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Samenvatting
Voor u ligt het Bomenbeleidsplan Castricum 2015 - 2024. Het is de geactualiseerde versie van het
Bomenbeleidsplan Castricum 2011 - 2030. De actualisatie was nodig omdat de beleidsdoelstellingen
uit 2010 -2011 voor een belangrijk deel niet te realiseren zijn in de huidige tijd van financiële
schaarste. Voorts is een aantal beleidsuitgangspunten in het geactualiseerde Bomenbeleidsplan
opgenomen om het beheren van het bomenareaal meer te laten zijn dan het regelmatig uitvoeren
van onderhoudswerkzaamheden.
De gemeente Castricum heeft een groot areaal aan bomen, ongeveer 18.500 stuks. Het is een rijk
bezit, dat ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt, want bomen moeten begeleid en
onderhouden worden om tot wasdom te komen. Helaas bereiken veel bomen niet het eindbeeld,
maar worden vanwege allerlei redenen eerder gekapt. Ondanks de pogingen om bomen te
behouden is het bomenareaal in de gemeente teruggelopen van plm. 21.000 bomen in 2001 naar
plm. 18.500 stuks nu. Er zijn allerlei oorzaken aan te wijzen voor deze teruggang, zoals iepziekte, het
populierenplan en gebrek aan leefruimte voor bomen in sommige wijken. Om het areaal weer terug
te brengen op het oude niveau en zelfs meer, is in 2011 het streefgetal van 0,8 boom per inwoner
gekozen. In de periode 2011 tot 2030 zou het bomenareaal moeten groeien van 18.500 stuks naar
27.400 bomen in 2030. Of dit streven heeft uitgemond in daadwerkelijke groei van het areaal blijkt
uit de onderstaande evaluatie.
Evaluatie Bomenbeleidsplan 2011 - 2030:
In 2011 is het Bomenbeleidsplan 2011 - 2030 behandeld in de gemeenteraad. De raad heeft uit het
beleidsplan de volgende beleidsdoelstellingen als kader vastgesteld:
1. Streven naar een gemeentelijk bomenbestand van 0,8 boom per inwoner;
2. Het huidige bomenbestand zoveel mogelijk behouden en versterken waar nodig;
3. Tot het omdopen van de hoofd- en subgroenstructuur uit het groenbeleidsplan naar een
bomenstructuur bestaande uit: hoofd-, wijk-, buurtontsluitingsstructuur en
buitenwegenstructuur;
4. Tot het vaststellen van de ambitie: “Kiezen voor bomen is kiezen voor beheerbare bomen
die de mogelijkheid krijgen om oud te kunnen worden”.
Het overige in het Bomenbeleidsplan 2011 – 2030 is door de raad voor kennisgeving aangenomen.
In de afgelopen vijf jaar is getracht om de beleidskaders toe te passen in het dagelijks beheer van de
bomen. Hiervoor was nodig om het bomenbeleid te vertalen naar concrete acties en beheertaken en
vast te leggen in een bomenbeheerplan. De vraag is of de door de raad vastgestelde beleidskaders 1
tot en met 4 worden toegepast bij het bomenbeheer en in nieuwe gebiedsontwikkelingen.
Bevindingen:
Beleidskader 1. Streven naar een gemeentelijk bomenbestand van 0,8 boom per inwoner.
Evaluatie: Dit is (nog) niet gerealiseerd of in gang gezet wegens gebrek aan financiële middelen.
Beleidskader 2. Het huidige bomenbestand zoveel mogelijk behouden en versterken waar nodig.
Evaluatie: Gedeeltelijk gerealiseerd. Zoals onder beleidskader 1 is vermeld, is het streven in de
afgelopen jaren geweest om het aantal bomen te behouden. Er is geen financiële ruimte om het
areaal te versterken, zoals het verbeteren van de leefomstandigheden van de bomen.
Beleidskader 3. Tot het omdopen van de hoofd- en subgroenstructuur uit het groenbeleidsplan
naar een bomenstructuur bestaande uit: hoofd-, wijk-, buurtontsluitingsstructuur en
buitenwegenstructuur.
Evaluatie: Vrijwel niet gerealiseerd omdat het beheer de afgelopen jaren gericht is geweest op
het dagelijks onderhoud van de bomen.
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Beleidskader 3. Tot het omdopen van de hoofd- en subgroenstructuur uit het groenbeleidsplan
naar een bomenstructuur bestaande uit: hoofd-, wijk-, buurtontsluitingsstructuur en
buitenwegenstructuur.
Evaluatie: Vrijwel niet gerealiseerd omdat het beheer de afgelopen jaren gericht is geweest op
het dagelijks onderhoud van de bomen.
Beleidskader 4. Tot het vaststellen van de ambitie: “Kiezen voor bomen is kiezen voor
beheerbare bomen die de mogelijkheid krijgen om oud te kunnen worden”.
Evaluatie: Is nog niet aan toe gekomen omdat het beheer in de afgelopen jaren gericht geweest
op het dagelijks onderhoud en het in stand houden van het huidige areaal.

Het nieuwe bomenbeleid 2015 - 2024:
Uit de evaluatie is duidelijk geworden dat de door de raad vastgestelde beleidskaders voor een deel
niet te realiseren is. Deze constatering heeft de behoefte aan een nieuw beleidsplan gevoed en
vervolgens dit beleidsplan tot gevolg gehad. De ambities en beleidsdoelstellingen in dit beleidsplan
zijn realistisch van aard en gebaseerd op de (financiële) mogelijkheden van dit moment.
De wijzigingen in het beleid
Het beheer van het bomenareaal wordt volledig gericht op het behouden van de huidige
hoogwaardige groene openbare ruimte, de kwaliteit van de bomen en daar waar mogelijk het
versterken van het areaal.
Randvoorwaarde hiervoor is dat de ondergrens van het areaal wordt gebaseerd op 18.500 bomen.
De ambities voor de periode 2015 - 2024
In de komende planperiode wordt de aandacht gericht op het in stand houden, de kwaliteit en
het versterken van het bomenareaal. Voor dit doel zijn vijf ambities geformuleerd, te weten:
De eerste ambitie is om het aantal bomen geleidelijk te laten groeien door met name in
herinrichtingsplannen en nieuwbouwplannen extra bomen te planten. Om de stand van het
bomenareaal te kunnen bijhouden wordt er jaarlijks een overzicht van het aantal gekapte en
geplante bomen opgesteld (bomenmonitor) en ter informatie naar de raad gezonden.
De tweede ambitie is om het bomenareaal daar waar mogelijk te versterken. Plaatsen die
daarvoor in aanmerking komen zijn de entrees van de woonkernen in de gemeente en de
boomstructuren in de kern Castricum. De plannen voor het versterken van de entrees en het
benodigde budget worden per woonkern voorgelegd aan de gemeenteraad.
De derde ambitie betreft het professionaliseren en verduurzamen van het beheer. Door
planmatige opzet van het jaarlijkse onderhoud kan efficiëntiewinst worden geboekt, zodat de
huidige bezetting van de bomenploeg en wijkteams het beheer geheel zelfstandig kan uitvoeren.
De vierde ambitie is het laten participeren van bewoners en belangengroeperingen (zoals de
Vogelwerkgroep Midden Kennemerland) bij het vervangen van bomen. Het model van de
burgerparticipatie van de afdeling Civiele Werken & Verkeer van gemeente Castricum wordt
hierbij toegepast.
De vijfde ambitie is het beschermen van de monumentale bomen en groenparels conform het
Groenbeleidsplan 2009.
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De beleidsdoelstellingen voor de periode 2015 – 2024
1. Het in stand houden van het huidige boomareaal met 18.500 bomen als absolute
ondergrens en daar waar mogelijk het areaal te vergroten en te versterken;
2. Het omdopen van de hoofd- en subgroenstructuur uit het groenbeleidsplan naar een
bomenstructuur bestaande uit: hoofd-, wijk-, buurtontsluiting- , buitenwegenstructuur en
woongroen;
3. De overgang naar duurzaam- en kwaliteitgestuurd beheren van het boomareaal, waarbij
de streefbeelden in dit beleidsplan leidend zijn;
4. Bij nieuwbouwplannen en herinrichtingen uitgaan van de ambitie: “Kiezen voor bomen is
kiezen voor beheerbare bomen die de mogelijkheid krijgen om oud te kunnen worden”;
5. In principe worden geen gezonde bomen verwijderd. Er wordt pas overgegaan tot het
verwijderen van gezonde bomen na zorgvuldige afweging en in bepaalde (uitzonderlijke)
situaties.
De financiële gevolgen:
Met de beleidsdoelstelling 1 ‘Het in stand houden van het huidige boomareaal met 18.500 bomen
als ondergrens zijn financiële consequenties gemoeid. Het in stand houden van het huidige
boomareaal vergt een inhaalslag in het vervangen van 477 stuks bomen, welke aan het einde van
hun levensduur zijn gekomen.
De totale kosten worden geraamd op € 600.000, verdeeld over 5 jaar is € 120.000 per jaar.
Circa 6.000 bomen hebben achterstallig snoeionderhoud. Om op het gewenste beheerniveau te
komen en de onderhoudswerkzaamheden te baseren op de streefbeelden, vergen in totaal een
bedrag van € 235.000, verdeeld over 5 jaar is € 47.000 per jaar. Inmiddels heeft de gemeenteraad
hiervoor budget in de begroting opgenomen.
Het versterken van het boomareaal door vergroening van de entrees (6 stuks) in alle woonkernen is
geraamd op € 40.000 per woonkern. Er is voor het versterken van de entrees geen budget
beschikbaar. Het benodigde budget per woonkern wordt bij de gemeenteraad aangevraagd.
Van beleid naar beheer:
De beleidsdoelstellingen van dit beleidsplan vormen het kader voor het beheer. De doelstelling van
het beheerplan is om het beheren van het bomenareaal meer te laten zijn dan het regelmatig
uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Het beheerplan voorziet in oplossingen voor de
vraagstukken uit de SWOT analyse en behandelt de noodzakelijke overgang van ad hoc - en
budgetgestuurd beheer naar duurzaam en kwaliteitgestuurd beheer.
In het beheerplan zijn de volgende speerpunten (prioriteiten) benoemd:
1. Wegwerken van het achterstallig onderhoud;
2. Het vervangen van afgeschreven bomen;
3. Overgang naar duurzaam - en kwaliteitgestuurd beheer
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Inleiding

Voor u ligt het Bomenbeleidsplan Castricum 2015 - 2024. Het is de geactualiseerde versie van het
Bomenbeleidsplan Castricum 2011 - 2030. In dit beleidsplan zijn de ambities en doelstellingen voor
komende tien jaar beschreven. Het beleidskader is nodig om een van de belangrijkste onderdelen
van de openbare ruimte, de bomen, te beschermen, tot wasdom te laten komen en duurzaam te
beheren.
1.1 Aanleiding en doelstelling
In 2011 heeft de gemeenteraad vier beleidsdoelstellingen uit het Bomenbeleidsplan 2015 – 2024
overgenomen en vastgesteld. Het resterende deel van het Bomenbeleidsplan werd voor
kennisgeving aangenomen.
Het opstellen van een nieuw beleidsplan was noodzakelijk omdat de door de raad vastgestelde vier
beleidsdoelstellingen uit het Bomenbeleidsplan niet worden gehaald. De beleidsdoelstellingen van
het oude plan zijn tegen het licht gehouden en daar waar nodig aangepast aan de huidige situatie.
Voorts is er behoefte aan een vastgesteld bomenbeleidsplan om als kader te dienen voor het beheer,
uitgewerkt in een Bomenbeheerplan, en het dagelijks onderhoud (jaarplannen). Het actualiseren
biedt de mogelijkheid om in te spelen op de huidige maatschappelijke en financiële situatie.
1.2 Gevolgde werkwijze
De actualisatie betreft naast het evalueren van de vier beleidsdoelstellingen uit het
Bomenbeleidsplan 2011 – 2030, het opstellen van nieuw beleid voor het bomenbeheer.
In dit nieuwe Bomenbeleidsplan worden de vier doelstellingen geëvalueerd en zijn, naar aanleiding
van deze bevindingen, vijf nieuwe doelstellingen geformuleerd. Daarnaast is een aantal onderwerpen
toegevoegd om het beleidsplan compleet te maken, zodat het beleidsplan het oude plan kan
vervangen.
In dit Bomenbeleidsplan is een hoofdstuk beheer opgenomen, waarin de speerpunten voor het
beheer zijn opgenomen. Het Bomenbeheerplan is ter informatie bij dit beleidsplan gevoegd.
1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt het bomenbeleidsplan 2011 - 2030 geëvalueerd en aangegeven wat van de
door de raad vastgestelde beleidsdoelstellingen is gerealiseerd dan wel in werking is gezet.
In hoofdstuk 3 wordt het nieuwe bomenbeleid voor de komende tien jaar (2015 - 2024) beschreven
met een vijftal beleidsdoelstellingen als kader voor het beheer, de ambities voor de komende tien
jaar en de speerpunten voor het beheer. In hoofdstuk 4 wordt het hierbij gevoegde
Bomenbeheerplan 2015 - 2019 geïntroduceerd en toegelicht.
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Evaluatie van het Bomenbeleidsplan 2011 - 2030

De gemeente is (grotendeels) eigenaar en beheerder van de openbare ruimte in haar grondgebied.
Bomen vormen een belangrijk en beeldbepalend element in de openbare ruimte. Ze dragen bij aan
een leefbare en gezonde leefomgeving.
De gemeente Castricum heeft een groot areaal aan bomen, ongeveer 18.500 stuks. Het is een rijk
bezit, dat ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt, want bomen moeten begeleid en
onderhouden worden om tot wasdom te komen. Helaas bereiken veel bomen niet het eindbeeld,
maar worden vanwege allerlei redenen eerder gekapt. Ondanks de pogingen om bomen te
behouden is het bomenareaal in de gemeente teruggelopen van plm. 21.000 bomen in 2001 naar
plm. 18.500 stuks nu (op grondgebied van de gemeente, dus exclusief gebied PWN). Er zijn allerlei
oorzaken aan te wijzen voor deze teruggang, zoals de iepziekte, het populierenplan en het gebrek
aan leefruimte voor bomen in sommige wijken, het verwijderen van overlast gevende bomen.
Om het areaal weer terug te brengen op het oude niveau en zelfs meer, is in 2011 door de raad het
streefgetal van 0,8 boom per inwoner gekozen. In de periode 2011 tot 2030 zou het bomenareaal
moeten groeien van 18.500 stuks naar 27.400 bomen in 2030. Er werden geen extra financiële
middelen ter beschikking gesteld voor dit doel. Of dit streven heeft uitgemond in daadwerkelijke
groei van het areaal blijkt uit de onderstaande evaluatie.
Naast het beleidsdoel van 0,8 boom per inwoner zijn de andere door de gemeenteraad vastgestelde
doelstellingen geëvalueerd. De bevindingen van de evaluatie vormen de basis voor dit beleidsplan.

2.1 De door de raad vastgestelde beleidsdoelstellingen in 2011
In 2011 is het Bomenbeleidsplan 2011 - 2030 behandeld in de gemeenteraad. De raad heeft uit het
beleidsplan de volgende beleidsdoelstellingen als kader vastgesteld:
1. Streven naar een gemeentelijk bomenbestand van 0,8 boom per inwoner;
2. Het huidige bomenbestand zoveel mogelijk behouden en versterken waar nodig;
3. Tot het omdopen van de hoofd- en subgroenstructuur uit het groenbeleidsplan naar een
bomenstructuur bestaande uit: hoofd-, wijk-, buurtontsluitingsstructuur en
buitenwegenstructuur;
4. Tot het vaststellen van de ambitie: “Kiezen voor bomen is kiezen voor beheerbare bomen
die de mogelijkheid krijgen om oud te kunnen worden”.
Het overige in het Bomenbeleidsplan 2011 – 2030 is door de raad voor kennisgeving aangenomen.

2.2 Evaluatie, wat is gerealiseerd?
In de periode 2011 t/m 2014 is getracht om de beleidskaders toe te passen in het dagelijks beheer
van de bomen. Hiervoor was nodig om het bomenbeleid te vertalen naar concrete acties en
beheertaken en vast te leggen in een bomenbeheerplan. Dit beheerplan is in 2014 tot stand
gekomen. Het bomenbeheerplan maakt onderdeel uit van dit geactualiseerde beleidsplan.
De vraag is of de door de raad vastgestelde beleidskaders 1 tot en met 4 zijn/worden toegepast bij
het bomenbeheer en in nieuwe gebiedsontwikkelingen.
Hierna volgt de evaluatie:

Beleidskader 1. Streven naar een gemeentelijk bomenbestand van 0,8 boom per inwoner.
Evaluatie: Dit is (nog) niet gerealiseerd of in gang gezet.
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Om dit streven te realiseren bij het huidige inwonertal van 34.260 ( 1mei 2014), moet het
boomareaal groeien naar plm. 0,8 x 34.260 = 27.408 bomen in 2030. Het huidige bestand is 18.517
bomen (peildatum: juli 2013). In theorie moet er een groei van plm. 9.000 bomen in 20 jaar
plaatsvinden.
Dit streven zou betekenen dat ieder jaar 450 bomen extra moeten worden geplant.
In de afgelopen periode van 5 jaar is het niet mogelijk geweest om extra bomen te planten.
De redenen zijn dat er enerzijds onvoldoende financiële middelen ter beschikking staan om extra
bomen aan te kopen en te planten, anderzijds zijn er door de economische crisis geen
woningbouwplannen gerealiseerd, waardoor op deze wijze ook geen groei kon plaatsvinden in het
aantal bomen.
Het beheer is de afgelopen jaren gericht geweest op het in stand houden van het bomenareaal.
Er was/is geen financiële ruimte om het aantal bomen uit te breiden. Er was zelfs geen ruimte om het
onderhoud op peil te houden. Uit een inspectie en quickscan van de bomen is gebleken dat 24% van
de bomen achterstallig onderhoud in snoeiwerk heeft en 8% verwaarloosd is. Voorts is er
achterstand ontstaan in het vervangen van bomen (477 stuks), naast het regulier vervangen van
bomen. De bomen zijn aan het einde van hun levensduur en moeten worden vervangen door nieuwe
exemplaren.

Beleidskader 2. Het huidige bomenbestand zoveel mogelijk behouden en versterken waar nodig.
Evaluatie: Gedeeltelijk gerealiseerd. Zoals onder beleidskader 1 is vermeld, is het streven in de
afgelopen jaren geweest om het aantal bomen te behouden. Er is geen financiële ruimte om het
areaal te versterken, zoals het verbeteren van de leefomstandigheden van de bomen.

Beleidskader 3. Tot het omdopen van de hoofd- en subgroenstructuur uit het groenbeleidsplan
naar een bomenstructuur bestaande uit: hoofd-, wijk-, buurtontsluitingsstructuur en
buitenwegenstructuur.
Evaluatie: In dit beleidskader is het woongroen als structuur niet meegenomen en dat is een manco
gebleken. Het woongroen is voor de bewoners het belangrijkste groen, aangezien het bijdraagt aan
de leefbaarheid van de woonomgeving.
8
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Beleidskader 4. Tot het vaststellen van de ambitie: “Kiezen voor bomen is kiezen voor beheerbare
bomen die de mogelijkheid krijgen om oud te kunnen worden”.
Evaluatie: Zoals eerder vermeld, is het beheer in de afgelopen jaren gericht geweest op het dagelijks
onderhoud, het in stand houden van het huidige areaal. De buitendienst is nog niet toegekomen aan
het verbeteren van de leefomstandigheden van de bestaande bomen. Bij nieuwe aanplant zijn de
leefomstandigheden zo veel als mogelijk meegenomen.

2.3 De bevindingen als basis voor de herziening bomenbeleid
Uit de evaluatie is duidelijk geworden dat de door de raad vastgestelde beleidskaders voor een groot
deel niet is gerealiseerd. Om de doelstellingen te realiseren zijn financiële middelen nodig.
Om Beleidskader 1 te realiseren, moet in de komende 15 jaar (tot 2030) 27.400 – 18.500 = 8.900
bomen worden geplant, dat zijn plm. 600 bomen per jaar. Raming kosten: € 1.200 per boom.
Dit vergt een eenmalige investering van € 720.000 per jaar (*1) aan aanschafkosten, plantkosten en
kosten grondverbetering! De uitvoering geschiedt door externe bedrijven.
Indien het bomenareaal ieder jaar wordt vergroot met 600 bomen, veroorzaakt dit een toename in
de structurele beheerkosten van € 11.000 per jaar, na 15 jaar oplopend naar € 165.000 (in 2030).
*1 Een deel van de uitbreiding van het boomareaal kan worden gerealiseerd in woningbouwplannen.
Dit gegeven is niet meegenomen in de bovenstaande kostenraming.

Gezien de hoge kosten van beleidskader 1 is het niet mogelijk om met het huidige budget dit
beleidskader te realiseren. Wel is mogelijk om het beheer te richten op het in stand houden van het
huidige areaal en daar waar mogelijk, bijvoorbeeld in nieuwbouwplannen en herinrichtingsplannen,
het areaal uit te breiden.
Het Beleidskader 2 wordt gehandhaafd, in die zin dat er een ondergrens van 18.500 bomen (het
huidige areaal) voor het bomenareaal wordt gehanteerd.
Om het eindbeeld van bomen te kunnen realiseren, moeten er veelal minder bomen worden geplant
dan er aanwezig waren in een straat. De teruggang in deze straten wordt gecompenseerd in andere
straten, wijken of woonkernen.
Gezien het voorgaande, is het logisch dat beleidskader 1 en beleidskader 2 worden samengevoegd.
Het Beleidskader 3 kan worden gehandhaafd in dit nieuwe bomenbeleidsplan, omdat de
bomenstructuur de basis vormt van het beheer. Toegevoegd wordt het woongroen als structuur,
omdat een groot deel van het bomenareaal zich bevindt in de woonwijken.
Het Beleidskader 4 blijft gehandhaafd omdat dit kader uitgangspunt behoort te zijn van duurzaam
bomen beheer.
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Het nieuwe bomenbeleid 2015 - 2024

Uit de evaluatie is duidelijk geworden dat de door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders voor
een deel niet te realiseren is. De verwachting is dat in de komende jaren dit deel ook niet is te
verwezenlijken vanwege de financiële positie van de gemeente.
Deze constatering betekent niet dat er voor de komende tien jaar geen wensen en ambities zijn.
Deze zijn er wel degelijk en worden hierna vermeld. De ambities zijn realistisch van aard en
gebaseerd op de (financiële) mogelijkheden van dit moment.
In verband met de dynamiek van onze samenleving is voor een kortere werkingsperiode van het
bomenbeleidsplan gekozen. In de komende paragrafen volgt de beschrijving van het bomenbeleid
voor de komende periode van tien jaar, waarbij in acht is genomen de lange termijn planning om de
bomen tot wasdom en eindbeeld te brengen.
Het bijgevoegde Bomenbeheerplan heeft een werkingsduur van 5 jaar, zodat, binnen de kaders van
het bomenbeleid, het beheer eventueel kan worden aangepast voor de periode 2020 - 2024.

3.1 De wijzigingen in het beleid
In 2011 heeft de gemeenteraad op basis van het Bomenbeleidsplan Castricum 2011 - 2030 een
viertal beleidskaders vastgesteld. Uit de evaluatie is gebleken dat een aantal beleidskaders vrijwel
niet uitvoerbaar is omdat de middelen daarvoor ontbreken. Hoewel de ambitie op langere termijn
onveranderd hoog is, kenmerkt het beheer van het bomenareaal in de komende periode de
doelmatige inzet van het beschikbare budget en de overgang naar duurzaam beheer.
Het beheer wordt volledig gericht op het behouden van de huidige hoogwaardige groene openbare
ruimte en daar waar mogelijk het versterken van het areaal en de bomenstructuur.
Randvoorwaarde hiervoor is dat de ondergrens van het areaal wordt gebaseerd op 18.500 bomen.

3.2 De ambities voor de periode 2015 - 2024
In de komende planperiode wordt de aandacht gericht op het in stand houden en het
versterken van het bomenareaal. Voor dit doel zijn vijf ambities geformuleerd, te weten:
De eerste ambitie is om het aantal bomen geleidelijk te laten groeien door met name in
herinrichtingsplannen en nieuwbouwplannen extra bomen te planten.
Voorts wordt de herplantplicht altijd toegepast voor de te kappen bomen in de openbare
ruimte.
Om de stand van het bomenareaal te kunnen bijhouden wordt er jaarlijks een overzicht van
het aantal gekapte en geplante bomen opgesteld (bomenmonitor) en ter informatie naar de
raad gezonden.
De tweede ambitie is om het bomenareaal daar waar mogelijk te versterken. Plaatsen die
daarvoor in aanmerking komen zijn de entrees van de woonkernen in de gemeente en de
bomenstructuur in met name de kern Castricum. De entrees van de woonkernen vormen het
visitekaartje van de gemeente. De versterkte entrees vergroten niet alleen de herkenbaarheid
van de woonkernen maar ook het positieve gevoel van de bezoekers.
Het versterken van het bomenareaal ondersteunt het streven om de recreatie en het toerisme
in de gemeente Castricum te bevorderen.
De plannen voor het versterken van de entrees en het benodigde budget worden per
woonkern voorgelegd aan de gemeenteraad.
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De derde ambitie betreft het professionaliseren en verduurzamen van het beheer. Door
planmatige opzet van het jaarlijkse onderhoud kan efficiëntiewinst worden geboekt, zodat de
huidige bezetting van de bomenploeg en wijkteams het beheer geheel zelfstandig kan
uitvoeren.
Door het onderhoud nog meer te richten op het eindbeeld van de bomen, kan de
duurzaamheid van het beheer en de kwaliteit van de bomen worden vergroot. Goed
hulpmiddel is het, door alle BUCH-gemeenten, aangeschafte Handboek Bomen van Het
Normeninstituut Bomen.
Ook kan in bepaalde situaties en voor bepaalde werkzaamheden de hulp worden ingeroepen
van vrijwilligers en studenten van het Clusiuscollege, mits mogelijk binnen de ARBO-regels.
De vierde ambitie is het laten participeren van bewoners en belangengroeperingen bij het
beheer van het bomenareaal. Structureel in de vorm van een klankbordgroep en situationeel
door bewoners en belangengroeperingen te betrekken bij groot onderhoud en
reconstructiewerkzaamheden.
Het model van de burgerparticipatie van de afdeling Civiele Werken & Verkeer van gemeente
Castricum wordt hierbij toegepast.
De vijfde ambitie is het beschermen van de monumentale bomen en groenparels, conform het
Groenbeleidsplan 2009. Oudere bomen met grote cultuurhistorische, denderologische en/of
ecologische waarde worden op de lijst beschermwaardige bomen gezet. Deze lijst bestaat uit
monumentale bomen uit de landelijke register, de bijzondere en beschermwaardige
gemeentelijke bomen en de bijzondere en beschermwaardige particuliere bomen.
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3.3 De beleidsdoelstellingen voor de periode 2015 – 2024
1. Het in stand houden van het huidige boomareaal met 18.500 bomen als absolute
ondergrens en daar waar mogelijk het areaal te vergroten en te versterken;
2. Het omdopen van de hoofd- en subgroenstructuur uit het groenbeleidsplan naar een
bomenstructuur bestaande uit: hoofd-, wijk-, buurtontsluiting- , buitenwegenstructuur en
woongroen;
3. De overgang naar duurzaam- en kwaliteitgestuurd beheren van het boomareaal, waarbij de
streefbeelden in dit beleidsplan leidend zijn;
4. Bij nieuwbouwplannen en herinrichtingen uitgaan van de ambitie:
“Kiezen voor bomen is kiezen voor beheerbare bomen die de mogelijkheid krijgen
om oud te kunnen worden”;
5. In principe worden geen gezonde bomen verwijderd, ook niet vanwege overlast.
Er wordt pas overgegaan tot het verwijderen van bomen na zorgvuldige afweging en in
bepaalde situaties (*1). Voor de verwijderde bomen worden nieuwe exemplaren
geplant in de buurt of elders in de gemeente.

*1 Tot het verwijderen van bomen wordt overgegaan in de volgende situaties:
- In acute situaties als de veiligheid in gedrang is, bijvoorbeeld bij stormschade;
- Uit de BVC inspectie is gebleken dat de boom onstabiel is geworden en de dientengevolge moet worden
verwijderd omdat de veiligheid in gedrang komt;
- Het dunnen van bomen om andere bomen meer leefruimte te geven om het eindbeeld (streefbeeld) te
bereiken, gebaseerd op het beheerplan en uitvoeringsplannen;
- Het verwijderen van dode bomen (inboet) in nieuwe aanplant;
- De boom breed ervaren en ernstige overlast veroorzaakt en andere middelen niet helpen.
Uitgangspunt is dat er in principe geen gezonde bomen worden verwijderd. Ook niet vanwege overlast.
Een boom kan pas worden verwijderd op basis van een gedegen onderzoek naar soort en mate van
overlast, de mogelijkheden om de overlast te verminderen, de plaats en de status van de boom, en de
stedenbouwkundige opzet van de straat / wijk. De boomveiligheidscontroleur verricht het onderzoek en
stelt een rapport op met eindoordeel.
Het eindoordeel wordt als advies voorgelegd aan het college van B&W, op basis waarvan het college het
besluit neemt.
Opmerking:
Bij herinrichting van straten en buurten, en/of bij vervanging riolering, wordt rekening gehouden met de
afzonderlijke belangen van de elementen in de openbare ruimte. Soms is het noodzakelijk om gezonde
bomen te verwijderen vanwege bijvoorbeeld de aanleg van riolering. Het zal altijd een integrale afweging
moeten zijn, waarbij beleidsdoelstelling 5 van dit bomenbeleidsplan een belangrijke randvoorwaarde is.
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3.4 Financiële gevolgen geactualiseerde beleid
De meeste ambities kunnen worden gerealiseerd met het bestaande onderhoudsbudget, echter de
tweede ambitie vergt een extra investering. Het betreft het versterken van de entrees van de
woonkernen. Geschat wordt dat het versterken plm. € 40.000 per woonkern (twee entrees) met zich
mee zal brengen. Het huidige budget is niet toereikend voor dergelijke extra werkzaamheden. Het
benodigde budget per woonkern wordt bij de gemeenteraad aangevraagd.
Met de beleidsdoelstelling 1 ‘Het in stand houden van het huidige boomareaal met 18.500 bomen
als ondergrens zijn financiële consequenties gemoeid. Het in stand houden van het huidige
boomareaal vergt een inhaalslag in het vervangen van 477 stuks bomen, welke aan het einde van
hun levensduur zijn gekomen.
De totale kosten worden geraamd op € 600.000, verdeeld over 5 jaar is € 120.000 per jaar.
Er wordt in de komende tien jaren een hausse verwacht in het vervangen van de bomen uit de jaren
’70 en ’80. Dit vergt jaarlijks een grote inspanning van de gemeente. De vervanging zal planmatig
geschieden en vooralsnog uit het reguliere onderhoudsbudget worden gefinancierd met
stamdiameters zoals beschreven in dit beleidsplan. Indien de wens er is om grote bomen terug te
planten, wordt de investering per jaar zo hoog, dat er extra budget nodig is. Het extra budget wordt
in die situatie bij de gemeenteraad aangevraagd.
In de evaluatie in 2019 van het beleid en beheer wordt dit onderwerp uitvoerig onderzocht.
Ook de beleidsdoelstelling 3 ‘De overgang naar duurzaam- en kwaliteit gestuurd beheren van het
boomareaal, waarbij de streefbeelden in dit beleidsplan leidend zijn, vergt financiële middelen.
Zonder of bij nalatig onderhoud zakt het beheerniveau van de bomen door de ondergrens.
De bomen geven dan extreem veel overlast en worden gevaarlijk.
Op den duur zijn de bomen rijp om te worden gekapt (zie vorige punt).
Circa 6.000 bomen hebben achterstallig snoeionderhoud. Om op het gewenste beheerniveau te
komen en de onderhoudswerkzaamheden te baseren op de streefbeelden, vergen in totaal een
bedrag van € 235.000, verdeeld over 5 jaar is € 47.000 per jaar. Inmiddels heeft de gemeenteraad
hiervoor budget in de begroting opgenomen.
Het beheer van het huidige areaal van 18.500 bomen vergt ook de nodige inspanning. Vooralsnog
wordt uitgegaan dat met het huidige budget en menskracht (bomenploeg en wijkteams) het areaal
kan worden beheerd.
Baten van de openbare ruimte.
Het inrichten, beheren en onderhouden van de openbare ruimte kost veel geld. Wat onderbelicht
blijft, is het gegeven dat de openbare ruimte ook veel maatschappelijke baten oplevert. De discussie
concentreert zich daardoor op de kosten en de baten blijven op de achtergrond. En dat is onterecht,
want een hogere kwaliteit van de leefomgeving in een wijk geeft een welvaartsverbetering.
Hoe groter de kwaliteitsverbeteringen, hoe groter de maatschappelijke baten.
Deze kwaliteitsverbetering vertaalt zich ook in een hogere taxatie van het onroerend goed, wat weer
een hogere belasting opbrengst (WOZ) voor de gemeente oplevert.
Daarnaast vertegenwoordigen de elementen van de openbare ruimte een fors economisch kapitaal.
Alleen al de 18.500 bomen van gemeente Castricum vertegenwoordigen een bezit van € 50 miljoen
Dit bezit kan alleen in stand worden gehouden door adequaat beheer, consistent beleid en
voldoende middelen.
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3.5 Prioriteiten voor de komende periode
In het hierbij gevoegde Bomenbeheerplan 2015 - 2019 is de huidige onderhoudssituatie van de
bomen beschreven en zijn speerpunten (prioriteiten) benoemd voor het beheer in de planperiode.
Deze speerpunten zijn:
1. Wegwerken van het achterstallig onderhoud;
2. Het vervangen van afgeschreven bomen;
3. Overgang naar duurzaam - en kwaliteit gestuurd beheer

3.6 De kaders voor het Bomenbeheer
De beleidsdoelstellingen van dit beleidsplan en de overige kaders en doelstellingen vormen de
kaders voor het beheer. In de navolgende paragrafen volgen de belangrijkste. In het beheerplan
worden deze verder uitgewerkt.
In bijlage 1 van dit beleidsplan zijn de streefbeelden opgenomen voor de bomenstructuur.
Deze streefbeelden zijn dé basis voor het beheer van de bomen.
3.6.1 De boomstructuur in gemeente Castricum
De bomen zijn de belangrijkste dragers van het groen in de openbare ruimte. Deze functie komt het
beste tot zijn recht langs wegen. In navolging van de wegenstructuur, zijn de bomen op dezelfde
wijze gestructureerd:
1.
Hoofdontsluitingsstructuur
2.
Wijkontsluitingsstructuur
3.
Buurtontsluitingsstructuur
4.
Buitenwegenstructuur
In de overige wegen behoren de bomen tot het:
5.
Woongroen
Door de vorm en grootte van de bomen, wordt de wegenstructuur versterkt en herkenbaar.
De boomstructuur 1 tot en met 4 en de wegenstructuur zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.
De boomstructuur is zo beeldbepalend voor de stedenbouwkundige structuur van de woonkernen,
dat deze structuur in stand moet worden gehouden en daar waar nodig moet worden versterkt.
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3.6.2 Participatie burgers en belangengroepen
De bewoners en belangengroepen (zoals de Vogelwerkgroep Midden Kennemerland) worden vooraf
op de hoogte gesteld van de gezondheidssituatie van de bomen in een bepaald gebied en het
voornemen om tot kap over te gaan. Vervolgens worden beide groepen gevraagd mee te denken
over de te planten nieuwe bomen. Een uitzondering op dit principe vormt de (nood)kap van
onstabiele bomen of kap vanwege stormschade. Het planten van nieuwe bomen na de noodkap,
geschiedt wel in overleg met de bewoners en belangengroepen.
Het woongroen is dynamischer dan de bomen in de hoofdstructuur. Het al dan niet in stand houden,
vervangen en versterken van het boomareaal in de woonstraten, geschiedt in overleg met de
bewoners en belangengroepen. Op basis van de gewenste inrichting van de wijken en straten, de
leefomstandigheden en de beheeraspecten wordt de soort boom gezamenlijk bepaald.
In een aantal gevallen is structureel overleg met de bewoners en belangengroeperingen
noodzakelijk, bijvoorbeeld bij het opstellen van beleidsstukken en beheervraagstukken.
Structureel overleg kan worden gerealiseerd door een klankbordgroep in het leven te roepen.
Het model van de burgerparticipatie van de afdeling Civiele Werken & Verkeer van gemeente
Castricum wordt bij het participeren van bewoners en belangengroepen toegepast.
Met name e-participatie is succesvol gebleken, en is ontwikkeld samen met team communicatie.
In bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij nieuwe plantvakken en een straat of wijk, kunnen vrijwilligers
een rol spelen in de aanleg en het onderhoud. Het al dan niet inzetten van vrijwilligers hangt af van
de beschikbaarheid van vrijwilligers, de mate van benodigde deskundigheid voor de werkzaamheden
en de periode van beschikbaarheid.
Ook wordt in de planperiode regelmatig met het Clusius College overlegd of studenten van het
college een rol kunnen spelen in het bomenbeheer. Een andere mogelijkheid is het inzetten van
vrijwilligers van Transition Town om bomen met eetbare vruchten te realiseren in de parken.
De inzet van vrijwilligers en studenten wordt begrensd door de regels in de ARBO wetgeving.
Indien de regels het toelaten en het past binnen de beheermogelijkheden, wordt gebruik gemaakt
van vrijwilligers, in andere situaties is het niet mogelijk.
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3.6.3 Planontwikkeling
Bij het ontwikkelen van plannen is het van belang om te kiezen voor beheerbare bomen, dat wil
zeggen kiezen voor kwalitatieve en duurzame bomen die tot wasdom kunnen komen.
De ambitie voor de bomen is te omschrijven als: kiezen voor bomen is kiezen voor beheerbare
bomen die de mogelijkheid krijgen om oud te kunnen worden.
Bij het ontwerp dient men rekening te houden met het eindbeeld van de te planten bomen.
De te planten bomen dienen zowel ondergronds als bovengronds de ruimte te hebben om volwassen
te worden.
Woonkernen
Bij het maken van plannen in een van de woonkernen dient rekening te worden gehouden met het
kerndoel voor de woonkernen, te weten: het versterken van de identiteit van de woonkernen.
De stedenbouwkundige plannen dienen de boomstructuren te behouden, te verbeteren of te
herstellen. Bij het situeren van bomen in het ontwerp van nieuwbouwwijken dient ook rekening te
worden gehouden met nieuwe ontwikkelingen, zoals het plaatsen van zonnepanelen op dakvlakken.
In de woonkernen en nieuwbouwwijken zijn bomen van groot belang voor het afvangen van fijnstof.
Bomen en overige vormen van groen in het stedelijk gebied werken als luchtfilter dat automatisch en
voor niets fijn stof en andere verontreinigingen uit de lucht verwijdert. De slechte luchtkwaliteit (veel
woongebieden in Nederland overschrijden de geldende normen) in woongebieden wordt vooral
veroorzaakt door het verkeer. Door bomen langs wegen te planten wordt het fijnstof bij de bron
verwijdert. Stikstofdioxiden en ozon wordt door bomen ingeademd en fijnstof wordt door het blad
gebonden. Blad onder microscoop geeft de volgende beelden:

Blad zonder stof

Blad met fijnstof

Versterken entrees woonkernen
Gemeente Castricum staat bekend als groene gemeente, een gemeente waar het prettig is om te
wonen en te verblijven. De ambitie was en blijft het in stand houden van het groene karakter van de
gemeente. De entree van de woonkernen is de eerste kennismaking van de bezoeker met het dorp.
Het versterken van de entrees wordt de komende periode speerpunt in de werkzaamheden.
Het versterken van de entrees wordt gebaseerd op de specifieke karakter van iedere woonkern en de
functie van de toegangswegen.
3.6.4 Overige kaders voor het bomenbeheer
De kaders en randvoorwaarden voor het bomenbeheer zijn bepaald door het Groenbeleidsplan, het
Groenbeheerplan, het Bomenbeleidsplan en aangehaakte beleidsplannen, zoals het
Wegenbeleidsplan. Tevens geeft een aantal wetten, zoals de Flora- en faunawet en het Burgerlijk
Wetboek, maar ook de Algemeen Plaatselijke Verordening belangrijke kaders voor het
bomenbeheer.
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De belangrijkste beleids- en wettelijke kaders zijn samengevat in het volgende schema.
Beleidskader

Toepassing in het bomenbeheer

Groenbeleidsplan en
Groenbeheerplan

● Groenparels zichtbaar maken en beschermen
● Versterken verbinding woonkernen
● Versterken identiteit woonkernen
● Vergroten diversiteit

Bomenbeleidsplan

● Huidige bomenbestand behouden
● Bij overlast, een boomvriendelijke oplossing
● Interne en externe communicatie verbeteren
● De boomstructuur versterken

Flora- en faunawet

● Werken volgens de vastgestelde gedragscode

Wegenverkeerswet

● Obstakelvrije ruimte boven de wegen van 4,20 m.

Burgerlijk Wetboek

● Algemene-, verhoogde- en onderzoekplicht bomen

Algemene Plaatselijke Verordening

● Bepalingen voor kappen bomen en herplantplicht

Wegenbeleidsplan

● Uitbreiding areaal door overname buitenwegen
● Overgang van budgetgestuurd- naar kwaliteitsgestuurd
beheren
● Overgang naar integraal beheer openbare ruimte (IBOR)

Wijkgericht werken

● Opzetten en uitvoeren van wijkoverleg, wijkplannen en
wijkschouwen

Stamomtrek bomen
In het Groenbeleidsplan is opgenomen dat bij het planten van bomen rekening moet worden
gehouden met verschillende niveaus . Bij het realiseren van boomstructuren wordt het ‘plusniveau’
gehanteerd, waarbij bomen met kluit en stamomtrek van 16-18 en 20-25 worden toegepast.
Bij de zogenaamde groenparels wordt ‘topniveau’ toegepast met bomen met kluit en stamomtrek
16-18 en groter en worden geplant in ‘boombunkers’.
Voor de overige bomen wordt het basisniveau toegepast met de standaard stamomtrek van 14-16.
Verscheidenheid in soorten
De laatste tijd komen er tal van dodelijke ziektes in bomen en voor de mens gevaarlijke plagen
opzetten , zoals essentaksterfte, essenprachtkever, eikenproccessierups, eikenspintkever, iepziekte,
enz. Het ontstaan van deze ziekte kan voorkomen of teruggedrongen worden door meer diversiteit
toe te passen in de te planten bomen. Het is van belang om bomen aan te planten met voldoende
genenvariatie. Een stelregel is niet meer dan 10% van 1 soort, niet meer dan 20% van 1 geslacht en
niet meer dan 30% van 1 familie op basis van BOBB (Ontwerpbewust beheren en beheerbewust
ontwerpen).
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Van beleid naar beheer

De beleidsdoelstellingen van dit beleidsplan vormen het kader voor het beheer. Het beheer wordt
beschreven in een beheerplan, wat op zijn beurt weer de basis vormt voor de dagelijkse
werkzaamheden van de buitendienst en externe bedrijven (jaarlijkse uitvoeringsplannen).
De doelstelling van het beheerplan is om het beheren van het bomenareaal meer te laten zijn dan
het regelmatig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Het streven is om de werkzaamheden in
de openbare ruimte zodanig te organiseren dat er samenhang ontstaat tussen de verschillende
elementen van de openbare ruimte.
De bomen vormen in de openbare ruimte beeldbepalende onderdelen. De verschillende activiteiten
in de openbare ruimte dienen een bijdrage te leveren aan het realiseren van een gezond, veilig en
duurzaam bomenbestand.

4.1 Het Bomenbeheerplan 2015 - 2019
Het Bomenbeheerplan is een apart plan en is hierbij gevoegd. Het plan geeft inzicht in de huidige
onderhoudstoestand van de bomen in gemeente Castricum op basis van inspecties en een evaluatie
door middel van een sterkte - zwakte (SWOT) analyse.
Het plan komt met oplossingen voor de vraagstukken uit de SWOT analyse en behandelt de
noodzakelijke overgang van ad hoc - en budget gestuurd beheer naar duurzaam en kwaliteit
gestuurd beheer. En de daarvoor benodigde organisatie, de rolverdeling tussen de verschillende
disciplines en het benodigde opleidingsniveau van de buitendienstmedewerkers. Voorts geeft het
Bomenbeheerplan de speerpunten in het beheer voor de komende periode van vijf jaar.
De organisatie kan het beheer van het huidige areaal van 18.500 bomen aan. Bij substantiële
toename van het aantal bomen zal de grootte van de beheerorganisatie en de financiële middelen
voor het bomenbeheer naar verhouding ook moeten toenemen.
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In de onderstaande tabel zijn de speerpunten vermeld.
Speerpunten

Omschrijving

Acties

Kosten

1. Wegwerken van het
achterstallig onderhoud

32% van het bomenbestand (plm. 6.000 stuks)
heeft achterstallig
onderhoud
Achterstand terug brengen
naar maximaal 5% (1.000
stuks)

In de periode 2015 – 2019:
1000 bomen per jaar extra te
snoeien op basis van een
ontwikkelingsplan.

Kosten € 47.000
per jaar

Wegwerken achterstand in
vervanging van bomen
totaal plm. 477 bomen

In de periode 2015- 2019:
op basis van een
vervangingsplan worden de
bomen terug geplant.

2. Het vervangen van
afgeschreven bomen

Totaal € 235.000
over 5 jaar
Uitvoering
werkzaamheden
uitbesteden
Kosten € 120.000
per jaar
Totaal: € 600.000
over 5 jaar
Uitvoering
werkzaamheden
uitbesteden

3. Overgang naar duurzaam en kwaliteitgestuurd
beheer

Van ad hoc beheer naar
planmatig beheer
Uitgangspunt:
Streefbeelden
Beheerkwaliteit openbare
ruimte: B-C

Overgang naar duurzaam
beheer door vier pijlers.
1. Regelmatige inspecties;

Het opstellen van
een ontwikkelingsplan bomen

2. Planmatige opzet
onderhoudswerkzaamheden;
3. Goede praktische kennis van
het bomenbeheer door
opleidingen en trainingen
4. onderhoudswerkzaamheden
baseren op de streefbeelden

4.2 Aanvullende beheeraspecten
Naast de onderwerpen in het Bomenbeheerplan 2015 – 2019 zijn de volgende beheeraspecten van
belang.
4.2.1 De BUCH samenwerking
De samenwerking tussen de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH) kan op gebied
van groenbeheer mogelijk synergie worden behaald.
Vooruitlopend op de organisatorische samenvoeging is het streven om zoveel mogelijk samen te
doen.
4.2.2 Integraal beheer openbare ruimte (IBOR)
Het beheer van de openbare ruimte wordt zoveel mogelijk integraal uitgevoerd (van gevel tot gevel).
Bij het voorbereiden en uitvoeren van grote onderhoudswerkzaamheden en herinrichtingen wordt te
allen tijde integraal gewerkt vanuit de verschillende beleidsterreinen. De beheerpakketten openbare
ruimte van gemeente Castricum voorzien daar ook in.
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De volgende fase in de ontwikkeling van integraal beheer is te komen tot één integraal plan voor de
openbare ruimte in plaats van, zoals nu nog het geval is, verschillende beheerplannen (wegen,
riolering, groen, bomen en openbare verlichting). De beleidsplannen blijven grotendeels wel
afzonderlijk, enerzijds verplicht (het gemeentelijk rioleringsplan), anderzijds om vermenging van
kaders te voorkomen. Uit deze beleidsplannen kan wel één integraal beheerplan openbare ruimte
(IBOR) worden opgesteld. De volgende generatie beheerplannen zullen worden samengevoegd tot
één integraal beheerplan.
4.2.3 De Bomenmonitor
Ieder jaar worden er bomen vervangen en nieuwe bomen geplant. Er worden ook bomen gekapt die
niet kunnen worden vervangen. Per saldo is het aantal bomen in de afgelopen 15 jaar afgenomen.
Deze tendens wordt in de komende periode van tien jaar omgebogen naar groei van het
bomenareaal. Gezien het beschikbare budget en de voorzichtige groei van het aantal
nieuwbouwplannen zal de groei van het aantal bomen bescheiden zijn.
Om de stand van het bomenareaal te kunnen bijhouden wordt er jaarlijks een overzicht van het
aantal gekapte en geplante bomen opgesteld (bomenmonitor) en ter informatie naar de raad
gezonden.
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