
Afstand tussen bomen onderling. 

Bij het aanbrengen van een nieuwe boombeplanting moet rekening worden gehouden 
met de volgende onderlinge (h.o.h.) afstand: 
- bomen van de 1e grootte:  12,00 -15,00 m. 

- bomen van de 2e grootte:       8,00 -10,00 m. 
- bomen van de 3e grootte:       6,00 -  8,00 m. 
Bij deze onderlinge afstand zo nodig rekening houden met een parkeervakverdeling.  

 
Afstand tussen bomen en gevels. 
Bij het aanbrengen van een nieuwe boombeplanting moet rekening worden gehouden 

met de volgende minimale afstand tussen hart boom en zijkant gevel:  
- bomen van de 1e grootte:   7,00 m. 
- bomen van de 2e grootte:   5,00 m. 

- bomen van de 3e grootte:   2,50 m. 
 
 Planten op een kleinere afstand van de gevel is alleen mogelijk in de volgende gevallen: 

- bij toepassing van bomen met zuilvormige of ijle kroon langs blinde gevels.  
- bij toepassing van speciale snoeivormen. 
- bij incidentele vervanging binnen een bestaande rij.  

 
 
 Afstand tussen bomen en ondergronds verkeer. 

Bij het aanbrengen van een nieuwe (of vervangende) boombeplanting moet rekening 
worden gehouden met de volgende afstanden tussen hart boom en zijkant kabel- 
en leidingstrook: 

- bomen van de 1e grootte minimaal:  1,75 m. 
- bomen van de 2e grootte minimaal:  1,25 m. 
- bomen van de 3e grootte minimaal:  1,00 m. 

 
Afstand tussen hart boom en zijkant riool/duiker. 
- Indien de kap van het riool zich onder de grondwaterspiegel bevindt:  1,50 m. 

- In alle andere gevallen:       2,00 m. 
 

 In bijzondere gevallen is het mogelijk (in overleg met de beheerder) de afstand tussen 

 hart boom en zijkant riool te verkleinen. Hiervoor dient dan een damwandscherm tussen 
de 

 boom en het riool geplaatst te worden. Onderzijde damwandscherm tenminste 0,50 m

   
 minus de laagste grondwaterstand. 
 Bomen plaatsen op het riool is niet toegestaan. 

 
 Afstand tussen bomen en trottoirband. 

Indien een boom in het trottoir wordt geplant dient het hart van de boom minimaal 0,65 m.  

achter de trottoirband te liggen. 
 
Afstand tussen bomen en lichtmasten. 

De minimale afstanden tussen hart bomen en zijkant lichtmasten zijn:  
- bomen van de 1e grootte:   6,00 m. 
- bomen van de 2e grootte:   4,00 m. 

- bomen van de 3e grootte:   3,00 m. 
 
- In natuurvriendelijke oevers moet bij het planten van bomen rekening worden 

gehouden met 
      (ongewenste) schaduwwerking. 
 


