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Bomen binnen de projectgrens 
Binnen de globale projectgrens van het gebied staan vele bomen. Deze bomen zijn onder te 
verdelen in: 

 Bomen in de hoofdbomenstructuur; 
 Bomen in de hoofdgroenstructuur; 
 Overige bomen. 

 
Bomen in de hoofdbomenstructuur 
De Hoofdbomenstructuur (HBS), zoals voor het plangebied hieronder is weergegeven, is door het 
bestuur aangekondigd in de Visie Openbare Ruimte en nader uitgewerkt in de Puccinimethode. 

 
Figuur 1: hoofdboomstructuur 

Voor het plan houdt de hoofdbomenstructuur het volgende in:  
 Streven is om bestaande bomen en boomstructuren zoveel mogelijk in ontwerpen in te 

passen; 
 In de initiatief- en onderzoeksfase brengen we alle boven- en ondergrondse 

randvoorwaarden in kaart, zoals bestaande boomstructuren, ondergrondse infra en 
grondwater. Wanneer nodig kunnen we eerst een “quickscan bomen” laten maken. Later 
in het proces vindt de uitgebreide Bomentoets plaats. Alle informatie wordt verwerkt in 
een Programma van Eisen. 

 
Naast deze spelregels gelden er voor bomen in de Hoofdbomenstructuur nog meer specifiekere 
inrichtingseisen en -voorschriften. Deze komen in latere stadia van het plan aan de orde en zijn 
terug te vinden in het Handboek Puccinimethode Groen. 
 

   



Bomen in de Hoofdgroenstructuur 
De Hoofdgroenstructuur omvat uiteenlopende typen groen, met elk hun eigen gebruik, belevings-
waarde, cultuurhistorische betekenis, natuurwaarde enzovoort. Om deze reden zijn de richtlijnen 
voor inpasbaarheid uitgewerkt per groentype. De groengebieden in de Hoofdgroenstructuur zijn 
hiertoe verdeeld in groentypen.  

  
Figuur 2: hoofdgroenstructuur 

Binnen het plangebied komende de volgende groentypen voor:  
 Stadspark; 
 Corridor; 
 Volkstuinpark/schoolwerktuin; 
 Sportpark; 
 Stadrandpolder. 

Op de pagina’s 3 t/m 6 zijn bovengenoemde groentypen beschreven. De beschrijving geeft 
richtlijnen voor de inpasbaarheid van bebouwing en verharding in het betreffende groentype. 
 
 
Overige bomen 
Voor alle, dus ook de overige bomen in Amsterdam geldt dat wanneer zij gekapt worden dat de 
algemene Herplantplicht in werking treedt.  
Op 1 oktober 2016 is de nieuwe Bomenverordening van kracht. Hierin staat in artikel 7 de 
Herplantplicht, waarbij het mogelijk is om bomen fysiek (één op één) te compenseren of als dat 
niet mogelijk is dat de monetaire waarde wordt gestort in het gemeentelijk herplantfonds. 
 
 
 
 



 

 



 
  



 



 

 


