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Voorwoord
De Algemene Plaatselijke Verordening Bergeijk verwijst naar uitvoeringsregels.
De uitvoeringsregels zijn opgesteld ter ondersteuning van hoofdstuk 4: Bescherming van het
milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.
Afdeling 3: Het bewaren van houtopstanden.
Deze uitvoeringsregels worden bij verandering uitsluitend door het college behandeld.
Indien in deze uitvoeringsregels wordt verwezen naar een artikel wordt hier een artikel uit de
genoemde APV bedoeld.
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1.

Algemeen

1.1.
Begripsomschrijving
In deze uitvoeringsregels verstaat gemeente Bergeijk onder:
Boom:
Een houtachtig, overblijvend gewas, vitaal dan wel afgestorven, met een diameter van de
stam van minimaal 40 cm op 1.30 m hoogte (= 126 cm omtrek) boven het maaiveld. Ingeval
van bovengrondse meerstammigheid geldt de diameter van de dikste stam. Een uitzondering
op de diametergrens zijn bomen die vanwege hun geschiedenis, locatie of aanleiding een
bijzondere betekenis hebben;
Houtopstand:
Eén of meer bomen of boomvormers, of andere houtachtige gewassen, mogelijk onderdeel
uitmakend van een boomvlak of boomstructuur;
Boomvlak:
Begrensd gebied met houtopstanden die samen een functioneel geheel vormen;
Boomstructuur:
Lijnvormige beplanting van houtopstanden dat een functioneel geheel vormt;
Knotten/kandelaberen:
Het tot op de oude snoeiplaats verwijderen van uitgelopen takhout bij knotbomen,
gekandelaberde bomen of leibomen als periodiek noodzakelijk onderhoud;
Vellen:
Rooien; kappen; verplanten; het snoeien van meer dan 20 procent van de kroon of het
wortelgestel, met inbegrip van kandelaberen; het verrichten van handelingen, zowel bovenals ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging of ernstige ontsiering van de boom
ten gevolge kan hebben.
Bebouwde kom:
De bebouwde kom van de gemeente volgens de Wegenverkeerswet, gebied wat binnen de
komborden ligt.
Boomwaarde:
De financiële waarde van een boom zoals getaxeerd volgens de meest recente richtlijnen
van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB);
Bomen effect analyse:
Een standaard beoordeling van de gevolgen van voorgenomen bouw of aanleg voor een
boom, op basis van landelijke richtlijnen, en uitgevoerd door een European Tree Technician
of gelijkwaardig.
Waardevolle boom:
Boom die aan de hand van criteria op waardevolle bomenlijst is geplaatst;
Beschermde houtopstand:
Een houtopstand dat is vastgelegd op de lijst Waardevolle Bomen;
Dunning:
Een velling uitsluitend als verzorgingsmaatregel ter bevordering van de groei en
instandhouding van de overblijvende houtopstand;
Boswet:
De Boswet werd ingesteld om de Nederlandse bossen te beschermen. Doel van de wet is
voorkomen dat het bestaande bosareaal afneemt in oppervlakte. Met bosareaal worden die
bossen bedoeld die uit 10 are of meer bestaan of rijbeplantingen van ten minste 20 bomen
gelegen buiten bebouwde kom volgens artikel 1 lid 5 van de Boswet.
College: Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Bergeijk.
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1.2
Bergeijkse kaart
Het college heeft een Bergeijkse Kaart met beschermde houtopstanden vastgesteld. De
kaart met bijbehorend register wordt elke vijf jaar herzien.
Kaart
De kaart en het bijbehorend register bevatten een samenhangend geheel van de volgende
houtopstanden:
- Boomvlakken;
- Boomstructuren;
- Bomen uit het landelijk Register van Monumentale Bomen van de Bomenstichting en
lokale waardevolle bomen;
- Publieke houtopstanden.
De kaart bevat minimaal de volgende gegevens:
- Eenduidige, maatvaste inmeting van de beschermde houtopstand;
- Indeling naar categorieën beschermde houtopstand;
- Legenda met toelichting.
Register
Het bijbehorend register van beschermde houtopstand (A en B-status) bevat minimaal de
volgende gegevens: Motivering, soort boom/ bomen, standplaats, kadastrale gegevens,
eigendomsgegevens en foto’s.
De eigenaar van een beschermde houtopstand is verplicht het college onmiddellijk schriftelijk
mededeling te doen van:
- Eigendomsoverdracht van een beschermde houtopstand;
- Het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van een beschermde houtopstand, anders dan door
velling op grond van een verleende vergunning;
- De dreiging dat de beschermde houtopstand geheel of gedeeltelijk teniet kan gaan.
Bijdrageregeling
Burgemeester en wethouders stellen een bijdrageregeling vast voor een tegemoetkoming in
de kosten die noodzakelijk zijn voor het duurzaam in stand houden van een beschermde
houtopstand in privaat eigendom.
Vastgestelde regeling:
De regeling geldt voor eigenaren van een waardevolle houtopstand binnen en buiten de
bebouwde kom Wegenverkeerswet. Eigenaren kunnen een vergoeding ontvangen voor
boomveiligheidscontrole, werkzaamheden die voortkomen uit boomveiligheidscontrole,
groeiplaatsverbetering en/of boombeschermingsmiddelen.
Voorwaarden:
a. Per kalenderjaar is maximaal € 5.000,- beschikbaar en aanvragen worden
afgehandeld op volgorde van binnenkomst;
b. Waardevolle geregistreerde houtopstanden binnen de kom Wegenverkeerswet
hebben voorrang;
c. De vergoeding bedraagt maximaal 50% van de kosten met een maximum van
€ 500,d. De eigenaar van een waardevolle houtopstand kan niet meer dan één keer in de
5 jaar aanspraak maken op een vergoeding;
e. De eigenaar van een waardevolle houtopstand kan een alleen een vergoeding
krijgen indien werkzaamheden door een erkend bedrijf worden uitgevoerd.
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2.

Vergunning

2.1
Toetsingscriteria vergunning
1. Burgemeester en wethouders kunnen de vergunning weigeren, dan wel onder
voorschriften verlenen, indien:
a. De houtopstanden zijn opgenomen in de “Lijst waardevolle bomen gemeente
Bergeijk”;
b. De houtopstanden geplant zijn in het kader van de herplantplicht zoals genoemd in
2.3 “Herplant- / instandhoudingplicht”;
c. Het houtopstanden betreft in het buitengebied welke een stamdiameter heeft van 40
cm (stamomtrek 126 cm) of meer gemeten op 1,30 m hoogte boven maaiveld.
2. Burgemeester en wethouders kunnen in ieder geval de vergunning verlenen in het
belang van de verkeersveiligheid.
3. Een vergunning voor het vellen van een beschermde houtopstand wordt slechts bij hoge
uitzondering verleend, indien:
a. Een zwaarwegend maatschappelijk belang opweegt tegen duurzaam behoud van de
beschermde houtopstand.
b. Alternatieven uitputtend zijn onderzocht.
c. Naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer verantwoord is ter
voorkoming van letsel of schade;
d. De houtopstand wordt geveld volgens een door gemeente Bergeijk goedgekeurd
beheer-, onderhoud-, of (her)inrichtingsplan.
e. Er sprake is van schade en overlast.
(Criteria hiervoor zijn opgenomen in bijlage 2.1: ‘Schade en overlast’ van dit
document)
2.2
Bijzondere vergunningsvoorschriften
1. Aan een vergunning als bedoeld in artikel 4.12 (APV), eerste lid 2.1 ‘Toetsingscriteria
vergunningen’ en vierde lid kunnen door burgemeester en wethouders in het belang van
de bescherming en het behoud van houtopstanden voorschriften worden verbonden.
2. Tot deze voorschriften kan behoren het voorschrift:
a. Dat binnen een bepaalde termijn van de vergunning gebruik dient te worden
gemaakt;
Bepaald op 12 maanden na datum besluit.
b. Dat binnen een bepaalde termijn en in overeenstemming met de door het college te
geven aanwijzingen moet worden herplant;
-Termijn uitvoering herplant bepaald op binnen 6 maanden na vellen of rooien.
-Herplant bepaald op een boom of bomen met een individuele minimale stamomtrek
van 20-25 cm op borsthoogte. Binnen waardevolle vlakken herplant met minimaal
3-4 jarig bosplantsoenmaat.
c. Dat van de vergunning eerst gebruik kan worden gemaakt na kennisgeving van de
verlening daarvan in een van gemeentewege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of
huis-aan-huisblad. En voorts dat het besluit pas in werking treedt naar afloop van de
bezwaartermijn. Wanneer gedurende de bezwaartermijn bij de voorzieningenrechter
een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit in werking nadat
op dat verzoek afwijzend is beslist, dit verzoek niet-ontvankelijk is verklaard of dit
verzoek door de indiener ervan is ingetrokken;
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3.
4.

d. Tot het opvolgen van aanwijzingen tijdens het gebruik van de vergunning ter
bescherming van in en rond de houtopstand voorkomende flora en fauna.
Wordt een voorschrift zoals bedoeld in het tweede lid, onder b opgelegd, dan kan daarbij
tevens worden bepaald binnen welke termijn na de herplant en op welke wijze niet
geslaagde herplant moet worden vervangen.
Wordt een vergunning tot verplanting gegeven, dan kan aan de vergunning het
voorschrift worden verbonden, waarin wordt bepaald binnen welke termijn na de
verplanting en op welke wijze niet geslaagde verplanting moet worden vervangen.

2.3
Herplant- / instandhoudingplicht
1. Indien een houtopstand, waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze
uitvoeringsregels van toepassing is, zonder vergunning van burgemeester en
wethouders is geveld, anders dan bij de wijze van onderhoudswerkzaamheden, dan wel
op andere wijze teniet is gegaan, kan het college aan de eigenaar of zakelijk
gerechtigde van het perceel, waarop de houtopstand zich bevond, dan wel aan degene
die uit anderen hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting
opleggen te herplanten in overeenstemming met de door haar te geven aanwijzingen
binnen een door haar te stellen termijn. Leidend bij herplant is dat de diameter/omtrek
van meerdere bomen gelijk is aan de diameter/omtrek van de gevelde houtopstand.
2. Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kan daarbij tevens
worden bepaald binnen welke termijn na de herplant en op welke wijze niet geslaagde
beplanting moet worden vervangen.
3. Indien een houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is, in het
voortbestaan ernstig wordt bedreigd kan burgemeester en wethouders aan de eigenaar
of zakelijk gerechtigde van het perceel, waarop de houtopstand zich bevindt dan wel aan
degene die uit anderen hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is de
verplichting opleggen om:
a. In overeenstemming met de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te
stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen;
b. Een bomen effect analyse op te stellen en aan te bieden aan het college.
4. Degene aan wie de verplichting als bedoeld in het eerste, tweede en derde lid is
opgelegd, alsmede diens rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen.
2.4
Schadevergoeding
Het college beslist op een verzoek om schadevergoeding op grond van artikel 17 juncto
artikel 13, vierde lid, van de Boswet.
2.5
Afstand van de erfgrens
De afstand van de erfgrens als bedoeld in artikel 5:42 van het Burgerlijk Wetboek wordt
vastgesteld op 0,5 meter voor bomen en op nihil voor heggen en heesters
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3.

Beschermde houtopstanden

3.1
Lijst waardevolle bomen gemeente Bergeijk
1. Burgemeester en wethouders stellen in het belang van de bescherming van de voor
gemeente Bergeijk waardevolle houtopstanden een lijst vast met waardevolle bomen.
Opname op de lijst vindt plaats volgens de criteria genoemd in bijlage 2.2 “Criteria lijst
waardevolle bomen” van dit document;
De puntverdeling van deze criteria wordt genoemd in bijlage 2.3 “Waarderingssysteem
waardevolle bomen” van dit document.
2. De lijst, genoemd in het eerste lid, vermeldt de plaatselijke aanduiding met kaart, een
foto van de houtopstand en beschrijving ervan alsmede reden van opname op deze lijst;
3. Het college deelt het besluit over plaatsing op de in het eerste lid genoemde lijst
schriftelijk mede aan de eigenaar en andere zakelijk gerechtigden;
4. Van een besluit over plaatsing op de lijst wordt kennis gegeven in een van
gemeentewege uitgegeven blad of een dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad.
3.2
Adviezen en inspraak
1. Alvorens burgemeester en wethouders tot vaststelling of wijziging van de lijst als
bedoeld in 3.1 Lijst waardevolle bomen gemeente Bergeijk, eerste lid overgaat, wint zij
over haar voornemen advies in bij de gemeenteraad en bij instellingen die:
a. Bescherming van houtopstand tot hun statutaire doeleinden hebben;
b. In de gemeente op het gebied van natuur of houtopstand een breed maatschappelijk
draagvlak hebben.
2. Over het voornemen tot vaststelling van de lijst als bedoeld in 3.1 Lijst waardevolle
bomen gemeente Bergeijk, eerste lid wordt inspraak verleend op grond van de
gemeentelijke inspraakverordening als bedoeld in artikel 150 van de Gemeentewet.
3.3
Bescherming bomen
1. Het is verboden om beschermde houtopstanden, die openbaar eigendom zijn:
- Te beschadigen, te bekladden of te beplakken;
- Daar snoeiwerk aan te verrichten, behoudens door medewerkers van of namens de
gemeente ter uitoefening van de aan hen opgedragen boomverzorgende taak.
2. Het is verboden zonder toestemming van de rechthebbende één of meer voorwerpen in
of aan een beschermde houtopstand, die zichtbaar is vanaf de openbare weg of staande
op een openbaar toegankelijke plaats, aan te brengen of anderszins te bevestigen.
3. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet wanneer wordt gehandeld krachtens
wettelijk voorschrift.

Uitvoeringsregels
April 2015

8
Gemeente Bergeijk

3.4
Procedure bosvilla gebieden
1. Er wordt een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden verleend voor
houtopstanden die:
a. Binnen zes meter van de voorgevel en zijgevel van de woning staan;
b. Binnen vijftien meter van de achtergevel van de woning staan;
c. Binnen twee meter van de gevel van een bijgebouw, niet zijnde een tuinhuis of prieel,
staan;
d. Binnen twee meter van de waterkant van een zwembad staan;
e. Gedund worden voor behoud en/of ontwikkeling van het bos.
2. Indien de houtopstand als waardevol is aangemerkt zal de vergunning als bedoeld in
lid 1 worden behandeld gelijkwaardig aan de behandeling als die van een waardevolle
houtopstand.
3. Buiten de bebouwde kom gelegen houtopstanden worden aanvullend getoetst aan de
uitgangspunten van de Boswet.
4. Indien bestaande houtopstanden het (ver)plaatsen van een raster of poort belemmeren,
dient de bewoner het tracé van het raster op haar eigendom aan te passen. De
gemeente zal alleen bij hoge uitzondering meewerken aan een omgevingsvergunning
voor het vellen van houtopstanden van één of enkele bomen ten behoeve van het
(ver)plaatsen van een raster en/of poort.
5. Indien bestaande houtopstanden het wijzigen van een inrit belemmeren, zal de
gemeente alleen bij hoge uitzondering meewerken aan een omgevingsvergunning voor
het vellen van houtopstanden.
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4.

Straf- en slotbepalingen

4.1
Slotbepaling
Deze uitvoeringsregels kunnen worden aangehaald als: “Uitvoeringsregels behorende bij:
Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk
aanzien van de gemeente. Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden.”
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Bijlage 2.1:

Schade en overlast

In een aantal gevallen worden omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden
aangevraagd met als reden dat de te kappen bomen schade en/of overlast veroorzaken. Om
te oordelen of een dergelijke aanvraag gegrond is zijn hiervoor een aantal criteria opgesteld
welke gebruikt kunnen worden bij het toetsen van de kapaanvraag.
Schade (bovengronds en/of ondergronds)
Indien een boom bovengronds en/of ondergronds schade veroorzaakt zal in eerste instantie
met onderhoudsmaatregelen de oorzaak worden weggenomen. Blijkt echter dat de oorzaak
met onderhoudsmaatregelen niet te verhelpen/herstellen is of de kosten ervan onevenredig
hoog zijn, zal de boom geveld mogen worden. Voorwaarde is hierbij dat alle mogelijkheden
uitputtend zijn onderzocht.
Overlast
Een veel voorkomend verschijnsel is dat burgers, ondernemers en instanties klagen over
overlast van bomen. Er is behoefte aan een meer objectievere benadering en helderheid.
De volgende thema’s worden tot overlast gerekend:
- Wortelopdruk;
- Vogelpoep;
- Overhangende takken.
- Val van bloesem, bessen en blad;
- Vruchten;
- Stuifmeel;
- Pluisvorming;
- Insecten;
- Schaduw.
Bij overlast is de duur dat de overlast plaats vindt per thema van belang.
De duur van de overlast bedraagt per jaar:
- > 26 weken
3 punten
- 12 tot 26 weken
2 punten
- 5 tot 12 weken
1 punt
- < 5 weken
0 punten
De duur van de overlast per dag bedraagt:
- > 6 uur
3 punten
- 3 tot 6 uur
2 punten
- 1 tot 3 uur
1 punt
- < 1 uur
0 punten
Indien de boom zes punten scoort is er sprake van overlast. Overlast kan op een 2-tal
manieren worden opgeheven:
A
Maatregelen ondergronds en/of bovengronds;
B
Vellen boom.
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Bijlage 2.2:

Criteria lijst waardevolle bomen.

1. Bijzondere betekenis;
Naast de toepassing van streekeigen soorten hebben sommige bomen extra betekenis
vanwege het feit dat de vorm en soort boom van oudsher wordt toegepast in Bergeijk.
- geen bijzondere betekenis:
De boom heeft geen bijzondere betekenis voor de omgeving.
- streekeigen beplanting:
Boombeplanting die kenmerkend is voor de streek. Voor de gemeente Bergeijk zijn dit in
de gehele gemeente: beuken, lindes en eiken.
- bijzondere (cultuurhistorische) betekenis:
Bomen kunnen vanwege hun geschiedenis, locatie of aanleiding een bijzondere betekenis
hebben. Voorbeelden zijn grens- of markeringsbomen(op vroegere gemeentegrenzen) en
herdenkingsbomen(aangeplant bij een speciale/belangrijke gebeurtenis).
2. Boomsoort duurzaamheid;
Duurzame boomsoorten(als gewone beuk, eik, paardenkastanje en linde) krijgen een hogere
waardering dan niet duurzame boomsoorten(als populier, wilg, berk en sierkers). Een
duurzame boomsoort is herkenbaar aan zijn lange levensduur. Het zijn soorten die traag
groeien en daardoor pas over een lange termijn hun uiteindelijke, vaak kenmerkende vorm
krijgen. Doordat de bomen een dergelijk lange levensduur hebben zijn ze vaak bepalend
voor het beeld omdat ze al generaties lang in het straatbeeld aanwezig zijn.
3. Boomsoort grootte;
Bomen die vanwege hun grote afmeting uit kunnen groeien tot monumentale bomen worden
hoger beoordeeld dan kleinere bomen. Voor dit aspect worden 0(3e grootte) 3(normaal
groeiende soort 2e grootte) of 5 punten(1e grootte) toegerekend.
4. Dendrologische waarde;
Soorten die in Nederland zeer beperkt aanwezig zijn hebben vanwege hun zeldzaamheid
een extra betekenis. De aanduiding van zeldzaamheid in de Nederlandse Dendrologie is
hiervoor in eerste instantie bepalend. Daarnaast hebben soorten die voor de gemeente
Bergeijk zeldzaam zijn ook een belangrijke waarde en worden hierbij ook opgenomen.
5. Diameter gemeten op 1,30 meter hoogte boven maaiveld;
Door de diameter van de boom te meten is een inschatting van de leeftijd te maken. Daarbij
komt dat een dikkere boom vaak ook beeldbepalender is. Bij boomstructuren of
boomvlakken wordt uitgegaan van het gemiddelde.
6. Inheemse soort;
Een inheemse soort heeft de voorkeur, vanwege de bijdrage aan de cultuurhistorie en de
ecologische waarde. Vandaar dat inheemse soorten hoger worden gewaardeerd.
7. Leeftijd van een boom, boomstructuur of boomvlak is meer dan 50 jaar;
De leeftijd van een boom, boomstructuur of boomvlak speelt daadwerkelijk mee in de
waardering. Deze bomen zijn namelijk al hard op weg om monumenten te worden.
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8. Levensverwachting > 10 jaar;
Bomen hoeven alleen te worden beschermd indien zij een goede levensverwachting hebben.
Dit houdt in dat de boom in redelijke conditie is of in redelijke conditie is te brengen. Volledig
verval mag niet binnen tien jaar te verwachten zijn.
9. Snoei/ groeivorm;
Bomen met een bijzondere of fraaie groei- of snoeivorm worden hoger gewaardeerd. Daarbij
kan de extra waarde zijn gebaseerd op:
- slechte/geen bijzondere groeivorm:
De natuurlijke vorm en bijbehorende kroonomvang van de boom zijn in slechte staat,
(bijvoorbeeld bij het ontbreken van een deel van de kroon) of de kroonvorm is zeer
algemeen;
- een soorteigen habitus opgekroond:
De natuurlijke vorm en bijbehorende kroonomvang van de boom zijn aanwezig maar door
opkronen is geen goed beeld van de soorteigen habitus aanwezig;
- een soort eigen habitus:
De natuurlijke vorm en bijbehorende kroonomvang van de boom zijn aanwezig en
daardoor geeft de boom een goed beeld van de soorteigen habitus;
- bijzondere groeivorm;
De boom valt op door zijn aparte groeivorm (bijvoorbeeld treurvorm);
- bijzondere snoeivorm:
Bomen met een bijzondere snoeivorm hebben door hun vorm een extra waarde.
10. Ruimtelijke betekenis;
Individuele bomen kunnen sterk bijdragen aan de structuur van de openbare ruimte.
Doorslaggevende afwegingen hierbij zijn:
- niet zichtbaar vanaf de openbare weg;
Het behoud van waardevolle bomen is gericht op een instandhouding van de kwaliteit van
de openbare ruimte; bomen die niet vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dragen niet bij
aan deze kwaliteit.
- gedeeltelijk zichtbaar vanaf openbare weg;
Bomen die vanaf de openbare weg gedeeltelijk zichtbaar zijn dragen in beperkte mate bij
aan de kwaliteit van de openbare ruimte en verdienen daarom bescherming.
- gedeeltelijk zichtbaar vanaf openbare weg en ondersteunend bij de gemeentelijke
groenstructuur;
Bomen die vanaf de openbare weg gedeeltelijk zichtbaar zijn en daarnaast ook bijdragen
aan de gemeentelijke groenstructuur zijn van groot belang voor de kwaliteit van de
openbare ruimte en verdienen daarom extra bescherming.
- geheel zichtbaar vanaf de openbare weg;
Het behoud van waardevolle bomen is gericht op een instandhouding van de kwaliteit van
de openbare ruimte, bomen die geheel zichtbaar zijn vanaf de openbare weg dragen veel
bij aan deze kwaliteit.
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Bijlage 2.3:

Waarderingssysteem waardevolle bomen.

1.

Bijzondere betekenis
a. Geen bijzondere betekenis
b. Streekeigen beplanting
c. Bijzondere(cultuurhistorische) betekenis
2. Boomsoort duurzaamheid
a. De boom is snelgroeiend/ niet duurzaam
b. De boom is normaal groeiend
c. De boom is langzaam groeiend/ duurzaam
3. Boomsoort grootte
a. De boom is een boom van de 3e grootte
b. De boom is een boom van de 2e grootte
c. De boom is een boom van de 1e grootte
4. Dendrologische waarde
a. De boom is zeer algemeen
b. De boom is algemeen
c. De boom is zeldzaam
d. De boom is zeer zeldzaam
5. Diameter gemeten op 1,30 meter boven maaiveld.
a. < 40 centimeter
b. 40 – 60 centimeter
c. 60 – 80 centimeter
d. > 80 centimeter
6. Inheemse soort
7. Leeftijd > 50 jaar
8. Levensverwachting > 10 jaar
9. Snoei/ groeivorm
a. Slechte/geen bijzondere groeivorm
b. Soorteigen habitus opgekroond
c. Soorteigen habitus
d. Bijzondere groeivorm
e. Bijzondere snoeivorm
10. Zichtbaarheid vanaf de openbare weg
a. Niet zichtbaar vanaf openbare weg
b. Deels zichtbaar vanaf openbare weg
c. Deels zichtbaar vanaf openbare weg en maakt deel uit van de
Gemeentelijke groenstructuur
d. Geheel zichtbaar vanaf openbare weg.
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-Gewaardeerde bomen kunnen maximaal 50 punten behalen;
-Vanaf 32 punten wordt een boom als waardevol gezien en op de A- lijst “Waardevolle
bomen gemeente Bergeijk” geplaatst;
-Vanaf 28 punten wordt een boom als toekomstig waardevol gezien en op de B-lijst
“Waardevolle bomen gemeente Bergeijk” geplaatst.
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