
De gemeente Arnhem heeft:
 
 bijna 41.600 straatbomen in beheer
 ongeveer 11.618.000 m2 aan bos in parken en   
 landgoederen in beheer
 een kleine 4.700 individuele / solitaire bomen   
 in parken en landgoederen in beheer
 485 verschillende boomsoorten.

Ook is er 16.900.000 m2 bos in beheer van anderen. 
Daarnaast zijn er duizenden bomen in inwoners en 
bedrijven beheer. Het is niet bekend hoeveel bomen er 
in particulier beheer zijn.

Bijzondere bomen:

 420 gemeentelijke en 470 particuliere bomen zijn  
 aangemerkt als waardevolle bomen;
 29 gemeentelijke en 2 particuliere bomen zijn   
 ouder dan 150 jaar;
 12 gemeentelijke en 1 particuliere boom /  
 bomen zijn ouder dan 200 jaar;
 de drie tamme kastanjes in park Gulden Bodem,   
 bekend als de Poortwachters, zijn waarschijnlijk   
 zelfs ouder dan 350 jaar. 

Boombescherming

Veel Arnhemse bomen zijn 
beschermd via de Wet Natuur-
bescherming (voorheen Boswet), 
bestemmingsplan en waardevolle 
bomenlijst. Bomen, struiken en 
groen in de groene gebieden 
op de kaart zijn beschermd door 
regels in bestemmingsplan en 
voor deze gebieden geldt een 
kapvergunning. De blauwe  
stippen zijn de waardevolle  
bomen, ook voor deze bomen 
geldt een kapvergunning.  
 
Kijk voor meer informatie op 
www.arnhem.nl/ 
waardevollebomen.
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Kapvergunning afgeschaft in 2013

Vroeger werden ook overige particuliere en gemeentelijke 
bomen beschermd door een kapvergunning op basis van 
de APV. Na de aanpassing van deze regels in 2013 zijn vijf 
buurten in Arnhem zijn vijf jaar gemonitord op veranderin-
gen van aantal vergunningsplichtige particuliere bomen. In 
de buurten Elderveld, Holthuizen, St. Marten, Overmaat en 
Gulden Bodem zijn in 2012 450 vergunningplichte bomen 
geteld. In 2018 zijn er 431 vergunningplichte bomen geteld. 
Deze afname komt deels door kap (106 bomen), ook zijn er 
bomen bijgekomen door groei van de stam (87 bomen).

Weetjes over bomen in beheer  
van gemeente Arnhem

 
 Gemeente Arnhem heeft deze solitaire bomen het  
 meest in haar beheer: 1) Eik, 2) Linde, 3) Esdoorn
 Gemeente Arnhem heeft 4 groenblijvende Eiken   
 (Quercus turneri ‘Pseudoturneri’)
 Gemeente Arnhem heeft 1 Valse Acacia met   
 purperrose bloemen (Robinia x magaretta ‘Casque  
 Rouge’)
 Gemeente Arnhem heeft 1 Tulpenboom die van   
 oorsprong uit China komt (Liriodendron    
 chinense). Andere Tulpenbomen komen uit   
 Amerika. 
 Gemeente Arnhem heeft  6 Zwarte Elzen,   
 Alnus glutinosa ‘Imperialis’. Van een afstandje   
 lijken dit net coniferen.
 

 particuliere bomen 2012 2013-2015 2016-2017 2018-2019

Elderveld kap 5 2 1

groei 0 6 1

 aanplant  0 0 0

 verg.plichtige bomen 13 8 12 12

Overmaat kap 5 3 12

groei 0 8 0

 aanplant  16 4 0

 verg.plichtige bomen 57 52 57 45

St Marten kap 8 2 0

groei 0 3 4

 aanplant  4 0 0

 verg.plichtige bomen 50 42 43 47

Gulden Bodem kap 22 10 10

groei 0 20 27

 aanplant  9 0 0

 verg.plichtige bomen 235 213 223 240

Holthuizen kap 8 5 13

groei 0 8 10

 aanplant  1 4 0

 verg.plichtige bomen 95 87 90 87


