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Handboek bomenrecht en 
bomenrechtspraak

Bas Visser, Edwin Koot, ISBN: 978-90-9035490-3, 
te bestellen via bomenrechtspraak.nl; €49,50 (korting 
vanaf tien of meer boeken)

Bomen kunnen voor een hoop onenigheid zorgen. 
Tussen buren, tussen burgers en overheden, tus-
sen overheden en bedrijven en tussen overheden 
onderling. Het kan gaan om een enkele boom, die 
zijn bloesem, zaden, bladeren of schaduw hinder-
lijk in de tuin van de buurman laat vallen. Of om 
een boom met een hoge symbolische waarde, zo-
als de ‘troeteleik’ (Anneville-boom) in de midden-
berm van de A58. Het kan ook gaan om een stuk 
bos dat voor de verbreding van een snelweg zou 
moeten wijken, om een onveilig geachte bomenrij 
langs een provinciale weg of een houtopstand 
die niet strookt met de instandhoudingsdoelen 
van een Natura 2000-gebied. Worden geschillen 
om bomen soms door bemiddeling opgelost, vaak 
moet de rechter eraan te pas komen. 

In Bomen en Wet is een breed spectrum aan 
rechterlijke uitspraken opgenomen. Het is een 
handboek, bedoeld voor juristen en mensen uit 
het bomenvak, maar ook voor “de gemotiveerde 
leek, die zich echt in bomenrecht wil verdiepen”. 
De auteurs hebben hun best gedaan om hun 
taalgebruik eenvoudig te houden, maar verwacht 
geen vlot leesbaar verhaal. Het is voor niet-juris-
ten opletten geblazen om begrippen als erfdienst-
baarheid en schuld-, risico- en pseudorisicoaan-
sprakelijkheid te doorgronden. Dat doet verder 
niets af aan het belang van het boek; voor wie 
met juridische kwesties rond bomen te maken 

krijgt is het ongetwijfeld een nuttig naslagwerk.
Na een inleidend hoofdstuk met definities, 
worden in drie privaatrechtelijke hoofdstukken 
eigendom, burenrecht en schade onder de loep 
genomen, gevolgd door drie publiekrechtelijke 
hoofdstukken over kapvergunningen, bosbe-
scherming en bouwen. Het laatste hoofdstuk 
zoomt in op handhaving – bijvoorbeeld van de 
herplantplicht of na illegale kap – en preventie. 
Per deelonderwerp beschrijven de auteurs wat er 
op hoofdlijnen geldt of geregeld is, bijvoorbeeld 
over pacht, om daar vervolgens aan de hand van 
jurisprudentie dieper op in te gaan. 

Belangrijke vernieuwing in deze grondig herziene 
herdruk is dat de Omgevingswet en de bijbeho-
rende regels erin zijn geïntegreerd, alsof ze al in 
werking zijn getreden. De auteurs laten zien dat 
de bredere reikwijdte van de wet kansen biedt 
voor een prominentere plaats van bomen in de 
besluitvorming. Zo zou de omgevingsvisie van een 
gemeente volgens hen een bomenvisie moeten 
omvatten, waarin duidelijk staat hoe bomen meer 
kwaliteit aan de fysieke leefomgeving kunnen 
toevoegen. Denk aan meer diversiteit aan booms-
oorten en andere functies zoals buurtboomgaar-
den en voedselbossen. In een goede visie staan 
bovendien “vaste omrekentabellen tussen bomen 
en ander groen voor meervoudige functies voor 
klimaat, gezondheid, vastlegging voor CO2 en 
fijnstof, waterberging, koeling enz.” Een uitdaging 
voor boomspecialisten om daar bij het opstellen 
van de omgevingsvisie of bomenvisie werk van 
te maken. De auteurs lichten de veranderingen 
die de Omgevingswet met zich meebrengt toe 
en bespreken welke ‘oude’ rechtspraak onder de 
nieuwe wet nog relevant is.
Alle aangehaalde rechterlijke uitspraken zijn via 
de bijgevoegde rechtspraakregisters na te zoeken. 
Als bijlage is ook een trefwoordenregister opge-
nomen.

Voor Bomen en Wet is – hoe kan het anders – niet 
één boom gekapt. Het boek is op milieuvriende-
lijke wijze gedrukt op papier dat uit landbouw-
afval is gemaakt. De zwartwit illustraties doen – 
misschien daardoor? – aan 19de-eeuwse gravures 
denken.

Chantal van Dam

 agenda 

21 oktober-21 november 
Professionele opleiding in wolvendossier
Bennekom/Sachsen-Anhalt
www.zoogdiervereniging.nl

29 oktober 
Nacht van de Nacht
www.nachtvandenacht.nl

1 november
Cursus Vleermuizen en planologie
Bennekom
www.zoogdiervereniging.nl

3 november
Weidevogelmonitoring: sturen op trends, 
mozaïeken en microbeheer
groenkennisnet.nl

3, 4 november
Nationale Natuurwerkdag
www.natuurwerkdag.nl

vanaf 4 november
online cursus Nature Talks
www.  SoortenNL 

9 november
Online Zoom-presentatie Ecologisch 
beheer van bermen en groenstroken 
(Kleurkeur)
www.vlinderstichting.nl
 
9-14 november
Motorzagen zware velling
Spier
www.cursuscentrumgroen.nl

9,10 november
Praktisch leidinggeven
Arnhem
www.cursuscentrumgroen.nl

12 november 
RAVON-dag 
Nijmegen

16, 22 november
Diverse cursussen motorzagen
Ede
www.cursuscentrumgroen.nl

18 november
Veldhulpverlening
www.cursuscentrumgroen.nl

24 november-01 december 
Tweedaagse cursus Kleine marterachtigen: 
ecologie, onderzoek en advisering in het 
kader van de Wet Natuurbescherming 
Drentsche Aa
www.zoogdiervereniging.nl

26 november
Sovon-ontmoetingsdag 
www.sovon.nl
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