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BETREFT MOGELIJKHEDEN BOMEN AANPLANTEN LIEMPDSEWEG BOXTEL 
 
Laat het bestemmingsplan het planten van bomen toe? Met name de bestemming ‘historisch 
akkercomplex’ lijkt ons hierbij kritisch. 
Ja, het bestemmingsplan en de afzonderlijke bestemmingen verbieden de aanplant van bomen niet.  
Wel is er voor de aanplant van bomen een Omgevingsvergunning noodzakelijk. 
 
Is dit gebied in een landschappelijke visie beschreven? 
Voor het gebied is geen specifieke landschappelijke visie beschreven. Het wordt wel als ‘onderdeel 
van’ benoemd in De Groene levensader door Boxtel (1999) en in de Structuurvisie Plus (2001).  
De Liempdseweg en omgeving zijn onderdeel van het beekdallandschap ten zuiden van Boxtel. Het 
kenmerkt zich als open gebied met een bijzondere open zichtrelatie tussen dorp –en landschap.  
 
Is er technisch /uitvoerbaar ruimte op gemeentegrond om bomen langs de (zuidzijde van) deze weg te 
planten? 
Langs de zuidzijde van de Liempdesweg hebben de aanliggende perceeleigenaren over de grootste 
lengte voorpootrecht. De gemeente plant daar geen bomen. De berm is op veel plaatsen daarnaast 
erg smal (minder dan 1,0 meter), wat doorgaans te klein is voor een goede groeiplaats voor bomen. 
 
Langs de noordzijde is er geen sprake van voorpootrecht, maar is de berm op dit moment veelal nog 
smaller. De Liempdseweg wordt in het kader van groot-asfalt-onderhoud in de komende periode 
aangepakt. Hierbij wordt de huidige deklaag vervangen en het wegprofiel verkleind. Hierdoor ontstaat 
meer (berm)ruimte aan een zijde van de weg. Dit biedt mogelijk voldoende ruimte om met aanpassing 
van de bodem bomen te planten.  
 
Op dit moment loopt er een Klic-melding om te onderzoeken of eventuele aanwezige kabels –en 
leidingen beperkend zou zijn voor aanplant in de berm. 
  
In het Bomenbeleidsplan hebben we vastgelegd dat we bomen een goede groeiplaats meegeven en 
dat we die bepalen met het Handboek Bomen van het Norminstituut Bomen. De sortimentskeuze 
(passend bij het landschap) en de hiervoor benodigde ondergrondsegroeiruimte bepaalt mede de 
haalbaarheid van eventuele aanplant. Doel is om eventuele toekomstige problemen als gevolg van 
bomen zoals wortelopdruk voorkomen. 
 
Zijn er andere bezwaren (feitelijk, niet politiek) die het planten van bomen ruimtelijk in de weg kunnen 
staan? 
De kosten voor het beheer en onderhoud van de nieuwe moet passen binnen de beschikbare 
beheerbudgetten. 
 


