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Duur terras
Taxaties

Dit artikel is door Henk Slootjes, geregistreerd boomtaxateur NVTB,  
geschreven namens de eigenaren, die anoniem willen blijven.

HENK SLOOTJES, 

HENK SLOOTJES BOOM-

VERzORGING 

indelijk hadden we ‘hét huis’ gevonden: 
een oud en statig pand aan de rand van 
het dorp. Helaas zonder voortuin, maar 

wel met een mooie en diepe achtertuin. Na het 
opknappen van de kamers en een forse restau-
ratie van de keuken besloten we in het voorjaar 
aan de tuin te beginnen. 

Vanuit het huis geven openslaande deuren 
toegang tot de tuin: een terras op het zui-
den, gevolgd door een weids gazon met aan 
weerszijden struiken en vaste planten. Verder 
achterin – de tuin ligt hier wat lager – wordt 
het terrein afgesloten met een monumentale 
donkerbladige beuk. Een indrukwekkende 
boom, die waarschijnlijk is aangeplant bij de 
bouw van het huis in 1893. Naar zeggen zou het 
een ‘grensboom’ zijn: in de 18de en 19de eeuw 
werden deze beuken aangeplant om de grens 
tussen landgoederen te markeren. 

In de zomer kregen we het idee om onder de 
koele boom een terras te maken, omgeven door 
een fleurige border. De plaatselijke hovenier 
had weinig tijd, maar beloofde het plan toch 
uit te voeren. Eerst moest het lager gelegen deel 
rondom de boom opgehoogd worden om aan 
te sluiten op het bestaande niveau van de tuin. 
Daarna werd het terras rondom de stam aange-
legd; een mooie brede baan van enkele meters 
breed. Tot aan de uiteinden van de takken  
werden schaduwminnende struiken geplant. 

Bouwlamp en verlengsnoeren
Na de aanplant hebben we het terras samen met 
enkele goede vrienden ‘ingewijd’. Een van hen 
kwam op het idee de boom in de spotlights te 
zetten. Met een bouwlamp en wat verlengsnoe-
ren bekeken we wat het effect zou zijn. Werke-
lijk te gek. Inmiddels hadden we een vaste kabel 
laten leggen, aangesloten op een timer. We 
waren natuurlijk erg benieuwd naar het licht-
effect bij een vol bladerdek.
Helaas is het zover nooit gekomen. Toen het 
blad er goed en wel aan zat viel het er na de 
langste dag even zo snel weer af. Wat nu? De 
hovenier probeerde ons gerust te stellen. ‘De 
boom heeft het even moeilijk en loopt volgend 
jaar beslist weer uit.’ Ik had er geen goed gevoel 
bij en belde de gemeente om advies. ‘We sturen 
zo snel mogelijk iemand langs. Weet u eigenlijk 
dat uw boom op onze lijst staat van beschermde 
monumentale bomen?’

Volgens de boom- 
deskundige was  
de boom ten dode  
opgeschreven
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In de zomer wilden we onder de koele boom een terras maken

‘Illegale kap’
Enkele dagen later kwam de boomdeskundige 
van de gemeente. Hij vertelde dat de boom ten 
dode opgeschreven was. Verschrikkelijk… Boven-
dien kunnen we binnenkort een proces-verbaal 
verwachten voor het ‘illegaal kappen’ van de 
boom. De gemeente kan bij ‘illegale kap’ een 
boete opleggen die gelijk is aan de getaxeerde 
waarde van de gevelde boom. Maar ik ga toch 
geen terras aanleggen en mijn boom verlichten 
om hem daarna te kunnen omhakken? Nee, dat 
begreep de man van de gemeente wel, maar 
er zijn handelingen verricht die de dood van 
de boom tot gevolg hebben gehad en daarvoor 
moet een kapvergunning aangevraagd zijn.
Ten einde raad neem ik contact op met een 
boomadviseur in de regio. Die weet meteen wat 
er aan de hand is. Hij heeft de boom al gezien, 
kent de bewuste hovenier, eigenlijk hoef ik hem 
niets te vertellen. Als de uiterst bekwame boom-
deskundige komt kijken maakt hij duidelijk 
dat onder de kroon van een boom nooit grond-
verzet mag plaatsvinden. Onze beuk blijkt van 
de meest gevoelige en kwetsbare soort te zijn. 
Bovendien is de boom een geënte variant, van-

daar de diepdonkere bladeren. Deze informatie 
had de hovenier mij zonder meer moeten geven. 
Hij had moeten waarschuwen voor de gevolgen 
van de aanleg van een terras met borders onder 
de boom. De boomdeskundige adviseert me de 
hovenier aansprakelijk te stellen voor het verlies 
van de boom en alle hieruit voortvloeiende 
kosten.

Boete
Wat gaat er allemaal op ons afkomen? Eerst heb-
ben we voor veel geld een terras en verlichting 
aan laten leggen, straks moeten we betalen voor 
het vellen en afvoeren van de boom en wie weet 
krijgen we ook een boete van minimaal €10.000. 
Hadden we ‘hét huis’ en die hovenier maar  
nooit gevonden, denk ik nu.

Epiloog
Als commissielid van de werkgroep Monumen-
tale Bomen in de Hof van Twente heeft Henk 
Slootjes deze ‘illegale kap’ gemeld bij de afde-
ling Groen. Men heeft hem toegezegd dat hij van 
het vervolg op de hoogte wordt gehouden. Tot 
dusver is het echter angstwekkend stil gebleven...
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