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Onderwerp: Kapmelding 

Geachte Gedeputeerden, 

De Stichting De Vrienden van de Joostenlaan heeft kennisgenomen van de beoogde grootschalige 
bomenkap in de parkbossen te Haarzuilens door Golfclub de Haar. De beoogde bomenkap in het 
Zuiderpark, eigendom van Natuurmonumenten, is nodig voor de uitbreiding van de Golfclub De Haar 
van 9 naar 18 holes. 
Voor de beoogde bomenkap geldt een Meldingsplicht en een herplantplicht (conform artikel 4.1.1 
tweede lid van de Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017). Uw College is hiertoe 
het bevoegd orgaan. Zij controleert of de te vellen opstand aanleiding geeft voor het opleggen van 
een kapverbod. Deze gronden tot een kapverbod zijn benoemd onder artikel 4.6 van de Beleidsregels 
natuur en landschap provincie Utrecht 2017. Het betreft concreet: oude boskernen; bosreservaten 
en A-locaties; cultuurhistorisch waardevolle oude bossen; aaneengesloten oppervlaktes groter dan 3 
hectare, tenzij sprake is van productiebossen van populier of wilg of bijzondere doeleinden; 
waardevolle landschapselementen. 

Voor onze verdere beeldvorming en beoordeling omtrent de juiste besluitvorming van de 
kapmelding zoals eerder genoemd hebben wij gebruikt gemaakt van de Memo van uw College d.d. 9 
april 2018, gericht aan de commissie Ruimte, groen en water/wonen en de beantwoording van een 
verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (verder WOB). 

Achtereenvolgens citeren wij uit beide bedoelde documenten. 

In de Memo van uw College d.d. 9 april 2018, gericht aan de commissie Ruimte, groen en 
water/wonen stoat hierover, (citaat): 

"Gotlfcluli dc Hwar ia roorncmcns hoer gelftwwn wit te kreiden. Ten beheeve von de henngeie 

uitbreiding is op 2 maart 2018 een kapmelding ingediend door de exploitant van de golfbaan. 
De melding van 2 maart jl. is beoordeeld en compleet en ontvankehjk bevonden. Er is een termijn van 
vier weken opgenomen in de Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017 die gehanteerd 

1 



rnoet worden tussen melding en veiling. Vona/.  30 mood mag daarom van de kapmelding gebruik 
gemaakt worden. De kapmelding is een jaar geldig. De indiener kan tot 2 maart 2019 gebruik maken 
van de melding. No kap geldt binnen drie jaar de herplantplicht conform artikel 4.3 van de Wet 
natuurbescherming). Ook kan een besluit tot compensatie op een andere locatie, inclusief 
compensatietoeslag, aangevraagd worden. 

In de Wet natuurbescherming is een instrumentarium opgenomen waarmee voorgenomen vellingen 
kunnen worden tegen gehouden: het kapverbod. Dit wordt door bevoegde gezagen als een zwaar 
instrument gezien en wordt alleen opgelegd indien hier zwaarwegende redenen voor zijn. In de 
Beleidsregels natuur en landschap provincie Utrecht 2017 zijn door uw Staten de provinciale 
grondslagen verankerd voor het opleggen van een kapverbod. Dit is het kader waarbinnen GS 
handelt Het goat don om opstanden in één of meer van de volgende locaties: 

a.oude boskernen; b.bosreservaten en A-locatie;c.cultuurhistorisch waardevolle oude 
bossen;d.aaneengesloten oppervlaktes groter dan 3 hectare, tenzij sprak is van productiebossen von 
populier of wilg of bijzondere doeleinden: e.waardevolle landschapselementen. 

De onderdelen onder a, b en d zijn op kaart vastgelegd en zijn, blijkens de informatie uit de melding, 
niet van toepassing. Er heeft doornaost een inhoudelijke toetsing plaats gevonden op de onderdelen c 
(cultuurhistorisch waardevolle oude bossen) en e (waardevolle landschapselementen). Uit de toetsing 
volgt géén wettelijke grondslag voor een kapverbod. GS zijn clan ook niet voornemens een kapverbod 
op te leggen. 

De RUD Utrecht heeft op de golfbaan alle bekende kapmeldingen, ~wonder ook die zijn ingediend 
bij RVO en waarvan de bevoegdheid inmiddels is overgegaan op de provincie, gecontroleerd. 

De melding van 2 maart 2018 is ingediend ter vervanging van de verlopen kopmelding van 2016. 

Einde citaat uit de memo. 

Op basis van deze informatie is bij onze Stichting gerede twijfei en onzekerheid gerezen op weike 
wijze door de RUD voornoemd, op welke datum en op welke wijze inhoudelijk onderzoek is gedaan 
naar alle kapmeldingen met betrekking tot de kapmelding door Golfclub de Haar. 

Wij hebben hierop besloten om hiervoor op 1 mei 2018 een verzoek in te dienen op basis van de 
Wet Openbaarheid van Bestuur (verder WOB). Door ons is gevraagd om inzage te krijgen in de 
documenten die hierop betrekking hebben. Op 12 juni 2018, kenmerk 81CFOCA4 hebben wij van de 
provincie Utrecht hierop een reactie ontvangen. 

In deze brief stoat: (citaat): 

Met betrekking tot uw verzoek zijn er geen documenten bij de provincie aanwezig. De door u 
genoemde beoordeling vindt plaats op basis van documenten die bij de kapmelding zijn gevoegd. De 
RUD Utrecht voert ten behoeve van de beoordeling geen controle ter plaatse uit. De RUD Utrecht 
controleert of de door Gedeputeerde Staten afgegeven ontheffingen op de juiste wijze worden 
uitgevoerd en controleert de herplantverplichting die voortkomt uit de kapmeldingen. In uw verzoek 
heeft u verwezen naar een controlerapport zoals vernoemd in een memo aan de commissie RGW van 
9 april 2018. Dit controle rapport goat niet in op de aspecten die relevant zijn voor 
vergunninaverienina_ Met inochtnemina von de WOB besluiten wij uw verzoek om openbaarmaking 
van het door u gevraogde rapport of te wijzen". 

Einde citaat 
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Bovendien hebben wij ook nog telefonisch navraag gedaan bij de RUD over het controle rapport met 
betrekking tot de kapmelding. Telefonisch werd ons verzekerd dat er geen controlerapport is 
opgemaakt. 

Voorts constateren wij dat zowel in de uitspraak die door de Rechtbank Utrecht in 2016 is gedaan 
over deze probiematiek/onderwerp, als in de uitspraak van de Raad van State, uitspraak 
201603506/1/A1, d.d. 4 april 2018 gesproken wordt over de kap van monumentale bomen. Ook 
wordt er in beide uitspraken verwezen naar rapporten die zijn opgemaakt door deskundigen op dit 
gebied. 

Tot zover onze inleiding. 

De Stichting heeft geconstateerd dat er een flinke discrepantie bestaat tussen het standpunt van de 
gedeputeerde in de memo van 9 april 2018 en het standpunt van provincie (RUD) over de 
uitvoerende controletaak van de RUD ter plaatse op de golfbaan. Dit leidt ons tot het stellen van de 
volgende vragen aan u. 

Kan uw College nader uitleggen, nu er zowel uit de memo als uit de beantwoording van het WOB-
verzoek is gebleken dat er ter plaatse geen onderzoek heeft plaatsgevonden of er sprake is van 
a.oude boskernen; b.bosreservaten en A-locatie;c_cultuurhistorisch waardevolle oude 
bossen;d.aaneengesloten opperviaktes groter clan 3 hectare, tenzij sprak is van productiebossen van 
populier of wilg of bijzondere doeleinden: e.waardevolle landschapselementen, hoe zij dit dan heeft 
beoordeeld, op welke datum die beoordeling heeft plaatsgevonden en door wie? Welke argumenten 
daarbij een rol hebben gespeeld en hoe het College tot een gewogen oordeel is gekomen? 

Kan het College nader uitleggen, nu deze controle ter plaatse niet heeft plaatsgevonden, waarom zij 
in de memo aan de commissie van 9 april 2018 schrijft dat er een inhoudelijke toetsing heeft 
plaatsgevonden door de RUD Utrecht op de golfbaan? Heeft het College daarmee de commissie 
onjuist/onvolledig geïnformeerd? 

Kan uw College, als zij van mening is dat er wel degelijk ter plaatse een inhoudelijke toetsing is 
uitgevoerd door de RUD Utrecht hiervan de onderzoeksrapporten aan de Stichting overleggen? 

Kan het College nader uitleggen als deze rapporten er wel zijn op basis waarvan zij deze rapporten 
hebben beoordeeld en welke argumenten een rot hebben gespeeld bij de besluitvorming? 

Tenslotte nog het volgende. 

In 2016 heeft de provincie kenbaar gemaakt dat bij de verdere invulling en uitbreiding van de 
golfbaan, de Golfclub wordt opgedragen de Haarlaan openbaar toegankelijk te maken voor publiek , 

wandelronte %/nor nubliek in het ula mcdc dut dc Golfclub invullint5 dient te 6c.von ar•I a.s.n nponhan:. 

Zuiderpark om de goifbanen heen. 
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De golfclub en de gemeente Utrecht willen dit pas in de laatste uitbreidingsfase realiseren. Het 
gevaar bestaat dat de laatste uitbreidingsfase gezien de financiële problemen bij de golfclub nooit 
gerealiseerd gaat worden 

De provincie heeft in haar streekplan in 2005 vastgesteld dat bij aanleg of uitbreiding van een 
golfbaan de golfbaan ook gebruikt moet worden voor recreatieve doeleinden. In een besluit van GS 
van 2006 is dit nogmaals bekrachtigd. 

We wijzen u er op dat de provincie nog gronden in bezit heeft in het uitbreidingsgebied ten oosten 
van de Eikslaan. Dit kan gebruikt worden als wisselgeld om de golfclub te dwingen de recreatieve 
wandelroutes om de golfbanen heen in een veel eerdere uitbreidingsfase te realiseren. Denk niet 
alleen in het belang van de golfclub maar denk ook aan het belang van de recreanten. 

Gaat het College nog naciere stappen ondernemen ricking de Golfclub om de Goifclub aan te sporen 
om dit in het belang van de recreanten alsnog, zo snel mogelijk, te realiseren? Kan uw College haar 
standpunt in deze nader duiden? 

Met vriendelijke groet, 

De Stichting Vrienden van de Joostenlaan, 

Namens deze, 

J. Mandjes en T. Kok- 

p/a Dorpsstraat 44 

3451 BL Vleuten 

i.a.a.: leden Provinciale Staten 
Utrechtse Bomenstichting 
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1. Inleiding 

De Gemeente Utrecht behandelt de aanvraag voor het kappen 774 bomen voor de uitbreiding van 
golfbaan De Haar. Het gaat voor een groot deel om bomen van een aanzienlijke omvang — ruim de 
helft van de bomen heeft een stamdiameter groter dan een halve meter. Vanuit de Stichting 
Vrienden van de Joostenlaan en enkele andere betrokkenen is de vraag aan Face the Future gesteld 
om een analyse te geven van de diverse waarden die deze bomen vertegenwoordigen. Meer 
specifiek zijn de volgende vragen gesteld aan Face the Future: 

1. Kan Face the Future aangeven wat de consequenties zijn van de kap van deze bomen 
waar het betreft de daarvan afhankelijke ecosystemen en kringlopen, de luchtkwaliteit 
(o.a. terugbrengen concentratie fijnstof), zuurstof productie en het temperen van de 
buitentemperatuur, etc.? 

2. Wat is uw mening over de compensatie met 520 stuks jonge bomen?. In hoeverre 
'neutraliseert dit al dan niet de consequenties van deze bomenkap? 

3. Wat is de werkelijke financiële waarde van de te kappen bomen? 

4. Overige opmerkingen die u van belang acht. 

Deze rapportage zal achtereenvolgens de volgende eigenschappen en waarden van de bomen 
behandelen, en daarmee de bovenstaande vragen behandelen: 

a. De waarde van CO2 vastlegging, waarbij de huidige bomen worden vergeleken met de 
aanplant van jonge bomen; 

b. De impact van bomen op luchtkwaliteit (waaronder fijnstof)' 
c. Bomen en temperatuur 
d. Natuurwaarde / biodiversiteit; 
e. Landschappelijke waarde; 
f. De monetaire waarde van de bomen, berekend volgens het rekenmodel Boomwaarde. 

1.1 Over Face the Future 

Face the Future is een organisatie die al 25 jaar werkt aan aanplant, herstel en bescherming van bos 
wereldwijd om zo een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Bossen leveren 
een belangrijke bijdrage in de mondiale koolstofkringloop en spelen een rol in de opslag van het 
broeikasgas CO2. Face the Future heeft in de loop van de tijd ruim 50.000 hectare bosaanplant 
gerealiseerd in Nederland, Tsjechië, Maleisië, Ecuador en Oeganda. Face the Future heeft daarbij 
aandacht voor het geheel aan ecosysteemwaarden. De activiteiten van Face the Future, zoals 
omschreven bij de Kamer van Koophandel: 

- 	Participeren in projecten die resulteren in de bescherming, instandhouding, herstel en 
realisatie van ecosystemen; 
Het modelleren, meten, laten valideren en verifiëren van de output van ecosystemen, 
resulterend in (toekomstig) verhandelbare eenheden; 
Het genereren van fondsen waarmee de financiering van projecten op het gebied van 
behoud, herstel en realisatie van ecosystemen mogelijk is, alsmede het genereren van 
fondsen ten behoeve van het doen van onderzoek naar (de markt voor) ecosysteemdiensten. 

frs 
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2. Samenvatting 

1. CO2. De kap van 774 bomen leidt tot een verlies van minimaal 1.750 ton CO2 opgeslagen in 
levende biomassa. Met het aanplanten van 520 bomen wordt bij benadering na 80 jaar een 
koolstofvoorraad in biomassa opgebouwd die overeenkomst met 1.045 ton CO2, ofwel 
ongeveer 60% van de huidige geschatte CO2 voorraad van de bomen op de kaplijst. Een 
rekenvoorbeeld laat zien dat met een periode van 40 jaar na de kap en aanplant van nieuwe 
bomen, de maatschappelijke kosten van verminderde CO2 opslag €37.500 bedragen. 

2. Luchtkwaliteit. Bomen spelen een aanzienlijke rol in de luchtkwaliteit door het vastleggen 
van fijnstof, ozon en stikstof- en zwaveloxiden. Grotere bomen leveren een grotere bijdrage 
dan kleine bomen. In de regio Utrecht worden de maximum waarden van 
fijnstofconcentraties regelmatig overschreden. Luchtverontreiniging leidt tot een 
verminderde levensverwachting. Bewoners maken zich zorgen om hun gezondheid. Het 
waardeverlies van het kappen van 774 bomen ten aanzien van de fijnstof afvangfunctie 
wordt beraamd op tussen de €350.240,- en €1.540.180,-. 

3. Klimaat. Bomen hebben een verkoelend effect en geven een positieve impact tijdens 
perioden van hitte in de stedelijke omgeving. 

4. Natuurwaarde. Het kappen van de bomen leidt tot een verlies aan natuurwaarde. 
Mitigerende maatregelen kunnen dit deels opvangen. Echter, bepaalde waardevolle 
natuurkwaliteiten zijn moeilijk of niet vervangbaar. Daarnaast is het aannemelijk dat met de 
aanplant van 520 nieuwe bomen, het een lange tijd zal duren voordat deze bomen een 
vergelijkbare waarde bereiken. 

5. Monetaire waarde. Met behulp van het rekenmodel Boomwaarde is de vervangingswaarde 
van de 774 bomen op de kaplijst ingeschat op zo'n €2.500.000. Naast de kosten voor het 
vervangen van de bomen (monetaire waarde), leidt de kap van de bomen tot andere kosten 
door het verlies aan functievervulling gedurende enkele decennia, zie luchtkwaliteit en CO2 
opslag. 

6. Onvoldoende compensatie. Het kappen van de 774 bomen leidt tot een aanzienlijk verlies 
van de functie van deze bomen, met name op het gebied van CO2 opslag, verbetering 
luchtkwaliteit en natuurwaarde. Het terug planten van 520 bomen is een kostbare 
aangelegenheid (zie monetaire waarde), en zal de functie van de huidige bomen slechts 
gedeeltelijk kunnen overnemen. Het zal ook nog eens een lange periode in beslag nemen 
voordat de jonge bomen individueel op een vergelijkbaar niveau komen als de huidige 
bomen. Overigens komt er een moment dat de huidige bomen vervangen moeten worden, 
omdat ze aan het einde van hun levensduur zijn. Bij gebrek aan informatie daarover, kunnen 
we daar in deze analyse geen uitspraken over doen. 

3. CO2 vastlegging 

Bomen vervullen een belangrijke rol in de permanente vastlegging van het broeikasgas CO2 in 
biomassa. Volgroeide bomen kunnen ruim 3 ton CO2 vastleggen als koolstofverbindingen in de stam, 
takken, bladeren en wortels. 
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Volgens onze berekening is minimaal 1.750 ton CO2 opgeslagen in de bovengrondse en 
ondergrondse levende biomassa van de 774 bomen op de kaplijst voor de renovatie en uitbreiding 
van golfbaan De Haar. Deze hoeveelheid is vergelijkbaar met de uitstoot die gepaard gaat met de 
uitstoot van 8 miljoen autokilometers (middenklasse benzineauto), hetgeen overeenkomt met het 
gemiddelde jaarverbruik van ruim 600 auto's. 

Het terug planten van jonge bomen leidt weer tot vastlegging van CO2 op termijn. De hoeveelheid 
CO2 die in de bomen wordt vastgelegd, hangt af van de soortenkeuze, de keuze voor zaailingen of 
jong bomen en de plantdichtheid. Een rekenvoorbeeld laat ziet, dat uitgaande van een gemiddelde 
diameter groeisnelheid van 5 mm per,  jaar, het bij benadering 80 jaar duurt voor de jonge aanplant 
een diameter bereikt van 40 cm, vergelijkbaar met een gemiddelde huidige boom op de kaplijst. De 
totale hoeveelheid CO2 in de aan te planten bomen van deze omvang na 80 jaar, bedraagt ongeveer 
1.045 ton CO2, en dat is ongeveer 60% van de huidige geschatte CO2 voorraad van de bomen op de 
kaplijst. 

De maatschappelijke kosten van 1 ton CO2 zijn beraamd op 37 US dollar', ongeveer €30. De kosten 
hebben betrekking op schade door de verspreiding van ziekten, afname in voedselproductie, schade 
aan de kust, etc. Als we rekenen over een periode van 40 jaar, en daarbij aannemen dat de nieuwe 
aanplant van 520 bomen gezamenlijk 500 ton CO2 hebben vastgelegd, is er een gat van 1.250 ton 
CO2 (1.750 — 500 tCO2), waarbij we aannemen dat de biomassa die vrijkomt bij de kap, in die periode 
vergaan is. De maatschappelijk kosten komen dan in dit rekenvoorbeeld uit op €37.500. 

De schatting van de CO2 vastlegging berust op enkele vereenvoudigingen en aannames. 
Uitgangspunt is om een conservatieve inschatting te maken van de koolstofvoorraad in de bomen op 
de kaplijst en die te vergelijken met de nieuwe aanplant van bomen. De berekening van de 
hoeveelheid koolstof in de biomassa van de bomen (stam, takken, bladeren en wortels) zijn als volgt 
uitgevoerd: 

STAP 1. Formule voor het bereken van het volume van het hout per boom (uitgedrukt in m3): 

v = b0 +b 1 x dbh + b2 x dbh2  

Waarbij dbh staat voor diameter op borsthoogte (in cm) en b0, bl, b2 soortspecifieke constanten 
zijn. Deze kunnen worden teruggevonden in de publicatie van Schelhaas et al (p.88-90)2. 

De invoer van de diameters (dbh) is gebaseerd op onderstaande tabel, waarbij conservatief een dbh 
van 50 cm is gehanteerd voor de bomen in de grote diameterklasse en een DBH gemiddelde van 32 
cm voor bomen in de diameterklasse 15-50 cm. 

1  http://costofcarbon.org/faq  
2  Schelhaas„ M.J., A.P.P.M. Clerkx, W.P. Daamen, J.F. Oldenburger, G. Velema, P. Schnitger, H. 
Schoonderwoerd & H. Kramer, 2014. Zesde Nederlandse Bosinventarisatie; Methoden en basisresultaten. 
Wageningen, Alterra Wageningen UR (University & Research centre), Alterra-rapport 2545. 
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20-mer-15 

Boomsoort Aantal met starndernter 
van 0,15 - 0,50 ml grater der 0,50 ml 

VaIse acacn 2 4 
Berk 17 6 
eel* 3 45 
Den 7 
Elk 67 120 
Els 15 2 
Es 56 49 
Esdoorn 103 65 
Haagbeuk 3 5 
lep 4 1 
Kasrane 12 7 
Kers 17 16 
Lariks 1 
Levensboom 1 3.9 
1.,n1e 42 47 
Meeloom 1 
Plater, 3 . 
Populier 3 
Spar 1 - 
Tamme kastanje 1 S 
Walnant 7 
Wig 6 

Totaal 314 410 

De individuele boomvolumes zijn bij elkaar opgeteld. Het totaalvolume bedraagt 1.061 m3. 

STAP 2. Het stamvolume is omgerekend naar biomassa (ton Droge Stof) met behulp van een Biomass 
Conversion and Expansion Factor (BCEF) voor bovengrondse biomassa en een Root:Shoot ratio (R) 
van ondergrondse biomassa (wortels). We hebben een BCEF gehanteerd van 0,764 en een R van 
0,181, afkomstig uit de publicatie van Arets et a13. 

De bovengrondse biomassa bedraagt 811 ton Droge Stof en de ondergrondse biomassa 146,8 ton 
Droge Stof. De totale biomassawaarde komt daarmee op 957,8 ton Droge Stof. 

STAP 3. Omrekening naar koolstof (ton C) en CO2 (ton CO2) is gedaan via een carbon fractie van 0,5 
(478,9 ton C) een conversiefactor naar CO2 van 44/12 (1.756 ton CO2). 

Deze berekening berust op conservatieve aannames. De berekende koolstof voorraad in de 774 
bomen moet daarom als een minimum waarde worden gezien. 

3  Arets, E.J.M.M., G.M. Hengeveld, J.P. Lesschen, H. Kramer, P.J. Kuikman & J.W.H. van der Kolk (2014). 
Greenhouse gas reporting of the LULUCF sector for the UNFCCC and Kyoto Protocol. Background to the Dutch 
NIR 2014. Wageningen, Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment. W0t-technical report 26. 
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4. Luchtkwaliteit 

4.1 Bomen, Fijnstof, Ozon, Stikstofdioxide en Gezondheid 

Het is algemeen bekend dat fijnstof, stikstofdioxide en ozon de atmosfeer vervuilen en een negatieve 
invloed uitoefenen op de gezondheid van mensen. Onderzoek heeft uitgewezen dat Nederland het 
slechtst presteert van alle Europese landen op de belangrijkste indicatoren van o.a. luchtvervuiling4. 

Nederland staat op plaats 25 voor luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit in Nederland behoort tot de 
slechtste van Europa. Met België en Luxemburg heeft Nederland de hoogste gemiddelde uitstoot van 
stikstofdioxide (NO2) per km2. De concentratie fijnstof ligt in Nederland 25% hoger dan het Europese 
gemiddelde. Gezondheidsschade voor veel mensen en aantasting van de natuur zijn het gevole. 

Een van de meest gevaarlijke contaminanten in de atmosfeer is fijnstof, ook wel genaamd Particulate 
Matter, vaak afgekort als PM. Het planten van bomen en / of het voorkomen van de kap van bomen 
is beschouwd als een van de meest efficiënte manieren om fijnstof concentraties te verlagen en/of te 
beheersen. Fijnstof komt o.a. in de atmosfeer door de uitstoot van uitlaatgassen van auto en 
vrachtverkeer en industriële activiteiten. 

In Nederland overstijgen de fijnstof concentraties in de lucht de stringente normen voor goede 
luchtkwaliteit die op basis van Europese regelgeving zijn vastgesteld. Gemeenten zijn verplicht 
luchtkwaliteit plannen op te stellen indien normen worden overschreden. 

Een groene infrastructuur is belangrijk omdat bomen effectief fijnstof deeltjes uit de lucht filteren. 
Fijnstof wordt uitgedrukt als PM10 en omvat deeltjes met een diameter van 10 i.tm of kleiner (0,01 
mm). 

Ozon en stikstof dioxide vervuiling spelen ook een belangrijke rol. Uitgebreid onderzoek in 
Nederland, andere Europese landen, Amerika en China leveren vergelijkbare resultaten op. Bomen 
reduceren zowel het fijnstof gehalte in de lucht, als ook het gehalte aan ozon en stikstofdioxide6. 

Ozon is de veroorzaker van smog op warme dagen. Recent onderzoek in Engeland heeft bijvoorbeeld 
aangetoond dat 23 van de 30 meest voorkomende stadsbomen geschikt zijn om ozon concentraties 
in lucht aanzienlijk te verlagen7. Met name de Es, de Esdoorn en de Berk zijn zeer geschikt om met 
name ozon gehaltes in de lucht te verlagen. 

4.2 Bomen en Levensverwachting 

Onderzoek in Engeland heeft uitgewezen dat de levensverwachting met 7-8 maanden daalt als 
gevolg van luchtverontreiniging, met name in de stedelijke omgeving. De beste remedie, naast 
directe vermindering van uitstoot, is het planten van bomen, met name in steden en stedelijke 
randgebieden8. 

4  http://www.natuurenmilieu.nl/nieuws/perscentrum/20111015-nederland-is-meest-vervuilde-land-van-
europa?gclid=CJWDtZHO38CCFCIAGWodDqkC1Q  
5  ldem. 
6  http://www.avn.nl/upload/documents/bomen/stadsbomen%20voor%20fijnstotpdf  
7  https://www.woodlandtrustorg.uk/mediafile/100083924/Urban-air-quality-report-v4-single-pages.pdf  
8 http://www.fs.fed.us/nrs/pubs/jrn1/2013/nrs_2013_nowak_002.pdf  
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4.3 Grote Bomen, Kleine Bomen en luchtvervuiling 

Een studie uitgevoerd D. J. Nowak (USDA Forest Service) concludeert dat bomen zeer effectief 
fijnstof verwijderen uit de lucht. In steden aan gebieden waar bronnen van fijnstof emissie zijn 
(autowegen bijvoorbeeld) verdient het aanbeveling volwassen bomen in stand te houden omdat de 
capaciteit om fijnstof af te vangen afhangt van de grote van het bladerdek. 

Grote volwassen bomen verwijderen ongeveer 50-70 maal zoveel fijnstof af als jonge bomen91°. 

Wat voor fijnstof geldt, geldt ook voor ozon en stikstofdioxide vervuiling. Grote bomen hebben een 
groter bladerdek en kunnen dus grotere hoeveelheden vervuiling opvangen en omzetten. 

4.4 Situatie Utrecht 

Landelijk worden metingen verricht door het RIVM met betrekking tot de frequentie van 
overschrijdingen van PM 10, PM 2.5 en ozon concentraties in de lucht op vaste locaties. 

Uit deze metingen blijkt dat in de stedelijke omgeving de maximum waarde regelmatig worden 
overschreden. Gemiddeld over het land en ook in Utrecht bedraagt die overschrijding ongeveer 8-14 
dagen per jaar11. 

Ook op de site van Milieudefensie kan per postcode worden gekeken wat de actuele fijnstof en 
stikstof concentraties zijn12. 

4.5 Zorg bij de bevolking in Nederland 

Er bestaat veel zorg bij de lokale bevolking. Tegenwoordig kan met de mobiele telefoon de fijnstof 
concentratie worden gemeten. Op basis van deze verzamelde gegevens zijn de zogenaamde rochel-
routes in kaart gebracht. 

4.6 Waardering Luchtkwaliteit 

Van alle vegetatie, zijn bomen zijn het meest effectief in het vastleggen van schadelijke stoffen. 
Depositie van stof uit de atmosfeer is 2 tot 16 maal groter op een bos dan op een lage vegetatie13. Dit 
is echter afhankelijk van de boomsoort en de opbouw van de beplantingen. Stikstofdioxide en ozon 
wordt via de huidmondjes door bladeren opgenomen en in het blad verwerkt, terwijl fijnstof op het 
oppervlak van de bladeren wordt vastgelegd. Met name groenblijvende soorten (waaronder grove 
den, de levensboom, spar en lariks) en soorten met kleine, ruwe, harige bladeren (zoals de berk) zijn 
zeer effectief in het afvangen van fijnstof. Daarnaast haalt een volwassen boom meer fijnstof uit de 
lucht dan een jonge boom. Onderstaande figuur geeft een indicatie van de relatie tussen 
boomgrootte (stamdiameter) en opnamecapaciteit van fijnstof in gram per jaar". 

9 ldem. 
10  http://www.nrs.fs.fed.us/units/urban/local-resources/downloads/Tree_Air_Qual.pdf  
11  http://www.lml.rivm.nl/overschrijding/  & http://www.lml.rivm.nl/overschrijding-ozon/  & 
http://www.lml.rivm.nl/verwachting/provpost.php  
12  https://milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/hoe-vervuild-is-de-lucht-in-mijn-straat  
13  http://degroenestad.nl/downloads/groen-loont.pdf  
14 

http://www.vhg.org/media/rtf/Vakgroep_Groenvoorzieners/2013_0018_Rapport_meerwaarde_van_groen.pdf  
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De economische waarde van de afvang van 1 kg fijn stof (PM10) in het landelijke gebied wordt in het 
rapport van Groen Loont! geschat op €20 euro per jaar. In een rapport van Witteveen+Bos over 
Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Kengetallen uit 201115  ligt deze waarde hoger, nl. €87,95 per 
kg fijnstof (PM10). 

Uitgaande van de conservatieve schatting dat de bomen op de kaplijst gemiddeld een diameter van 
40 cm hebben, met een gemiddelde leeftijd van 80 jaar (zie CO2 waarde schatting), zou uit 
bovenstaande figuur afgeleid kunnen worden dat de bomen jaarlijks ongeveer 350 gram fijn stof per 
boom kunnen afvangen. Dus 774 bomen zouden gezamenlijk ongeveer 270 kg fijn stof af kunnen 
vangen. Uitgaande van de eerder genoemde waarde schattingen zouden de baten van fijnstof 
vastlegging van deze bomen tussen de €5.418,- en €23.826,- per jaar liggen. 

Wanneer er van uitgegaan wordt dat de gemiddelde leeftijd van de 774 bomen ongeveer 80 jaar is 
zou een herplant van 774 jonge bomen pas na 80 jaar een soortgelijke afvang van fijn stof kunnen 
realiseren. Nu worden er geen 774 bomen terug geplant, maar 520. Zoals in onze CO2 berekeningen 
aangegeven, gaan we uit van een jaarlijkse diameter toename van 0,5 cm. Dat betekent dat 
gemiddeld over de 80 jaar dat de bomen nodig hebben om te groeien de bomen gemiddeld bijna 20 
cm (is +/- gelijk aan 100 gram fijn stof per jaar) in diameter zijn (<1 cm in jaar 0 en 40 cm in jaar 75). 
Met de assumptie dat de relatie tussen opname van fijn stof en stamdiameter min of meer lineair is, 
is af te leiden dat over deze 80 jaar, 520 bomen in totaal ongeveer 4.160 kg fijnstof (520 bomen x 0.1 
kg x 80 jaar) zouden kunnen afvangen, overeenkomstig met tussen de €83.200,- en €365.872,- aan 
waarde. Wanneer de bornen niet gekapt worden en het bomenbestand in deze 80 jaar in stand 
gehouden zou worden (uitgaande van enige herplant/natuurlijke regeneratie over deze 80 jaar en de 
conservatieve assumptie dat de bomen gemiddeld niet meer dan 350 gram fijn stof per boom per 
jaar vast gaan leggen) zou de afvang ongeveer 21.672 kg fijn stof bedragen over 80 jaar (774 bomen x 
0.35 kg x 80 jaar), overeenkomstig met tussen de €433.440,- en €1.906.052,-. Het waardeverlies over 
deze periode, met betrekking op fijnstof, zou dan tussen de €350.240,- en €1.540.180,- liggen. 

Voor de vastlegging van NO2 en S02 rekent het rapport van Witteveen+Bos16  met baten van €5,03 
per kg 502 en €8,79 per kg NO2. We hebben echter geen eenduidige afvang kengetallen gevonden 
voor bomen en kunnen geen inschatting maken van de eventuele baten die de afvang van S02 en 
NO2 door 774 bomen zou kunnen opleveren. 

15  http://www.o  mg evi ng sec ono m ie. n l/wp-co n ten t/u p I oa ds/ 2012/03/K e ng eta I lenOmgevi ngs kwa I iteiten.pdf 
16

iderm 
 

Face the Future I Boomwaarde De Haar Ii september 2015 I Pagina 9 van 14 



	

Legenda 	:1'4 

44  • 

	

Wegen 	Shia 
nederland 

EC 2012 
0.0 - 0.5 
0.5 - 0.7 
0.7 - 0.9 
0.9 - 1.1 

• 1.1 - 1.3 
• 1.3 - 1.5 
• 1.5 - 3.0 t. 

 

FACE 
THE 
FUTURE 

 

 

4.7 Belang van het behoud van de groene infrastructuur 

Er is veel zorg over luchtverontreiniging bij de overheid, diverse instanties, zoals het RIVM, 
Milieudefensie en het Astma Fonds. Landelijk en plaatselijk worden milieu normen regelmatig 
overschreden die gelden voor fijnstof concentraties, roet, ozon en stikstofdioxide vervuiling. 

Er worden veel maatregelen genomen om de frequentie waarmee deze grenzen worden 
overschreden te doen afnemen. Bestaande volwassen bomen spelen een belangrijke rol bij 
preventie van luchtvervuiling in het algemeen. 

Onder het motto voorkomen is beter dan genezen past een beleid en een ethische overweging dat 
de bestaande groene infrastructuur zoveel mogelijk in stand moet worden gehouden om de 
frequentie van norm overschrijding zoveel mogelijk te beperken, overwegende dat de omgeving van 
Utrecht tot een risico gebied in Nederland behoort. 

De gemiddelde fijnstof concentratie in Utrechtse woningen (24 microgram per kubieke meter) 
overschrijdt de advies waarde van de WHO (World Health Organisation) volgens gegevens van de 
Stad Utrecht. De advies waarde van de WHO is 20 microgram per kubieke meter17. 

Ook de onderstaande roetkaart van de omgeving Utrecht geeft aan dat in veel gebieden normen 
worden overschreden. Bovendien stelt het RIVM vast aan de hand van wetenschappelijk onderzoek 
dat door elke 0,5 1g/m3 waar mensen langdurig aan bloot staan de levensverwachting gemiddeld 
drie maanden korter wordt18. 

Bovenstaande informatie over luchtverontreiniging in de omgeving van Utrecht geeft aan dat 
normen regelmatig worden overschreden. Het overschrijden van de diverse normen beïnvloed de 
gezondheid en levensverwachting van burgers in negatieve zin. De overheid doet daar het nodige 
aan. Maar ook burgers en organisaties dragen hierin een verantwoordelijkheid. Het behoud van 

17  http://destadutrecht.nl/milieu/hoogste-concentratie-fijnstof-utrechtse-woningen/  
18  http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/nieuws-2/366-de-eerste-roetkaart-van-utrecht  
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groene infrastructuur is van wezenlijk belang. Het belang van het collectief overstijgt daarbij het 
belang van individuele groepen in onze beleving. 

5. Ternneratuur 

Bomen hebben een grote invloed op het micro-klimaat. Ze koelen de lucht door het leveren van 
schaduw en door verdamping van water via het bladerdak en hebben een isolerend effect door 
beschutting. Volgens het rapport Groen Loont! is het verkoelende effect van bomen groot. Onder de 
boomkruin kan de temperatuur wel 15 °C lager zijn, zeker ten opzichte van verhard terrein. Deze 
baten zijn vooral van toepassing op stedelijk gebied waar opwarming/oververhitting een wezenlijk 
probleem kan zijn en waar anderzijds huizen onder beschutting van bomen lagere stookkosten 
opleveren. 

6. Natuurwaarde / Biodiversiteit 

Zoals de Milieu Effect Rapportage en de diverse onderliggende flora en fauna onderzoeken aangeven 
zal het kappen van de 774 bomen een grote negatieve impact hebben op de natuurwaarden en 
biodiversiteit. In het uitbreidingsplan zijn mitigerende en compenserende maatregelen genomen, 
waardoor deze negatieve effecten (over tijd) worden opgeheven dan wel op locatie of elders 
gecompenseerd met (in de toekomst) gelijkwaardige natuur. Echter wordt er ook aangegeven dat 
bepaalde waardevolle natuurkwaliteiten moeilijk of niet vervangbaar zijn, zoals bomen/bos ouder 
dan 100 jaar. Daarnaast is het aannemelijk dat met de aanplant van 520 nieuwe bomen, het een 
lange tijd zal duren voordat deze bomen een vergelijkbare waarde evenaren. 

Wij kunnen echter geen uitspraken doer) over de eventuele financiële waarde gepaard aan het 
verlies aan natuurwaarde. 

7. Landschappelijke waarde 

Hoewel het uitbreidingsplan aangeeft structuren (o.a. zichtlijnen) te herstellen uit het 
oorspronkelijke parkontwerp die in de loop van de tijd verloren zijn gegaan, wordt de 
landschappelijke / cultuurhistorische waarde van het park daarentegen aangetast door de kap op 
een aantal locaties. 

De lindebomen in onderstaand figuur maken deel uit van een lindelaan die een hoge 
landschappelijke waarde toegekend kan worden. 
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Wij kunnen echter geen uitspraken doen over de eventuele financiële waarde gepaard aan het 
verlies aan cultuurhistorische en landschappelijke waarden. 

8. Monetaire boomwaarde 

De 774 te kappen bomen op de golfbaan De Haar maken deel uit van de groenstructuur van de 
golfbaan en hebben geen primair economische functie. De marktwaarde is dan ook niet van 
toepassing voor de waardebepaling van de bomen. In een dergelijke situatie wordt in Nederland in 
principe het 'Rekenmodel Boomwaarde van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen 
(NVTB) toegepast om de monetaire waarde van de bomen te bepalen. Met deze rekenmethode 
wordt de waarde van een boom berekend op basis van de kosten die gemaakt moeten worden om 
een vergelijkbare boom op dezelfde locatie te verkrijgen. Met andere woorden, wat kost het om een 
vergelijkbare boom op deze locatie opnieuw te realiseren, naar de huidige inzichten en maatstaven 
ten aanzien van het planten van bomen met gebruik van het actuele prijsniveau. Onder deze 
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zogenoemde stichtingskosten vallen de kosten voor aanplant en nazorg, en de beheerkosten tot het 
moment dat de nieuwe boom dezelfde functie vervult als de te waarderen boom. 

Dit rekenmodel vraagt om specifieke informatie over de bomen, zoals standplaats, leeftijd en huidige 
conditie van de bomen. Aangezien wij deze essentiële informatie missen over de 774 bomen op de 
kaplijst kunnen wij geen volledige waardebepaling uit voeren. Om echter toch een indicatie te geven 
van de monetaire waarde van de bomen, maken we gebruik van het standaard model uit het 
Rekenmodel Boomwaarde voor bomen met een lange levensduur (zie Figuur 1). 

• Nazorgperiode 
At, 	 Begeleichngspenode 

Afschrijv ingspenode FV 
Figuur 1. - Ontwikkeling boomwaarde gebaseerd op een standaard model voor een boom met een 
lange levensduur, standaard begeleidingsperiode, functievervulling van 40 jaar en eindleeftijd van 
120 jaar 

Uitgaande van de eerder gemaakte schatting dat bomen op de kaplijst gemiddeld 80 jaar oud zijn (zie 
CO2 waarde), zouden wij volgens het model in Figuur 1 uitkomen op een gemiddelde waarde van 
€4.000 —€5.000 per boom. Om een conservatieve inschatting te geven gaan we uit van €4.000 per 
boom waarop we vervolgens een correctiefactor van 0.75, gebaseerd op de conservatieve aanname 
dat de vitaliteit van de bomen 75% bedraagt. Hiermee komen we tot een gemiddelde waarde van 
€3.000 per boom. Met deze boomwaarde zouden alleen al de 410 bomen met een stamdiameter 
groter dan 50cm een totale waarde hebben van €1.230.000. Wanneer de overige 364 bomen, met 
stamdiameters tussen de 15cm en 50cm, meegenomen worden in de berekening zal deze waarde 
minstens verdubbelen aangezien jongere bomen volgens het rekenmodel een hogere waarde 
hebben. De waarde bedraagt dan minimaal €2.500.000 voor de 774 bomen op de kaplijst. 

We willen er nogmaals op wijzen dat het hier gaat om een grove inschatting van de monetaire 
boomwaarde op basis van de kaplijst zoals gegeven in de Aanvraag Omgevingsvergunning van 20 mei 
2015. Om een completer beeld te krijgen van de werkelijke financiële waarde van de bomen raden 
wij u aan om een waardebepaling uit te laten voeren door een erkend boomtaxateur die lid is van de 
NVTB. 
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Voor een toelichting van het Rekenmodel Boomwaarde verwijzen wij graag naar de richtlijnen NVBT 
201319. 

19  http://www.boomtaxateur.nl/pdf/RichtlijnenNVTB2013v2.pdf  
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