Bomen kappen? Er zijn spelregels.
Wanneer u besluit een boom te kappen, staat u waarschijnlijk niet direct stil bij de wetten en
regels die gelden. U kunt niet zomaar aan de slag gaan. Soms heeft u toestemming nodig en
andere keren niet. Vergunning of niet, u moet altijd rekening houden met de Flora- en Faunawet.
Die regels zijn er om vogels te beschermen; zij broeden en bouwen hun nesten op allerlei plaatsen
en voor veel soorten zijn bomen onmisbaar.
Hieronder vindt u een overzicht met tips en adviezen zodat u vooraf weet wanneer en welke bomen
u kunt kappen.
Heb ik een kapvergunning nodig?
De ‘Bomenverordening Giessenlanden 2014’ is op 29 april 2014 in werking getreden en kunt u hier
lezen. U vindt hier de regels rondom kappen van bomen. Voor een aantal bomen bent u verplicht
een kapvergunning aan te vragen. Dit gaat om waardevolle bomen en boomstructuren in
Giessenlanden (‘Lijst Waardevolle Bomen Giessenlanden’).
Bomen die niet voorkomen op de ‘Lijst Waardevolle Bomen Giessenlanden’, mogen zonder
omgevingsvergunning worden gekapt. Wel is het altijd verstandig om buren te informeren over een
voorgenomen kap. Ook blijven de regels uit de Flora- en Faunawet van kracht, ongeacht de
vergunningsplicht.
Op deze kaart kunt u zien of uw boom op de ‘Lijst Waardevolle Bomen Giessenlanden’ staat.
Twijfelt u of een vergunning nodig is of heeft u vragen over de ‘Lijst Waardevolle Bomen
Giessenlanden’? Neem dan contact op met de gemeente Giessenlanden via (0183) 58 38 38.
Kappen en de Boswet
Ook bomen die onder de Boswet vallen mogen niet zomaar gekapt worden. Hiermee worden
bossen beschermd en zorgen we er samen voor dat wat bos is, bos blijft. Wilt u weten of u te
maken heeft met de Boswet of een ontheffing aanvragen? Kijk dan op www.minlnv.nl/loket.
Flora- en Faunawet
In Nederland zijn alle vogels, hun nesten en eieren beschermd (Flora- en Faunawet) daarom zijn er
zaken waar u rekening mee moet houden. Vanaf het tijdstip dat de ouders het nest bouwen tot het
moment dat de jongen het nest verlaten, zijn de vogels gevoelig voor verstoring door ingrijpende
werkzaamheden. Denk daarbij aan het kappen van bomen, het maaien van slootkanten of
renovatie van huizen. Tijdens werkzaamheden worden ze vaak ongemerkt en onbedoeld verstoord
met als gevolg dat ze definitief het nest verlaten en het broedsel mislukt.
Broedseizoen
Niet elke vogel broedt in de meimaand. Sommige vogelsoorten, zoals de blauwe reiger en de
bosuil, broeden al in februari en bepaalde (zang) vogels broeden nog in augustus. De meeste
vogels broeden echter tussen 15 maart en 15 juli. Moerasvogels en andere watervogels broeden
meestal tussen 1 april en 15 augustus. Plan verstorende werkzaamheden zoveel mogelijk tussen
half augustus en half februari! Dit is de minst kwetsbare periode voor broedvogels.
Let op! In de Flora- en Faunawet wordt geen datum genoemd voor het broedseizoen. Op het
moment dat beschermde inheemse broedvogels bezig zijn met hun broedproces, mogen er geen
verstorende werkzaamheden of activiteiten plaatsvinden, dus ongeacht de periode van het jaar.
Algemene tips
Een goede voorbereiding scheelt werk, tijd, overleg en problemen. Hieronder vindt u tips om de
werkzaamheden goed uit te kunnen voeren:

Zorg voor een goede inventarisatie van alle broedvogels. Maak eventueel gebruik van de
expertise van SOVON of een plaatselijke vogelwerkgroep;

Maak tijd om te communiceren over de werkzaamheden. Dit kan later veel problemen
voorkomen, zoals het moeten stilleggen van het werk of problemen met de buren;

Zorg voor maatwerk. Denk daarbij aan:
het achterwege laten van werkzaamheden in delen waar vogels broeden.

-

het toepassen van aangepaste methodes.
het veranderen van de volgorde van de werkzaamheden, waarbij de
verstorende werkzaamheden worden uitgesteld tot na de broedperiode.
pas het werk aan, mocht er onverwacht tijdens werkzaamheden een nest met
eieren of jongen ontdekt worden.
informeer op internet naar de exacte regels of schakel advies in wanneer u
twijfelt.

1e stap: weten wat kan en mag. Daarna pas de kap.

