
25www.boomzorg.nl

Biedt de Boswet mogelijkheden om 
kapverboden op te leggen?
‘Beste mevrouw Goudzwaard, heeft de Boswet invloed op de mogelijkheid tot het opleggen van kapverboden binnen de ‘bebouwde kom 

Boswet?’  

 

Auteur: mr. Kitty Goudzwaard 

Het antwoord van Goudzwaard luidt:  

‘De Boswet, een mooi ‘klein’ wetje uit 1960, 

waar ik nog een keer uitgebreider op terugkom. 

Een van de onderwerpen van de Boswet is artikel 

15 lid 2. Die ligt wel eens onder vuur. Daarin 

staat dat provincie of gemeente geen kapver-

boden mogen maken voor wegbeplantingen en 

eenrijige beplantingen op of langs landbouw-

gronden. (Beide voorzover zij bestaan uit populie-

ren en wilgen, tenzij deze zijn geknot) Men mag 

deze bomen dus vrij kappen. De lezer vraagt ook 

‘wat zijn de regels omtrent de ‘bebouwde kom 

Boswet’? Die bebouwde kom is namelijk soms 

gelijk aan de bebouwde kom die wij kennen uit 

Wegenwet. Maar soms is die ook groter of klei-

ner. Iedere gemeente hoort in beginsel zelf een 

dergelijke bebouwde kom vast te stellen. 

Veel gemeentes denken dat zij op basis van de 

Boswet kapverboden mogen maken voor de 

bebouwde kom, omdat de Boswet stelt dat de 

Boswet niet van toepassing is op -andere hout-

opstanden dan op erven en in tuinen binnen 

de bebouwde kom Boswet-. Eens kijken wat de 

rechter daarover te vertellen heeft.
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‘Voor de stelling van zowel verzoekers als ver-

weerder dat het verbod in artikel 15, tweede 

lid, van de Boswet om regelen te stellen slechts 

betrekking heeft op gebieden buiten de bebouw-

de kom, kan evenmin steun in de wet worden 

gevonden. De Boswet maakt slechts onderscheid 

tussen geknotte en niet-geknotte populieren. Het 

criterium 'bebouwde kom' wordt in de Boswet 

gebezigd enerzijds in artikel 1, vierde lid, aanhef 

en onder b, ter begrenzing van de werkingssfeer 

van deze wet en anderzijds in artikel 15, derde 

lid, ter begrenzing van de regelingsbevoegd-

heid van provincie en gemeente. Hieruit valt niet 

af te leiden dat de Boswet niet geldt binnen 

de door de gemeenteraad na goedkeuring van 

gedeputeerde staten vastgestelde bebouwde 

kom. Eerstgenoemde bepaling bepaalt weliswaar 

dat de daarop volgende wetsartikelen niet van 

toepassing zijn op andere houtopstanden dan op 

erven en in tuinen binnen een bebouwde kom 

als bedoeld in lid 5, maar dit geldt slechts behou-

dens het bepaalde in afdeling VII, waarin artikel 

15 is opgenomen.’

 

Geen kapverbod  

In gewoon Nederlands: er staat dat het verbod 

tot het maken van kapverboden niet opzij gezet 

wordt door een grens zoals een ‘bebouwde kom 

Boswet’. En dat een gemeente ook voor die 

gebieden geen kapverboden mag opleggen ter 

bewaring van populieren en wilgen als wegbe-

plantingen en eenrijige beplantingen op of langs 

landbouwgronden. Tenzij ze zijn geknot. De loca-

tie van deze bomen maakt dus niet uit! 

Toch nog maar eens de leerboeken in? Of……… 

staat het daar ook niet goed in? 

Conclusie

De Boswet heeft op sommige vlakken wel dege-

lijk invloed binnen de ‘bebouwde kom Boswet’!

mr. Kitty Goudzwaard is boomjuriste bij 

Cobra Groenjuristen. Lezers kunnen vragen 

stellen over het artikel via:
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