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  SAMENVATTING 

Met het bomenbeleidsplan voor Vianen worden de maatregelen aangereikt om te komen tot een duurzaam 

beheer van het bomenbestand. Duurzaam is het realiseren van een lange levensduur per boom. Het 

belang hiervan is dat bomen een grote invloed hebben op de inrichting en de uitstraling van de woon- en 

werkomgeving. Bomen hebben bovendien een hoge emotionele waarde. Bij een lange levensduur wordt 

het kapitaal zo goed mogelijk ingezet. 

 

In de Gemeente Vianen zijn 10.500 bomen binnen de bebouwde kom in eigendom en beheer van de 

gemeente. Bomen in bosstroken en bosplantsoenen zijn niet in deze telling meegenomen; per saldo zijn er 

dus nog meer bomen. De bomen buiten de bebouwde kom zijn in eigendom en beheer van het 

Waterschap Rivierenland en zijn niet in dit plan opgenomen.  

 

De gemeentelijke beheerders hebben een tweetal belangrijke knelpunten bij het beheer van de bomen. 

Deze vormden de aanleiding voor dit plan. Enerzijds is er geen visie voor de lange termijn, zodat de 

reguliere taken niet gecheckt kunnen worden met de visie voor de lange termijn. Anderzijds leiden 

klachten van bewoners tot het verwijderen van bomen. Hierbij is het voor de beheerder lastig te bepalen, 

wanneer wel en wanneer geen gehoor moet worden gegeven aan de klachten. 

 

Bomen zijn de meest duurzame elementen van de openbare ruimte. Afhankelijk van de soort en 

standplaats kunnen bomen meerdere generaties mee gaan en vragen daardoor een beheer dat gericht is 

op de lange termijn. Bomen hebben een waarde in de zin van: 

 

 Inrichting en herkenbaarheid, boomstructuren en -soorten bieden herkenning. 

 Maatschappelijke waarde, invloed op het welzijn van de mens. 

 Economisch belang (woningen en kantoren in een groene omgeving hebben een hogere waarde 

dan gebouwen in een stenige omgeving). 

 Klimatologie, invloed op de temperatuur in de stad. 

 

In Vianen, gelegen aan de dijk en op de lagere gronden, is een gebied met een traditie van een geringe 

hoeveelheid bomen. Bij de ontwikkeling van de woonwijken is in reactie hierop een grote hoeveelheid 

bomen aangeplant, met name in Monnikenhof. Grondsoort, standplaats en boomsoort zijn oorzaak van 

een zekere hoeveelheid overlast. Met dit bomenbeleidsplan wordt een welafgewogen keuze gemaakt om 

voor heel Vianen te komen tot een samenhangende bomenstructuur.  

 

Er wordt onderscheid gemaakt in het karakter van de wijken. Onderscheiden wordt de historische sfeer, de 

cultuurlijke sfeer en de landschappelijke sfeer. Tevens wordt een onderscheid gemaakt in de lijnen (lanen), 

vlakken (parken of pleinen) en punten (solitaire bomen of boomgroepen).  

 

Naar aanleiding van een beoordeling van het huidige bomenbestand is een waardering opgesteld, 

enerzijds vanuit de boomtechnische invalshoek, anderzijds vanuit de functie voor inrichting en gebruik. Het 

reguliere beheer van de bomen wordt redelijk tot goed uitgevoerd. Er zijn echter wel veel probleembomen 

in Vianen. De problemen worden veroorzaakt door de standplaats (verharding), de afstand tot de gevel en 

de soortkeuze. Met het reguliere beheer zijn deze problemen niet op te lossen. 
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Het voorliggende bomenbeleidsplan bevat een maatregelenschema op hoofdlijnen voor een structurele 

verbetering van de kwaliteit van de bomen. Het algemene doel is:  

 

 Bomen voldoende groeiplaats bieden, bij voorkeur door de natuurlijke omstandigheden te 

realiseren, bij uitzondering door technische maatregelen ondergronds te nemen. 

 Een groot kroonvolume ontwikkelen, dat betekent soms minder stammen maar veel meer 

kroonoppervlak. 

 Samenhang en herkenning inbrengen. 

 

Voor een goed boombeheer is het noodzakelijk een goede verankering in de gemeentelijke organisatie te 

behouden. Kennis en ervaring is nodig, bij de ruimtelijke ontwikkeling, de werkvoorbereiding en in de 

uitvoering.  

 

 

Vervolgstappen 

 

De Gemeente Vianen zou hierna een aantal parallel trajecten moeten opstarten: 

 Het aanhaken op projecten in de openbare ruimte ter uitwerking van de visie en structuurkaarten. 

Hiertoe zijn de richtlijnen voor werken opgenomen. 

 Het dunnen van een aantal lanen waarbij op korte termijn resultaten kunnen worden verkregen en 

het herinrichten van een selectie van lanen die op korte termijn realiseerbaar zijn.  

 Het opstarten van de zelfstandige wijk- of kerngerichte projecten ter verbetering van de 

groenzones en woonbuurten. In deze renovatie- of herinrichtingprojecten moet, naast aandacht 

voor de bomen, ook aandacht zijn voor het overige groen, zodat een kwalitatief hoogwaardige 

groene ruimte ontstaat. 
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1  INLEIDING 

 

1.1  Aanleiding 

Bomen en groen zijn belangrijke elementen voor de sfeer in de woon- en leefomgeving. In Vianen zijn met 

de uitbreiding van de stad vele bomen aangeplant. Er wordt veel waarde gehecht en waardering geuit voor 

de groene inrichting van de openbare ruimte.  

 

De Gemeente Vianen bestaat uit de kernen Vianen, Everdingen, Hagestein en Zijderveld. De gemeente 

telt ongeveer 20.000 inwoners en heeft circa 10.500 bomen in beheer. Vianen ligt centraal in Nederland 

langs de Lek, doorsneden door de snelwegen A2 en A27 en is gelegen in de polder Vijfheerenlanden. De 

binnenstad van Vianen valt onder beschermd stadsgezicht.  

 

Bomen zijn de meest duurzame elementen van de groene inrichting. Bomen en groen hebben tevens een 

positieve werking op de gezondheid en het welzijn van mensen. Behalve de groene uitstraling en het 

prettige woon- en leefmilieu kan in het algemeen gesteld worden, dat groen een waardevermeerdering van 

het onroerend goed kan opleveren.  

 

Door middel van de in 2005 opgestelde bomenverordening zijn de meest waardevolle particuliere bomen 

beschermd. Om het verdere groen in de gemeente voldoende veilig te stellen en duurzaam in stand te 

houden is het voorliggende bomenbeleidsplan opgesteld. Het heeft betrekking op alle gemeentelijke 

bomen binnen de bebouwde kom. De bomen buiten de bebouwde kom zijn in eigendom en beheer bij het 

Waterschap Rivierenland en vallen buiten dit plan. Waarnodig worden wel de relatie en de kansen 

aangegeven.  

 

1.2  Doel 

Met het bomenbeleid wordt de toekomst van de gemeentelijke bomen van Vianen veiliggesteld. Het vormt 

de leidraad voor alle werken in de openbare ruimte. In het plan ligt het accent op de bomen in Vianen, 

desalniettemin wordt er ook aandacht besteed aan ander elementen in de openbare ruimte. Het 

bomenbeleidsplan is voor de afdeling Beheer Openbare Ruimte een bouwsteen voor het integraal werken.  

 

Het bomenbeleid is gericht op een volledige ontwikkeling van bomen door een duurzaam beheer. Het 

bomenbeleid vormt een onderdeel van het totaal aan groene elementen en de functie van de openbare 

ruimte. Met het bepalen van het beleid wordt de basis gelegd voor een heldere communicatie over de 

gewenste (her)inrichting van de openbare ruimte. 
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1.3  Probleemstelling 

1) Er is geen bomenbeleid, waardoor integraal werken lastig is. In het geval van knelpunten en vragen 

ontbreekt de mogelijkheid voor het raadplegen van een bomenbeleid. 

 

2) Een gewenste bomenstructuur op gemeentelijk en op wijkniveau ontbreekt. In de Gemeente Vianen 

wordt gewerkt aan verbetering van de openbare ruimte. Aandacht voor herstel en aanvullen van de 

bomenstructuur is tot op heden overwegend in een laatste fase van de planontwikkeling aanwezig. 

Een visie vooraf en ontwikkeling van de groene openbare ruimte vanaf de eerste fase van de 

plannen is de enige wijze om tot een stabiele en goed beheerbare bomenstructuur te komen.  

 

3) De elementen van de beperkte openbare ruimte beconcurreren elkaar. Bomen hebben te kampen 

met een slechte of beperkte groeiplaats, waardoor tal van problemen ontstaan:  

a. Beheerders van de grijze elementen van de openbare ruimte hebben last van bomen 

waar de wortels het riool ingroeien, de verharding wordt op sommige plaatsen ernstig 

opgedrukt (> 5 cm) en er veel blad in de watergangen terechtkomt. Ook de ligging van 

kabels en leidingen binnen de kroonprojectie van bomen leidt tot problemen.  

b. Bewoners klagen over opgedrukte verharding (boomwortels), plak en besjes op auto’s 

die onder bomen geparkeerd zijn, etc. Ook zijn er situaties waarbij de bomen te dicht bij 

de huizen staan.   

Daarom moet het belang van bomen op de juiste plaats expliciet duidelijk worden gemaakt. 

 

4) De relatie tussen binnen- en buitengebied is heel beperkt. Beplanting kan hierin een belangrijke rol 

spelen. Voor een landelijke gemeente als Vianen een gemiste kans. Bomen en landschappelijke 

elementen kunnen beter worden ingezet om de relatie te verbeteren.  

 

5) Het buitengebied is niet in beheer bij de Gemeente Vianen. De invloed van de gemeente beperkt 

zich tot bescherming middels het benoemen van beschermenswaardige bomen.  

In het kader van het project ‘bomenverordening’ zijn nog geen rijbeplantingen als zodanig 

opgenomen. Via de boswet zijn enkele lanen wel vergunningplichtig. De bomenverordening zal 

binnenkort worden geactualiseerd, waardoor de kapvergunning procedure zal worden 

vereenvoudigd. 

 

6) De inzichten voor de groeiplaatsomstandigheden onder de kroonprojectie van de bomen zijn in de 

afgelopen decennia sterk toegenomen. Zowel bovengronds als ondergronds heeft een boom 

voldoende ruimte nodig voor een duurzame en stabiele ontwikkeling. De Gemeente Vianen is 

daarop nog onvoldoende ingesteld.  

 

1.4  Kader 

Het kader wordt bepaald door het vastgestelde beleid van de Gemeente Vianen, de beheerplannen en de 

wettelijke verplichtingen voor de overheid. Een samenvatting van de relevante plannen is opgenomen in 

bijlage 1. Deze gegevens vormen het uitgangspunt voor het bomenbeleidsplan en het gestelde advies.  
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1.5  Werkwijze en voortraject 

De inventarisatie is uitgevoerd op basis van de aangeleverde gegevens van de gemeente en door het 

houden van veldbezoeken en gesprekken met de voorlieden. Vervolgens is het kader van het bestaande 

beleid, beheerplannen en wetgeving bestudeerd (zie 1.4). De globale analyse van de kwaliteit van de 

bomen is gemaakt door een boomspecialist, dit betreft een beoordeling van het beheer, de 

gezondheidstoestand en de toekomstmogelijkheden van de bomen. Op basis van bovenstaande 

inventarisatie en analyse is de visie opgesteld, deze is uitgewerkt in een advies, concreet met 

maatregelen, zowel in de organisatorische als de uitvoerende sfeer.  

 

De eerste versie van het bomenbeleidsplan is gereed gekomen in 2005. Alvorens over te gaan tot 

aanbieding aan de raad is eerst gewacht op de inventarisatie van het bomenbestand, het vullen van het 

beheersysteem en de het ontwikkelen van het groenkwaliteitsplan. Inmiddels zijn deze stappen afgerond.  

   

Het plan is opgesteld door Todo, groenadvies, organisatie en management (thans DHV), projectleider mw. 

C. de Reus, in samenwerking met Van Jaarsveld/Van Scherpenzeel, de gemeentelijke werkgroep en een 

klankbordgroep met vertegenwoordigers van de bewoners van Vianen (zie bijlage 2). 

 

1.6  Leeswijzer 

Het bomenbeleidsplan is opgebouwd uit de inventarisatie, analyse en het advies over het toekomstige 

beheer. Hoofdstuk 2 beschrijft de visie op de gemeentelijke bomen. De eisen die een boom boven- en 

ondergronds stelt aan een groeiplaats zijn beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 beschrijft het beheer 

van de bomen, met name het snoeien, tevens komen de kapvergunningen aan bod. In hoofdstuk 5 komen 

de Vianense sfeerbeelden aan bod. Een beschrijving en een advies per wijk of kern is beschreven in 

hoofdstuk 6, voor iedere wijk wordt stilgestaan bij inrichting, gewenste boomstructuur en beheer. Bij de 

organisatie, communicatie en financiën wordt respectievelijk in hoofdstuk 7,8 en 9 stil gestaan. 

 

Foto: bomen hebben ruimte nodig Foto: woonstraat, soms is een compromis nodig 
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2  VISIE OP DE WAARDE VAN BOMEN 

Bomen zijn de meest duurzame elementen van de openbare ruimte. Daardoor hebben ze zowel een grote 

emotionele waarde als een belangrijke waarde in inrichting en herkenbaarheid van de stad. Het beheer 

van bomen moet in alle facetten gericht zijn op de duurzame ontwikkeling. 

In dit hoofdstuk wordt de visie op bomen beschreven vanuit de functie die bomen vervullen. De visie geeft 

het bestaansrecht van bomen in de bebouwde omgeving weer. Het beheer van bomen is gekoppeld aan 

het belang van bomen, de financiële inspanning daarmee ook. 

 

Een boom is vaak emotie. Vaak in positieve zin, echter ook regelmatig in de zin van overlast. Het 

overweldigende van bomen maakt veel in mensen los. De beheerder van de openbare ruimte wordt bij het 

nemen van uitvoeringsmaatregelen hiermee vaak geconfronteerd. Dit bomenbeleidsplan dient ervoor op 

de juiste wijze uitleg te kunnen geven over het nut en de noodzaak van bomen.  

 

Bomen vertegenwoordigen diverse belangen. De hier beschreven visie heeft vooral aandacht voor de 

bomen binnen de bebouwde kom, omdat de Gemeente Vianen alleen deze beheert.  

 

2.1  Inrichting 

De bomen- of groenstructuur is ondersteunend aan de stedenbouwkundige inrichting van de stad. Hoofd- 

en nevenstructuren worden met groen nader gedetailleerd. Bomen zijn de dragers van de groenstructuur, 

beplanting en gras ondersteunen deze structuur. Met de hoofd- en nevenstructuur wordt bijgedragen aan 

de kwaliteit van de functies in de openbare ruimte.  

 

Zo kan de boom een functie vervullen bij verkeersveiligheid, begeleiding bieden van de wegstructuur, een 

verkeersremmende werking hebben en kunnen bomen schaduw geven op verblijfsplaatsen, zoals een 

speelplaats.  

Bomen vervullen ook andere functies: ze zijn of versterken oriëntatie- en herkenningspunten. De 

soortkeuze van bomen versterkt de relatie met het omliggende landschap of biedt een verwijzing naar 

verre streken. Zelfs als er niet direct een fysieke verbinding met de omgeving is, kan de beleving van het 

landschap binnen de bebouwde kom worden ervaren door toepassen van streekeigen beplanting. 

 

De ontwerper en beheerder zullen zich voornamelijk richten op de duurzaamheid van bomen; groeiplaats, 

soortkeuze en een samenhangende inrichting bieden een gewaardeerde openbare ruimte. Indien de 

ontwerper meerdere functies aan groen kan toekennen wordt de toekomstverwachting vergroot.  

 



 DHV B.V. 

 
Gemeente Vianen/Bomenbeleidsplan september 2009 versie 2.1 
- - 9 - 

2.2  Maatschappelijke waarde van groen 

De aanwezigheid van groen en bomen heeft een zeer positieve psychologische werking op mensen. Er is 

veel onderzoek op dit vlak verricht en de gezondheidszorg raakt steeds meer geïnteresseerd in de 

preventieve werking van groen op de gezondheid van mensen. Hieronder de resultaten uit verschillende 

onderzoeken. 

 

 Gezondheid; een groene omgeving heeft een positieve invloed op de concentratie en mensen 

ontstressen sneller en hebben minder gezondheidsklachten bij verblijf in of zicht op groen. 

Anderzijds is ook aangetoond dat te veel bomen depressieve klachten versterken, in verband met 

lichtgebrek  

 Criminaliteit; mensen raken in een groene omgeving minder snel vermoeid en geïrriteerd, 

waardoor ze minder geneigd zijn tot agressiviteit. Groen biedt uitdaging en afwisseling hetgeen 

leidt tot meer spel en minder verveling. Tegelijkertijd kan veel groen leiden tot onveilige situaties, 

denk aan ‘enge bosjes’.  

 Recreatie; groen nodigt uit tot recreatie, sport en spel. (Zelfstandig) buitenspelen in een (groene) 

woonomgeving bevordert bij kinderen de motorische, geestelijke en sociale ontwikkeling.  

 

Zoals uit bovenstaande blijkt leveren groen en bomen, mits op een goede wijze toegepast, een 

maatschappelijke waarde, maar het is geen automatisme. Het is dus niet zo hoe meer bomen, hoe beter. 

 

2.3  Economie 

De aanwezigheid van groen en water heeft invloed op de waarde van de woningen. Onderzoek van Alterra 

toont aan dat de ligging van woningen aan groen en water een waardevermeerdering van het onroerend 

goed van 4,5 tot 15% kan betekenen, ten opzichte van woningen die in een totale stenige omgeving staan. 

Voor de gemeente is een belang in goed verkoopbare woningen en in het innen van de WOZ in deze 

conclusie gelegen.  

 

Aanwezigheid van groen, zorgt voor een representatief karakter van bedrijventerreinen. Nu de 

industrieterreinen veranderen in kantorenparken en collectief beheer voor de representatie van het 

bedrijvenpark onder de aandacht is, moet ook de gemeente zich bewust zijn van de mogelijkheden voor 

aantrekkelijke bedrijventerreinen door de meest duurzame elementen, bomen, in te zetten.  
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2.4  Ecologie 

Met name de grote boomsoorten (bomen 1ste grootte) vervullen door hun kroonomvang een belangrijke rol 

in de ecologie van de stad. In combinatie met het overige groen vormen ze de bruggen voor dieren in de 

stad. Vooral voor vogels bieden bomen voedsel-, nest- en schuilgelegenheden. Op oude leeftijd zullen 

bomen plaats bieden aan vleermuizen en uilen. Dood hout kan, zonder dat de veiligheid in het geding 

komt, de basis bieden voor veel insecten (en dierenleven). 

 

Bomen zorgen voor de beleving van seizoenen en jaren. De eerste frisgroene blaadjes duiden op voorjaar, 

de takjes verzamelende merels, hoe eenvoudig ook, maken veel in mensen los. Dat wil je graag vanuit je 

huis meemaken.  

 

 

Foto: besjes aan meidoornboom  Foto: fris beukenblad 

 

2.5  Klimatologie 

Bomen kunnen het stadsklimaat beïnvloeden, ze hebben invloed op de luchtkwaliteit en minderen 

temperatuurextremen: 

 Het bladoppervlak van een boom bindt onder meer stofdeeltjes, die zo met een regenbui kunnen 

wegspoelen. 

 Door continue verdamping brengen bomen op warme dagen verkoeling. De bladeren zorgen voor 

schaduw en verdampen vocht. Dit werkt verkoelend in het droge, warme stadsmilieu. 

 Bomen bieden beschutting tegen wind en regen.  
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3  GROEIPLAATS 

Vianen is gelegen op de stroomrug van de Lek, uitlopend naar het veenweidegebied en de velden. Ten 

behoeve van de woonwijken hebben ophogingen plaatsgevonden en is een andere grond aangebracht 

waarop de bomen hun standplaats krijgen. Voor bomen is een passende groeiplaats van essentieel 

belang voor de ontwikkeling tot een gezond en volwassen exemplaar.  

 

De groeiplaats wordt verdeeld in de ondergrondse- en de bovengrondse groeiruimte. Bij (her)inrichting van 

de openbare ruimte moet er voldoende groeiruimte voor bomen worden gereserveerd. Is die er niet, dan 

zijn nog enkele technische maatregelen mogelijk. Deze zijn doorgaans zeer kostbaar en het blijft een 

compromis. Voor Vianen, dat redelijk ruim van opzet is, wordt uitgegaan van een goede groeiplaats voor 

iedere boom en is het alleen in het historische centrum te verantwoorden om de dure technische 

maatregelen toe te passen.  

 

Boomsoorten kennen ieder een eigen eindgrootte; van groot naar klein: 1ste, 2de en 3de grootte. Bomen 

kunnen niet anders dan door vormsnoei klein gehouden worden. Het is belangrijk de soortkeuze en de 

beschikbare ruimte op elkaar af te stemmen.  

 

3.1  Ondergrondse groeiruimte 

Een goede groeiplaats bevat water, zuurstof en voeding in de vorm van mineralen. Dit vormt de basis voor 

groei en leven van flora. Zonder één van de basisvoorwaarden is er geen leven en wortelontwikkeling 

mogelijk in de bodem. 

 

3.1.1  De elementen 

De ondergronds beschikbare ruimte wordt bepaald door de volgende elementen:   

 

Verdichte grond 

 

Voor het aanleggen van wegen wordt, ter verbetering van de draagkracht, de grond sterk verdicht. Bij een 

verdichting van > 3,5 MPa/cm2 is de indringingsweerstand te hoog voor wortelgroei. De bomen naast 

wegen hebben derhalve onder de verharding geen beschikbare ondergrondse ruimte.  

 

Zuurstof 

 

Dicht bestrate wegen en asfalt sluiten de bodem af, waardoor er geen mogelijkheid is voor gasuitwisseling 

tussen bodemlucht en atmosferische lucht. Dit gaat ten koste van de wortelgroei en daarmee de conditie 

van de boom, waardoor deze vervroegd zal afsterven. Ook door omzetting van organisch materiaal wordt 

zuurstof uit de bodemlucht ontrokken. Er dient minimaal 16% zuurstof aanwezig te zijn voor normale tot 

optimale groeiontwikkeling van bomen. 

 

Grondwater 

 

Wortelgroei bevindt zich tot iets boven het grondwater. De ruimte vlak boven het grondwater, de 

zogenaamde vol-capillaire zone, staat wel onder invloed van het grondwater. Waar water aanwezig is, zal 

geen zuurstof zijn. De bomen wortelen hier niet. Bij een hoge grondwaterstand is er weinig doorwortelbare 

ruimte en zal een boom moeilijk verankeren en weinig beschikking hebben over voedsel.  
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Bodemvoedselweb 

 

Bomen kennen een bodemvoedselweb. Hierin zitten ééncelligen, aaltjes, bacteriën en schimmels. Met 

name de bodemschimmels zijn van belang voor de groei van bomen; bij voorkeur 10-100 keer meer 

schimmels dan bacteriën. Deze zijn noodzakelijk voor ontwikkeling van wortels. Het bodemvoedselweb 

moet niet verstoord worden. Ondergronds dient een voldoende actief bodemvoedselweb aanwezig te zijn.  

 

Ondergrondse ruimte / Volume 

 

Wat betreft de ondergrondse ruimte is een goede vuistregel voor de benodigde doorwortelbare ruimte van 

een normale volwassen bomen van de betreffende soort, dat: 

 bomen die in een grondprofiel staan waarbij het grondwater niet dieper ligt dan 2 m beneden 

maaiveld (‘grondwater profiel’), 0,6 m3 doorwortelbare ruimte nodig hebben per 1 m2 van de 

kroonprojectie; 

 bomen die in een grondprofiel staan waarbij geen contact is met het grondwater, in de regel 

betekent dit dat het grondwater meer dan 2 meter beneden het maaiveld staat (‘hangwater 

profiel’), 0,75 m3 doorwortelbare ruimte nodig hebben per 1 m2 van de kroonprojectie. 

 

Volwassen bomen van de 1ste grootte hebben een kroonprojectie van 50-300 m2, van de 2de grootte een 

kroonprojectie van 13-50 m2.en van de 3de grootte een kroonprojectie van 7-13 m2. 

 

Als de gewenste doorwortelbare ruimte beschikbaar is, kunnen volwassen bomen voldoende water, 

zuurstof en mineralen opnemen.  

 

3.1.2  De concurrentie 

De ondergrondse ruimte is niet uitsluitend voor bomen beschikbaar. Er is ook ruimte nodig voor kabels, 

leidingen en riool. In de laatste jaren zijn er veel werkzaamheden door het uitbreiden van de 

glasvezelkabels, toename van de telefonie en verbetering van alle bestaande leidingen. Ook het riool krijgt 

veel belangstelling en grootschalige vervangingen zijn vaak niet goed voor de bomen. De bomen hadden 

het water uit het lekkende riool al gevonden en de wortels tot in het riool door laten groeien. Terecht moet 

het riool verbeterd worden.  

 

In de praktijk komt het afhakken van wortels bij werkzaamheden veelvuldig voor. De boom verliest 

hierdoor een deel van zijn wortels. Hierdoor kan de boom op termijn geheel of gedeeltelijk afsterven. De 

windvang van een boom is enorm, een goed wortelpakket houdt de boom overeind. Door het afhakken 

van wortels wordt de boom instabiel en kan dan omwaaien. Voor nieuwe projecten wordt waar mogelijk de 

oplossing gevonden in het samenbrengen van alle kabels en leidingen in één tracé. Dit tracé moet dan ver 

genoeg van de boom af liggen. Richtlijnen zijn aangegeven in paragraaf 3.2.  

 

Indien bomen in de ondergrond niet voldoende kunnen wortelen, groeien de wortels tussen de verharding 

en het zandbed (condensvorming van de stenen). Hierdoor wordt de verharding opgedrukt en kunnen 

gevaarlijke situaties ontstaan. Bij het herstraten van de weg zullen de boomwortels worden afgehakt. De 

boom zoekt daarna opnieuw de eenvoudigste weg en zal opnieuw de verharding opdrukken. Bij structurele 

problemen met de verharding zal behalve het herstraten ook een maatregel moeten worden genomen om 

de beworteling te verbeteren.  

 



 DHV B.V. 

 
Gemeente Vianen/Bomenbeleidsplan september 2009 versie 2.1 
- - 13 - 

De concurrentieproblemen vragen om een goede en vroegtijdige afstemming tussen de inrichters en 

beheerders van de openbare ruimte. In Vianen betreft het acht ambtenaren die in hun werk afstemming 

zullen moeten vinden. Ondersteuning van planningssystemen is in ontwikkeling en kan veel betekenen 

voor de bomen.  

 

3.1.3  Technische mogelijkheden 

Mocht het niet mogelijk zijn voldoende ondergrondse ruimte te garanderen, dan zijn er technische 

mogelijkheden om groeiruimte te creëren. Dit zijn uiterste maatregelen en deze moeten als noodoplossing 

worden gezien, aangezien de kosten hoog zijn en de bomen nooit beter groeien dan in goed 

geprepareerde of bestaande grond met de genoemde kwaliteitseisen.  

 

Bomenzand 
 

Dit is speciaal ontwikkeld humeus zand en kan verdicht worden en gebruikt als cunetzand onder 

verhardingen voor licht verkeer (voetpaden, fietspaden, parkeren). Bomenzand moet worden toegepast in 

het hele doorwortelbare pakket. De laag direct onder de verharding, 15 à 20 cm. dik, moet gewoon 

vulzand zijn; hiermee wordt voorkomen dat de wortels zich direct onder de bestrating gaan ontwikkelen. 
 
Mantelbuizen 
 

Bij bestaande bomen kunnen kabels en leidingen onder de bomen door een mantelbuis worden gevoerd. 

Allereerst wordt de mantelbuis, een leeg omhulsel, onder de bomen aangebracht, vervolgens worden de 

kabels en leidingen door de hulzen getrokken. Water, gas en overige leidingen moeten in aparte buizen.  

 

Boomkratten 
 

Door middel van deze kunststof kratten kan ondergronds een geraamte worden gemaakt ter grootte van 

de benodigde ruimte voor doorworteling. Deze methode kan niet worden toegepast op locaties met zwaar 

verkeer, zoals vrachtwagens. 
 
Boombunkers 
 

Voor het zwaardere verkeer worden betonnen elementen met holle ruimten aangebracht. Deze dragen het 

verkeer en bieden ruimte aan de boomwortels. Deze oplossing is onder andere een mogelijkheid voor het 

centrum. Het bestratingsmateriaal kan op de elementen worden aangebracht, maar moet zodanig zijn dat 

water en lucht gemakkelijk doorgelaten worden (bijvoorbeeld kinderkoppen). 
 
Pneumatische groeiplaatsverbetering (ploffen) / bemesten van bomen 
 

Dit is de enige technische maatregel die kan worden toegepast ten behoeve van groeiplaatsverbetering bij 

bestaande bomen. Onder relatief geringe druk wordt met hoge snelheid lucht in de bodem geblazen. 

Tevens kunnen hierbij voedingsstoffen of structuurverbeteringsmiddelen worden toegevoegd. Fouten uit 

het verleden kunnen op deze wijze nog worden hersteld om de boom weer nieuwe ontwikkelkansen te 

bieden.  
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3.2  Bovengrondse ruimte 

De boomsoortkeuze komt niet alleen voort uit de beschikbare ondergrondse ruimte, maar ook uit de 

beschikbare bovengrondse ruimte. Bovengrondse ruimte is nodig voor een goede kroonontwikkeling en 

het voorkomen van overlast. De elementen voor de bovengrondse ruimte zijn:  

 

Bebouwing 

 

Er is een minimale afstand van de boom tot aan de gevel wenselijk om overlast te voorkomen. Overlast 

doet zich voor in de vorm van het ontnemen van licht uit de woning of het overhangen van takken over de 

dakgoten. Deze overlast is relatief, maar voor een heldere werkwijze is onderstaand schema met 

richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen dienen te worden aangehouden bij het (her)inrichten van de 

openbare ruimte.  

Bomen zullen met de kronen niet voor de woonvertrekken moeten groeien. Woningen op de begane grond 

hebben in principe geen overlast van uitzichtbeperking door bomen, omdat de stam minimaal 4 meter 

hoog is.  

 

Verkeer 

 

Bomen mogen geen overlast geven voor het verkeer. Voor alle wegen moet een vrije doorrijhoogte van 

4,5 meter worden aangehouden. Bomen moeten, vooral door afhangende takken, worden opgekroond 

(takvrije stam) tot 6 meter hoogte. De bomen van de 1ste grootte komen hiervoor het best in aanmerking. 

Kleine meidoorns hebben slechts een kroon tot 6 meter hoogte en zijn daardoor niet geschikt om hoog op 

te kronen.  

 

Bomen en straatverlichting voeren vaak onderlinge concurrentie. Bij planvorming moet tijdig de locatie van 

bomen en verlichting worden opgenomen. 

 

Tevens zal de boomsoortkeuze op de gebruiksfunctie van een gebied moeten worden aangepast. Zo zal 

bij parkeerplaatsen gelet moeten worden op vruchtval, plak, luizen e.d.  

 

Maaien 

 

Bomen in gras ondervinden vaak veel schade door maaimachines. Meer afstand tussen maaier en boom 

of het werken met beschermingskappen is een oplossing. 

 

Plantafstanden 

 

Ook bomen kunnen elkaar onderling beconcurreren. Bij een te kleine onderlinge afstand kan de kroon niet 

tot ontwikkeling komen. Taksterfte en een geringe ontwikkeling van de boom zijn het gevolg. De afstand 

tussen de bomen is afhankelijk van de boomsoort en het streefbeeld, het eindbeeld van de ontwerper. Er 

kan door de ontwerper met opzet gestreefd worden naar dichte wanden van bomen of een dak van 

bomen. De gevolgen die dit heeft voor het beheer en de beheerkosten, moeten hierbij in ogenschouw 

worden genomen. 
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Richtlijn voor afstanden van de boom tot de elementen 
 
 

Boomgrootte* Streefafstand in meters (vanaf het hart van de stam) totz 

 Kabels en 

leidingen 

Gevels Rijweg  

(asfalt) 

Rijweg 

(elementen) 

Bomen 

onderling 

1ste grootte 4 10 2,5 1,5 8-15 

2de grootte 3 6 2,5 1,5 5-8 

3de grootte 2 4 2,5 1,5 3-5 

 

* In onderstaande tabel is een toelichting op de boomgrootte weergegeven. 

 

Boomgrootte Hoogte Kroondiameter Boomsoorten 

1ste grootte: > 12 m circa 8-20 m Populier, wilg, beuk, es, linde, kastanje, esdoorn, eik, 

plataan. 

2de grootte: 6-12 m circa 4-8 m Haagbeuk, veldesdoorn, amberboom. In bijlage 4 

Bomenlijst 2de grootte worden een lijst met bomen van 

de 2de grootte gegeven. 

3de grootte: < 6 m circa 3-4 m Meidoorn, sierfruit, krent en bolvormbomen. 
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4  HET BEHEER VAN BOMEN 

4.1  Beheer 

Het beheer is gericht op een lange omlooptijd van bomen. Onder goede omstandigheden geldt voor een 

boom van de 1ste grootte, in het stedelijk gebied, voor langzaam groeiende soorten een omlooptijd van 

minimaal 80 jaar; voor snelgroeiende soorten 40 jaar. Een boom van de 3de grootte heeft een omlooptijd 

van maximaal 25 jaar. Beheer gericht op verlenging van de omlooptijd voorkomt kosten voor herinrichting 

en is daarmee kostenbesparend. 

 

Onder het beheren van bomen wordt verstaan: alle verrichtingen om te komen tot een vooropgesteld 

eindbeeld, in overeenstemming met de eigenschappen van de betreffende boom en beplantingsvorm.  

 

Beheer begint al in de voorontwerpfase, tijdens de ontwikkeling van inrichtingsplannen, waarbij plaats- en 

sortimentskeuze worden bepaald. Immers om het gewenste eindbeeld te kunnen realiseren, moet 

voldoende onder- en bovengrondse groeiruimte beschikbaar zijn. Na een goede groeiplaatsvoorziening 

komt de (jeugd)begeleidingssnoei en vindt krooncorrectie plaats. Hieronder worden de verschillende 

beheermaatregelen beschreven. De snoei-ingrepen dienen bij voorkeur in de groeiperiode (mei t/m 

september) te worden uitgevoerd. 

 

4.1.1  Jonge bomen - begeleidingssnoei 

Alle bomen langs wegen binnen het stedelijk gebied hebben begeleidingssnoei nodig. Andere bomen in 

stedelijk gebied hoeven geen begeleidingssnoei te hebben, behalve als overlast van laaghangende takken 

verwacht wordt. Om de ingreep te beperken is het optimaal de bomen langs wegen eens per 3 jaar te 

snoeien. Het doel van deze snoei is om met een minimale ingreep (maximaal 20% van de kroonmassa 

wegnemen) de stam takvrij te ontwikkelen, terwijl de boom een zo groot mogelijke kroon behoudt om via 

het bladgroen voedsel aan te maken. In onderstaand model is de begeleidingssnoei weergegeven in zes 

fasen. 

Bij jonge bomen die opgekroond moeten worden, worden de dikste takken uit de tijdelijke kroon verwijderd 

(fase 1 t/m 5), totdat de gewenste kroonhoogte is bereikt en sprake is van een ‘blijvende kroon’ (fase 6). 

Zowel uit de tijdelijke als uit de blijvende kroon worden probleemtakken tijdig verwijderd. Grote 

snoeischade aan de boom wordt zo voorkomen. 

 

 
Bron: Snoeimodel KC Boom 
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4.1.2  Krooncorrectie 

Met een krooncorrectie worden (nieuw gevormde) probleemtakken uit de blijvende kroon verwijderd. 

Takken met een doorsnede van meer dan 30 tot 50% van de stamdiameter kunnen beter niet worden 

verwijderd. Grote snoeiwonden zullen een invalspoort vormen voor schimmels en zullen houtrot krijgen. 

De krooncorrectie wordt uitgevoerd door de (blijvende) kroon vanaf de buitenrand richting de stam in te 

nemen. Zo ontstaan meerdere kleine snoeiwonden aan de buitenrand van de kroon.  

 

Zware snoei dient alleen te worden uitgevoerd als de betreffende tak een duurzame instandhouding van 

de boom in de weg staat. Het innemen van de kroon is bedoeld om de mechanische belasting te 

reduceren. In het algemeen zal de mechanische belasting van een tak al aanzienlijk worden gereduceerd 

wanneer van de tak circa ¼ tot 1/5 van zijn lengte wordt ingenomen. Hierdoor wordt de lichttoetreding in de 

kroon bevorderd. Voor krooncorrectie wordt een snoeifrequentie van eens in de 4 jaar aangehouden.  

 

4.1.3  Dood hout snoei 

Een belangrijke maatregel in het kader van de veiligheid in de openbare ruimte is het verwijderen van 

dood hout. Het betreft het wegzagen van dode takken. Indien deze veelvuldig voorkomen in bomen, moet 

worden gezocht naar de oorzaak en moet verbetering van de groeiomstandigheden worden toegepast.  

 

4.1.4  Vormsnoei 

Vormsnoei wordt toegepast bij knot-, bol-, dak- en leibomen. Het is een intensieve jaarlijks terugkerende 

vorm van snoeien. Ook fruitbomen kennen deze snoeifrequentie, zij het hier om de vruchtzetting te 

ontwikkelen.  

 

4.1.5  Kandelaberen 

Kandelaberen is een vorm van snoei die niet past in een goed boombeheer. Soms wordt deze toegepast 

als redmiddel om de boom te handhaven en de overlast te beperken. Het werk bestaat uit het innemen 

van alle gesteltakken, tenminste 80% van het oorspronkelijke kroonvolume.  

 

 
Bron: KBB, NOCB 

 

4.1.6  Inboet 

Inboeten van bomen is het (her)planten van bomen die kort na aanplant zijn uitgevallen. Ook door 

calamiteiten weggevallen bomen kunnen vervangen worden door jonge bomen. In volgroeide lanen is 

inboet soms gewenst bij uitval van enkele exemplaren. De onder- en bovengrondse groeiplaats is echter 

beperkt om tot een goede boomontwikkeling te komen. Bovendien zal een laan van 60 jaar oud met een 

inboetboom van 3 jaar niet direct leiden tot een complete laan. Toch kan het zinvol zijn tot inboet van oude 

lanen over te gaan. Per situatie zal de haalbaarheid moeten worden bestudeerd.  
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4.1.7  Zorgplicht 

Aan het boombeheer is in de laatste decennia een geheel nieuwe taak toegevoegd. Het betreft 

werkzaamheden in het kader van de zorgplicht. De eigenaar van de bomen moet zich ervan vergewissen, 

dat de bomen geen gevaar opleveren voor de gebruiker van de openbare ruimte. Bij schadegevallen moet 

verwezen kunnen worden naar de uitgevoerde boomcontroles, waaruit naar voren komt dat de gemeente 

als eigenaar/beheerder voldoende maatregelen heeft getroffen om schade en letstel te voorkomen. 

 

Soorten aansprakelijkheid: 

 Schuldaansprakelijkheid; het schadevoorval is aan de veroorzaker van de schade verwijtbaar. Dit 

is het geval, als de boomeigenaar te weinig controles uitvoert. 

 Risicoaansprakelijkheid; de schuldvraag is niet relevant. Wanneer het voorval voldoet aan in de 

wet vastgelegde voorwaarden, is de schadeveroorzaker altijd aansprakelijk. 

 Pseudo-risicoaansprakelijkheid; een nieuwer fenomeen. Het betreft hier schadevoorvallen in 

zogenaamde gevaarzetting. Als er een vermoeden is, dat er sprake is van achterstallig 

onderhoud of uitwendig zichtbare gebreken aan een boom, zal de boomeigenaar de 

aansprakelijkheid toegerekend worden, omdat het een op voorhand gevaarlijke situatie is. 

(bijvoorbeeld bomen/takbreuk op de snelweg). 

 

Op grond van de wet en de rechtspraak heeft men de volgende zorgplichten voor de eigenaar afgeleid: 

 

A) Algemene zorgplicht 

Regelmatig moet er gecontroleerd worden op uitwendig zichtbare gebreken aan bomen. Bij een dergelijke 

gewone rondgang is inwendige controle niet vereist. Vaak wordt er wel met de klophamer gewerkt. Deze 

regelmatige controle moet 360° rond de boom. Het controleren vanuit een rijdende auto is onvoldoende. 

Van de controle moet rapport worden gemaakt. De controle moet uitgevoerd worden door een persoon 

met redelijke kennis van bomen.  

De Gemeente Vianen voert de controles in het kader van de zorgplicht periodiek uit, dit gebeurt op 

professionele wijze, waarbij de resultaten worden vastgelegd met behulp van een PDA. 

 

B) Verhoogd gevaar 

Uit de algemene zorgplicht kunnen situaties van verhoogde gevaarzetting na voren komen. In deze 

gevallen moet kunnen worden aangetoond, dat de bomen minimaal eenmaal per jaar gecontroleerd 

worden.  

 

C) Onderzoeksplicht 

Indien men twijfelt aan de veiligheid van één of meer bomen, heeft men de plicht om een nader, vaak 

inwendig, onderzoek in te stellen en snel meer duidelijkheid te krijgen over de toestand van de bomen. 
 

4.1.8  Dunning 

De laatste beheermaatregel voor laanbomen en bomen in bosplantsoen is dunning. Tijdens aanleg van 

stedelijk groen is, om snel een groen beeld te krijgen, vaak een overmaat aan bomen geplant. Zowel in de 

combinatie tussen snelgroeiende boomsoorten (minder duurzaam) en langzaam groeiende boomsoorten 

(duurzaam), als met gelijke soorten.  
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Het groenbeeld wordt echter niet in hoofdzaak bepaald voor het aantal stammen, maar door de kwaliteit 

van de kronen. Met dunnen wordt het aantal stammen gereduceerd om de ontwikkeling van de kronen te 

bevorderen. Het resultaat is de ontwikkeling van een duurzaam bomenbestand. Bij dunnen van 

laanbomen is doorgaans een goede communicatie met de burger nodig.  

 

4.2  Vergunningen 

Voor het uitvoeren van rooiwerkzaamheden geldt de bomenverordening 2005. Hierin is geregeld dat de 

particuliere bomen zijn vrijgesteld van een vergunning, behalve als ze als beschermenswaardig zijn 

aangemerkt. Voor de gemeentelijke bomen moet te allen tijde een kapvergunning worden aangevraagd. 

Dit geldt niet voor bomen in bosplantsoen die als gevolg van dunning verdwijnen. 

 

De bomen in het buitengebied zijn particulier en vallen daardoor, zoals hierboven aangegeven, onder de 

bomenverordening en zijn derhalve vergunningvrij. Ze kunnen tevens onder de boswet vallen. Deze 

laatste is van toepassing op rijbeplanting van meer dan 20 bomen. Indien rijen alsnog 

beschermenswaardig worden geacht, moet de lijst ‘beschermenswaardige houtopstanden’ worden 

aangevuld en opnieuw door B&W worden vastgesteld.  

 

Via het bestemmingsplan worden o.a. grienden en kleine landschapselementen beschermd. Zo moet er bij 

werkzaamheden in het buitengebied waarbij bomen of houtopstanden moeten wijken een 

aanlegvergunning worden gevraagd. Voor sommige elementen geldt een kapverbod middels het 

bestemmingsplan. 
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5  SFEERBEELDEN VIANEN 

De sferen voor de Gemeente Vianen zijn verdeeld op basis van het groenstructuurplan 1997 en 

gecomprimeerd tot drie sferen: 

● historische sfeer 

● cultuurlijke sfeer 

● landschappelijke sfeer 

 

Met de drie sferen wordt het kenmerkende doel of verschil tussen de delen van de openbare ruimte 

benoemd. De sferen ontstaan door een combinatie van alle elementen van de openbare ruimte en hebben 

dus niet alleen op de bomen betrekking. Deze sferen vormen de praktische handvatten voor de 

ontwikkeling en instandhouding van de bomenstructuur. Het betreffen principe-inrichtingen, door lokale 

omstandigheden zoals ruimtegebrek kan het voorkomen dat het streefbeeld niet gerealiseerd kan worden. 

 

De sferen zijn opgebouwd uit: 

● lijnen (lanen) 

● vlakken (zones/pleinen en stroken) 

● punten (solitaire boom, boomgroep) 

 

In dit hoofdstuk worden voor de wijken en kernen in Vianen de sferen en de daaruit voortkomende 

elementen beschreven, die moeten worden toegepast voor een samenhangende bomenstructuur. 

 

Voor het beheer bieden de sferen een referentiekader voor het type beheer en het behoud van de bomen 

op de lange termijn. Het betreft de gemeentelijke bomen, binnen de bebouwde kom.  
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5.1  Historische sfeer 

De historische sfeer refereert aan vervlogen tijden, maar heeft vooral betrekking op de duurzame 

boomsoorten uit het verleden. De historische sfeer is, globaal genomen, gekoppeld aan bebouwing van 

voor de Tweede Wereldoorlog. Hierbij kan gedacht worden aan bebouwing in een hoge dichtheid, zoals 

bijvoorbeeld in het centrum van Vianen of het oude centrum van de dorpskernen. 

 

De lijnen (lanen) worden gevormd door inheemse, duurzame boomsoorten van de 1ste grootte, zoals beuk, 

eik en linde. De plantafstand van deze bomen is 8-15 meter, waardoor wandvorming (voldoende 

stammen) plaatsvindt. Deze bomen worden bij voorkeur toegepast in gazon, maar soms ook in verharding; 

ondergronds moet dan wel voor voldoende groeiruimte worden gezorgd. In principe bestaat een 

laanbeplanting uit twee rijen bomen; aan elke kant van de weg één; de stammen staan in een vierkant 

verband hetgeen een statig karakter aan de laan geeft. Vormbomen, zoals leilinden, worden op een 

kleinere onderlinge afstand geplaatst en kunnen met beperkte bovengrondse ruimte toe. Ondergronds 

moeten voldoende groeiplaatsvoorzieningen worden aangebracht.  

Bij de historische sfeer behoort het geheel aan elementen in de openbare ruimte op elkaar te zijn 

afgestemd. Zo behoren klinkerverharding, boomroosters, gietijzeren banken en ander rustiek 

straatmeubilair tot het sfeerbeeld.  

 

De vlakken worden gevormd door de historische zones en de pleinen. De historische zones worden 

gekenmerkt door solitair geplaatste bomen van de 1ste grootte. In de grotere groenstroken kunnen behalve 

deze duurzame soorten van de 1ste grootte, ook kleine bloeiende bomen, zoals mispel en goudenregen, 

worden toegepast en beplantingsvakken in gazon. In de beplantingsvakken zijn bloemrijke heesters als 

hortensia of sering kenmerkend. Als bodembedekkende beplanting gelden klimop en vaste planten als 

lavendel en vrouwenmantel (gecombineerd met rozen). Ook stinseplanten en bijzondere muurvegetaties 

horen duidelijk bij de historische sfeer.  

Indien een historisch plein wordt aangezet met bomen is het volgende een passende oplossing. Duurzame 

boomsoorten in een grid waarbinnen een andere functie kan plaatsvinden. Combinatie is mogelijk met de 

markt, parkeren en een plein voor terrassen en horeca. In al deze gevallen zal een uitgebreide technische 

voorbereiding voor de groeiplaats van bomen noodzakelijk zijn om tot een gezond bomenbestand te 

komen. Vormbomen behoren tot de mogelijkheden.  

 

De punten in de historische sfeer worden gevormd door solitaire bomen en boomgroepen van 1ste grootte 

bomen. Ze zijn beeldbepalend voor de historische sfeer. In de bomenstructuurkaarten van de wijken 

worden enkele boomgroepen aangegeven. De solitaire bomen moeten toegepast worden waar ruimte is; 

deze zijn niet specifiek in de bomenstructuurkaarten aangegeven. 

 

Inrichtingselementen Sortiment/toepassing 

Bomen Inheems, 1ste grootte: beuk, eik, linde, els, iep, kastanje,  

Leibomen, vormbomen, Fruitbomen 

Laan In principe tweerijige beplanting in blokverband 

Haag Strak geschoren: beuk, taxus en buxus 

(Sier)heesters Hortensia, sering, boerenjasmijn 

Rozen(perken) Cultuurrozen 

Bodembedekkers/gevelbeplanting Klimop 

Gras Gazon 

Overig  Bloembollen en bloembakken 

Materialen Gebakken klinkers, hardsteen, gietijzer 
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5.2  Cultuurlijke sfeer 

Globaal genomen is de cultuurlijke sfeer de tijdzone van 1950 tot heden. Vanuit een sterk planmatige 

inslag zijn de woon- en industriewijken ingericht. Hierin wordt gebruik gemaakt van inheemse soorten, 

maar op basis van soortspecifieke kenmerken vooral van exoten, gekweekte soorten en variëteiten uit 

andere gebieden. Voor zowel de bomen als de struikenlaag is dit van toepassing. 

Het onderhoudsniveau is doorgaans hoog. Gekozen dient te worden voor soorten die op eenvoudige wijze 

een verzorgd beeld bieden. Door een planmatige inrichting is dat in vele gevallen goed te realiseren.  

In de cultuurlijke sfeer wordt wel op een duurzame ontwikkeling ingezet, maar kan de keuze voor 

afschrijven en op termijn vervangen ook goed worden toegepast. 

Bomen worden uitsluitend in groenvakken aangebracht in verband met een goede ontwikkeling. Op de 

locatie waar geen ruimte is voor groenvakken, zal dus niet worden overgegaan tot het aanbrengen van 

bomen.  

 

De bomen in de lijnen (lanen) behoren in gras of bloeiende heesterbeplanting. De toe te passen bomen 

zijn van de 1ste of 2de grootte. De onderlinge plantafstand voor bomen 1ste grootte is 8 tot 15 meter, bij 2de 

grootte 5 tot 8 meter. De lanen bestaan in principe uit twee rijen; aan iedere kant van de weg één. 

 

In de cultuurlijke sfeer worden pleintjes en groene ruimten als vlakken onderscheiden. Bij de pleintjes 

wordt de ruimte verbijzonderd ten opzichte van de omgeving door een bladerdak van bomen in een grid, 

de standplaats van de boom is in groen. Vaak hebben de pleintjes een parkeerfunctie. De pleintjes moeten 

de groene buffers in de wijken gaan vormen, waardoor de aanplant van bomen in de smalle straatjes 

minder noodzakelijk is. Door de pleintjes in te richten als bijzondere plekken ten opzichte van de 

doorgaande autoverkeersroutes, zullen ze ook geschikter worden voor spelen en ontmoeten.  

De groene ruimten zijn grotere, meer parkachtige plekken. Deze kunnen geheel met cultuurlijke soorten 

worden ingericht, waarbij ook de eindvorm van de bomen leidend is door de keuze.  

 

De punten zijn solitaire bomen op de overhoeken in de wijken en kernen. Op de bomenstructuurkaarten 

worden ze niet specifiek aangegeven. Ze worden toegepast in de gebieden met cultuurlijke sfeer, daar 

waar er ruimte voor is. Een grote boom op de hoek van een straat heeft veel meer effect dan een lange rij 

zeer kleine soorten.  

 

Inrichtingsaspecten Sortiment/toepassing 

Bomen 

 

Exoten die bestand zijn tegen de stedelijke groeiomstandigheden  

(zie bijlage 4 voor 2de grootte) 

Laan In principe tweerijige beplanting in driehoeksverband 

Hagen Cultuurvariëteiten mogelijk 

Heesters Bodembedekkende en bloeiende heesters 

Gras Gazon 

Overig Bloembakken 

Materialen Elementverharding, betonmateriaal, standaard banken 
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 5.3 Landschappelijke sfeer 

Met de beplanting in de landschappelijke sfeer wordt het omliggende landschap binnen de grenzen van de 

bebouwde kom gebracht. Er hoeft niet direct een ruimtelijke verbinding met het omliggende landschap te 

zijn; door de vorm, wijze van beheer en het gebruikte sortiment kan de relatie met het omliggende 

landschap worden benadrukt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een rij knotwilgen langs een 

voetpad of sloot in een woonwijk, een boomgaard, griend of struweel in de wijken of langs parkzones.  

 

De bomen in de lijnen (lanen) staan in ruw of kruidenrijk gras. Bomen zijn inheemse, streekeigen soorten, 

van de 1ste grootte of knot- of fruitbomen. De plantafstand is tussen de 8 en 15 meter voor de soorten 1ste 

grootte. Voor de andere wordt de karakteristieke plantafstand uit het landschap aangehouden. De lanen 

bestaan in principe uit twee rijen bomen; aan elke kant van de weg één. In tegenstelling tot de historische 

lanen is het plantverband hier driehoeksverband, zodat een dynamischer beeld ontstaat. 

 

Hagen worden als los uitgroeiende of juist geschoren beheerd; te denken valt bijvoorbeeld aan meidoorn 

of els.  

 

De vlakken in de landschappelijke sfeer zijn landschappelijke zone, bosstroken en struweel. De 

landschappelijke zones bestaan uit kruidenrijk grasland met ruigtes en verspreid staande bomen zoals 

wilg, els, fruitboomgaarden, grienden en ander hakhout. De waterpartijen en sloten hebben natuurlijke 

oevers met een flauw talud en rietkragen. Voor het gebruik kunnen delen van het gras vaker worden 

gemaaid om de mogelijkheid te bieden tot spel en wandelen. Paden zijn halfverhard of geasfalteerd, het 

meubilair bij voorkeur van onbehandeld hout. Waar landschappelijke sferen grenzen aan cultuurlijke 

sferen, worden overgangszones gecreëerd, zodat er geen kruidenrijk grasland grenst direct aan tuinen. 

 

Het bos en het struweel zijn opgebouwd uit diverse inheemse soorten die variëren qua omvang en hoogte, 

zodat een grote diversiteit ontstaat. Het beheer is extensief en bestaat voornamelijk uit dunnen tot de 

gewenste eindafstand. Langs de snelwegen is een achterstand met het dunnen en wordt momenteel 

onvoldoende gebouwd aan het opzetten van een duurzame groenzone.  

 

Punten worden in de landschappelijke sfeer gevormd door streekeigen solitaire bomen of boomgroepen 

van de 1ste grootte. Hierbij kan ook gedacht worden aan bomen die al lange tijd in het landschap aanwezig 

zijn, bijvoorbeeld noot. Een aantal solitaire bomen en boomgroepen zijn op de bomenstructuurkaarten 

aangegeven.  

 

Inrichtingsaspecten Sortiment/toepassing 

Laan (in kruidenrijk gras) Inheems, streekeigen, 1ste grootte: bijvoorbeeld linde, eik, wilg, es, populier. 

Solitaire bomen  

Boomgaarden/fruitbomen Streekeigen fruit- en notenbomen 

Grienden  

Hagen Los uitgroeiend, inheems: meidoorn, veldesdoorn, els 

Heesters Kornoelje, kardinaalsmuts 

Bodembedekkers   

Bermen Bloemrijk, kruidachtig; streekeigen 

Oevers Natuurlijk, rietkragen; flauw talud 

Gazon Ruw en kruidenrijk 

Overig Stinseplanten, bloembollen 

Materialen Grind- en schelpenpaden/asfalt 
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6  BESCHRIJVING VAN DE WIJKEN/KERNEN EN ADVIES 

Voor de Gemeente Vianen zijn in dit hoofdstuk de karakteristieken van de woonomgeving opgenomen, 

hoe deze zich verhouden tot de bomenstructuur en hoe het beheer van de bomen wordt uitgevoerd. De 

karakteristiek van de wijken wordt beschreven aan de hand van de stijl van bouwen en de visie achter de 

inrichting uit die tijd. De stedenbouwkundige opzet is leidend voor de mogelijkheden voor groen en bomen.  

 

De karakteristiek van de wijk bepaalt de mogelijkheden voor de functie van de openbare ruimte. De 

waarde van de openbare ruimte voor de bewoners is essentieel in de beleving van de ruimte. Zijn er 

pleintjes, plekken van samenkomst, speellocaties, mogelijkheden voor een wandeling, voldoende 

parkeervoorzieningen, verkeersgeleiding? De groen- en bomenstructuur moet hieraan een toegevoegde 

waarde geven. In bijlage 2 zijn de indeling van de verschillende wijken en kernen en de 

bomenstructuurkaarten per wijk opgenomen. 

 

Vianen is een stad van beperkte omvang, gelegen aan de lek, de A2, de A27 en het Merwedekanaal. In 

het algemeen is de samenhang tussen de zeven wijken en de drie kernen van Vianen beperkt. Enkele 

lanen geven een samenhang tussen de wijken. Van oorsprong is Vianen ontwikkeld op de stroomruggen 

van de rivier met de lage, open (meer veenachtige) gronden als achterland. Bomen zijn van oorsprong met 

name essen, iepen en beuken op de oeverwallen en elzen en wilgen op de kleiige veengronden. Verder 

komt van oudsher populier veel in deze gebieden voor. In cultuur zijn daar de fruitbomen en de noot aan 

toegevoegd. Al deze soorten bij elkaar worden inheemse en landschappelijke soorten genoemd. Binnen 

de bebouwde kom zijn behalve de inheemse soorten ook vele zogenaamde exoten toegepast. Doordat 

grondsoort en grondwaterstand binnen de bebouwde kom vaak anders zijn dan de oorspronkelijke grond, 

kunnen ook de exoten goed gedijen. Zo zijn er in Vianen enkele indrukwekkende bomenlanen ontwikkeld, 

bijvoorbeeld de Sparrendreef bij de begraafplaats. 

 

Het beheer van de gemeentelijke bomen in Vianen is over het algemeen goed te noemen, met 

uitzondering van de locaties met bomen in verharding. De opgedrukte verharding is een groot knelpunt. 

Daarnaast staan relatief veel bomen te dicht bij de gevels.  

 

De kwaliteit van bomen in de openbare ruimte is in hoge mate afhankelijk van de groeiplaats voor de 

bomen. Het advies voor een goede structuur in de toekomst is gericht op het ontwikkelen van een 

samenhangende bomenstructuur en een goed beheer.  

 

Voor de inrichting wordt de hoofdstructuur in dit hoofdstuk op kaart aangegeven. Voor het beheer is 

aangegeven welke maatregelen nodig zijn om tot een duurzame instandhouding te komen, in dit hoofdstuk 

wordt hieraan gerefereerd in relatie tot de huidige toestand en de noodzakelijke maatregelen. In bijlage 3 

is een concreet maatregelenschema opgenomen.  

 

Voor de samenhang en de structuur worden de relaties met aangrenzende en omliggende gebieden 

gelegd. De gewenste structuur is tevens ingegeven om de herkenbaarheid en differentiatie van de 

openbare ruimte te vergroten. Bomen zijn hierbij de bouwsteen van de structuur; een goede standplaats 

moet kwaliteit in de toekomst garanderen.  

 

In het advies is de combinatie gemaakt tussen bestaand beleid en de gewenste groeiomstandigheden 

voor bomen. Voor het weergeven van de gewenste structuur is gebruik gemaakt van een verdeling in 

karakteristieke sferen, zoals beschreven in hoofdstuk 7. Hiernaast is op de overzichtskaart de gewenste 

structuur afgebeeld.  
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Vianen algemeen 

 

De doorsnijdingen van Vianen door de snelwegen en het Merwedekanaal worden als uitgangspunt 

genomen. Het Merwedekanaal is een karakteristiek element voor Vianen in zijn geheel. Het kanaal staat 

garant voor weidse uitzichten en geeft tegelijk doorzichten naar andere wijken. De stringente bomenrijen in 

landschappelijke sfeer langs de oevers benadrukken het architectonische karakter van het kanaal. Deze 

bomenrijen dienen zo volledig mogelijk te zijn, zodat het kanaal als een bijzonder element benadrukt 

wordt. Uitzondering hierop is inmiddels de wijk Blankenborch; hier is geen ruimte voor bomen langs het 

kanaal. Het sluiseiland is voor het kanaal in zijn geheel een belangrijke plek. Dit eiland zal worden 

geaccentueerd door hier, ook in bebouwde situatie, bomenrijen toe te passen. Door de ligging van het 

sluiseiland tussen het centrum en woonwijk De Hagen zal het tevens een aantrekkelijke plek zijn voor 

wandelen, flaneren en ontmoeten. 

 

De snelwegen A2 en A27 zijn van grote invloed op de verdeling van Vianen in kleinere eenheden. De A27 

is van recentere datum dan de A2 en sluit momenteel Vianen nog aan de oostkant af van het 

aangrenzende landschap. Alleen de Lange Dreef vormt een verbinding richting Hagestein, deze 

verbinding is vanuit landschappelijk perspectief belangrijk en zal in de toekomst behouden moeten blijven. 

De A27 is aan weerszijden aangekleed met een groene buffer van inheemse bosplantsoensoorten. De A2 

is aangelegd nadat de wijk Zederik/Hogeland was gerealiseerd. Deze wijk is bijna letterlijk afgesneden 

door de snelweg. Het perspex geluidsscherm tussen de wijk en de snelweg vormt de harde confrontatie 

tussen beweging (snelweg) en rust (wonen). Het is de eigen karakteristiek van de plek; er is dus in het 

kader van dit plan geen voorstel voor het afplanten van de strook. De wijken aan de zuidkant van de A2 

zijn na de aanleg van de snelweg tot stand gekomen. Hier is tussen de wijken en de snelweg op de 

meeste plaatsen een bufferzone tot de bebouwing aanwezig. Het hier aanwezige natuurgebied en bos, 

zullen als landschappelijke zone instandgehouden moeten worden.  
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6.1  Centrum Vianen 

6.1.1  Inrichting 

Het centrum van Vianen is het oudste deel en intensief bebouwd. Tot circa 1900 is de bebouwing 

voornamelijk tot dit deel van Vianen beperkt gebleven. De historische sfeer is hier belangrijk, bebouwing 

van na 1900 komt nauwelijks voor. In de openbare ruimte is de verharding en de formele inrichting 

bepalend. Het centrum is beschermd stadsgezicht.  

Door de vaak smalle straten is op meerdere plaatsen gebruik gemaakt van leilinden, zoals in de Korte 

Kerkstraat en Oliestraat. In delen van straten staan toch ook grotere straatbomen, zoals beuken en 

kastanjes in de Achterstraat en esdoorns in de Brederodestraat. Ook de diverse soorten bomen langs 

Hofplein zijn karakteristiek. 

Bijzonder is het plein achter de kerk aan de Weesdijk. Hier is een parkeerplaats ‘overdekt’ met 

kastanjebomen. Wel staan de bomen te dicht bij elkaar en is er onvoldoende doorwortelbare ruimte. 

De Essen langs de Kanaalweg en essen rond de parkeerplaats staan er mooi en goed bij. Vooralsnog is 

er voldoende doorwortelbare- en bovengrondse ruimte. 

Om het oude centrum heen ligt de groene grachtenzone, een beeldbepalend element voor Vianen en de 

representant van de historie van de stad. Fraai voorbeeld hiervan is aan de zuidkant van het centrum 

langs Buitenlandpoort. Noordelijk van de stad ligt, van oudsher buitendijks, de Buitenstad. 

 

Sterke kanten bomenstructuur Zwakke kanten bomenstructuur 

 In smalle straten is de boomkeuze aangepast aan de 
beschikbare ruimte door veel gebruik van leilinden. 

 Essen langs Kanaalweg en rond parkeerterrein staan 
er mooi en goed bij. 

 Fraaie groene randen langs de stadsgrachten. 
 Fraaie eikenlaan op het Sluiseiland. 

 Op sommige plaatsen is beperkte groeiruimte, boven- 
en ondergronds, voor bomen. 

 Voorstraat is erg stenig. 

 Kastanjes op de Weesdijk staan te dicht op elkaar en 
hebben te weinig ondergrondse ruimte. 

 

6.1.2  Gewenste bomenstructuur 

De structuur wordt gevormd door lanen in historische sfeer, waarbij met name de beplanting in de 

Voorstraat een toevoeging is aan het groene karakter van het centrum. In afbeelding 1 is een uitwerking 

gemaakt met een bomenrij, dit betreft een wensbeeld en is geen doel op zichzelf, dit wensbeeld kan alleen 

gerealiseerd worden bij een totale herinrichting van de straat, waarbij terdege rekening wordt gehouden 

met de verkeerskundige aspecten. 

 

 

Afbeelding 1: huidige situatie Voorstraat  wensbeeld 
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Ook zijn in het centrum plekken met groepen grote bomen bij de kerken. De bomenpleinen op de Weesdijk 

en het Valkenplein zijn belangrijk en moeten opnieuw worden ontwikkeld. Deze plekken fungeren als 

‘groene oasen’ tussen de bebouwing. Hierbij moet opgemerkt worden, dat met name het bomenplein op 

de Weesdijk, gezien de in paragraaf 8.1.1 genoemde problemen, een aangepaste invulling behoeft. Voor 

het Valkenplein zal een oplossing gevonden moeten worden voor de hoge grondwaterstand. 

 

Belangrijke kenmerken van de structuur in het centrum zijn de hoge dichtheid van bebouwing in 

combinatie met de grachtengordel eromheen. Door de hoge dichtheid van bebouwing is hier bijna geen 

ruimte voor bomen van formaat. Dit wordt als gegeven aangenomen. 

Een meerwaarde is te verkrijgen door de grachtengordel grotendeels in te richten als historische zone, 

zodat toch vanuit het centrum snel een aantrekkelijk wandelgebied te bereiken is en voldoende groen 

volume ontstaat, wat fraai contrasteert met het stenige dichtbebouwde centrum. Hierbij wordt uitgegaan 

van de historische sfeer van de oude muren en grachten. 

 

Ten noorden van de Lekpoort ligt Buitenstad, een entreegebied tot het oude centrum vanaf de rivier de 

Lek. Hier is de groenstructuur vormgegeven als een bastion ten opzichte van het oude centrum binnen de 

grachten. Deze groenstructuur bestaat uit enkele landschappelijke zones langs de achterkanten van 

bebouwingsranden. Hierdoor ontstaat een route vanuit het oude centrum, door de Lekpoort, door 

Buitenstad en vervolgens tussen de achterkant van de bebouwing en de uiterwaarden terug. 

 

6.1.3  Beheer 

Door de beperkte ruimte in de straten wekt het geen verbazing, dat de aanwezige bomen ook problemen 

geven. Het gaat vaak om bomen die te dicht bij de bebouwing staan, verharding opdrukken, overlast 

geven aan auto’s door uitval van vruchten/plak en dood hout. Oorzaak hiervan is onder andere weinig 

ondergrondse ruimte. Een aantal bomen dient nader geïnspecteerd te worden op vitaliteit in de toekomst. 

Een voorbeeld zijn de kastanjes aan de Weesdijk. 

Er is geen structurele achterstand in het beheer, zoals opkronen en begeleidingssnoei. Er zijn wel 

problemen met de grondwaterstand in de stad. Een hoge grondwaterstand uit zich in een oppervlakkige 

beworteling. Ook van het Valkenplein is bekend, dat daar een hoge grondwaterstand is, waardoor bomen 

daar moeilijk kunnen groeien.  

 

In het centrum is extra aandacht voor opdrukken van verharding noodzakelijk. Extra onderzoek is nodig 

om vast te stellen waar en in hoeverre sprake is van een te hoge grondwaterstand.  

 

6.2  Zederik/Hogeland/Blankenborch 

6.2.1  Inrichting 

Zederik, Hogeland en Blankenborch worden gekenmerkt door bebouwing uit verschillende perioden van 

de 20e eeuw. Langs de Prinses Julianastraat staan grote karakteristieke panden van begin 1900. Tussen 

de weg en de gracht staan grote bomen in een smalle berm. In een deel van Zederik, rond Vinxwaard, 

staan vrijstaande huizen met grote tuinen. Deze bebouwing is voornamelijk van na de Tweede 

Wereldoorlog. 

 

In Hogeland staan vooral rijenwoningen uit de jaren ‘20/’30 en de jaren ‘50/’60, veelal in rechthoekige 

patronen. Het openbaar groen wordt gevormd door meerdere grote bomenrijen, vaak in gras of beplanting. 

Verder zijn er enkele plantsoenen, gras, heesters, grote bomen, parkeer- en speelvoorzieningen. De 
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Hogelandseweg is recent gerenoveerd, waarbij aan weerskanten van de rijbaan platanen zijn geplant. Een 

belangrijke monumentale laan is de Sparrendreef, de dreef is gelegen langs de begraafplaats en voorzien 

van oude beuken.  

 

Blankenborch is op dit moment in aanbouw met rijenwoningen van een moderne architectuur; schuine 

lijnen, gebogen vormen en eigentijdse materialen zoals metalen golfplaat vallen op. De hoofdontsluiting 

van de wijk is de Leyenborch, haaks hierop zijn boogvormige woonstraten. De meeste straten zijn beplant 

met bomen van de 1ste grootte, op geringe afstand van de woningen. De jonge berken zijn van slechte 

kwaliteit. Behalve de stenige omgeving zijn er op verschillende plaatsen grotere grasvelden. 

 

Sterke kanten bomenstructuur Zwakke kanten bomenstructuur 

 Monumentale beukenlaan langs de Sparrendreef. 
 In Zederik/Hogeland geven veel grote bomen een 

groene, robuuste indruk. 
 In Blankenborch benadrukken bomen langs 

boogvormige straten de stedenbouwkundige opzet; 
ook combineren de bomen met transparante kronen 
fraai met de moderne architectuur van de huizen 
(bijvoorbeeld grote vlakken staalkleurig 
plaatmateriaal). 

 Bomen hebben veelal beperkte groeiruimte, boven- 
en ondergronds en/of staan op een ‘ongelukkige’ 
locatie.  

 Bomen staan vaak te dicht bij woningen; daardoor 
veel klachtenbeheer. 

 

6.2.2  Gewenste bomenstructuur 

De hoofdstructuur van Zederik, Hogeland en Blankenborch wordt in belangrijke mate gevormd door lanen, 

de oude doorgaande wegen, welke worden gekarakteriseerd met de historische sfeer. Opgemerkt moet 

worden dat een restant van de Sparrendreef zich bevindt aan de zuidzijde van de A2. De historische lanen 

moeten met de juiste soorten ontwikkeld worden. Haaks op de Prinses Julianastraat is een 

landschappelijke zone, grotendeels langs het water, met een aantrekkelijke route naar het Centrum. Voor 

de uitbreiding van de bebouwing aan de Varkensweide moet aansluiting worden gezocht op deze zone.  

Op een lager schaalniveau vormen laanbeplantingen in de cultuurlijke sfeer de structuur. In afbeelding 2 is 

de gewenste laanbeplanting weergegeven. De huidige bomen staan namelijk erg dicht bij de huizen. 

Mocht het daarom tot rooien komen, dan is dit een goede optie om invulling te geven aan de 

bomenstructuur. Dit betreft een wensbeeld en is geen doel op zichzelf. Dit kan alleen gerealiseerd worden 

bij een eventuele herinrichting van de straat, waarbij rekening wordt gehouden met allerlei cultuur- en 

civieltechnische aspecten.  

 

 

Afbeelding 2: huidige situatie Stammershoefstraat  wensbeeld 
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Als accenten zijn 4 pleintjes in cultuurlijke sfeer aangegeven, aan de Mauritsstraat, aan de Verduinstraat, 

aan de Eijkstraat en de Haverhoek; spelen en ontmoeten zijn hier belangrijke functies in combinatie met 

parkeren.  

 

De laanbeplanting in historische sfeer langs de Prins Bernhardstraat en Aimé Bonnastraat wordt doorgezet 

in Blankenborch langs de Leyenborch. Bij het Merwedekanaal moet deze laan beëindigd worden door een 

bomengroep op de kop van het sluiseiland. In afbeelding 3 is een detail van de wijk Blankenborch 

afgebeeld. Het betreft een wijziging van de beplanting in de woonstraten. De huidige bomen van de 1ste 

grootte hebben kleine plantspiegels, het gebruik van bomen 1ste grootte is niet wenselijk gezien de geringe 

afstand tot de gevels. Omvormen naar bomen van de 2de grootte in ruimere plantspiegels is noodzakelijk. 

Ook deze ingreep betreft een wensbeeld en is geen doel op zichzelf. Dit kan alleen gerealiseerd worden 

bij een eventuele herinrichting van de straat, waarbij rekening wordt gehouden met allerlei cultuur- en 

civieltechnische aspecten. 

 

Langs het Merwedekanaal is ter hoogte van Blankenborch geen ruimte voor de doorgaande 

laanbeplanting. Ter compensatie zijn enkele landschappelijke zones haaks op het kanaal aangegeven. De 

landschappelijke sfeer van het Merwedekanaal wordt hiermee tevens de wijk ingehaald.  

 

 

Afbeelding 3: huidige situatie Batenborch  wensbeeld 

 

6.2.3  Beheer 

In Zederik en Hogeland komen veel grote bomen voor in minder geschikte groeisituaties; er zijn veel 

beheerproblemen. Tevens is er uitval van vruchten en plak op auto’s. Hierdoor ontstaan veel klachten. 

Vaak hebben bomen van de 1ste grootte een te kleine plantafstand en is de afstand tot de bebouwing te 

klein. Doordat de bomen echter hoog zijn opgekroond, zoals bijvoorbeeld bij de Stammershoefstraat, valt 

het licht er onderdoor; vanuit deze straat komen weinig klachten. 

 

Bijzonder aandachtspunt vormen nog de oude beuken langs de Sparrendreef. Extra zorg en inspectie en 

eventueel tijdig maatregelen nemen in verband met veiligheid is noodzakelijk.  

In Blankenborch staan teveel bomen in verharding. Dit zal de kwaliteit van de bomen op termijn niet ten 

goede komen. De boomsoortkeuze voor 1ste grootte is niet optimaal; vervanging is noodzakelijk. In plaats 

van rooien kan overwogen worden om de bomen binnen 5 jaar te verplanten naar een locatie elders. De 

huidige bomen vragen begeleidingssnoei.  
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6.3  De Hagen 

6.3.1  Inrichting 

De Hagen is een wijk uit de jaren ‘60/’70 van de vorige eeuw en is opgebouwd uit blokken rijenwoningen in 

rechthoekige patronen. De wijk is verdeeld door ruime groenstroken gekoppeld aan het water. De 

Meidoornlaan en de Kastanjelaan vormen ruime verharde stroken met parkeerstroken in het midden. De 

groeiplaats voor de bomen is slecht, waardoor de royale ruimte te beperkt is benut voor grote bomen. In 

Vijfheerenlanden zijn parkeerterreinen, een school, enkele winkels en royale plantsoenen. Langs de dijk 

zijn dichtbeplante groenvakken; de dijk is op de meeste plekken niet zichtbaar. Iets verder de wijk in, 

parallel aan de dijk, is nog een groenzone te herkennen. De zuidkant van de wijk wordt begrensd door de 

Hagenweg. Deze is, in een incomplete laan, beplant met iepen.  

 

Sterke kanten bomenstructuur Zwakke kanten bomenstructuur 

 Ruime groenstroken en laanbeplantingen om en in de 
wijk.  

 Brede watergangen door de wijk met brede 
grasstroken en veel grote bomen. 

 Door dichte beplanting is de dijk vanaf de meeste 
plaatsen in de wijk niet zichtbaar.  

 Veel bomen (in verharding) hebben onvoldoende 
doorwortelbare ruimte. 

 

6.3.2  Gewenste bomenstructuur 

De Hagen zal met name gestructureerd worden door lanen in cultuurlijke sfeer omzoomd met 

landschappelijke zones; aan brede watergangen gelegen. De doorgaande structuur door de wijk biedt 

volop gelegenheid tot spelen, wandelen en ontmoeten en moet met het oog op deze functies verder 

ontwikkeld worden. Per straat moet pleksgewijs een toevoeging van bomen 1ste grootte worden gedaan, 

indien onder- en bovengrondse ruimte aanwezig is.  

 

De landschappelijke zones langs het water moeten meer de relatie gaan maken met het omliggende 

landschap. De verkeersontsluitingen worden geleid door de lanen in cultuurlijke sfeer. De Hagenweg, aan 

de zuidzijde van de wijk, moet ontwikkeld worden tot laan in de historische sfeer; deze biedt de entree 

vanaf de snelweg A27 naar het Centrum. Tussen deze weg en de wijk moet de groenstrook ontwikkeld 

worden naar een landschappelijke zone, waardoor een aantrekkelijke buffer ontstaat tussen woonwijk De 

Hagen en het bedrijventerrein. Direct grenzend aan de huizen zal deze echter cultuurlijk worden beheerd, 

om overlast tevoorkomen. 

 

De kwaliteit van Vijfheerenlanden is de grote groene ruimte die een accent krijgt in de cultuurlijke sfeer, 

centraal in de wijk. Bij de herinrichting van Vijfheerenlanden moet deze kwaliteit verder ontwikkeld worden. 

Het vervult een belangrijke recreatieve functie. De noordkant van de Hagen wordt gekarakteriseerd door 

landschappelijke zones langs de Lekdijk; deze worden ontwikkeld vanuit de bestaande groenstroken. 

Hierdoor zal vanuit de wijk contact met de dijk en het achterliggende uiterwaardengebied ontstaan. De 

verbinding met de woongebieden wordt gevormd door de Meidoornlaan en de Kastanjelaan met lanen in 

landschappelijke sfeer te beplanten (zie afbeelding 4).  
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Afbeelding 4: huidige situatie Meidoornlaan  wensbeeld 

 

Bovenstaande afbeelding betreft een wensbeeld en is geen doel op zichzelf. Dit kan alleen gerealiseerd 

worden bij een eventuele herinrichting van de straat, waarbij rekening wordt gehouden met allerlei cultuur- 

en civieltechnische aspecten. 

 

6.3.3  Beheer 

Het beheer van de Hagen is op peil. Op sommige plaatsen is een lichte achterstand in het opkronen van 

bomen en op enkele plaatsen komt dood hout in de kronen voor. Veel bomen staan te dicht op elkaar, wat 

vaak leidt tot een slechte kroonvorm. Lokaal mag enige dunning plaatsvinden. Ook zijn er veel bomen die 

in verharding staan, waardoor de ondergrondse groeiruimte te klein is. Deze bomen groeien vaak slecht 

en de verharding wordt opgedrukt.  

 

De iepen langs de Hagenweg moeten nader onderzocht worden op vitaliteit en iepziekte.  

Langs de randen worden de ruime groene stroken ontwikkeld tot landschappelijke zones, de 

toekomstbomen (inheemse soorten) moeten tijdig vrijgezet worden door dunning en terugzetten van de 

omringende bomen. Het gehele beheer van de landschappelijke strook is gericht op het ontwikkelen van 

diversiteit.  

 

Boomsoort en groeiruimte in de cultuurlijke sfeer beter op elkaar af te stemmen, bijvoorbeeld de 

parkeerruimte achter de flats “Vijfheerenlanden”. De platanen tussen de parkeervakken zijn van matige tot 

slechte kwaliteit. Door het aantal bomen op deze plekken te verminderen en de toekomstbomen te 

voorzien van voldoende grote groeiplaatsen, wordt met minder bomen een groener beeld verkregen. 

 

6.4  Sportpark Blankensteijn 

6.4.1  Inrichting 

Sportpark Blankensteijn is gelegen aan de Langeweg tussen de wijk Monnikenhof, het Merwedekanaal en 

de snelweg A2. Aan de zuidzijde van Blankensteijn zijn de tennisbanen en het Hongaars Centrum, meer 

naar het noorden sportvelden en langs de A2 een speelterrein. Tussen de Langeweg, die beplant is met 

bomen 1ste grootte, en het sportpark is een brede grasberm. De tennisbanen en de sportvelden zijn 

omkaderd door stroken bosplantsoen. Vanaf de Langeweg gezien is zo een groen beeld ontstaan met veel 

ruimte. 
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Door de begrenzing van het Merwedekanaal en de A2 is de ligging van Blankensteijn geïsoleerd. Ook het 

karakter van het sportpark in zijn geheel is gesloten. Er zijn, behalve de Clarissenhof aan de noordkant en 

een verbinding tussen de Langeweg en Panoven aan de zuidkant, geen verbindingen tussen de wijk 

Monnikenhof en het Merwedekanaal. 

 

Sterke kanten bomenstructuur Zwakke kanten bomenstructuur 

 Het bosplantsoen vormt een duidelijk kader voor de 
tennisbanen en sportvelden, wat de ligging van het 
sportpark in zijn geheel aan de Langeweg ten goede 
komt. 

 Te weinig bomen in het bosplantsoen zijn vrijgezet. 
Dunning vindt onvoldoende plaats. Het bosplantsoen 
is te uniform. 

 Er zijn geen langzaamverkeerroutes gekoppeld aan 
de bomenstructuur die het Merwedekanaal 
bereikbaar maken vanuit de wijk Monnikenhof. 

 

6.4.2  Gewenste boomstructuur 

De gewenste bomenstructuur van Sportpark Blankensteijn wordt voornamelijk bereikt door het omvormen 

van de stroken bosplantsoen tussen en om de sportvelden, de tennisbanen en het Hongaars Centrum. De 

stroken bosplantsoen worden omgevormd tot landschappelijke zones, waarbij de natuurlijke ontwikkeling 

van alle beplantingslagen het uitgangspunt is. Hierdoor ontstaat meer variatie in beplanting en ruimtelijke 

opbouw, wat de belevingswaarde van het sportpark in zijn geheel ten goede komt; tevens biedt het veel 

gelegenheid voor het ontwikkelen van flora en fauna. Afbeelding 5 vormt hier een illustratie bij.  

Het sportpark wordt een parkzone door het inbrengen van twee landschappelijke maar strakke lanen. 

Deze vormen een verbinding voor langzaam verkeer van de wijk Monnikenhof naar het Merwedekanaal, 

waardoor het sportpark meer opgenomen wordt in het stedenbouwkundige weefsel. De speelplaats aan de 

noordkant, langs snelweg A2, wordt ingepast als landschappelijke zone. De ruimtelijke variatie met het 

landschappelijke groen neemt toe en biedt aanleiding tot meerdere vormen van spelgedrag.  

 

 

Afbeelding 5: huidige situatie bosplantsoen  wensbeeld 

 

Bovenstaande afbeelding betreft een wensbeeld en is geen doel op zichzelf. Dit kan alleen gerealiseerd 

worden bij een eventuele herinrichting van de straat, waarbij rekening wordt gehouden met allerlei cultuur- 

en civieltechnische aspecten. 
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6.4.3  Beheer 

Veel bosplantsoen is dicht begroeid, waardoor een uniforme beplanting is ontstaan. Veel bomen schieten 

hoog op, hebben dunne stammen en een weinig ontwikkelde kroon. Terugzetten van bosplantsoen en 

vrijzetten van boomvormers is nodig. De vraag hierbij is of er nog voldoende exemplaren aanwezig zijn, 

die als boomvormers door kunnen gaan of dat gekozen moet worden voor het opnieuw aanplanten van 

bomen op open plekken. Door het op deze wijze beheren van het bosplantsoen zal een gevarieerdere 

beplanting ontstaan, met bomen van een betere kwaliteit. 

 

6.5  Monnikenhof 

6.5.1  Inrichting 

De wijk Monnikenhof is gebouwd in de jaren ‘70/’80 van de vorige eeuw. De bebouwing bestaat 

hoofdzakelijk uit blokken rijenwoningen in onregelmatige patronen. Opvallend is het kronkelige verloop van 

de wegen en de ligging van veel woningen rond plantsoenen waar ook geparkeerd wordt. Het bijzondere 

van deze wijk is de zeer royale opzet wat openbaar groen betreft. Parkachtige zones, al dan niet met 

water, meanderen overal om en door de wijk. Er is duidelijk uitgegaan van een ideale voorstelling bij het 

ontwerpen van deze wijk. In zijn geheel is Monnikenhof een groene wijk met veel grote bomen. 

 

Keerzijde van deze hoeveelheid bomen is dat veel bomen in woonstraten op een verkeerde plaats staan. 

Gevolg hiervan is dat de bomen zorgen voor overmatige schaduwwerking, takken die tegen gevels 

zwiepen, etc. Om dit te voorkomen wordt intensief gesnoeid, hiermee is veel werk gemoeid en het 

resulteert in misvormde bomen, dat zorgt voor een somber beeld. 

 

Een belangrijk verbindingsroute voor fietsers is de Groenekade/Monnikendreef. Dit lineaire element is aan 

twee kanten beplant met 1ste grootte bomen en vormt een structurerend element in de wijk. De 

verbindende wegen, in en om Monnikenhof, worden gevormd door de Bentzberg, Lange Waaijsteeg, 

Langeweg en Helsdingse Achterweg. Deze wegen zijn meestal aan twee zijden beplant met bomen van 

de 1ste grootte en geven een duidelijk kader aan Monnikenhof. Tevens zijn het verbindende lijnen naar 

andere wijken en het omliggende landschap. De randen van de wijk zijn ruim beplant met bomen en 

bosplantsoen, hetgeen Monnikenhof visueel afsluit van de omgeving. Langs delen van de Korte en Lange 

Waaijsteeg, aan de zuidwestkant van de wijk, valt de brede grasberm met oude hoogstamfruitbomen op. 

Deze fruitbomen staan tussen de hoge laanbeplanting en de wijk. 

 

Sterke kanten bomenstructuur Zwakke kanten bomenstructuur 

 De Groene Kade/Monnikendreef vormt voor fietsers 
een lineaire verbinding door de wijk. 

 Bomenrijen langs doorgaande wegen. 
 Veel grote bomen geven de wijk een groen karakter. 
 Ruime groenstroken in en langs de randen van de 

wijk. 
 Brede watergangen met ruime groenstroken. 

 Beperkte groeiruimte, boven- en ondergronds, voor 
veel bomen. 

 De wijk wordt visueel afgesloten van de omgeving, 
doordat de randen overal dichtgeplant zijn. 

 Oude fruitbomen langs de Korte- en Lange 
Waaijsteeg staan te dicht bij hoge laanbeplanting. 

 

6.5.2  Gewenste bomenstructuur 

De structuur en de uitstraling van Monnikenhof wordt in belangrijke mate gevormd door bomen, de 

laanbeplantingen langs doorgaande wegen vormen een duurzaam kader. Ze vormen de verbindende 

lijnen met andere wijken en bieden openingen naar het omliggende landschap. De doorgaande wegen in 
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en rond de wijk zijn voorzien van een dubbele rij bomen, die als laan in de landschappelijke sfeer 

behouden dient te blijven. De Lexmondsestraatweg en Helsdingse Achterweg zijn ook in het buitengebied 

beplant, zodat een doorlopende laan, vanuit het landschap de wijk in, ontstaat.  

 

De beplanting aan de zuidkant van de wijk moet worden omgevormd tot landschappelijke zone, teneinde 

ook daar een goede aansluiting op het landschap te verkrijgen. De landschappelijke zones in Monnikenhof 

zijn uniek voor Vianen. Ze moeten gedund worden om tot een robuuste landschappelijke zone, een groene 

long van de wijk, te komen. De op kaart aangegeven zones moeten met elkaar verbonden worden tot een 

doorlopend netwerk van landschappelijke zones, wat de gebruiks- en belevingswaarde van de wijk in zijn 

geheel verhoogt.  

 

De ontsluitingswegen de wijk in blijven een accent houden met bomen in de cultuurlijke sfeer. Deze 

vormen de gecultiveerde entree in contrast met de beplanting van de landschappelijke zone. In afbeelding 

6 is Augustinushof als voorbeeld uitgewerkt. Hierbij zijn 1ste grootte bomen in een brede middenberm 

geplaatst met aan weerszijden éénrichtingverkeer met langsparkeren. De afbeelding betreft een 

wensbeeld en is geen doel op zichzelf. Dit kan alleen gerealiseerd worden bij een eventuele herinrichting 

van de straat, waarbij rekening wordt gehouden met allerlei cultuur- en civieltechnische aspecten. 

 

 

Afbeelding 6: huidige situatie Augustinushof   wensbeeld 

 

 

De (vrijstaande) bomen in de woonstraten hebben weinig ontwikkelkansen en toegevoegde waarde. 

Bomen in verharding zijn in principe niet gewenst. Per boom dient dan ook afgewogen te worden of er 

voldoende ruimte beschikbaar is, zodat deze zich optimaal kan ontwikkelen. Desgewenst wordt de 

benodigde ruimte gerealiseerd door ondergrondse voorzieningen. Blijkt dit geen optie te zijn dan wordt 

besloten om de boom te rooien. 

 

De kwaliteit van de bomen in Monnikenhof is overigens vooral te bereiken op de pleinen. De pleinen 

hebben doorgaans een parkeerfunctie, maar ook groen, spelen en ontmoeten kan worden toegevoegd. 

Het gaat hier om pleintjes in cultuurlijke sfeer, die grotendeels verhard zijn. Een dak van bladeren wordt 

gevormd door 1ste grootte bomen in een grid in ruime groenvakken. Afbeelding 7 is een uitwerking van een 

pleintje aan de Benedictushof. De afbeelding betreft een wensbeeld en is geen doel op zichzelf. Dit kan 

alleen gerealiseerd worden bij een eventuele herinrichting van de straat, waarbij rekening wordt gehouden 

met allerlei cultuur- en civieltechnische aspecten. 
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Afbeelding 7: huidige situatie pleintje  wensbeeld 

 

In het parkje of langs de Lange Waaijsteeg behoort het inpassen van een fruitboomgaard eveneens tot de 

mogelijkheden. 

 

6.5.3  Beheer 

Bij veel grote bomen is een achterstand in het opkronen en zit er dood hout in de kroon of is de kroonvorm 

slecht. Ook opdrukken van de verharding is een veel voorkomend probleem, met name bij grote bomen en 

wanneer de boomspiegel klein is.  

 

Tijdens het beheer van de bomen zijn geen stevige, noodzakelijke snoeiingrepen of dunningen gedaan, 

maar is terughoudend te werk gegaan. Na goede voorbereiding en communicatie moet het stammenaantal 

verminderd worden door het kappen van bomen. Hierbij is het de bedoeling om, enkele jaren na de 

dunning, het groenbeeld op een aanvaardbaar en duurzaam niveau te brengen en te houden. In een 

aantal gevallen zal dit inhouden, dat er gefaseerd fors gekapt dient te worden, bijvoorbeeld de platanen 

aan de Bentzberg. Deze bestaan uit drie rijen, waarvan de middelste rij geen toekomst heeft. Dit betekent 

dat er een ingrijpende dunning zal moeten plaatsvinden. Een tweede dunning zal nodig zijn om de bomen 

van de twee blijvende rijen op definitieve afstand te zetten. De platanen staan hier in een 

driehoeksverband. Binnen de rij is de huidige onderlinge afstand circa 8 meter. De rijen hebben een 

afstand van circa 10 meter. Per rij zal telkens één boom kunnen blijven, twee wegnemen, de volgende 

weer blijven en de volgende twee bomen weer weg, etc. Dit ook in de tegenoverstaande rij om uiteindelijk 

een driehoeksverband te krijgen, waar bomen van goede kwaliteit kunnen uitgroeien. 

 

Een aandachtspunt is het beheer van hoogstamfruitbomen langs de Lange Waaijsteeg. Deze staan nu te 

dicht bij de hoge laanbeplanting van de Lange Waaijsteeg, die veel schaduw geeft. Er zal een keuze 

gemaakt moeten worden, of de laanbeplanting langs de Lange Waaijsteeg anders opzetten, of de 

fruitbomen op termijn laten verdwijnen. 

 

6.6  Amaliastein 

6.6.1  Inrichting 

De wijk Amaliastein, gelegen tussen de wijk Monnikenhof en de Lek, is gebouwd in de jaren ‘90 van de 

vorige eeuw. Het betreft vrijstaande huizen, twee-onder-een-kap woningen en rijenwoningen gegroepeerd 
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in een min of meer rechthoekig patroon. De architectuur van de huizen is meer divers dan in de wijken De 

Hagen en Monnikenhof.  

Vooral in vergelijking met Monnikenhof doet Amaliastein veel minder groen aan. Bomen van overwegend 

de 3de grootte staan vaak in verharding met kleine boomspiegels, waardoor ze slecht groeien. Een 

duidelijke bomenstructuur ontbreekt. In het geheel maakt de wijk een kale, stenige indruk. 

Opvallend element is het speeleiland aan de oostkant van de wijk op de plaats van het voormalige kasteel 

Amaliastein. De wijk is aan de randen dicht beplant, waardoor er beperkt visueel contact met de omgeving 

is. Tussen Amaliastein en de A27 ligt het Viaanse bos. Dit is een oud landgoedbos dat vroeger bij het 

kasteel hoorde en nu van het Utrechts Landschap is.  

 

Sterke kanten bomenstructuur Zwakke kanten bomenstructuur 

 Ligging van de wijk aan het Viaanse bos. 
 Aan de zuidkant mooi doorzicht over weilanden met 

de dijk op de achtergrond. 

 Weinig bomen en bomen te klein (vaak 3de grootte) 
met te weinig ondergrondse ruimte; duidelijke 
doorgaande laanstructuren zijn nauwelijks aanwezig. 

 De wijk wordt visueel afgesloten van de omgeving, 
doordat de randen dicht beplant zijn. 

 

6.6.2  Gewenste bomenstructuur 

Het advies is in de wijk Amaliastein in te zetten op een duidelijke groenstructuur, met robuuste beplanting 

en bomen op plaatsen waar een duurzame ontwikkeling mogelijk is. Plantplaatsen moeten vergroot 

worden en bomen van de 3de grootte zullen vervangen worden door bomen van de 1ste en 2de grootte. 

Laanbeplantingen in cultuurlijke sfeer langs de doorgaande wegen geven een duidelijke structuur aan de 

wijk. Afbeelding 8 is hier een uitwerking van. Enkele accenten worden gevormd door pleintjes. Deze 

structuur sluit aan de randen van de wijk aan op landschappelijke zones. Aan de noordwestkant ontstaat 

zo meer contact vanuit de wijk met de dijk en het daarachter liggende uiterwaardenlandschap. Afbeelding 

9 is een uitwerking hoe omgegaan dient te worden met situaties buiten de ontworpen structuur. In een 

aantal woonstraten is geen doorgaande laanbeplanting ontworpen, maar is wel ruimte voor enkele bomen 

op overhoeken. 

 

Aan de noordoostkant, tussen de wijk en het Viaanse bos, geeft een laan in landschappelijke sfeer extra 

kader aan de wijk en vormt de overgang naar het Viaanse bos. Tevens biedt deze laan de mogelijkheid tot 

wandelen, fietsen e.d. 

 

 

Afbeelding 8: huidige situatie Amaliastein  wensbeeld 
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Afbeelding 9: huidige situatie P. van der Marckstraat  wensbeeld 

 

Bovenstaande afbeeldingen betreffen wensbeelden en zijn geen doel op zichzelf. Dit kan alleen 

gerealiseerd worden bij een eventuele herinrichting van de straat, waarbij rekening wordt gehouden met 

allerlei cultuur- en civieltechnische aspecten. 

 

6.6.3  Beheer 

Tot op heden is voldoende beheer uitgevoerd. De bomen zijn voldoende opgekroond. Sommige 

boomsoorten laten zich, gelet op de standplaats, onmogelijk goed beheren. Voorbeeld: een meidoorn dicht 

langs de weg met onvoldoende doorrijhoogte voor een vuilniswagen. Veel bomen staan in verharding met 

kleine spiegels. Hierdoor is de groei vaak slecht, waardoor ‘dwergbomen’ regelmatig voorkomen. Bomen 

die zich slecht / nauwelijks ontwikkelen door beperkte ondergrondse ruimte. Te verwachten is dat de 

problemen in de toekomst alleen maar toe zullen nemen. 

 

Het toekomstig beheer moet gericht zijn op het realiseren van een robuuste groenstructuur. Bomen van de 

3de grootte dienen waar mogelijk ivm ruimte vervangen te worden door bomen van de 1ste en 2de grootte in 

doorgaande laanstructuren; ondergronds moet voldoende groeiruimte gecreëerd worden. 

Bij de lanen in historische sfeer bij het Viaanse bos is het tevens belangrijk te zorgen voor voldoende 

bovengrondse groeiruimte. 

De dicht beplante randen van de wijk worden omgevormd tot landschappelijke zones. Dunnen en 

vrijzetten van inheemse bomen is hierbij belangrijk. Het beheer is in deze zones gericht op het ontwikkelen 

van diversiteit. 

 

6.7  Bedrijventerreinen De Hagen/De Biezen 

6.7.1  Inrichting 

De bedrijventerreinen De Hagen en De Biezen dateren van circa 1970 tot heden. Kenmerkend is de 

ligging aan de snelwegen A2/A27 met op- en afritten en onderdoorgangen. De gebouwen zijn 

doosvormen, ze beslaan grote oppervlakken, hebben meestal platte daken en staan in een rechthoekig 

patroon. 

De opzet van de wegprofielen is ruim. Vaak zijn er brede grasbermen. 

De hoofdontsluitingswegen Stuartweg en Lange Dreef hebben aan weerskanten fietspaden en trottoirs; 

hier is ondergronds weinig ruimte voor bomen. Een duidelijke groenstructuur ontbreekt op de 
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bedrijventerreinen. Dit komt de leefbaarheid niet ten goede, hetgeen een gemiste kans is voor de mensen 

die er werken en voor de mensen die over de bedrijventerreinen gaan als ze Vianen in of uit gaan.  

Belangrijk voor de verbinding met de omliggende wijken is de ligging langs het Merwedekanaal; hier zijn 

verrassend ruime doorzichten. Aan de zuidkant van De Biezen is een dicht beplante zone, die visueel 

contact met het landschap belemmert. 

De ontwikkeling van bedrijventerrein Gaasperwaard, ten oosten van de A27, wordt momenteel gestart. 

 

Sterke kanten bomenstructuur Zwakke kanten bomenstructuur 

 Mooie bomenrijen in ruime grasbermen langs 
Hagenweg (nabij A27). 

 Eiken aan Havenweg langs Merwedekanaal met 
ruime uitzichten over het kanaal en naar de 
omliggende wijken. 

 Weinig bomen op het bedrijventerrein zelf. 

 Het bedrijventerrein wordt aan de zuidkant visueel 
afgesloten van de omgeving. 

 

6.7.2  Gewenste boomstructuur 

De bedrijventerreinen De Hagen en De Biezen krijgen in hoofdzaak structuur door de laanbeplantingen in 

landschappelijke sfeer langs de hoofdwegen. Hierbij vormt de laan langs de Stuartweg en De Limiet de 

verbindende lijn tussen De Hagen aan de noordzijde van de snelweg A2 en De Biezen aan de zuidzijde. 

De laanbeplanting langs de Lange Dreef geeft vorm aan de entree vanaf Hagestein en het toekomstige 

bedrijventerrein Gaasperwaard. Deze laan is doorgezet naar het Merwedekanaal via de Placotiweg. Aan 

de andere kant van het kanaal is een vervolg in een laan in historische sfeer in de wijk Blankenborch. Op 

het bedrijventerrein De Biezen geven tevens lanen in cultuurlijke sfeer langs de Edisonweg, Marconiweg, 

Lorentzweg en Kamerlingh Onnesweg een groene structuur. 

 

Op de overgang van het bedrijventerrein naar het landschap in het zuiden is een landschappelijke zone. 

Deze dient als wandel- en fietsgebied en legt de verbinding met het omliggende landschap. Deze zone is 

in feite al aanwezig, maar dient opener te worden, zodat er meer zicht op het omliggende landschap komt. 

In afbeelding 10 is het contactpunt van De Limiet en de landschappelijke zone uitgewerkt. De afbeelding 

betreft een wensbeeld en is geen doel op zichzelf. Dit kan alleen gerealiseerd worden bij een eventuele 

herinrichting van de straat, waarbij rekening wordt gehouden met allerlei cultuur- en civieltechnische 

aspecten. 

 

 

Afbeelding 10: huidige situatie De Limiet  wensbeeld 
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Een aantal wegen die niet van belang zijn in verband met de bomenstructuur, dient te worden begeleid 

door ecologisch beheerde grasbermen. Dit is een extra middel om de relatie met het omliggende 

landschap te versterken en de leefbaarheid van de bedrijventerreinen te vergroten. 

 

Om de identiteit van de afzonderlijke plekken op de bedrijventerreinen te vergroten dient bij individuele 

bedrijven het plaatsen van een ‘huisboom’ gestimuleerd te worden. Zo dicht mogelijk bij de entree van het 

bedrijf zal op eigen terrein een solitaire boom van de 1ste grootte worden geplant. Precieze plaats en 

soortkeuze zijn aan het bedrijf. Hierdoor krijgt elk bedrijf zijn eigen groene kenmerk, wat de 

belevingswaarde van het bedrijventerrein in zijn geheel vergroot. 

 

Bij de geplande uitbreiding Gaasperwaard wordt uitgegaan van het onder- en omliggende landschap. 

Lanen in landschappelijke sfeer en landschappelijke zones geven een groene structuur aan het 

bedrijventerrein en leggen de relatie met het landschap. 

 

6.7.3  Beheer 

Op de bedrijventerreinen zijn veel bomen die een achterstand met opkronen hebben, wat ook overlast 

voor het verkeer geeft. Ook zijn er veel bomen met dood hout en/of een slechte kroonvorm, hetgeen op 

een algehele slechte conditie kan duiden. De bomen langs de Stuartweg hebben te weinig ondergrondse 

ruimte; hier is herinrichting en eventueel uitbreiding van het straatprofiel nodig met meer ondergrondse 

ruimte voor bomen. In het algemeen moet bij het beheer het ontwikkelen van een robuuste laanstructuur 

veel aandacht krijgen. 

 

De dicht geplante zone aan de zuidkant van De Biezen dient bij het beheren omgevormd te worden tot 

een landschappelijke zone met meer variatie in open en dicht, zodat het contact tussen het 

bedrijventerrein en het landschap vergroot wordt. 

 

De iepen langs de Marconiweg moeten geïnspecteerd worden op iepziekte. 

 

6.8  Zijderveld 

6.8.1  Inrichting 

Zijderveld is een klein dorp, dat zich onderscheidt van de andere kernen door de ligging op een oude 

veenstroomrug temidden van het veenweidegebied Vijfheerenlanden. Oorspronkelijk is Zijderveld 

gebouwd langs de hoofdwegen: Kerkweg, Dorpsweg en Zijderveldselaan. Hier staan boerderijen, 

woonhuizen en andere bebouwing van zeer uiteenlopende ouderdom; vaak vrijstaand. Door deze 

bebouwing langs de wegen zijn zogenaamde linten in het landschap gevormd. Vanaf deze linten is er 

contact met het omringende landschap. De Dorpsweg is het belangrijkste lint. Hier ligt een watergang, 

genaamd ‘de Huibert’, langs. Tussen de weg en het water is een smalle berm waar bomen van diverse 

soorten staan. Het geheel maakt een rommelige, maar wel charmante indruk. 

 

Vanaf de A2 is de entree via de Kerkweg naar beneden. Deze is aan weerszijden beplant met essen. Dit is 

de representatieve entree van Zijderveld. De neo-gotische kerk is opvallend door de scheve toren; vooral 

vanaf de A2 is dat goed zichtbaar. 

 

Naast de linten is er een kleine wijk met bebouwing vanaf eind jaren ‘60 van de 20e eeuw. 
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Een deel is van de jaren ‘60/’70 en wordt gekenmerkt door blokken rijenwoningen in een rechthoekige 

structuur. Hiertussen bevinden zich enkele pleintjes met bomen. Het wijkje als geheel heeft weinig contact 

met het omringende landschap.  

Hiernaast is nog een deel met bebouwing vanaf de jaren ‘80 tot heden. Het gaat om blokken 

rijenwoningen, twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande huizen in diverse vormen en patronen. 

Hiertussen bevinden zich verschillende kleine plantsoenen. 

 

Sterke kanten bomenstructuur Zwakke kanten bomenstructuur 

 Vanaf de linten is contact met de omringende 
omgeving. 

 Essenlaan in ruime bermen als entree vanaf snelweg 
A2. 

 Vanuit deel jaren ‘80 tot heden is wel contact mogelijk 
met de omgeving. 

 Laanbomen langs Dorpsweg vormen geen 
doorgaande structuur en hebben onvoldoende 
doorwortelbare ruimte door smalle berm. 

 Sorbussen en prunussen bij parkeervakken in 
Krooshofstraat hebben onvoldoende doorwortelbare 
ruimte; zonder toekomst. 

 Wijk jaren ‘60 heeft weinig contact met omgeving. 

 

6.8.2  Gewenste bomenstructuur 

De hoofdlijnen van de kern Zijderveld zijn de oorspronkelijke lintbebouwingen langs de Dorpsweg en de 

Zijderveldselaan. Om dit te benadrukken is de Zijderveldselaan beplant met een laan in de 

landschappelijke sfeer. Voor de Dorpsweg geldt dat hier te weinig ruimte is voor laanbeplanting. Om de 

landschappelijke sfeer te benadrukken zal hier wel gewerkt worden met ecologisch beheerde grasbermen. 

Ook is op drie punten een solitaire boom als entree tot de Dorpsweg geplaatst. Verder wordt het groene 

karakter van de Dorpsweg gewaarborgd door de vaak grote voortuinen van de boerderijen en huizen. 

Vanaf de snelweg A2 wordt de laan in landschappelijke sfeer, als entree tot het dorp, behouden. 

 

Rond de Krooshofstraat bevindt zich bebouwing van eind jaren ’60 van de vorige eeuw. Hier wordt, 

vanwege het vaak krappe profiel, niet gewerkt met een doorgaande laanbeplanting, maar met het plaatsen 

van 1ste en 2de grootte bomen op plaatsen waar er ruimte voor is. In afbeelding 11 is een detail uitgewerkt. 

Enkele 1ste grootte bomen in ruime plantvakken geven een groen accent in het straatbeeld en fungeren 

meteen als verkeersremmer. 

 

 

Afbeelding 11: huidige situatie Krooshofstraat  wensbeeld 
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Afbeelding 11 betreft een wensbeeld en is geen doel op zichzelf. Dit kan alleen gerealiseerd worden bij 

een eventuele herinrichting van de straat, waarbij rekening wordt gehouden met allerlei cultuur- en 

civieltechnische aspecten. 

 

Om de wijken van na de Tweede Wereldoorlog is een landschappelijke zone ontworpen. Deze loopt 

voornamelijk langs achtertuinen en slootjes en zal fungeren als wandel- en fietsroute vanwaar het 

omliggende landschap optimaal beleefd kan worden. 

 

6.8.3  Beheer 

Veel bomen in Zijderveld hebben een achterstand met opkronen, bijvoorbeeld langs de Schoolstraat en bij 

sporthal Sidewende en langs delen van de Kerkweg, Krooshofstraat en Zijderveldselaan. Hierdoor 

ontstaat overlast voor het verkeer. Bij de Krooshofstraat staan de bomen langs een deel van de straat te 

dicht bij de bebouwing. De lijsterbessen en prunussen bij de parkeerplaatsen aan de Krooshofstraat 

hebben onvoldoende ondergrondse ruimte. 

 

Bij bomen in gras is veel maaischade. Hardere randvoorwaarden voor maaibeheer dienen gehanteerd te 

worden; er mag niet gemaaid worden binnen een straal van 0,50 m van de stamvoet. 

 

Het toekomstig beheer dient zich te richten op bomen van een goede kwaliteit met voldoende onder- en 

bovengrondse ruimte. Deels zijn deze plekken er al, deels moeten deze plekken gecreëerd worden door 

herinrichting. 

 

6.9  Everdingen 

6.9.1  Inrichting 

Everdingen onderscheidt zich van de andere kernen door de ligging aan de Lekdijk, het is van oorsprong 

een dijkdorp. Tevens ligt het op een stroomrug. De bebouwing is oorspronkelijk begonnen langs de 

Lekdijk, Graaf Huibertlaan en Kerkstraat. Hier staan woningen van diverse stijlen en leeftijden, meestal 

vrijstaand. Langs de Graaf Huibertlaan is geen doorgaande structuur van laanbomen. Wel staan plaatselijk 

leilinden in de verharding. De smalle Lekdijk is bij de renovatie die recent is uitgevoerd voorzien van 

kademuren en beplant met Pyrus calleryana. 

Rond de Tweede Wereldoorlog is een straat evenwijdig aan de Lekdijk bebouwd, de Kweldam. Hier staan 

eenvoudige huizen: vrijstaand en twee-onder-een-kap. Er zijn geen straatbomen, het groene karakter 

wordt bepaald door de voortuinen. Ten zuiden van de Kweldam is in de jaren ‘60/’70 een kleine wijk 

gebouwd. Stroken rijenwoningen staan in een rechthoekig patroon. Straatbomen, een enkel speelveldje en 

plantsoen vormen de groene aankleding van dit deel van Everdingen. Om deze wijk heen is een rand met 

bebouwing van de jaren ‘80 tot nu: vrijstaande huizen, twee-onder-een-kap woningen en rijenwoningen. 

Deze rand sluit de wijk uit de jaren ‘60/’70 af van het omringende landschap. 

 

Everdingen kent een besloten karakter en heeft weinig open doorzichten naar het omringende landschap. 

Veel grote bomen komen in de bebouwde kom van Everdingen niet voor. Wel staan bij de kerk, langs de 

dijk, vier beuken van behoorlijk formaat. 
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Sterke kanten bomenstructuur Zwakke kanten bomenstructuur 

 Plaatselijk een accent met leilinden langs de Graaf 
Huibertlaan. 

 Plaatselijk groep mooie grote bomen; platanen op 
speelveldje bij Graaf Florisstraat en beuken bij kerk 
langs Lekdijk. 

 Er zijn weinig gemeentelijke bomen. 

 Twee plantsoenen tussen Oranjestraat en Graaf 
Huibertlaan zijn ingericht met soorten uit de stedelijke 
sfeer (zie ook het Groenstructuurplan). 

 Passender zijn hier soorten uit de landschappelijke 
sfeer (bijvoorbeeld fruitbomen). 

 De bebouwingsrand (met bebouwing vanaf de jaren 
‘80) sluit de wijk uit de jaren ‘60/’70 af van het 
landschap. 

 Crataegussen in Graaf Florisstraat staan op 
ongeschikte plaatsen met te weinig ondergrondse 
ruimte. 

 

6.9.2  Gewenste bomenstructuur 

In de bebouwde kom van Everdingen wordt door middel van lijnvormige elementen een groene structuur 

aangebracht. Het gaat om leilinden in verharding of grind langs de Graaf Huibertlaan en laanbeplanting in 

cultuurlijke sfeer langs de Graaf Florisstraat en een deel van de Prins Bernhardstraat. Op enkele plaatsen 

worden deze lanen geaccentueerd door groene ruimten in cultuurlijke sfeer, waar ook ruimte is voor 

parkeren. Afbeelding 12 is een uitwerking van de laanbeplanting in de Graaf Florisstraat. Bomen van de 

2de grootte staan in brede groenstroken. Door de bomen te laten wisselen van wegzijde ontstaat een 

verkeersremmende maatregel. Het trottoir wordt beperkt tot één kant van de weg, zodat er ruimte is voor 

langsparkeren. De afbeelding betreft een wensbeeld en is geen doel op zichzelf. Dit kan alleen 

gerealiseerd worden bij een eventuele herinrichting van de straat, waarbij rekening wordt gehouden met 

allerlei cultuur- en civieltechnische aspecten. 

 

 

Afbeelding 12: huidige situatie Graaf Florisstraat  wensbeeld 

 

Tussen de Graaf Huibertlaan en de Oranjestraat zijn in de huidige situatie twee kleine plantsoenen in 

cultuurlijke sfeer waar ook geparkeerd wordt. Deze plantsoenen dienen ingericht te worden met middelen 

uit de landschappelijke sfeer, zodat het dorpse karakter van Everdingen meer tot uiting komt. Gedacht kan 

worden aan fruitbomen, gras en meidoornhagen. Als entree tot het dorp is langs de Graaf Huibertlaan een 

solitaire boom van de 1ste grootte geplaatst. 
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Langs de buitenkant van Everdingen, aan de zuid- en oostkant, is een doorlopende landschappelijke zone 

ontworpen. In het noorden van Everdingen loopt deze door in een aantal aan elkaar gekoppelde 

bestaande groengebiedjes. Hiermee is de voorwaarde gecreëerd voor en wandel- en fietsroute vanwaar 

het omliggende landschap optimaal beleefd kan worden. 

 

6.9.3  Beheer 

Er zijn weinig grote bomen in Everdingen. De bomen die er zijn, zijn vaak 2de/3de grootte en hebben te 

weinig ondergrondse ruimte. De bomen langs de Graaf Florisstraat drukken op meerdere plaatsen de 

verharding op en groeien in het riool. De bomen langs het Lijne Pad en de Oranjestraat hebben een 

achterstand met opkronen. De prunussen langs de Prins Johan Frisostraat groeien slecht en geven 

overlast aan het verkeer. Ze staan in de verharding met een kleine boomspiegel. De beuken bij de kerk, 

langs de dijk, staan in verharding in kleine spiegels. Waarschijnlijk is de verharding van recente datum. 

Onderzoek is nodig naar de betekenis van één en ander voor de vitaliteit van de beuken. 

 

Bij bomen in gras is veel maaischade. Hardere randvoorwaarden voor maaibeheer dienen gehanteerd te 

worden; er mag niet gemaaid worden binnen een straal van 0,50 m van de stamvoet. Het beheer moet 

gericht worden op het beter op elkaar afstemmen van boomsoorten en onder- en bovengrondse 

groeiruimte. Hierbij dienen de aangegeven structuren leidend te zijn. 

 

6.10  Hagestein 

6.10.1  Inrichting 

De kern Hagestein ligt, net als Everdingen, op een oude stroomrug. Opvallend in de kern is de 

beslotenheid. Bijvoorbeeld door de meidoornhagen langs de Achterweg. De bebouwing is oorspronkelijk 

begonnen langs de Dorpsstraat, Hoevenweg en Lange Dreef. De Dorpsstraat wordt gekenmerkt door de 

leilinden, die op veel plaatsen staan. De Lange Dreef en Hoevenweg hebben geen doorgaande 

bomenstructuur; alleen vier grote platanen langs de Hoevenweg geven een accent. 

 

Na de Tweede Wereldoorlog heeft Hagestein zich uitgebreid vanaf de Dorpsstraat in zuidelijke richting. In 

de jaren ‘50/’60 zijn veel eenvoudige twee-onder-een-kap woningen en rijenwoningen gebouwd, 

voornamelijk langs de Biezenweg, Achterweg, Stuwstraat, Gasperdenstraat en Vosstraat. Alleen de 

Stuwstraat heeft op een paar plaatsen straatbomen. Opvallend is verder de beplanting met linden van het 

punt van samenkomst van de Biezenweg, Achterweg, Hooglandseweg en Breede Sticht. Vanaf de jaren 

‘70/’80 zijn Kerkeland, Veldoven, een deel van Het Laantje en de Vogelenzangseweg bebouwd. Hier gaat 

het om twee-onder-een-kap woningen en rijenwoningen in een rechthoekige structuur. Alleen langs de 

Vogelenzangseweg staan vrijstaande huizen. Langs de Vogelenzangseweg staat een dubbele rij essen, 

vrij dicht langs de bebouwing. De nieuwste uitbreiding dateert vanaf de jaren ‘90 tot nu. Het gaat om een 

deel van het Laantje en de Maatgraaf. Hier staan vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen. Het 

openbaar groen wordt voornamelijk gevormd door de natuurlijk begroeide oeverranden, met knotwilgen en 

eromheen kastanjes. Verder is de Maatgraaf gegroepeerd rond een groot speelveld. 

 

Sterke kanten bomenstructuur Zwakke kanten bomenstructuur 

 Leilinden in Dorpsstraat. 
 Linden rond kruising Biezenweg/Achterweg. 
 Kastanjes en knotwilgen rond water in nieuwe 

uitbreiding van het Laantje. 
 Vier grote platanen bij Hoevenweg. 

 Dubbele rij essen langs Vogelenzangseweg staat te 
dicht bij woningen. 



 DHV B.V. 

 
Gemeente Vianen/Bomenbeleidsplan september 2009 versie 2.1 
- - 48 - 

 

6.10.2  Gewenste bomenstructuur 

De hoofdstructuur van Hagestein wordt gevormd door laanbeplantingen langs enkele wegen. Het betreft 

leilinden in verharding of grind langs de Dorpsstraat waardoor de historische sfeer geaccentueerd wordt. 

Verder meerdere laanbeplantingen in landschappelijke sfeer. De laanbeplanting langs de 

Vogelenzangseweg is naar het zuiden doorgetrokken buiten de bebouwde kom, zodat een verbinding met 

het omliggende landschap gemaakt wordt. In samenhang met de geplande uitbreiding van bedrijventerrein 

Gaasperwaard zullen ook de Lange Dreef, Hooglandseweg, een deel van de Biezenweg en de Breede 

Sticht als landschappelijke lanen ontwikkeld worden. 

 

Als entrees tot het dorp komt op 2 plaatsen een solitaire boom of een boomgroep. Dit dienen markante 

herkenningspunten van Hagestein te worden; dus karakteristieke bomen van de 1ste grootte met 

voldoende boven- en ondergrondse ruimte. 

 

Om de nieuwere wijkdelen, daterend vanaf de tweede helft van de vorige eeuw, is een landschappelijke 

zone gecreëerd. Gecombineerd met een langzaam verkeerroute is hier optimaal contact met het 

omliggende landschap. 

 

6.10.3  Beheer 

In het algemeen is het beheer van Hagestein op peil. Wel hebben een aantal bomen een achterstand met 

opkronen. Dit geldt voor de bomen langs de Achterweg, Hoevenweg en Vogelenzangseweg.  
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Van de bestaande essen langs de Vogelenzangseweg dient de rij die het dichtst bij de huizen staat, 

gekapt te worden; de afstand van stam tot gevel is circa 6 meter. De tweede rij wordt om en om gedund, 

zodat de bomen meer ruimte hebben om uit te groeien. 

 

Bij bomen in gras is veel maaischade. Hardere randvoorwaarden voor maaibeheer dienen gehanteerd te 

worden; er mag niet gemaaid worden binnen een straal van 0,50 m van de stamvoet. 

 

6.11  Samenvatting van de aanbevelingen  

 Ontwikkelen van de bomenstructuur in relatie tot het groen en het landschap. 

 Creatief omgaan met de druk op de openbare ruimte en voldoende belang hechten aan de plaats van 

bomen in de openbare ruimte. Bomen bij voorkeur toepassen op locaties waar boven- en ondergronds 

voldoende ruimte beschikbaar is.  

 Boomsoorten en groeiruimte (boven- en ondergronds) op elkaar afstemmen.  

 Groeiplaatsverbetering toepassen indien nodig voor de toekomstbomen. 

 Afstemming maken tussen de grijze en groene delen van de openbare ruimte om de toekomstbomen 

zowel onder- als bovengronds te sparen.  

 Verbeteren van de relatie tussen:  

o Landschap en wijken/kernen; 

o Recreatiefunctie en bomenstructuur; 

o Verkeersmaatregelen en beplanting. 
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7  ORGANISATIE 

Het beheer en de ontwikkeling van bomen in Vianen is binnen de gemeentelijke organisatie van de 

Gemeente Vianen verdeeld over:  

 

 De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) 

 De afdeling Stadswerf 

 

7.1  Ontwerp/voorbereiding 

Het beleidsdeel is geclusterd bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR), ook de beheervoorbereiding 

is in handen is van deze afdeling. Binnen de taken van BOR valt het creëren van ruimte voor bomen, op 

die locaties waarvan het beleid het belang hiervan aangeeft. Zonder het voorliggende bomenbeleidsplan 

leidde dit regelmatig tot verschil van inzicht ten opzichte van de andere functies in de openbare ruimte.  

Een verankering van het bomenbeleid hierin, moet een gerichte opbouw van een duurzaam boombestand 

bieden.  

 

In de organisatie moet de uitwisseling van kennis en planvorming voldoende zijn verankerd. Zo is ook de 

ligging van het leidingentracé van belang voor de locatie waar bomen nog voldoende ruimte kunnen 

krijgen en is de terreinhoogte van invloed op de toekomstige kwaliteit van bestaande bomen. De 

beleidsmedewerker voor bomen moet voldoende én in een vroeg stadium bij de planvorming worden 

betrokken om een goed advies voor bomen te kunnen geven.  
 
7.2  Uitvoering nieuwe werken 

Voor de (her)inrichtingsplannen is de afdeling BOR verantwoordelijk.  De  realisatie is gericht op een 

goede groeiplaatsverbetering en een juiste aanplant.  

 

Hulpmiddelen zijn:  

 Opnemen van voorwaarden voor werken rond bomen in bestekken. 

 Met regelmaat de (onder)aannemer controleren op het naleven van de richtlijnen gesteld in het bestek 

(ook verkeerskundige werken, wegen, riolering en nutsbedrijven). 

 Gebruik van waardebepaling bomen volgens de nieuwe methode van de NVTB. 

 Onder de kroon van een bestaande boom mag geen werk of opslag plaatsvinden. 

 Indien nodig bomen laten beoordelen door een boomdeskundige. Aan de hand van de beoordeling 

bepalen of de bomen blijven of wijken voor de geplande werkzaamheden. Extra budget in de 

uitvoering kan gewenst zijn.  

 

7.3 Beheer 

De beheerders zijn geschoold en ervaren in het reguliere beheer van de bomen. Zij zijn in staat om op 

basis van voldoende budget de toekomstbomen in stand te houden. Door een selectie van de bomen op 

basis van dit bomenbeleidsplan zullen alleen de echt gewenste toekomstbomen overblijven in Vianen. 

Daaraan is tijdig en goed beheer nodig voor een duurzame ontwikkeling. Het team uitvoering van Vianen 

is redelijk tot goed geschoold en ervaren. Op enkele locaties is een achterstand in het onderhoud 

ontstaan, maar de meeste problemen doen zich voor bij de onmogelijke aanplant, bijvoorbeeld bomen 

tegen de gevels, te geringe onderlinge afstand en bomen in verharding. Door het ontbreken van 

bomenbeleid is er momenteel geen budget voor ingrijpend onderhoud beschikbaar.  
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De boombeheerder (voorbereider) dient tijdig betrokken te zijn in het planproces voor nieuwe aanleg voor 

het aanwijzen van locaties voor probleemloos beheer. Voorkomen dient te worden dat bomen / groen als 

restpost wordt beschouwd. Dat bespaart op lange termijn namelijk veel beheerkosten. Het 

kwaliteitshandboek moet hiervoor voldoende basis bieden. 

 

Om voldoende inzicht te verkrijgen in het beheer van de gemeentelijke bomen is een goede inventarisatie 

noodzakelijk, deze is recentelijk uitgevoerd. Op basis van de inventarisatie kan voldaan worden aan de 

zorgplicht die de gemeente heeft te vervullen.  

 

Voor de eenmalige werkzaamheden, zoals opgenomen in dit plan, zal per fase werkvoorbereiding moeten 

plaatsvinden. Grotendeels zal dit door externen worden voorbereid. De gemeentelijk ambtenaar moet, als 

gevolg van de eenmalige werkzaamheden, wel rekening houden met een extra inspanning van 200 uur 

per jaar voor de eenmalige taken, zoals controle van aanlegbestekken e.d. 
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8  COMMUNICATIE 

Bomen zijn de meest duurzame elementen van de openbare ruimte en maken deel uit van ieders directe 

leefomgeving. Daardoor hebben ze een grote emotionele waarde. Vaak in positieve zin, maar ook 

regelmatig in de zin van overlast. Het bomenbeleidsplan dient er onder meer voor op de juiste wijze uitleg 

te kunnen geven over het nut en de noodzaak van bomen. Communicatie over dit plan en de uitvoering 

daarvan naar de burgers, is dan ook van groot belang. 
 

 

8.1  Procedure 

Het voorliggende bomenbeleidsplan vormt het kader voor de nadere ontwikkeling van de bomenstructuur 

in Vianen. Middels de klankbordgroep waarin verschillende partijen vertegenwoordigd tijdens het opstellen 

van het plan. Het plan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen en is tijdens een 

informatiebijeenkomst toegelicht. De reacties die daarbij verzameld zijn, worden meegenomen bij de 

besluitvorming door de gemeenteraad. Daarnaast heeft een groep van ruim 20 belangstellenden de 

situatie ter plekke kunnen bekijken tijdens een fietstocht langs een aantal locaties die in dit plan benoemd 

worden.  

 

 

8.2  Uitvoering 

Voor verbetering van het bomenbestand zijn soms (ingrijpende) maatregelen nodig. Het is dan ook van 

belang dat bij het opstellen van de uitvoeringsplannen burgers en belanghebbenden, waar mogelijk, 

betrokken worden. Daarnaast moeten zij geïnformeerd worden over het nut en de noodzaak van de te 

nemen maatregelen.  

  

Herinrichting 
Bij omvangrijke herinrichting zullen bewoners actief benaderd worden om mee te denken over de invulling 

van de kaders van het bomenbeleidsplan. Wanneer er concept (herinrichtings-)plannen liggen worden zij 

geraadpleegd en kunnen zij advies geven. Zij zijn voor wat betreft het gebruik van de ruimte 

ervaringsdeskundige en kunnen op basis daarvan mogelijke problemen signaleren in de plannen. 

Daarnaast kan in zo’n gesprek ook gekeken worden naar de wensen van de bewoners met betrekking tot 

de inrichting. Via de verschillende media worden ook andere belanghebbenden uitgenodigd. 

 

 

Beheer en behoud 

Hieronder vallen maatregelen, als het snoeien, opkronen en dunnen van bomen en het verbeteren van de 

van de groeiplaats Wanneer het grootschalig dunnen betreft zullen bewoners uitgebreid geïnformeerd 

worden over het proces. Dit wordt bekend gemaakt worden via de reguliere kanalen (website, 

gemeentepagina of via een huis aan huis brief). Voor enkele wijken of  delen van wijken zullen meerdere 

maatregelen worden uitgevoerd en zal per deel een informatiebijeenkomst gehouden worden. 
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9  FINANCIËN 

Bomen duurzaam instandhouden vraagt jaarlijks eeninspanning. Indien door erfenissen uit het verleden de 

bomen niet voorzien zijn van een goede groeiplaats, is het mogelijk dat de kosten voor het onderhoud vele 

malen hoger uitvallen dan wanneer een boom op een goede standplaats staat. Belangrijk is dat gezonde 

bomen de minste verzorging nodig hebben en daardoor het goedkoopst zijn in beheer. Met dit 

bomenbeleidsplan wordt inzicht gegeven in de benodigde reguliere en eenmalige werken ten behoeve van 

een kwalitatief goed bomenbestand op de lange termijn. 

 

9.1  Benodigd jaarbudget 

In de gemeentebegroting is € 17.981,- opgenomen voor het beheer van de 10.500 bomen van Vianen. Dit 

bedrag is verdeeld in:  

 
 Uren beleidsmedewerker, 20 uur, € 1.202,- 
 Uren eigen dienst uitvoering, 304 uur, € 12.130,- 
 Aanschaf materialen 
 

Op basis van de normen voor het onderhoud aan bomen is een bedrag nodig van € 9,- per boom. Voor 

Vianen betekent dit in de huidige situatie dat op jaarbasis een bedrag van circa € 95.000,- nodig is voor 

het boombeheer. Het uitvoeren van het boombeheer kan grotendeels door de eigen dienst plaatsvinden, 

omdat de medewerkers goed zijn opgeleid. Voor de aanvulling van de eigen dienst, ter uitbreiding van 

capaciteit, kan gebruik worden gemaakt van boomspecialisten. 

 

Na het aanpassen van het bomenbestand zal het aantal bomen zijn gereduceerd, terwijl de kwaliteit ervan 

is verbetert. In de berekeningen voor eenmalige werken wordt rekening gehouden met een minimale 

stammenreductie van 10% van 10.500 = 1.050 stuks. Het jaarbedrag zal daarmee met € 9,- x 1.050 =       

€ 9.450,- worden gereduceerd.  

 

Tevens zal in de loop der tijd een werkplan voor bomen moeten worden ontwikkeld op basis van een 

goede nacalculatie voor de bomen van de Gemeente Vianen. Eigen normen zullen een specifiek Viaanse 

planning en een check bieden voor bovenstaande gegevens.  

 

9.2  Herinrichtingswerken 

De bomen van de Gemeente Vianen zullen op basis van het beleidsplan in de komende decennia worden 

omgevormd tot een robuuste groenstructuur voor de lange termijn. Om te komen tot die duurzame 

bomenstructuur zijn er vele maatregelen voor herinrichting en omvorming nodig. De maatregelen zullen 

deels worden aangepakt in combinatie met andere werkzaamheden in de openbare ruimte, deels als een 

op zichzelf staand groenproject.  

 

Doel van de maatregelen is het ontwikkelen van een groenbeeld, een kronen/bladerdak met een beperkt 

aantal stammen. De werkzaamheden moeten plaatsvinden in alle wijken en kernen. De voorbereiding, 

communicatie en uitvoering van het werk zijn veelomvattend. Voor het wijkgerichte deel van het werk is 

het voorstel een planperiode van tenminste 10 jaar.  
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Het verdient aanbeveling om tot een wijk- of kerngerichte aanpak over te gaan. Dit heeft als voordeel dat 

in één communicatieronde zowel het rooien als de nieuwe aanplant kunnen worden gerealiseerd. Dit 

maakt het makkelijk naar de bewoners toe. Ook vanuit de technische kant heeft deze aanpak de voorkeur. 

Het werken in een beperkt geografisch gebied maakt voorbereiding en uitvoering eenvoudiger dan in een 

verspreid gebied. Vooruitlopend op deze maatregelen kunnen de werkzaamheden voor dunnen en 

groeiplaatsverbetering plaatsvinden. 

 

Het werk per jaar bestaat uit de volgende taken:  

 Bepalen van de omvang van het werk (werkgrenzen en type werkzaamheden) 

 Bepalen van de relatie met andere werken, riool, wegen, verlichting etc.  

 Ontwerpen van de gewenste inrichting voor de wijk- of kern 

 Raming van de uitvoeringskosten 

 Afstemmen van werk met budget 

 Informatie aan de bewoners 

 Aanpassen ontwerp 

 Technische voorbereiding van het werk 

 Aanbesteding 

 Uitvoering en toezicht 

 

Bij de wijkgerichte aanpak is niet iedere wijk exact een jaar werk. De grote wijken zullen meer dan een jaar 

voor voorbereiding en uitvoer vragen, terwijl de kernen met meerdere tegelijk kunnen worden voorbereid. 

Het voorstel is om de werkzaamheden die vanuit het bomenbeleidsplan worden uitgezet zelfstandig te 

plannen in de onderstaande volgorde.  

 

1. Monnikenhof /Sportpark Blankensteijn 

2. Zederik/Hogeland/Blankenborch 

3. De Hagen 

4. Zijderveld 

5. Everdingen 

6. Hagestein 

7. Amaliastein 

8. Centrum 

9. Bedrijventerrein de Hagen/De Biezen 

 

In de definitieve planning wordt dusdanig geprioriteerd dat de ergste problemen eerst worden opgelost en 

nog te verplanten bomen worden verplaatst. Van de voorgestelde volgorde zal dan mogelijk worden 

afgeweken. Van de genoemde wijken zullen met name de woonstraten en de groenzones worden 

verbeterd. De hoofdstraten en wegen waarin een grotere herinrichting plaatsvindt, dienen te worden 

voorbereid in samenhang met andere projecten.  

 

Op de lange termijn zal herinrichting en nieuwe aanplant plaatsvinden, dit zal echter niet in één keer 

plaatsvinden, maar in kleine onderdelen in de vorm van projecten. Veel maatregelen kunnen uitgevoerd 

worden in combinatie met herinrichtingsprojecten of onderhoud aan wegen of riolen. 

 

De kosten van de herinrichtingen zullen waar mogelijk meegenomen worden met de afzonderlijke 

projecten. 

 

De herinrichtingen die alleen betrekking hebben op het groen zullen meegenomen worden in het 

beheerplan groen.    
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9.3 Kosten voor de voorbereiding en communicatie 

De kosten voor de voorbereiding zijn projectmatig in te plannen. Ze kunnen binnen de gemeentelijke 

organisatie worden voorbereid. Indien wordt overgegaan tot het uitbesteden van de voorbereiding, is een 

budget nodig voor het gehele traject van € 500.000,-. De kosten per project zijn afhankelijk van de omvang 

en de werkgrenzen van het traject, met een gemiddelde van € 50.000,-.  

 

Voor het berekenen van de kosten voor de communicatie zijn de volgende aannames gedaan: 

 Jaarlijks 1.000 brieven aan bewoners voor € 2,- per brief. Totaal € 2.000,-. 

 Jaarlijks houden van vijf informatieavonden inclusief de voorbereiding, uitnodiging en afronding. Per 

avond wordt gerekend met € 1.500,-. Totaal € 7.500,-. 

 

Op basis van bovengenoemde aannames zal voor de communicatie jaarlijks een bedrag van  

€ 9.500,- moeten worden gereserveerd. De looptijd van dit plan is tien jaar.  

 

Alle bedragen in het rapport zijn excl. BTW. 
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BIJLAGE 1 Leden werk- en klankbordgroep  

De gemeentelijke werkgroep uit 2004: 

 

Dhr. M.C. Vlaardingerbroek  - beleidsmedewerker groen 

Dhr. T.H. Van Breemen  - technisch medewerker groen 

Mevr. A. Wensink   - beleidsmedewerker ruimtelijke ordening 

Dhr. J. van Vliet   -  beleidsmedewerker wegbeheer 

Dhr. A. van Nieuwenhuijzen  - beleidsmedewerker verkeer 

Dhr. P.W. van der Woude  - beleid en beheer medewerker riolering 

Dhr. T. van Lith   - assistent chef stadswerf 

 

De klankbordgroep uit 2004:  

 

Dhr. de Kok    - wijk De Hagen 

Mevr. Buijs    - wijk De Hagen 

Dhr. van Embden   - wijk Monnikenhof 

Dhr. van Huijgevoort   - wijk Amaliastein 

Dhr. Bosman    - wijk Hogeland 

Dhr. Zevenbergen   - Vereniging Den Haneker 

Dhr. den Besten   - Natuur en Vogelwacht 

Dhr. Verwolf    - Waterschap Rivierenland 

Mevr. C. de Reus   - Todo, groenadvies, organisatie en management (thans DHV) 

Mevr. M.H. Stolk   - wethouder, Gemeente Vianen 

Dhr. M.C. Vlaardingerbroek  - beleidsmedewerker groen, Gemeente Vianen 

Dhr. T. van Lith   - assistent chef stadswerf, Gemeente Vianen 

Dhr. G.J. Vreeswijk   - chef afdeling beheer openbare ruimte, Gemeente Vianen 
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BIJLAGE 2 Kader 



2     Kader 

Het kader wordt bepaald door het vastgestelde beleid, beheerplannen en de wettelijke 
verplichtingen. Hieronder volgt een korte samenvatting van het vastgestelde beleid van de 
gemeente Vianen en het beheer, tevens is de relevante wetgeving voor boombeheer 
opgenomen. 

In cursief is onde rde samenvatting de relatie met dit bomenplan weergegeven.  

2.1     Vastgesteld beleid 

2.1.1 Landschapsplan Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (1998) 

Het landschapsplan is een uitwerking van het provinciale en landelijke beleid naar concrete 
voorstellen voor het gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het plan is opgesteld in 1998 en 
ondertekend door middel van een convenant tussen alle gemeenten van de Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden. 
Met het landschapsplan Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een profielschets gemaakt van de 
streek waarin het gewenste beeld beschreven staat. De streek wordt benoemd als een 
historisch, gaaf landschap, waarin de ontginningsgeschiedenis goed te zien is. Deze 
ontginningsgeschiedenis, met het agrarische gebruik, bepaalt het beeld van de streek. Een 
sluipend verlies aan ruimtelijke kwaliteit moet door middel van dit plan een halt toegeroepen 
worden. Verder is als doel gesteld de agrarische betekenis te versterken, met daaraan 
gekoppeld de ruimtelijke functies: recreatie, natuur en landschap. 
Het plan heeft geresulteerd in de aanstelling van een landschapscoördinator. Zijn taak is het 
opstarten en coördineren van de in het landschapsplan genoemde projecten en het verzamelen 
van subsidies en mankracht. 
In het rapport worden een aantal beleidslijnen gesteld. Deze hebben betrekking op het 
versterken van het contrast tussen het landelijke en stedelijke, de verweving van landbouw en 
natuur en het ontwikkelen van de Provinciale Ecologische Hoofd Structuur (PEHS). 

Enkele, relevante richtlijnen met betrekking tot het groen zijn: 
• Behouden en/of versterken van de cultuurhistorische, karakteristieke elementen (landschap, 

beplanting, bebouwing) 
• Ontwikkelen van extensieve routegebonden recreatie gericht op beleving van natuur en 

landschap 
Versterken van de visuele ruimtelijke betekenis van het water 
Versterken van de natuurwaarden 
Weren van storende elementen en gebiedsvreemde functies of deze goed inpassen 
Inspelen op de kenmerken van de plek bij de inrichting van het landschap 
Actief streven naar de versterking van natuurwaarden gekoppeld aan agrarisch gebruik 
Aanleggen van droge en natte verbindingszones door middel van natte graslanden, 
grienden, 
poelen, rietlanden, huftbosjes, erfbeplanting, eendenkooien e.d. 

De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage ten behoeve van de landschapscoördinator. Deze 
heeft een adviserende en coördinerende rol, met name buiten de bebouwde kom. De linken met 
de beplanting binnen de bebouwde kom kunnen gelegd worden. 

Voor het groenbeleid binnen de bebouwde kom zal een aansluiting op het landelijk gebied tot 
meerwaarde kunnen leiden. De projecten en voorstellen uit het landschapsplan leiden niet 
alleen tot een verbetering van het landschap, maar ook tot een verbetering van de woon- en 
leefomgeving. De landschapscoördinator kan worden ingezet voor informatie- of 
subsidieverstrekking. 



 

2.1.2 Beheervisie houtachtige vegetaties Hoogheemraadschap Alblasserwaard/Viifheerenlanden 

(2004) 

De beheervisie is opgesteld voor de periode van 2004-2014. 

Het behoud en de versterking van de verbindingszones uit de PEHS hebben prioriteit. In Vianen 
en omgeving ligt een as van de PEHS, zone 64 langs de Lek. De Lekdijk is hier een onderdeel 
van. Er is hier geen beplanting aanwezig of gewenst. 
Het hoogheemraadschap (tegenwoordig Waterschap Rivierenland) streeft ernaar een zoveel 
mogelijk natuurvriendelijk beheer uit te voeren. Bij de tracébepaling van kabels en leidingen 
wordt ernaar gestreefd de wortelzones van bomen niet te doorsnijden. 

In de Keur van het hoogheemraadschap is voor waterkeringen aangegeven, dat het verboden is 
om: 'houtgewas of enige andere beteling dan gras hierop te planten, te zaaien, te hebben ofte 
verwijderen'. Voor primaire en secundaire waterkeringen is beleid voor het aanbrengen van 
beplanting omschreven en vastgesteld. In hoofdlijnen zegt dit beleid, dat er onder voorwaarden 
afgeweken kan worden van het in de Keur beschreven verbod tot het hebben van beplanting op 
waterkeringen. 

Bij herplant van lijnvormige elementen, worden populier en wilg vervangen door duurzame 
boomsoorten, mits de groeiplaatsomstandigheden dit toelaten. Gekozen wordt hiermee voor 
een plantafstand hart op hart van 10-20 meter, gemiddeld 12-15 meter. Voor knotbomen geldt 
een minimale afstand van 4 meter. 
Voor wegen buiten de bebouwde kom wordt bij erftoegangswegen een obstakelvrije zone van 
1,5 meter nagestreefd en voor gebiedsontsluitingswegen minimaal 4,5 meter. 

Voor die delen van het gebied die in het bestemmingsplan zijn aangegeven als archeologisch 
waardevol gebied, landschapselement of waardevolle laanbeplanting, zijn vergunningen nodig 
voor aanleg en vellen van houtgewas. 

Voordat de beheervisie werd opgesteld, waren nog geen systematische boomcontroles 
uitgevoerd. In de beheervisie wordt geadviseerd een systeem om aan de zorgplicht te voldoen 
op te nemen. 

2.1.3 Groenstructuurplan (1996) 

De gemeente Vianen heeft naar aanleiding van vragen en knelpunten in het groenbeheer in 
1996 een groenstructuurplan laten opstellen. Met het groenstructuurplan wordt gestreefd naar 
het combineren van de architectonische en ecologische waarde van de openbare ruimte met de 
gebruikswaarde van de groenvoorziening. Vianen is ingedeeld in sferen en in elke sfeer is de 
eigen specifieke combinatie van kwaliteiten aangegeven met het gewenste groen. 

De sferen voor Vianen zelf zijn: 
• Stedelijke woonsfeer 
• Historische sfeer 
• Landschappelijke sfeer 

Voor de kernen Everdingen, Hagestein en Zijderveld zijn de sferen: 
• Stedelijke woonsfeer 
• Dorps-representatieve sfeer 
• Dorpse woonsfeer 
• Dorps-landschappelijke sfeer 

Van ieder van de sferen is de intentie beschreven door middel van kenmerken en richtlijnen 
voor ontwikkeling en inrichting. In navolging van het groenstructuurplan moeten de sferen nader 
worden uitgewerkt. 

Uit het groenstructuurplan volgt een advies voor het opwaarderen van het boombeheer. Een 
aantal projecten uit het groenstructuurplan is uitgevoerd. Het huidige groenstructuurplan moet 
herzien worden. 



Het groenstructuurplan vormt een uitgangspunt voor de sferen en geeft voor bomen een basis 
voor het ontwikkelen van de hoofd- en nevenstructuur. Deze structuren worden in dit 
bomenplan verder toegespitst. 

De thematische projecten in het groenstructuurplan bieden aanknopingspunten voor een 
stapsgewijze aanpak. Hieraan is nog geen invulling gegeven. Het groenstructuurplan geeft ook 
voor bomen een basis voor het ontwikkelen van de hoofdstructuur, deze kan nader worden 
gedetailleerd. De nevenstructuur is gekoppeld aan de sfeerbeelden, een nadere uitwerking 
daarvan is nodig. 

 
2.1.4 Ontwerp structuurvisie Vianen 2015 

De gemeenteraad heeft in 2002 besloten verder te groeien tot een gemeente van 21.000 
inwoners in 2015. Om deze groei in goede banen te leiden is de structuurvisie opgesteld. 
Uitgangspunt voor de structuurvisie is de bouw van 860 woningen van 2003 tot 2015. Hiervan 
worden 250 woningen gerealiseerd in 'pijplijnplannen'. Dat betekent dat in de structuurvisie is 
gezocht naar locaties voor de bouw van circa. 600 woningen. 
Gekozen is voor het maximaal inbreiden in de bestaande kernen. In de kern Vianen worden de 
locaties Hofplein (25 woningen) en 't Slijk (190 woningen) bebouwd. Daarnaast worden de 
pijplijnplannen Sluiseiland en Varkenswei geoptimaliseerd. Op Sluiseiland worden 160 
woningen gerealiseerd (in plaats van 100) en op Varkenswei 130 woningen (in plaats van 30). 
Daarnaast wordt Blankenborch meegerekend als pijplijnplan (120 woningen). In Hagestein 
wordt ruimte geboden aan 100 woningen, waarvan het grootste deel op De Eng wordt 
gerealiseerd. In Everdingen en Zijderveld komen respectievelijk 15 en 45 woningen. Verder 
wordt voorgesteld 65 woningen aan de plas Everstein te realiseren. Aan de oostkant van 
Vianen is voorzien in een nieuw bedrijventerrein, Gaasperwaard. 

De bestaande groenstructuren blijven behouden en worden versterkt. Aan de zuidwestzijde, in 
polder Bloemendaal, wordt een nieuwe groenstructuur aangelegd om de verkavelingsrichting te 
versterken en het gebied ten behoeve van waterberging en natuurontwikkeling duidelijk te 
begrenzen. Aan de oostzijde van Vianen wordt een nieuwe groenstructuur rond het 
bedrijventerrein Gaasperwaard aangelegd, zodat aan deze zijde een duidelijke begrenzing van 
Vianen wordt gerealiseerd. Met deze groenstructuur wordt tevens een groen/blauwe buffer 
tussen Hagestein en Gaasperwaard en polder Hoef en Haag gerealiseerd, zodat de identiteit 
van Hagestein behouden blijft. Bij de ontwikkeling van deze buffer wordt de mogelijkheid voor 
waterberging bekeken voor het gebied ten zuidoosten van het bedrijventerrein. In de 
uiterwaarden vindt tussen Buitenstad en de stuw Hagestein natuurontwikkeling plaats door 
meer ruimte te bieden aan de rivier. Ook zal er aandacht zijn voor de te realiseren ecologische 
verbindingszones. 

2.1.5 Bomenverordeninq Vianen (2005) 

In het kader van de kapvergunning Vianen 2000 werden elk jaar ongeveer 80 aanvragen voor 
kapvergunningen behandeld, waarvoor 200 uur per jaar voor de ambtenaar werd gereserveerd. 
Om de waardevolle en beeldbepalende bomen veilig te stellen en personele inzet te beperken 
is de Bomenverordening Vianen 2005 opgesteld. 

De bomenverordening regelt de bescherming van de waardevolle particuliere bomen, terwijl de 
minder waardevolle vrij zijn van een plicht tot aanvraag kapvergunning. Een lijst met 
beschermenswaardige bomen is onderdeel van de verordening. De lijst zal regelmatig worden 
geactualiseerd. De werkelijk waardevolle bomen genieten betere bescherming door een verbod 
op kappen én door het middels subsidie stimuleren van een goed beheer. 

De kapvergunning blijft van kracht voor de gemeentelijke bomen. Hierdoor blijven bewoners de 
mogelijkheid houden invloed uit te oefenen op het kapbeleid van de gemeente. In dit 
bomenplan wordt de waarde van de gemeentelijke bomen en de bomenstructuur in relatie tot de 
functie en duurzaamheid aangegeven. 



2.1.6 Verkeersveiligheidsplan 

Het verkeersveiligheidsplan is een plan waarin de problemen in de verkeerssituatie van Vianen 
en het voornemen 'Duurzaam veilig' als kader dienen. Het plan is een beleidsstuk waarin de 
koers en kaders voor het ideale verkeersveiligheidsbeleid zijn vastgelegd. Het plan biedt 
daarmee een basis voor afstemming met het regionale, provinciale en rijksbeleid. 
In de tweede plaats is het plan een basis voor uitwerking van de verschillende facetplannen, 
waarbij de uitwerking van goede netwerken voor de fietser/voetganger, voor de auto en voor het 
openbaar vervoer aan bod komt. 
Naast een beleidskader is het uitvoeringsprogramma een belangrijk onderdeel van het plan. 
Belangrijke maatregelen betreffen de invoering van de verblijfsgebieden (30 km/uur zones) en 
de aanpak van zowel objectieve 'black spots' (=locaties met de meeste ongevallen) als 
subjectieve verkeersonveilige locaties. 



De structuur voor groen is binnen en buiten de bebouwde kom vaak gekoppeld aan de 
wegenstructuur. Een herziening van de categorisering van de wegen kan aanleiding zijn om de 
bomenstructuur anders in te vullen. Bij zich voordoende wegaanpassingen, bijvoorbeeld voor 
30 km/uur zones is een integrale oplossing mogelijk waarbij bomen en groen een deel van de 
oplossing zijn. De bomenstructuur zal ondersteunend zijn aan de herkenbaarheid van de 
verkeersstructuur. In het bijzonder de recreatieve fiets- en wandelpaden bieden de gelegenheid 
het landschap de woonomgeving 'binnen te halen, waardoor de recreant zich in de leef- en 
woonomgeving 'buiten' kan wanen. Het landelijke beleid 'Mensen voorde natuur, natuur voor 
de mensen'kan daarmee worden uitgewerkt. 

2.2     Beheer 

2.2.1 Afkoppelkansenkaart (2003) 

In het kader van duurzaam waterbeheer heeft de gemeente Vianen onder meer onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden voor afkoppelen van hemelwater. Hiervoor is een 
afkoppelkansenstudie uitgevoerd waarin de mogelijkheden (kansen) van een alternatieve 
hemelwaterverwerking zijn bestudeerd. 
De afkoppelkansenkaart maakt inzichtelijk, dat de kansen voor infiltratie van hemelwater binnen 
de gemeente Vianen niet of zeer beperkt aanwezig zijn. Wel is op veel locaties direct 
afkoppelen naar oppervlaktewater mogelijk. 

De relatie tot bomen moet vooral gezien worden in de boomsoorten en de landschappelijke 
inpassing van de waterrijke gebieden. 

2.2.2 Gemeentelijk rioleringsplan (2005) 

Zoals iedere gemeente heeft ook de gemeente Vianen een gemeentelijk rioleringsplan. De 
meeste riolering is van 1960 en latere datum. Een gemiddeld riool gaat 50 tot 60 jaar mee, 
waardoor in de komende 10 jaren nog geen intensieve vervanging van riolering te verwachten 
is. De riolering is in een aantal gevallen, maar in het bijzonder voor Monnikenhof, slecht door 
extreme ingroei van wortels in het stelsel. Daaruit kunnen in de komende jaren werkzaamheden 
ontstaan. In 2005 wordt een planning van de werkzaamheden opgesteld voor de vervanging 
en/of renovatie van de riolering in de periode 2005-2010. 

Een richtlijn voor aanplant van bomen ten opzichte van riolering is niet opgesteld. Bomen 
kunnen door wortelingroei veel overlast veroorzaken aan het riool, anderzijds kunnen 
werkzaamheden aan het riool schade veroorzaken aan bomen. Gezamenlijke planvorming is 
noodzakelijk, waarbij in de beperkte openbare ruimte gezocht moet worden naar aanvaardbare 
compromissen. 

2.2.3 Bagqerplan bebouwd gebied gemeente Vianen (2001) 

Het baggerplan beschrijft de te baggeren watergangen, de hoeveelheden en de kwaliteit van de 
aanwezige bagger en een uitwerking van de voorgestelde baggercyclus. Tevens zijn de 
technische, de organisatorische en de financiële aspecten van het baggeren hierin vastgelegd. 

2.2.4 Wegbeheer 

Voor het wegbeheer is een planmatige aanpak ingevoerd. Op basis van inspectie van wegen 
wordt de vlakheid, bruikbaarheid en de duurzaamheid van de wegen en verhardingen 
geïnventariseerd. Uit de jaarlijkse inspectie wordt een lijst voor groot onderhoud opgesteld. De 
werken omvatten het repareren van asfaltverharding en het herstraten van 
elementverhardingen. 

In het bijzonder voor Monnikenhof zijn opdrukkende boomwortels nogal eens aanleiding voor 
reparaties en groot onderhoud aan de wegen. Een bomenplan moet voorzien in soorten en 
standplaatsen die voorde wegbeheerder minder problemen opleveren, zonder geheel Vianen 
boomloos te maken. 
De ingrijpende reparaties aan asfalt en het herstraten van elementverharding geven bovendien 
de mogelijkheid tot andere inrichtingsaspecten. 
Grijs en groen vormen samen de inrichting van de openbare ruimte, vooral bij de uitvoering van 
het bomenplan zal samenwerking tussen 'groene' en 'grijze' ambtenaren nodig zijn. 



 
2.2.5 Beheersplan openbare verlichting (2000) 

Dit plan heeft als doel tot gestructureerd beheer en onderhoud van de openbare verlichting te 
komen. Het plan beschrijft de achtergronden, de huidige situatie en de gewenste situatie van de 
openbare verlichting voor de gemeente Vianen en haar kernen Everdingen, Hagestein en 
Zijderveld. 

Hierbij wordt inzicht gegeven in: De kwaliteit 
van de bestaande installatie 
De financiële consequenties voor instandhouding en verbetering van de installatie 
Het beperken van exploitatiekosten en energieverbruik Het verbeteren van de 
sociale en verkeersveiligheid 
De onderverdeling van te verlichten ruimte (wegen) met bijbehorende lichtniveaus en toe te 
passen materialen 

Als aandachtspunt wordt voor groen aangegeven, dat het van belang is de groenplannen en 
openbare verlichtingsplannen goed op elkaar af te stemmen op zowel de huidige als 
toekomstige sociale veiligheids- en verkeersveiligheidsaspecten. Aangegeven wordt hierbij, dat 
lichtmasten nooit achter een boom of bomenrij ten opzichte van verkeer moeten worden 
geplaatst en dat een minimale afstand tussen boom en lichtmast aangehouden moet worden 
die gelijk is aan de lichtpunthoogte van de lichtmast. 

2.2.6 Huidig boombeheer 

Het boombeheer valt onder de verantwoordelijkheid van de Onderafdeling stadswerf en behoort 
tot de taak van de voorlieden van de vijf wijken van de gemeente Vianen. Het werk bestaat uit 
regulier onderhoud zoals begeleidingssnoei, opkronen en inboet. Voor het beheer is ongeveer 
een manjaar opgenomen in de jaarbegroting. 

Aanpassingen en omvormingen vinden plaats in opdracht van de beleidsvoorbereiding met 
budget uit de nota Boombeheer. In de openbare ruimte van Vianen staan een groot aantal 
probleembomen. Daaraan wordt veel aandacht besteedt, terwijl structureel onderhoud voorde 
toekomstbomen te weinig aandacht krijgt. Sinds 2000 worden er op basis van nader onderzoek 
maatregelen genomen ten behoeve van de echte probleembomen. 

De volgende stap is dat er een totaalbeleid wordt opgesteld voor bomen, zodat met name de 
toekomstbomen bepaald worden en de aandacht zullen krijgen. 

De gemeente onderhoudt de bomen binnen de bebouwde kom, het Waterschap Rivierenland is 
eigenaar en beheerder van de bomen in het buitengebied. Het onderhoud ligt momenteel bij het 
Waterschap. Mogelijk zal in de toekomst overdracht van de eigendommen aan de gemeente 
plaatsvinden. 

Op termijn zal de visie uit dit bomenplan dienen als basis voor de overdracht van de bomen in 
het buitengebied aan de gemeente. 

2.2.7 Nota Boombeheer (1997) 

De strekking van de nota Boombeheer is de volgende: de gemeente Vianen wil een rijk 
bomenbestand in Vianen en in de kernen. Bomen in lanen en op pleinen, langs hoofdroutes en 
bomen in grotere plantsoenen vindt de gemeente zeer belangrijk. Bomen die dicht bij 
bebouwing en tuinen staan en niet tot voorgaande categorieën behoren, dienen, bij te 
verwachten schade, hinder of onvoldoende toekomstkansen, te verdwijnen. In overleg met en 
naar de wens van bewoners kunnen dergelijke bomen gespaard worden. Een 
uitzonderingspositie vormen wilgen en populieren die de gemeente Vianen uit oogpunt van 
hinder en gevarenpreventie niet altijd tot volle wasdom kan laten komen. 

In de nota Boombeheer uit 1997 wordt al omschreven, dat het gezien moet worden als een 
goed opgetuigd piepsysteem! Het beschikbaar hebben van geld voor het oplossen van zich 
voordoende problemen is daarmee het belangrijkste doel van de nota. Structureel beleid moet 
nog geformuleerd worden. De nota Boombeheer is een uitwerking van het Groenstructuurplan. 



 
2.3     Wettelijk kader 

2.3.1  Zorgplicht 

Om de veiligheid van de bewoners te garanderen hebben gemeenten een wettelijke zorgplicht. 
Deze geldt ook voor bomen. Bij een afstand van de boom tot een weg of obstakel van minder 
dan de kroonhoogte valt deze onder de zorgplicht. Onder obstakels worden onder andere 
gebouwen, verkeerslichten en wegbebakeningen verstaan. Voldoende zorgplicht bestaat uit: 
• Onderhoud van de boom 
• Regelmatige controle op uitwendig zichtbare gebreken (Visual Tree Assesment) 
• Naast de controle is het belangrijk een goede registratie bij te houden van de opmerkingen 

over de bomen, hiermee is aantoonbaar dat de controle is uitgevoerd. 

De wetgever vereist van de boomeigenaar dat de zorgplicht via een reproduceerbare en 
controleerbare systematiek wordt uitgevoerd. Registratie van de verzamelde gegevens is van 
groot belang. Er wordt niet geëist dat iedere boom veilig is. Kortom: voor de wetgever is de 
procedure voor het boombeheer van groot belang, niet zozeer de werkelijke kwaliteit. 
Inzichtelijk moet zijn welk toetsingscriterium wordt gehanteerd. Gesignaleerde problemen 
moeten wel binnen redelijke termijn verholpen worden. 

Huidige stand van zaken: 
Momenteel werkt de buitendienst aan het opzetten van een systeem. Scholing heeft 
plaatsgevonden, het systeem is in ontwikkeling met als doel een eenvoudige eenduidige 
registratie te ontwikkelen die ook dient als plannings- en controlelijst. 

In dit bomenplan is opgenomen welke methode wordt voorgestaan om te komen tot een goede 
invulling van de zorgplicht. Kennis, materiaal en verantwoordelijkheid hiervoor moeten 
inzichtelijk worden gemaakt. Tevens speelt de automatisering van het groenbeheer een 
essentiële rol. 
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BIJLAGE 3 Wijkindeling 
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BIJLAGE 4 Maatregelenschema 
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BIJLAGE 5 Bomenlijst 2e grootte  



Bomenlijst boomsoorten 2de grootte 

Bij het onderstaande schema moet als aandachtspunt worden meegenomen, dat de takken van 
zuilvormige bomen op oudere leeftijd vaak gaan hangen, takbreuk toeneemt, frequentie van 
onderhoud toeneemt en dergelijke. Voor het gebruik van bomen op parkeerplaatsen worden in 
onderstaande schema een aantal opties gegeven. Deze zijn aangeduid met een *. 

 

Boomsoort 2de grootte Cultuurlijk Landschappelijk Opmerkingen 

Acer campestre X X Bloeden bij snoei in winter
Acer campestre 'Elsrijk' X X Bloeden bij snoei in winter
Acer campestre 'Queen 
Elizabeth' 

X  Bloeden bij snoei in winter 

Acer campestre 'Red 
Shine' 

X  Bloeden bij snoei in winter 

Acer campestre 
'Zorgvlied' 

 X Bloeden bij snoei in winter 

Acer platanoides 
'Cleveland' * 

X  Bloeden bij snoei in winter 

Acer platanoides 
'Columnare' * 

X  Bloeden bij snoei in winter 

Acer platanoides 
'Olmsted' * 

X  Bloeden bij snoei in winter 

Acer x zoeschense 
'Annae' 

X  Bloeden bij snoei in winter 

AInus glutinosa 
'Laciniata' 

X X  

AInus 'Sipkes'  X 

Betula pendula 'Crispa' X X Bloeden bij snoei in winter
Betula pendula 
'Purpurea' 

X  Bloeden bij snoei in winter 

Carpinus betulus 'Frans 
Fontaine' * 

X  Bloeden bij snoei in winter 

Carpinus betulus 
'Purpurea' 

X  Bloeden bij snoei in winter 

Cercidiphyllum 
japonicum 

X   

Corylus colurna 'VDB 
Obelisk' 

X   

Crataegus chlorosarca X 

Fraxinus ornus 'Anita' X 

Fraxinus ornus 'Arie 
Peters' 

X X  

Fraxinus ornus 'Obelisk' X X 

Liquidambar styraciflua 
'Moraine' * 

X   

Liriodendron tulipifera 
'Fastigiatum' 

X   

Magnolia kobus X 

Parrotia persica 
'Vanessa' 

X   

Populus simonii 
'Fastigiata' 

 X  

Prunus avium 'Plena' X X Bij sterke snoei, gomziekte / 
Loodglans 

Prunus 'Mahogany 
Lustre' 

 X Bij sterke snoei, gomziekte / 
Loodglans 

Prunus padus 'Albertii' * X X Bij sterke snoei, gomziekte / 
Loodglans 

Prunus sargentii 
'Rancho' 

X  Bij sterke snoei, gomziekte / 
Loodglans 

  



Boomsoort 2de grootte Cultuurlijk Landschappelijk Opmerkingen 

Prunus x schmittii X  Bij sterke snoei, 
gomziekte / Loodglans 

Primus serrulata 
'Kanzan' 

X  Bij sterke snoei, 
gomziekte / Loodglans 

Prunus 'Spire' X X Bij sterke snoei, 
gomziekte / Loodglans 

Prunus subhertilla 
'Autumnalis Rosea' 

X X Bij sterke snoei, 
gomziekte / Loodglans 

Prunus 'Umemiko' X  Bij sterke snoei, 
gomziekte / Loodglans 

Pyrus calleryana X X Pas op voor perenroest 
Pyrus calleryana 
'Autumn Blaze' 

X  Pas op voor perenroest 

Pyrus calleryana 
'Capital' 

X  Pas op voor perenroest 

Pyrus calleryana 
'Chanticleer' * 

X  Pas op voor perenroest 

Pyrus calleryana 'Red 
Spire' 

X  Pas op voor perenroest 

Pyrus communis 'Beech 
Hill' * 

  Pas op voor perenroest 

Robinia pseudoacacia 
'Coluteoides' 

  Niet geschikt voor natte 
kleigrond, groeit te snel, 
krijgt takbreuk. 

Sorbus americana X 

Sorbus aria X X 

Sorbus aria 'Gigantea'  X 

Sorbus aria 'Magnifica' X 

Sorbus aria 'Majestica' X 

Sorbus x amoldiana 
'Golden Wonder' 

X   

Sorbus x amoldiana 
'Schouten' 

X   

Sorbus aucuparia 
'Edulis' 

X   

Sorbus aucuparia 
'Rossica Major' 

X   

Sorbus aucuparia 
'Sheerwater Seedling' 

X   

Sorbus aucuparia 
'Wettra' 

X X  

Sorbus commixta X 

Sorbus commixta 
'Belmonte' 

X   

Sorbus decora X X 

Sorbus hybrida 'Gibbsii' X 

Sorbus intermedia 
'Brouwers' * 

X   

Sorbus latifolia 
'Atrovirens' * 

X   

Sorbus latifolia 'Henk 
Vink' * 

X   

Sorbus x thuringiaca 
'Fastigiata' 

X   

Zelkova serrata 'Village 
Green' 

X   
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BIJLAGE 6 Protocol: Bomen en inrichting openbare ruimte 



 

 

mei 2005 31-05-05

groenadvies
organisatie
management

groenadvies
organisatie
management

Protocol bomen in openbare ruimte     

Datum:

Bomenplan Vianen

Postbus 103
4100 AC Culemborg
tel. (0345) 510910

Laatste 
wijziging:

Schaal: TodoTodo

Protocol bomen in openbare ruimte

Op tijd aan bomen denken!

• In een vroeg stadium.
• Bij alle plannen in de openbare ruimte.
• Boombeheerders betrekken bij de voorbereidingsfase.
• Bomen zijn niet voor de aankleding, maar structurering.

Richtlijnen

Bomen hebben nodig om te kunnen groeien:
• Water, zuurstof en voeding in de vorm van mineralen.
• Voldoende ondergrondse groeiruimte.
• Voldoende bovengrondse groeiruimte.
• Tijdig en goed boombeheer. 
• Bomen minimaal 1,5 meter uit verhandingsrand. 
• Standplaats in beplanting of gras, niet in verharding.
• Benodigde doorwortelbare ruimte 0,75 m3 per m2 kroonprojectie.

Sfeerbeelden

• Historische sfeer
 1ste grootte, plantafstand 8-10 m
 inheemse soorten

• Cultuurlijke sfeer
 1ste grootte, plantafstand 8-10 m
 2de grootte, plantafstand 5-8 m
 exotische soorten

• Landschappelijke sfeer
 1ste grootte, plantafstand 8-15 m
 inheemse, streekeigen soorten

In het bomenplan worden de sferen nader toegelicht.

Als te laat aan bomen wordt gedacht.....

Gevolgen van een verkeerde toepassing.....

Te dicht naast 
de gevel

Te kleine plantplaats Cultuurlijke soorten in land-
schappelijke omgeving

Uitvoering

• Geen werk uitvoeren onder bestaande boomkronen.
• Sluitende besteksvoorwaarden opnemen voor groeiplaats of bescherming  
  van bomen.

Groeiverschil door:
- Verdichte plantplaats  
- Gebrekkige ondergrondse   
  groeiruimte 

Opgedrukte verharding, door te 
weinig ruimte voor boomwortels

Voorbeeld wijkkaart met 
boomstructuur

Zwammen/rotting als gevolg van 
schades

Rood   =  historisch
Blauw  =  cultuurlijk
Groen  =  landschappelijk 

 

september 2009 31-05-05

Datum: Laatste 
wijziging:

Schaal:
  

september 2009 28-04-2005

Protocol bomen in openbare ruimte

Datum:

Bomenbeleidsplan Vianen

Laatste 
wijziging:
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