
Veelgestelde vragen over snoei en kap van laanbomen in het buitengebied 

1. Waarom kapt de gemeente elk jaar 683 bomen? 

In het buitengebied van de gemeente Lochem staan maar liefst 55.000 bomen. Omdat dit bomen 
langs wegen zijn, kan er geen sprake zijn van een ‘natuurlijke’ dood. Dat zou te gevaarlijk zijn voor 
weggebruikers. Daarom kappen we bomen vlak voordat ze een risico vormen. Overigens zullen op 
zo’n groot aantal altijd bomen oud of ziek zijn of te dicht op elkaar staan. Ook kan het zijn dat er te 
weinig ruimte is voor nieuwe aanplant. Dan zit je al snel aan het aantal van 683 bomen. 

2. Hoe gaan jullie om met beeldbepalende bomen? 

12% van alle bomen (dat zijn er ruim 6.500) zien we als beeldbepalende bomen. Denk hierbij aan 
monumentale bomen of laanbomen op landgoederen. Deze bomen nemen een bijzondere plek in ons 
landschap in. We kappen ze echt alleen als ze een direct gevaar voor weggebruikers vormen. 

3. Wat betekenen de nummers die ik op bomen zie? 

Genummerde bomen moeten we kappen omdat ze ziek zijn en gevaar opleveren voor weggebruikers. 
Met het nummer staan de bomen in ons digitale systeem. Daarin staan alle gemeentelijke bomen met 
eigenschappen zoals soort, leeftijd, diameter, gebreken, beschadigingen en gps-coördinaten. 

4. En als er alleen een stip op staat? 

Als er alleen een stip op de bomen staat, betekent dat dat de boom onderzocht is en toch veilig 
genoeg is om voorlopig te blijven staan. 

5. Wie gaan de bomen kappen en snoeien? 

Deskundige aannemers voeren snoei en kap uit. Circulus-Berkel coördineert het werk en mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt doen het handmatige werk, zoals het opruimen van de takken, het 
herstellen van de berm en het vegen van de weg. 

6. Waarom herplanten jullie niet direct grote bomen? 

Geveerde spillen zijn jonge bomen van 2 tot 3 jaar oud. Die groeien snel en lopen weinig schade op 
van het planten. Omdat de gemeente graag wil samenwerken met de dorpsraden in de herplant, is 
ook gekozen voor geveerde spillen. Deze jonge bomen kunnen namelijk goed met de hand geplant 
worden. 

7. Wie voert herplant uit als inwoners niet meewerken? 

Als dorpsraden en inwoners niet willen of kunnen meehelpen bij het planten, dan vragen we ze om 
mee te denken over andere oplossingen. Daarmee kunnen ze hun verenigingskas vullen. Lukt ook dat 
niet, dan zou Circulus-Berkel het planten voor ons uit kunnen voeren. 

8. Waar kan ik me aanmelden als ik wil helpen? 

Wij hebben contact met de dorpsraden. Omdat we deze nog niet allemaal hebben gesproken kunt u 
het nu doen via onzebomen@lochem.nl. Wij spelen uw aanmelding dan door. 

9. Kan ik hout kopen voor mijn open haard? 

Nee dat kan helaas niet. We verkopen de stammen voor een zo hoog mogelijke prijs om daarmee 
snoei en herplant te betalen. 

10. Waarom blijven er soms kale stammen staan? 

Voordat een boom gekapt wordt, kijken we of er geen dieren wonen in holen of spleten. Als we het 

vermoeden hebben dat dit wel zo is, mogen we volgens de Wet de stammen niet weghalen.  

We zagen dan alleen de takken weg om het risico op vallende takken weg te nemen. Binnen enkele 

jaren worden deze stammen alsnog verwijderd omdat het hout dan vergaat en dieren zullen 

verhuizen. 


