
Laanbomen: 

Bomen die onderdeel zijn van een rij (één- twee- of meerrijig), op gelijkmatige afstand 

geplant zijn, van dezelfde soort zijn en ongeveer van dezelfde leeftijd zijn. Een bomenrij 

bevindt zich langs een weg of straat. 

Er is sprake van een laan als aan beide zijden van een weg één of meer bomenrijen zijn 

geplant. 

Kandelaberbomen: 

Bomen waarvan, door plaatsgebrek, de takken tot op maximaal 75 cm. uit de stam zijn 

teruggenomen. 

Door het uitlopen van de slapende knoppen vormt zich een nieuwe (kleinere) kroon. Deze 

nieuwe takken worden periodiek (eens in de 3 of 4 jaar) weer teruggezet. 

Volgens de huidige wetgeving wordt kandelaberen gelijkgesteld met het kappen van een 

boom. 

Knotbomen: 

Boom waarvan in de jeugd de spil is ingekort tot een hoogte tussen 1.50 en 2.50 meter en 

waarvan alle takken zijn verwijderd. Door het uitlopen van de slapende knoppen vormt zich 

een nieuwe, bezemachtige kroon. Deze nieuwe takken worden periodiek (eens in de 3 - 10 

jaar) weer  

teruggezet. 

Leibomen: 

Boom waarvan de takken zich door een combinatie van regelmatig knotten en leiden in een 

verticaal vlak bevinden. 

Van oudsher bestaan er drie vormen: palmet, haagvorm en vrije vorm. 

Plantsoenbomen: 

Alle bomen die geen laan-, kandelaber-, knot-, en leibomen zijn.Hakhout: 

Beplanting van loofbomen die periodiek wordt teruggezet en wel zodanig dat de stobben 

opnieuw kunnen uitlopen. De omlooptijd van hakhout is 6 - 20 jaar. 

Bosplantsoen: 

Aangeplante bosachtige gewassen, grotendeels bestaande uit inheemse houtige soorten 

(heesters en boomvormers). 

Eenvoudig machinaal te onderhouden en daardoor goedkoop in onderhoud.  

Kruidengroei wordt geaccepteerd mits dit geen nadelige invloed heeft op de groei van de 

houtige gewassen. 

Gestreefd moet worden naar een opbouw van: 

. kruidenlaag 

.struiklaag 

. boomlaag. 

Tevens zal er een meerwaarde aangebracht moeten worden ten opzichte van 

natuurontwikkeling en ecologie zoals omschreven in het groenbeleidsplan. Snoei is dus niet 

gericht op bloei. 

 

N.B. Onder “Bomen” wordt niet verstaan: 

Zaailingen en ander opkomend groen welke rondom de boom uit de grond ontspruit! 

 


