Een boom is ecologisch waardevol
als deze boom een leefplaats van een beschermde diersoort vormt en/of als de boom onderdeel is
van een migratieroute van beschermde diersoorten.
Waarde voor dorps- of stadsbeeld
Bij het bepalen van de waarde voor dorps- en stadsbeeld is gekeken naar de volgende factoren:
Beleefbaarheid: als silhouet van boom meer dan 50% zichtbaar is vanaf enige plek op openbaar terrein.
Gaafheid boomvorm: een gave boomvorm past bij het ideaalbeeld van de boom in natuurlijke omstandigheden.
Zeldzaamheid: een boom die van een soort is, leeftijd en/of omvang heeft, die zeldzaam is in de directe omgeving, of in het gehele land.

