
BOMENLIJST OP GROND VAN ARTIKEL 4:11 LID 1 ALGEMENE PLAATSELIJKE 
VERORDENING EPE 2008 
 
Buiten de komgrens van de Wet natuurbescherming 

- Houtwallen, houtsingels en hakhoutbosjes. 

- Houtopstanden op terreinen met een recreatieve bestemming. 

- Overige houtopstanden met een diameter > 20 cm en snelgroeiende soorten met een 
diameter >30 cm, gemeten op 1,30 m hoogte tenzij deze houtopstanden een zelfstandige 
eenheid vormen en een grotere oppervlakte beslaan dan 10 are (1.000 m²); of 

- Bomen die geplant zijn in het kader van een herplantplicht. 
 
Binnen de komgrens van de Wet natuurbescherming 

- Alle gemeentelijke bomen. 

- Bomen in bosrijke wijken. 

- Individuele monumentale, waardevolle en toekomstbomen, gemeentelijk en particulier. 

- Bomen die geplant zijn in het kader van een herplantplicht. 
 
Bijlagen: 

- lijst met monumentale en waardevolle bomen binnen de komgrens van de Wet 
natuurbescherming, 

- kaarten met de bomenstructuur en monumentale en waardevolle bomen in Epe, Vaassen, 
Emst en Oene en bosrijke wijken in Epe en Vaassen binnen de komgrens van de Wet 
natuurbescherming. 

 
 
Toelichting op de Bomenlijst op grond van artikel 4:11 lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening 
Epe 2008 
 
Bomenlijst buiten de komgrens van de Wet natuurbescherming 
Voor het gebied buiten de komgrens van de Wet natuurbescherming bestaat de Bomenlijst uit: 

- Houtwallen, houtsingels en hakhoutbosjes 
Houtwallen en -singels zijn lijnvormige beplantingen met bomen en/of struiken. Ze vormen vaak 
begrenzingen van percelen of zijn afscheidingen met een andere functie (bijvoorbeeld veekering). 
Houtwallen liggen vooral op hogere (zand-)gronden en houtsingels vooral in lagere gebieden, vaak 
parallel aan sloten. Houtwallen bestaan in de meeste gevallen al decennia lang en hebben een grote 
landschappelijke en cultuurhistorische waarde. 
Hakhoutbosjes zijn bosjes die regelmatig worden afgezet met van oudsher een functie als het leveren 
van hout voor afrasteringspalen, gereedschappen en brandstof. Bomen in deze bosjes halen vaak de 
diameter van 20 cm niet maar hebben veel waarde voor het landschap. Door plaatsing op de 
Bomenlijst is het kappen van een of meerdere bomen in een houtwal, houtsingel of hakhoutbosje 
vergunningplichtig, ongeacht de diametergrootte, en kan de gemeente toetsen of kap van individuele 
bomen geen afbreuk doet aan het voortbestaan van de houtwal. 

- Houtopstanden op terreinen met een recreatieve bestemming 
Houtopstanden op recreatieterreinen werden in het verleden beschermd in het bestemmingsplan. 
Daarnaast werd in de Wet op de Openluchtrecreatie een randbeplanting voorgeschreven. Dat is 
tegenwoordig niet meer het geval. 
Om de beplanting op de terreinen met een recreatieve bestemming te kunnen reguleren is het kappen 
van bomen op deze terreinen, ongeacht de diametergrootte, vergunningplichtig. Het gaat hier om 
terreinen met de bestemming 'Verblijfsrecreatieve doeleinden', 'Dagrecreatieve 
doeleinden' en terreinen met de bestemming 'Recreatiewoning'. 

- Overige houtopstanden met een diameter >20 cm en snelgroeiende soorten met een diameter 
>30 cm 

Bomen met een diameter >20 cm en snelgroeiende soorten met een diameter >30 cm, gemeten op 
1,30 meter hoogte, kunnen al een grote landschappelijke-, cultuurhistorische-, beeldbepalende- of 
natuurwaarde hebben. Bij deze categorie bomen is een afweging van de waarde tegen het belang van 
het kappen van de boom nodig. Bomen met een diameter tot en met 20 cm en snelgroeiende soorten 
met een diameter tot en met 30 cm, gemeten op 1,30 meter hoogte, kunnen vergunningsvrij worden 
gekapt. Onder snelgroeiende boomsoorten wordt verstaan: els, berk, populier, wilg, fijnspar en 
douglas. 



Alle bospercelen groter dan 10 are (1.000 m2) vallen onder de Wet natuurbescherming. Voor het 
vellen van deze beplantingen dient bij de provincie Gelderland een melding te worden ingediend van 
de voorgenomen velling. Voor deze bomen geldt geen vergunningplicht op grond van de APV.  

- Bomen die geplant zijn in het kader van een herplantplicht. 
Bomen die geplant zijn in het kader van een herplantplicht worden opgenomen in de Bomenlijst. Dit 
geldt voor herplant die wordt opgelegd na vaststelling van de Bomenlijst. 
 
Bomenlijst binnen de komgrens van de Wet natuurbescherming 

Voor het gebied binnen de komgrens van de Wet natuurbescherming bestaat de Bomenlijst uit: 

- Alle gemeentelijke bomen 

- Bomen in bosrijke wijken 
Voor wijken die zijn opgezet in voormalige bosgebieden is het boskarakter kenmerkend. Deze 
gebieden zijn daarom in het geheel vergunningplichtig. Daarmee kan getoetst worden of het 
boskarakter door eventuele kap in stand blijft. De wijken worden duidelijk begrensd en met 
straatnamen aangegeven. 

- Individuele bomen, gemeentelijk en particulier, die van grote waarde zijn, de monumentale, 
waardevolle en toekomstbomen. 
De bomen binnen de kom die zijn aangewezen als monumentale, waardevolle of toekomstboom 
worden opgenomen in de Bomenlijst. 

- Bomen die geplant zijn in het kader van een herplantplicht. 
Bomen die geplant zijn in het kader van een herplantplicht worden opgenomen in de Bomenlijst.  
Dit geldt voor herplant die wordt opgelegd na vaststelling van de Bomenlijst. 
 


