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Deventer bomen 
De gemeente Deventer heeft een rijk gevarieerd bomenbestand 

van laan- en straatbomen, park- en plantsoenbomen. Het zijn er 

in totaal ruim 69.000, in de stad en in het buitengebied. 

Al deze bomen maken onze stedelijke leefomgeving niet alleen 

mooier, maar ook leefbaarder. We voelen ons prettiger met 

bomen om ons heen, met een park in de buurt waar je kunt 

wandelen en je kinderen kunt laten spelen. Al zijn we ons niet 

dagelijks bewust van deze waarde.

Maar de betekenis van bomen in de wijken en dorpen is breder:

•  Bomen zuiveren de lucht van verontreiniging zoals fijnstof en 

stikstof

• Bomen verbeteren de beleving van geluid

• Bomen breken de wind

•  Bomen zorgen op warme zomerdagen voor schaduw en 

verkoeling

•  Bomen zijn belangrijk als leefgebied voor veel soorten van 

leven, zoals vogels, zoogdieren, insecten, paddenstoelen.

Het Nieuwe Plantsoen
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Sommige mensen ervaren overlast van bomen. Ze vragen de 
gemeente daarom een boom te kappen of te snoeien. Hoe 
vervelend het voor individuele bewoners ook kan zijn: wij 
moeten dat individuele belang afwegen tegen het algemene 
belang van de boomwaarde voor de openbare ruimte. Het al
gemene belang weegt meestal het zwaarst. Daarnaast: over
last (of hinder) is een subjectief begrip. 

Wanneer wél kappen of snoeien?
De gemeente kapt of snoeit bomen alleen:

• In het kader van gepland algemeen onderhoud

•  Als een boom of overhangende tak een risico vormt voor 

omwonenden en voorbijgangers, of voor het verkeer

•  Na hevige stormen als bomen uit balans zijn geraakt of takken deels 

zijn afgebroken.

En wanneer niet?
De gemeente kapt en snoeit niet in de volgende gevallen: 

Tijdelijke, beperkte overlast
Hier valt alles onder wat maar te maken heeft met de groei- en 

bloeiwijze van bomen en met hun functie van leefgebied voor 

organismen en dieren. Denk hierbij aan tijdelijke overlast door:

• Bladafval, vruchten, bessen en zaden

• Stuifmeel en pluisvorming 

• Luizen, insecten, vogels.

Overhangende takken of dode takken
Als u hierover een melding doet, komt de assistent-wijkbeheerder 

eerst de situatie ter plekke bekijken. Daarna volgt beoordeling in het 

team. Er wordt niet gesnoeid als dat de vitaliteit van de boom aantast 

of de boom uit evenwicht brengt. Dode takken worden verwijderd bij 

de volgende onderhoudsbeurt. Als er een gevaarlijke situatie ontstaat, 

grijpt de gemeente direct in.

Boomwortels
De gemeente is terughoudend met het weghalen van boomwortels. De 

boom kan erdoor uit evenwicht raken. Bovendien is het een tijdelijke 

oplossing: na een aantal jaar zijn de wortels weer aangegroeid. De 

gemeente komt wél in actie als bijvoorbeeld flink opgeduwde stoep-

tegels een te groot struikelgevaar opleveren voor voetgangers. 

Schaduw
Over overlast van schaduw van bomen staat in de wet dat een eigenaar 

van een boom niet ‘op onrechtmatige wijze’ licht mag onthouden aan 

zijn buren. Maar schaduw van bomen hoort bij wonen in een groene 

omgeving. De gemeente beoordeelt op basis van jurisprudentie of er 

sprake is van ‘onrechtmatige hinder’. Dat hangt van veel punten af. Een 

ervan is: valt er behalve in de tuin ook op het huis geen zonlicht?

Zonnepanelen
De gemeente stimuleert duurzaamheid, zoals het aanbrengen van 

zonnepanelen. Maar de gemeente snoeit of kapt geen bomen omdat ze 

met hun schaduw de opbrengst van zonne panelen installaties zouden 

drukken. Bomen dragen op andere vlakken bij aan duurzaamheids-

doelstellingen. Laat u vóóraf dus goed adviseren. Of kies voor het 

inkopen van duurzame energie.

Het reguliere onderhoud aan de Deventer bomen omvat: 

• Visuele inspectie op veiligheid 

• Eén keer per zes jaar snoeien als dat nodig is

• Kappen en vervangen van slechte, onveilige of zieke bomen. 

Doel van het bomenonderhoud is:

• Een duurzaam, gezond en veilig bomenbestand 

•  Behoud van de bomenstructuur langs wegen en straten,  

in parken en plantsoenen (de ‘hoofdgroenstructuur’).

Deventer bomenonderhoud

Kap- en snoeiverzoeken van inwoners

De bomenrij aan de Leonard Springerlaan is onderdeel van de hoofdgroenstructuur

De leilinden aan de Nieuwe Markt worden gesnoeid
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Samengevat
De gemeente lost overlast van bomen, boomtakken of boomwortels 

alléén voor u op, als de overlast buitensporig is. Vanzelfsprekend 

doen we dat ook wanneer de veiligheid in het geding is. 

Soms laat een stevige zomer- of najaarsstorm een spoor van 

loshangende takken en half of geheel ontwrichte bomen achter. 

Natuurlijk komen we dan meteen in actie.

Overlast of 
gevaarlijke situatie 
melden
Ervaart u overlast of ziet u een gevaarlijke situatie? Neem dan 

contact op met de gemeente:

•  Digitaal: 

  www.deventer.nl/contactpagina/meldpunt-openbare-ruimte.  

Als u wilt, kunt u hier ook de handige Deventer app downloaden. 

Daarmee kunt u direct een foto van de situatie meesturen.

•  Telefonisch: 

 14 0570. Dit is het telefoonnummer van het klantcontactcentrum.

De assistent-wijkbeheerder beoordeelt de situatie ter plekke en 

bespreekt uw melding in het team. Daarna ontvangt u schriftelijk 

of per e-mail bericht hierover.

Platanenrij op de Beestenmarkt
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