
Met welke 
wetten en regels 
hebben we te maken 
rondom bomen?

De specialiteiten  
van ERES Boomverzorging
voor u op een rij

CONTACT

• Omgevingsvergunning
• Natuurwetgeving
• De kracht van ERES Boomverzorging

•  Planten van bomen

• Bomen snoeien en onderhouden

•  Aanbrengen van kroonverankeringen

• Onderzoeken van bomen

•  Aanvragen van kapvergunningen

•  Vellen / weghalen van bomen

• Frezen van stobben

• Bestek ondersteuning en calculatie

•  Opstellen van rapporten  
en beheerplannen

•  Leveren van openhaardhout, 
eventueel bij uw klant in de opslag 
gestapeld

Nijverheidsweg 7
7021 BX Zelhem

T:  0314 36 1341
M:  06 5115 4994

info@eresboomverzorging.nl
www.eresboomverzorging.nl

ERES Boomverzorging



Wilt u een boom kappen?  
Of zo veel snoeien dat de vorm 
drastisch wijzigt? Hiervoor 
hanteren de meeste gemeenten 
een diameter maat van ongeveer 
30 cm. Is de boom dikker dan 
moet u een omgevingsvergunning 
aan te vragen. Dit kunt u doen op 
de site van uw eigen gemeente.

Onze jarenlange ervaring in het zorgvuldig naleven van de natuurwet 
voorkomt onnodige verrassingen.

Voor aanvang van de werkzaamheden maken wij een Flora- en Faunacheck. 
Dit document wordt door ons vastgelegd en gedocumenteerd.

Is er sprake van een bewoonde verblijfplaats van dieren,  
dan overleggen we ter plaatse welke mogelijkheden er voor u zijn. 
Bel bij vragen of kijk op www.eresboomverzorging.nl

Doel van de wet: 
Behoud van diversiteit in dier- en 
plantsoorten.  

De wet draagt bij aan de bescherming 
en het behoud van in het wild 
levende planten- en diersoorten.  
Dit betekent dat activiteiten die 
schadelijk zijn voor beschermde dier- 
en plantsoorten in principe verboden 
zijn. De natuurwet geldt in heel 
Nederland en voor iedereen. Zowel in 
het bos, op de heide, op het water, in 
de stad en in je eigen tuin.

Dit betekent o.a.:
Nesten:  
Een bewoond nest is beschermd. Een 
onbewoond nest niet. Op de bescherming van 
onbewoonde nesten gelden een aantal 
uitzonderingen, denk bijvoorbeeld aan 
roofvogels en uilen.

Broedseizoen:  
De natuurwet kent geen 
broedseizoen meer. Voor 2002 werden tussen 
15 maart en 15 juli een aantal activiteiten 
verboden (bijvoorbeeld snoeien en kappen 
van bomen) vanwege dit broedseizoen. 
Wel kom je natuurlijk in voorjaar/zomer meer 
bewoonde nesten tegen, dus zal je in die 
periode extra moeten opletten deze niet te 
beschadigen of weg te nemen.

Gedragscode:  
De natuurwet geeft richtlijnen en regels 
die zorgen dat je zorgvuldig handelt 
op plaatsen met beschermde planten, 
dieren en rust- en verblijfplaatsen. 
Hiervoor zijn diverse gedragscodes 
beschikbaar. Welke wij hanteren kunt u 
vinden op onze website.

Overtreding natuurwet: 
Een overtreding van de natuurwet 
wordt gezien als een economisch delict. 
Boomverzorgers dragen daarom, bij het 
snoeien of kappen van bomen, 
verantwoordelijkheid voor de naleving 
van deze wet. Bij een overtreding van 
deze natuurwet lopen zij risico op een 
strafblad.

Omgevingsvergunning 

Natuurwetgeving

De kracht 
van ERES Boomverzorging

± 30 cm


