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Het belang van bomen
Bomen zijn beeldbepalende elementen en herkenningspunten. Ze geven karakter 

en structuur in de bebouwde omgeving en zijn de ruggengraad van de groene 

ruimte en het landschap. Daarnaast zijn bomen van belang voor het klimaat en 

gezondheid. Ze zorgen voor verkoeling, beschutting en zuurstof en zijn belangrijke 

absorbeerders van fi jnstof veroorzaakt door verkeer, industrie en agrarische 

activiteit. Het is fi jn om in een boomrijke omgeving te sporten, te recreëren en 

te ontspannen. En voor de biodiversiteit zijn bomen van groot belang: voor vele 

diersoorten zorgt het voor nest- en schuilgelegenheid en voedsel in de vorm van 

nectar, stuifmeel, zaden en vruchten.

Loppersum is een groene gemeente. Daarbij horen 

bomen, ze zijn van levensbelang voor alles wat leeft: 

mensen, dieren en planten. Kortom, we kunnen 

niet zonder bomen. De gemeente Loppersum is 

zuinig op haar bomen en doet er alles aan om haar 

bomenbestand gezond te houden en daar waar 

mogelijk, uit te breiden. Loppersum heeft een relatief 

oud en eenzijdig bomenbestand. Zo’n 70% van onze 

bomen is ouder dan 25 jaar. Gemiddeld worden bomen 

in een bebouwde omgeving en op kleigronden zo’n 

50 jaar oud. Bomen in het buitengebied kunnen zo’n 

70 jaar oud worden. Dit betekent dat binnen nu en 10 

jaar veel bomen aan het einde van hun levenscyclus 

komen. Daarnaast hebben we steeds vaker te maken 

met boomziektes, waardoor bomen sneller afsterven 

of gevaarlijk worden. 
Mogelijke overlast

Wanneer kapt de gemeente bomen? 
  De boom vormt een gevaar voor  

 zijn omgeving
We voeren regelmatig inspecties uit naar de gezond-

heid van onze bomen. Bomen laten we zo lang 

mogelijk staan. Wanneer we verwachten dat een boom 

binnen een jaar een gevaar wordt voor de omgeving, 

zetten we de boom op de gemeentelijke vellijst. We 

vragen een kapvergunning aan en kappen ze binnen 

een jaar. Soms kan een boom langer blijven staan of 

mogen we de boom niet rooien omdat deze belangrijk 

is voor vogels of vleermuizen. Dan kunnen we de 

boom fl ink snoeien en zorgen voor een nieuwe, ver-

vangende boom. 

Ondanks de regelmatige inspecties, gebeurt het soms 

dat een boom een direct gevaar wordt voor zijn om-

geving. De gemeente mag de boom dan kappen of 

fors snoeien zonder een vergunning aan te vragen. 

Dat heet een noodkap. Omwonenden ontvangen bij 

noodkap een bericht waarin staat waarom de boom 

gevaarlijk is.

Beleid en doelen
De gemeente Loppersum streeft naar een gezond 

en veilig boombestand. Door te kiezen voor meer 

boomsoorten ontstaat langzamerhand een ge-

varieerder en duurzamer bomenbestand. Via de 

boomkeuze kunnen we overlast voor omwonenden 

soms beperken. Ook willen we beter boombeheer 

realiseren tegen lagere maatschappelijk kosten.

In 2018 wordt het beleid en beheer kritisch tegen 

het licht gehouden. Daarbij gaan we ons beleid en 

de bomenverordening actualiseren en het beheer 

planmatiger oppakken. Ook gaan we een plan van 

aanpak opstellen voor het versneld verwijderen van 

zieke bomen en voor het verjongen van het bomen-

bestand. Dit actieplan komt het najaar in de gemeente-

raad. Vanaf 2019 kan het dan uitgevoerd worden.

De gemeente beheert ongeveer 10.000 bomen. Jaar-

lijks worden er ongeveer 200 bomen gerooid. Voor 

alle bomen die de gemeente rooit, wordt een om-

gevingsvergunning aangevraagd. De afgelopen jaren 

zijn binnen de dorpen zo’n 400 en langs de buiten-

wegen ruim 1.000 nieuwe bomen geplant. Daarmee 

is een inhaalslag gemaakt in de herplant van bomen. 

Voor iedere gerooide gemeentelijke boom wordt op een 

andere plaats in het dorp een nieuwe boom geplant. 

Dit doen we vaak samen met inwoners of leerlingen, 

bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse Boomfeestdag.

Voor particuliere bomen geldt dat deze kapvergunnings-

vrij zijn, tenzij ze op een gemeentelijke lijst met 

bijzondere bomen staan. Die lijst kunt u vinden op 

www.loppersum.nl/bomen. Heeft u een boom die op 

deze lijst staat, dan bent u daarvan door de gemeente 

op de hoogte gesteld. Ook heeft u de mogelijkheid een 

bijzondere boom op de lijst te laten plaatsen. 

  De boom veroorzaakt schade 
Boomwortels kunnen een stoep of weg optillen. Soms 

veroorzaakt dit meer dan 3 centimeter hoogteverschil. 

In dat geval is er sprake van ernstige wortelopdruk. 

Bomen kunnen ook tegen een gevel aangroeien of de 

fundering van een huis beschadigen. We kunnen dan 

een aantal dingen doen:

•  We laten de boom staan, gaan deze eventueel 

snoeien en herstellen de schade die door de boom 

is veroorzaakt. We verbeteren dan meteen de 

standplaats van de boom, waarmee we nieuwe 

schade voorkomen.

•  We kijken of we de omgeving/standplaats van de 

boom kunnen veranderen, door bijvoorbeeld de stoep 

of de weg te versmallen. Zo ontstaat een groter stuk 

groen rond de boom en veroorzaakt de boom geen 

schade aan de stoep.

•  We bekijken of de boom verplant kan worden of 

dat we de boom moeten kappen. Voor verplanten of 

kappen vragen we een vergunning aan. 

  De boom moet weg ivm een   
 nieuwe inrichting 
Soms moeten bomen weg door een nieuwe ruimtelijke 

inrichting. Bijvoorbeeld voor een nieuwbouwproject, 

vervanging van de riolering of een reconstructie van 

een straat. Uiteraard proberen we bomen te behouden, 

maar rooien is niet altijd te voorkomen. 

  De boom is dood
Dode bomen kunnen gevaarlijk zijn. Daarom halen we 

deze weg. 

Bomen in de gemeente Loppersum

Bomen kunnen ook zorgen voor overlast. Afval door blad en bloesem, het aantrekken van (hinderlijke) 

insecten en het leveren van te veel schaduw zijn vormen van overlast die vaak worden gemeld. Maar 

ook schade aan wegen en funderingen door boomwortels, het uitwaaien en afbreken van takken bij 

slecht weer horen hiertoe. Per geval bekijkt de gemeente of een klacht of melding terecht is en of er 

wat tegen te doen is. In een uiterste geval wordt een boom verwijderd.

Door ouderdom, verslechterde groeiomstandigheden 

of schade aan de stam of wortels kunnen bomen 

ziek worden. Meestal gaat het om schimmelziektes 

die slecht te bestrijden zijn en de boom zodanig 

verzwakken dat deze gevaarlijk wordt voor de 

omgeving. Regelmatig duiken nieuwe plantenziekten 

op in ons land, die in korte tijd gezonde bomen ziek 

maken. In de meeste gevallen is er geen medicijn om 

de ziekte te bestrijden. 

  Iepziekte
De iepziekte is in de jaren ‘20 van de vorige eeuw 

voor het eerst in Nederland waargenomen en wordt 

veroorzaakt door een schimmel die wordt verspreid door 

de iepenspintkever. De larven van deze kever vreten zich 

in het spinthout van de boom. De schimmel die ze bij 

zich dragen, zorgt ervoor dat de vaten waarmee water 

en voeding vanuit de wortels naar de bladeren wordt 

getransporteerd verstopt raken. Hierdoor verwelken 

bladeren en takken en sterft de boom uiteindelijk. 

In Groningen wordt de iepziekte bestreden door de 

Bomenwacht. 

  Essentaksterfte
Essentaksterfte heeft zich vanuit Polen naar West-

Europa verspreid. De ziekte wordt veroorzaakt door een 

schimmel. Deze groeit in de houtvaten van besmette 

essen, waardoor de vaten verstopt raken en takken en 

bladeren verdrogen en afsterven. De bomen vormen een 

gevaar voor wandelaars en passerend verkeer wanneer 

dode takken afbreken. In 2010 wordt de ziekte voor het 

eerst offi cieel vastgesteld in Groningen en sindsdien 

heeft de schimmel zich razendsnel uitgebreid. Ook in 

Loppersum richt essentaksterfte al enorme schade aan. 

De ziekte bedreigt ongeveer 3000 essen in de gemeente. 

Meer dan 70% van onze essen is al aangetast, blijkt uit 

onderzoek uit 2017. 

Iep, es, iep 
Voor iedere gerooide gemeentelijke boom, planten we 

een nieuwe boom terug. Dat geldt ook voor de zieke 

essen die we kappen. De afgelopen 40 jaar zijn zieke 

iepen in het Groninger landschap vaak vervangen 

door essen. Ondertussen zijn de boomkwekers op zoek 

gegaan naar ziekteresistente iepen en hebben ze deze 

verder veredeld. Daardoor zijn er nu voldoende iepen 

beschikbaar die immuun of minder gevoelig zijn voor de 

iepziekte en die geschikt zijn voor aanplant. Het gevolg 

is dat zieke essen vaak worden vervangen door nieuwe 

gezonde iepen.

  Kastanjebloedingsziekte 
Veel kastanjebomen hebben de kastanjebloedingsziekte. 

De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie. In com-

binatie met een zwamaantasting is de ziekte uiteindelijk 

dodelijk voor de boom. De ziekte komt voor bij de witte 

paardenkastanje en de rode paardenkastanje. De tamme 

kastanje kan de kastanjebloedingsziekte niet krijgen. 

Op de begraafplaats Loppersum staan 20 monumentale 

kastanjebomen. Ook deze bomen zijn aangetast door de 

kastanjeziekte. De gemeente zal ze de komende jaren 

vervangen.

  Eikenprocessierups
Een andere veelvoorkomende plaag bij bomen is de 

eikenprocessierups. De rups is berucht om zijn brand-

haren in de zomer. De brandharen kunnen ernstige 

klachten geven voor zowel mens als (huis)dier, zoals 

jeuk en last van de ogen en luchtwegen. Omdat eiken 

vooral op zandgronden staan hebben we in Loppersum 

weinig eiken en is de rups tot nu toe niet in onze 

gemeente gesignaleerd. 

Boomziektes

Lid worden van de werkgroep 
bomen en groen?
De gemeente wil het beleid en het beheer verder 

aanscherpen en vraagt hiervoor input van inwoners 

en vertegenwoordigers van groene groepen. 

Hiervoor willen we een werkgroep oprichten. Deze 

werkgroep wordt ook gevraagd mee te denken over 

de manier waarop het vervangen en herplanten van 

bomen moet plaatsvinden. Wij verwachten dat de 

werkgroep ongeveer 2x per jaar bijeenkomt. 

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan de 

werkgroep? Meld u dan aan via het e-mailadres: 

m.smit@loppersum.nl. 

Vragen of opmerkingen? 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aan-

leiding van deze bomenspecial, dan kunt u contact 

opnemen met M. Smit via gemeente@loppersum.nl 

of de gemeente bellen: 0596-548200. 


