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Hoek, Edith van der

Van: Staller, Marike

Verzonden: vrijdag 27 januari 2023 17:05

Aan: Raadsgriffier Heemstede

Onderwerp: Antwoord op vraag van Groen Links in cie Samenleving van 10 januari 2023 over 

leibomen

Categorieën: Edith

Geachte raadsleden, 

  

Bij de behandeling van de wijzigingen voor de APV in de commissie Samenleving van 10 januari 2023 heeft Groen 

Links ook vragen gesteld over artikelen die niet werden voorgesteld om te wijzigen. Een vraag is nog niet 

beantwoord, dat volgt hieronder: 

Vraag: 

Leibomen worden veelal niet gesnoeid (ervaring) en dan gaan ze er uit zien als een boom. Dit leidt tot problemen in 

een aantal straten omdat leibomen op een kortere afstand tot de erfgrens mogen staan dan bomen. Landelijk is er 

geen onderscheid tussen bomen en leibomen.  

De burgemeester heeft tijdens de vergadering toegezegd hier goed naar te kijken en kijken wat dienstbaar is. 

Antwoord: 

Het Burgerlijk Wetboek kent een wettelijke bepaling voor de afstand waarop bomen, heesters of een heg van de 

erfgrens mogen staan. Artikel 5:42 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt hierover: 

“1. Het is niet geoorloofd binnen de in lid 2 bepaalde afstand van de grenslijn van eens anders erf bomen, heesters of 

heggen te hebben, tenzij de eigenaar daartoe toestemming heeft gegeven of dat erf een openbare weg of een 

openbaar water is. 

2. De in lid 1 bedoelde afstand bedraagt voor bomen twee meter te rekenen vanaf het midden van de voet van de 

boom en voor de heesters en heggen een halve meter, tenzij ingevolge een verordening of een plaatselijke gewoonte 

een kleinere afstand is toegelaten. 

3. De nabuur kan zich niet verzetten tegen de aanwezigheid van bomen, heesters of heggen die niet hoger reiken dan 

de scheidsmuur tussen de erven. 

4. Ter zake van een volgens dit artikel ongeoorloofde toestand is slechts vergoeding verschuldigd van de schade, 

ontstaan na het tijdstip waartegen tot opheffing van die toestand is aangemaand.” 

Vanuit het Burgerlijk Wetboek, bovenstaande tweede lid, is het toegestaan dat gemeenten een kleinere afstand 

hanteren dan in de wet is aangegeven. Dat is in Heemstede opgenomen in artikel 4:10h van de APV Heemstede 

2023, Afstand van de erfgrenslijn: 

“De afstand tot de erfgrens als bedoeld in artikel 5:42, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld 

voor: 

a. bomen op 2.00 meter; 

b. voor leibomen op 0.50 meter; 
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c. voor heesters op nihil.” 

  

Ik heb het klachtenbeeld laten opvragen bij de medewerkers Groen en zei meldden: 

Er komen jaarlijks ongeveer 2 vragen over dit onderwerp binnen op de afdeling.  

  

Advies vanuit Groen is dat een leiboom vanuit de kwekerij als leiboom wordt gekweekt en anders is opgebouwd dan 

een ‘normale’ boom. Het laten doorgroeien geeft op de langere termijn negatieve effecten op de stabiliteit van de 

takken. De medewerkers Groen adviseren buren elkaar aan te spreken op het uitvoeren van onderhoud van de 

leiboom (2 dimensionaal). Wanneer een leiboom doorgroeit (3 dimensionaal), kan deze op termijn worden 

aangemerkt als ‘gewone’ boom en is wellicht verwijdering binnen de 2 meter van de erfgrens van toepassing 

conform artikel 4:10h aanhef en onder a van de APV Heemstede 2023.   

  

Met vriendelijke groet, 

mevrouw mr. A.C. Nienhuis 

 

 


