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Bijlage 2:  Belangrijke informatie over uw 

omgevingsvergunning 
 
U heeft een omgevingsvergunning gekregen. Het is belangrijk dat u de 
informatie in deze bijlage leest. Dit moet u doen voordat u begint met het 
uitvoeren van uw plan. 
 
1. Algemeen 
Bekendmaking van het besluit 
Het besluit over uw omgevingsvergunning maken wij bekend op 
https://www.overheid.nl/overuwbuurt. Daarnaast wordt dit besluit bekend 
gemaakt in de Ede Stad.  Dat doen wij zodat belanghebbenden weten dat dit 
besluit is genomen.  
 
Wie is belanghebbende? 
Als aanvrager van de omgevingsvergunning bent u belanghebbende. Ook 
anderen kunnen belanghebbende zijn. Een belanghebbende is iemand die 
betrokken is bij een besluit of geschil en daar (direct) belang bij heeft. De 
voorwaarden staan in de wet en rechterlijke uitspraken. Met deze 
voorwaarden bepaalt de rechter of iemand belanghebbende is wanneer 
diegene bezwaar maakt. Voldoet iemand aan de voorwaarden? Dan wordt het 
bezwaar inhoudelijk behandeld.   
 
Bezwaar maken: zes weken de tijd 
De omgevingsvergunning is niet meteen onherroepelijk (definitief). 
Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Dat kunnen zij doen tot 
zes weken nadat de omgevingsvergunning naar u is verstuurd.  
 
U mag uw omgevingsvergunning pas gebruiken nadat de periode van bezwaar 
maken voorbij is én de rechter geen voorlopige voorziening heeft 
toegewezen.  
 
Wilt u zelf bezwaar maken? Bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met een 
voorschrift? Hoe u bezwaar maakt, leest u in bijlage 3. 
 
Rechten van anderen 
U heeft altijd rechten en plichten tegenover anderen. Bijvoorbeeld tegenover 
de gemeente of uw buren. Uw rechten en plichten veranderen niet door deze 
omgevingsvergunning. U kunt daarbij denken aan eigendomsrechten. Wilt u 
bijvoorbeeld bouwen óp de erfgrens? Dan heeft u toestemming nodig van uw 
buren.  
 
Uw plan aanpassen 
Wilt u uw plan veranderen? Dan heeft u misschien een nieuwe 
omgevingsvergunning nodig. Neem hierover zo snel mogelijk contact op met 
team Vergunningverlening. U kunt bellen naar het telefoonnummer 088 - 116 
98 58. 
 
2. Andere toestemmingen 
U heeft een omgevingsvergunning gekregen voor de werkzaamheden die in 
de vergunning staan genoemd. De vergunning geldt niet voor andere 
werkzaamheden. Misschien heeft u daarom ook andere toestemmingen nodig. 
Misschien moet u nog een vergunning aanvragen. Of misschien moet u een 
melding doen. Hieronder leest u meer informatie. 
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Openbaar gebied gebruiken 
Moet u openbaar gebied gebruiken om uw plan uit te voeren? Wilt u 
bijvoorbeeld bouwmateriaal op de stoep zetten? Of een machine op de weg 
parkeren? Misschien heeft u hiervoor aparte toestemming nodig. Dit moet u 
zo snel mogelijk navragen bij uw gemeente. 
 
Bescherming van de natuur 
Bij het kappen van bomen gelden de regels uit de Wet natuurbescherming 
(Wnb). U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u zich hieraan houdt. Kunt u 
zich niet aan de regels houden? Dan heeft u een ontheffing of vergunningen 
nodig. Deze kunt u aanvragen bij de provincie Gelderland. 
 
In de Wnb staat dat nesten of andere plaatsen waar beschermde dieren zich 
voorplanten of rusten niet beschadigd of vernield mogen worden. Andere 
plaatsen zijn bijvoorbeeld holtes in bomen. Beschermde soorten die vaak in 
bomen zitten zijn onder andere eekhoorns, boommarters, vleermuizen en 
vogels. En alle wilde vogels zijn ook beschermd. Vogels mogen niet gestoord 
worden tijden het broeden. Ook lijnvormige elementen die vleermuizen 
gebruiken als vliegroute mogen niet verstoord worden. Lijnvormige 
elementen zijn bijvoorbeeld bomenrijen of houtwallen. 
 
Bij het kappen van bomen is het risico groot dat u deze verblijfplaatsen 
verstoort. Vooral in het broedseizoen van vogels. Daarom adviseren wij om 
geen bomen te kappen in het broedseizoen. Deze periode loopt ongeveer van 
half maart tot half september. Kiest u ervoor om in het broedseizoen bomen 
te kappen? Dan moet u een ter zake deskundige1 laten controleren of er geen 
bezette nesten aanwezig zijn.  
 
- 
  

 
1 Dit is iemand die minimaal voldoet aan één van deze drie punten: 

- De persoon heeft een hbo- of universitaire opleiding gedaan waarbij het zwaartepunt 
ligt op de (Nederlandse) ecologie. 

- De persoon werkt als ecoloog voor een ecologisch adviesbureau. Dit adviesbureau 
moet zijn aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus. 

- De persoon zet zich aantoonbaar actief in voor de soortenbescherming én is 
aangesloten bij de organisaties die daarvoor in Nederland bestaan (zoals Das en Boom, 
Zoogdiervereniging, RAVON, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, 
Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, VOFF, 
SOVON, etc.). 



 
Omgevingsdienst De Vallei 

 

 

 
Bijlage 3: Informatie over bezwaar maken 
 
 
Ik ben het niet eens met het besluit. Hoe kan ik bezwaar maken? 
U kunt bezwaar maken door een brief te schrijven naar: 
 
Gemeente Ede 
College van burgemeester en wethouders 
Postbus 9022 
6710 HK Ede 
 
Kan ik met mijn DigiD digitaal bezwaar maken? 
Dat kan in sommige gevallen. Kijk op de website van uw gemeente, 
www.ede.nl, of dit kan. 
 
Wat zet ik in mijn bezwaarschrift? 
In uw bezwaarschrift moet het volgende staan: 
- uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres 
- de datum 
- het kenmerk: 2021W0287 
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt 
- een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt (als dit mogelijk 

is) 
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt 
- uw handtekening 
 
Kan iemand anders bezwaar voor mij maken? 
Ja, dat kan. U moet dan wel een schriftelijke machtiging meesturen. Dat is 
een brief waarin u toestemming geeft dat iemand anders namens u bezwaar 
maakt. Onder deze brief moet u uw handtekening zetten. 
 
Hoeveel tijd heb ik om bezwaar te maken? 
U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. De periode begint op de 
eerste dag na het versturen van de brief waar deze bijlage bij hoort. U ziet de 
verzenddatum rechts bovenaan de brief. Op de laatste dag van de periode 
moet uw brief binnen zijn bij het college van burgemeester en wethouders. 
Anders bent u te laat en kunnen wij het bezwaar niet in behandeling nemen. 
 
Hoe weet ik dat mijn bezwaarschrift is aangekomen? 
U krijgt een ontvangstbevestiging. Ook krijgt u dan informatie hoe het 
verdergaat. 
 
Ik kan echt niet wachten op de uitkomst van het bezwaar. Wat nu? 
Het besluit blijft geldig wanneer u bezwaar maakt. Heeft u een dringende 
reden waarom u niet kunt wachten op de uitkomst van het bezwaar? Bij een 
spoedeisende situatie kunt u bij de rechtbank om een voorlopige voorziening 
vragen. Dit betekent dat u vraagt om een tijdelijke beslissing van de rechter.  
 
Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuur een brief naar: 
 

Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht 
De voorzieningenrechter 
Postbus 9030 
6800 EM Arnhem 
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U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen. Dat kunt u doen 
via de website www.rechtspraak.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. 
 
Let op: u kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u eerst 
bezwaar heeft gemaakt. 
 
Wat kost het om bezwaar te maken? 
Bezwaar maken is gratis. 
 
Wat kost het om een voorlopige voorziening aan te vragen? 
Voor een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De hoogte van 
dit bedrag verschilt. Kijk voor het precieze bedrag op www.rechtspraak.nl.  
 
Ik heb nog een andere vraag over bezwaar maken. 
Op de website van de gemeente leest u nog meer informatie: www.ede.nl. 
Wilt u extra vragen stellen? Op deze website vindt u daarvoor de 
contactgegevens. 
 



B
o

o
m

n
u

m
m

er

B
o

o
m

so
o

rt

N
ed

er
la

n
d

se
 n

aa
m

G
ro

o
tt

e

S
ta

m
d

ia
m

et
er

 in
 c

m
 o

p
 1

,3
 m

 h
o

o
g

te

S
ta

m
o

m
tr

ek
 in

 c
m

 o
p

 1
,3

 m
 h

o
o

g
te

G
es

ch
at

te
 le

ef
ti

jd
 in

 j
aa

r

K
ap

p
en

 in
 p

ro
je

ct
 P

ar
kl

aa
n

H
er

p
la

n
tp

lic
h

t

Bijlage 4: Beoordeling te kappen bomen bij 2021W0287
Lijst A Bomen staan in de hoofdgroenstructuur en vallen ondere het beleid voor waardevolle bomen

96 Fagus sylvatica gewone beuk 1 59 185 40-80 Ja handelsmaat 20-25
98 Quercus robur zomereik 1 50 157 40-80 Ja handelsmaat 20-25
99 Quercus robur zomereik 1 57 179 40-80 Ja handelsmaat 20-25
126 Pinus sylvestris grove den 1 50 157 40-80 Ja handelsmaat 20-25
127 Pinus sylvestris grove den 1 42 132 40-80 Ja handelsmaat 20-25
128 Fagus sylvatica gewone beuk 1 47 148 40-80 Ja handelsmaat 20-25
130 Pinus sylvestris grove den 1 39 122 40-80 Ja handelsmaat 20-25
137 Pinus sylvestris grove den 1 41 129 40-80 Ja handelsmaat 20-25
168 Pinus sylvestris grove den 1 65 204 40-80 Ja handelsmaat 20-25
169 Pinus sylvestris grove den 1 47 148 40-80 Ja handelsmaat 20-25
171 Pinus sylvestris grove den 1 43 135 40-80 Ja handelsmaat 20-25
186 Pinus sylvestris grove den 1 46 144 40-80 Ja handelsmaat 20-25
203 Pinus sylvestris grove den 1 39 122 40-80 Ja handelsmaat 20-25
204 Pinus sylvestris grove den 1 39 122 40-80 Ja handelsmaat 20-25
205 Pinus sylvestris grove den 1 44 138 40-80 Ja handelsmaat 20-25
206 Pinus sylvestris grove den 1 43 135 40-80 Ja handelsmaat 20-25
208 Pinus sylvestris grove den 1 46 144 40-80 Ja handelsmaat 20-25
240 Quercus robur zomereik 1 46 144 40-80 Ja handelsmaat 20-25
242 Betula pendula ruwe berk 1 40 126 40-80 Ja handelsmaat 20-25
245 Pinus sylvestris grove den 1 46 144 40-80 Ja handelsmaat 20-25
251 Pinus sylvestris grove den 1 58 182 40-80 Ja handelsmaat 20-25
264 Betula pendula ruwe berk 1 41 129 40-80 Ja handelsmaat 20-25
265 Pinus sylvestris grove den 1 39 122 40-80 Ja handelsmaat 20-25
269 Pinus sylvestris grove den 1 57 179 40-80 Ja handelsmaat 20-25
295 Prunus serullata Japanse sierkers 3 41 129 40-80 Ja handelsmaat 20-25
305 Betula pendula ruwe berk 1 42 132 40-80 Ja handelsmaat 20-25
374 Prunus serullata Japanse sierkers 3 41 129 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1394 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 44 138 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1402 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 40 126 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1403 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 46 144 40-80 Ja handelsmaat 20-25

herplantplicht 30 stuks
Lijst B Bomen staan in de hoofdgroenstructuur

68 Fagus sylvatica gewone beuk 1 31 97 <40 Ja handelsmaat 18-20
69 Fagus sylvatica gewone beuk 1 31 97 <40 Ja handelsmaat 18-20
95 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 38 119 <40 Ja handelsmaat 18-20
97 Quercus robur zomereik 1 30 94 <40 Ja handelsmaat 18-20
100 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 35 110 <40 Ja handelsmaat 18-20
129 Betula pendula ruwe berk 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
131 Betula pendula ruwe berk 1 27 85 <40 Ja handelsmaat 18-20
166 Pinus sylvestris grove den 1 38 119 <40 Ja handelsmaat 18-20
174 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 33 104 <40 Ja handelsmaat 18-20
177 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 34 107 <40 Ja handelsmaat 18-20
178 Fagus sylvatica gewone beuk 1 28 88 <40 Ja handelsmaat 18-20



181 Pinus sylvestris grove den 1 38 119 <40 Ja handelsmaat 18-20
184 Pinus sylvestris grove den 1 35 110 <40 Ja handelsmaat 18-20
185 Pinus sylvestris grove den 1 36 113 <40 Ja handelsmaat 18-20
187 Pinus sylvestris grove den 1 29 91 <40 Ja handelsmaat 18-20
188 Pinus sylvestris grove den 1 29 91 <40 Ja handelsmaat 18-20
189 Pinus sylvestris grove den 1 28 88 <40 Ja handelsmaat 18-20
190 Pinus sylvestris grove den 1 38 119 <40 Ja handelsmaat 18-20
192 Quercus robur zomereik 1 31 97 <40 Ja handelsmaat 18-20
202 Pinus sylvestris grove den 1 31 97 <40 Ja handelsmaat 18-20
238 Pinus sylvestris grove den 1 34 107 <40 Ja handelsmaat 18-20
239 Pinus sylvestris grove den 1 33 104 <40 Ja handelsmaat 18-20
243 Betula pendula ruwe berk 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
253 Pinus sylvestris grove den 1 28 88 <40 Ja handelsmaat 18-20
261 Betula pendula ruwe berk 1 28 88 <40 Ja handelsmaat 18-20
263 Betula pendula ruwe berk 1 33 104 <40 Ja handelsmaat 18-20
267 Betula pendula ruwe berk 1 27 85 <40 Ja handelsmaat 18-20
268 Pinus sylvestris grove den 1 35 110 <40 Ja handelsmaat 18-20
277 Pinus sylvestris grove den 1 27 85 <40 Ja handelsmaat 18-20
280 Picea abies fijnspar 1 28 88 <40 Ja handelsmaat 18-20
281 Picea abies fijnspar 1 31 97 <40 Ja handelsmaat 18-20
284 Pinus sylvestris grove den 1 27 85 <40 Ja handelsmaat 18-20
298 Pinus sylvestris grove den 1 29 91 <40 Ja handelsmaat 18-20
299 Pinus sylvestris grove den 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
307 Pinus sylvestris grove den 1 30 94 <40 Ja handelsmaat 18-20
314 Pinus sylvestris grove den 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
317 Pinus sylvestris grove den 1 30 94 <40 Ja handelsmaat 18-20
319 Pinus sylvestris grove den 1 31 97 <40 Ja handelsmaat 18-20
320 Pinus sylvestris grove den 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
321 Pinus sylvestris grove den 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
322 Pinus sylvestris grove den 1 32 100 <40 Ja handelsmaat 18-20
329 Pinus sylvestris grove den 1 29 91 <40 Ja handelsmaat 18-20
338 Pinus sylvestris grove den 1 29 91 <40 Ja handelsmaat 18-20
351 Pinus sylvestris grove den 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
354 Pinus sylvestris grove den 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
355 Pinus sylvestris grove den 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
356 Pinus sylvestris grove den 1 28 88 <40 Ja handelsmaat 18-20
357 Pinus sylvestris grove den 1 27 85 <40 Ja handelsmaat 18-20
359 Betula pendula ruwe berk 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
1393 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 38 119 <40 Ja handelsmaat 18-20
1397 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 32 100 <40 Ja handelsmaat 18-20
1400 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 30 94 <40 Ja handelsmaat 18-20
1401 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 35 110 <40 Ja handelsmaat 18-20
2480 Betula pendula ruwe berk 1 34 107 <40 Ja handelsmaat 18-20

herplantplicht 54 stuks
Lijst C Vallen niet onder de APV, maken deel uit van een bosgebied groter dan 10 are -> melding Provincie Gld. 

70 Robinia pseudoacacia gewone acacia 1 38 119 <40 Ja geen herplantplicht
71 Robinia pseudoacacia gewone acacia 1 49 154 40-80 Ja geen herplantplicht
73 Robinia pseudoacacia gewone acacia 1 28 88 <40 Ja geen herplantplicht
74 Robinia pseudoacacia gewone acacia 1 28 88 <40 Ja geen herplantplicht

2593 Betula pendula ruwe berk 1 31 97 <40 Ja geen herplantplicht
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Bijlage 2:  Belangrijke informatie over uw 

omgevingsvergunning 
 
U heeft een omgevingsvergunning gekregen. Het is belangrijk dat u de 
informatie in deze bijlage leest. Dit moet u doen voordat u begint met het 
uitvoeren van uw plan. 
 
1. Algemeen 
Bekendmaking van het besluit 
Het besluit over uw omgevingsvergunning maken wij bekend op 
https://www.overheid.nl/overuwbuurt. Daarnaast wordt dit besluit bekend 
gemaakt in de Ede Stad.  Dat doen wij zodat belanghebbenden weten dat dit 
besluit is genomen.  
 
Wie is belanghebbende? 
Als aanvrager van de omgevingsvergunning bent u belanghebbende. Ook 
anderen kunnen belanghebbende zijn. Een belanghebbende is iemand die 
betrokken is bij een besluit of geschil en daar (direct) belang bij heeft. De 
voorwaarden staan in de wet en rechterlijke uitspraken. Met deze 
voorwaarden bepaalt de rechter of iemand belanghebbende is wanneer 
diegene bezwaar maakt. Voldoet iemand aan de voorwaarden? Dan wordt het 
bezwaar inhoudelijk behandeld.   
 
Bezwaar maken: zes weken de tijd 
De omgevingsvergunning is niet meteen onherroepelijk (definitief). 
Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Dat kunnen zij doen tot 
zes weken nadat de omgevingsvergunning naar u is verstuurd.  
 
U mag uw omgevingsvergunning pas gebruiken nadat de periode van bezwaar 
maken voorbij is én de rechter geen voorlopige voorziening heeft 
toegewezen.  
 
Wilt u zelf bezwaar maken? Bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met een 
voorschrift? Hoe u bezwaar maakt, leest u in bijlage 3. 
 
Rechten van anderen 
U heeft altijd rechten en plichten tegenover anderen. Bijvoorbeeld tegenover 
de gemeente of uw buren. Uw rechten en plichten veranderen niet door deze 
omgevingsvergunning. U kunt daarbij denken aan eigendomsrechten. Wilt u 
bijvoorbeeld bouwen óp de erfgrens? Dan heeft u toestemming nodig van uw 
buren.  
 
Uw plan aanpassen 
Wilt u uw plan veranderen? Dan heeft u misschien een nieuwe 
omgevingsvergunning nodig. Neem hierover zo snel mogelijk contact op met 
team Vergunningverlening. U kunt bellen naar het telefoonnummer 088 - 116 
98 58. 
 
2. Andere toestemmingen 
U heeft een omgevingsvergunning gekregen voor de werkzaamheden die in 
de vergunning staan genoemd. De vergunning geldt niet voor andere 
werkzaamheden. Misschien heeft u daarom ook andere toestemmingen nodig. 
Misschien moet u nog een vergunning aanvragen. Of misschien moet u een 
melding doen. Hieronder leest u meer informatie. 
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Openbaar gebied gebruiken 
Moet u openbaar gebied gebruiken om uw plan uit te voeren? Wilt u 
bijvoorbeeld bouwmateriaal op de stoep zetten? Of een machine op de weg 
parkeren? Misschien heeft u hiervoor aparte toestemming nodig. Dit moet u 
zo snel mogelijk navragen bij uw gemeente. 
 
Bescherming van de natuur 
Bij het kappen van bomen gelden de regels uit de Wet natuurbescherming 
(Wnb). U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u zich hieraan houdt. Kunt u 
zich niet aan de regels houden? Dan heeft u een ontheffing of vergunningen 
nodig. Deze kunt u aanvragen bij de provincie Gelderland. 
 
In de Wnb staat dat nesten of andere plaatsen waar beschermde dieren zich 
voorplanten of rusten niet beschadigd of vernield mogen worden. Andere 
plaatsen zijn bijvoorbeeld holtes in bomen. Beschermde soorten die vaak in 
bomen zitten zijn onder andere eekhoorns, boommarters, vleermuizen en 
vogels. En alle wilde vogels zijn ook beschermd. Vogels mogen niet gestoord 
worden tijden het broeden. Ook lijnvormige elementen die vleermuizen 
gebruiken als vliegroute mogen niet verstoord worden. Lijnvormige 
elementen zijn bijvoorbeeld bomenrijen of houtwallen. 
 
Bij het kappen van bomen is het risico groot dat u deze verblijfplaatsen 
verstoort. Vooral in het broedseizoen van vogels. Daarom adviseren wij om 
geen bomen te kappen in het broedseizoen. Deze periode loopt ongeveer van 
half maart tot half september. Kiest u ervoor om in het broedseizoen bomen 
te kappen? Dan moet u een ter zake deskundige1 laten controleren of er geen 
bezette nesten aanwezig zijn.  
 
- 
  

 
1 Dit is iemand die minimaal voldoet aan één van deze drie punten: 

- De persoon heeft een hbo- of universitaire opleiding gedaan waarbij het zwaartepunt 
ligt op de (Nederlandse) ecologie. 

- De persoon werkt als ecoloog voor een ecologisch adviesbureau. Dit adviesbureau 
moet zijn aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus. 

- De persoon zet zich aantoonbaar actief in voor de soortenbescherming én is 
aangesloten bij de organisaties die daarvoor in Nederland bestaan (zoals Das en Boom, 
Zoogdiervereniging, RAVON, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, 
Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, VOFF, 
SOVON, etc.). 
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Bijlage 3: Informatie over bezwaar maken 
 
 
Ik ben het niet eens met het besluit. Hoe kan ik bezwaar maken? 
U kunt bezwaar maken door een brief te schrijven naar: 
 
Gemeente Ede 
College van burgemeester en wethouders 
Postbus 9022 
6710 HK Ede 
 
Kan ik met mijn DigiD digitaal bezwaar maken? 
Dat kan in sommige gevallen. Kijk op de website van uw gemeente, 
www.ede.nl, of dit kan. 
 
Wat zet ik in mijn bezwaarschrift? 
In uw bezwaarschrift moet het volgende staan: 
- uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres 
- de datum 
- het kenmerk: 2021W0289 
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt 
- een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt (als dit mogelijk 

is) 
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt 
- uw handtekening 
 
Kan iemand anders bezwaar voor mij maken? 
Ja, dat kan. U moet dan wel een schriftelijke machtiging meesturen. Dat is 
een brief waarin u toestemming geeft dat iemand anders namens u bezwaar 
maakt. Onder deze brief moet u uw handtekening zetten. 
 
Hoeveel tijd heb ik om bezwaar te maken? 
U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. De periode begint op de 
eerste dag na het versturen van de brief waar deze bijlage bij hoort. U ziet de 
verzenddatum rechts bovenaan de brief. Op de laatste dag van de periode 
moet uw brief binnen zijn bij het college van burgemeester en wethouders. 
Anders bent u te laat en kunnen wij het bezwaar niet in behandeling nemen. 
 
Hoe weet ik dat mijn bezwaarschrift is aangekomen? 
U krijgt een ontvangstbevestiging. Ook krijgt u dan informatie hoe het 
verdergaat. 
 
Ik kan echt niet wachten op de uitkomst van het bezwaar. Wat nu? 
Het besluit blijft geldig wanneer u bezwaar maakt. Heeft u een dringende 
reden waarom u niet kunt wachten op de uitkomst van het bezwaar? Bij een 
spoedeisende situatie kunt u bij de rechtbank om een voorlopige voorziening 
vragen. Dit betekent dat u vraagt om een tijdelijke beslissing van de rechter.  
 
Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuur een brief naar: 
 

Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht 
De voorzieningenrechter 
Postbus 9030 
6800 EM Arnhem 
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U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen. Dat kunt u doen 
via de website www.rechtspraak.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. 
 
Let op: u kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u eerst 
bezwaar heeft gemaakt. 
 
Wat kost het om bezwaar te maken? 
Bezwaar maken is gratis. 
 
Wat kost het om een voorlopige voorziening aan te vragen? 
Voor een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De hoogte van 
dit bedrag verschilt. Kijk voor het precieze bedrag op www.rechtspraak.nl.  
 
Ik heb nog een andere vraag over bezwaar maken. 
Op de website van de gemeente leest u nog meer informatie: www.ede.nl. 
Wilt u extra vragen stellen? Op deze website vindt u daarvoor de 
contactgegevens. 
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Bijlage 4: beoordeling te kappen bomen behorende bij 2021W0289
Lijst A Bomen die staan in de hoofdgroenstructuur en vallen onder het beleid voor monumentale bomen

453 Quercus robur zomereik 267 >80 handelsmaat 20-25
1084 Quercus robur zomereik 242 >80 handelsmaat 20-25

herplantplicht 2 bomen

Lijst B Bomen die staan in de hoofdgroenstructuur en vallen onder het beleid voor waardevolle bomen

411 Prunus avium zoete kers 166 40-80 handelsmaat 20-25
423 Prunus serotina Amerikaanse vogelkers 148 40-80 handelsmaat 20-25
451 Quercus robur zomereik 144 40-80 handelsmaat 20-25
480 Pinus sylvestris grove den 148 40-80 handelsmaat 20-25
482 Pinus sylvestris grove den 129 40-80 handelsmaat 20-25
484 Pinus sylvestris grove den 135 40-80 handelsmaat 20-25
486 Pinus sylvestris grove den 119 40-80 handelsmaat 20-25
487 Pinus sylvestris grove den 154 40-80 handelsmaat 20-25
488 Pinus sylvestris grove den 135 40-80 handelsmaat 20-25
493 Pinus sylvestris grove den 126 40-80 handelsmaat 20-25
511 Pinus sylvestris grove den 126 40-80 handelsmaat 20-25
527 Pinus sylvestris grove den 151 40-80 handelsmaat 20-25
528 Quercus robur zomereik 166 40-80 handelsmaat 20-25
538 Pinus sylvestris grove den 132 40-80 handelsmaat 20-25
539 Quercus robur zomereik 173 40-80 handelsmaat 20-25
545 Fagus sylvatica gewone beuk 185 40-80 handelsmaat 20-25
546 Betula pendula ruwe berk 122 40-80 handelsmaat 20-25
568 Quercus robur zomereik 138 40-80 handelsmaat 20-25
569 Fagus sylvatica gewone beuk 239 40-80 handelsmaat 20-25
608 Quercus robur zomereik 223 40-80 handelsmaat 20-25
610 Pinus sylvestris grove den 129 40-80 handelsmaat 20-25
614 Pinus sylvestris grove den 157 40-80 handelsmaat 20-25
615 Pinus sylvestris grove den 122 40-80 handelsmaat 20-25
616 Pinus sylvestris grove den 132 40-80 handelsmaat 20-25
619 Quercus robur zomereik 132 40-80 handelsmaat 20-25
620 Fagus sylvatica gewone beuk 166 40-80 handelsmaat 20-25
623 Quercus robur zomereik 132 40-80 handelsmaat 20-25
636 Pinus sylvestris grove den 154 40-80 handelsmaat 20-25
638 Quercus robur zomereik 185 40-80 handelsmaat 20-25
664 Pinus sylvestris grove den 144 40-80 handelsmaat 20-25



674 Pinus sylvestris grove den 122 40-80 handelsmaat 20-25
681 Pinus sylvestris grove den 138 40-80 handelsmaat 20-25
685 Pinus sylvestris grove den 132 40-80 handelsmaat 20-25
751 Pinus sylvestris grove den 157 40-80 handelsmaat 20-25
753 Pinus sylvestris grove den 173 40-80 handelsmaat 20-25
756 Pinus sylvestris grove den 144 40-80 handelsmaat 20-25
758 Pinus sylvestris grove den 148 40-80 handelsmaat 20-25
767 Pinus sylvestris grove den 122 40-80 handelsmaat 20-25
804 Pinus sylvestris grove den 129 40-80 handelsmaat 20-25
805 Pinus sylvestris grove den 129 40-80 handelsmaat 20-25
965 Fagus sylvatica gewone beuk 151 40-80 handelsmaat 20-25
966 Fagus sylvatica gewone beuk 135 40-80 handelsmaat 20-25
967 Fagus sylvatica gewone beuk 135 40-80 handelsmaat 20-25
968 Fagus sylvatica gewone beuk 126 40-80 handelsmaat 20-25
969 Fagus sylvatica gewone beuk 229 40-80 handelsmaat 20-25
970 Fagus sylvatica gewone beuk 122 40-80 handelsmaat 20-25

1003 Fagus sylvatica gewone beuk 132 40-80 handelsmaat 20-25
1005 Fagus sylvatica gewone beuk 122 40-80 handelsmaat 20-25
1006 Fagus sylvatica gewone beuk 188 40-80 handelsmaat 20-25
1008 Fagus sylvatica gewone beuk 166 40-80 handelsmaat 20-25
1009 Fagus sylvatica gewone beuk 176 40-80 handelsmaat 20-25
1011 Fagus sylvatica gewone beuk 185 40-80 handelsmaat 20-25
1012 Fagus sylvatica gewone beuk 144 40-80 handelsmaat 20-25
1014 Fagus sylvatica gewone beuk 151 40-80 handelsmaat 20-25
1015 Fagus sylvatica gewone beuk 176 40-80 handelsmaat 20-25
1047 Fagus sylvatica gewone beuk 138 40-80 handelsmaat 20-25
1049 Fagus sylvatica gewone beuk 179 40-80 handelsmaat 20-25
1050 Fagus sylvatica gewone beuk 179 40-80 handelsmaat 20-25
1085 Quercus robur zomereik 151 40-80 handelsmaat 20-25
1090 Quercus robur zomereik 141 40-80 handelsmaat 20-25
1092 Quercus robur zomereik 132 40-80 handelsmaat 20-25
1093 Quercus robur zomereik 176 40-80 handelsmaat 20-25
1096 Quercus robur zomereik 182 40-80 handelsmaat 20-25
1104 Quercus robur zomereik 144 40-80 handelsmaat 20-25
1121 Quercus robur zomereik 207 40-80 handelsmaat 20-25
1127 Quercus robur zomereik 195 40-80 handelsmaat 20-25

herplantplicht 66 bomen
Lijst B Bomen die staan in de hoofdgroenstructuur

384 Pinus strobus weymouthden 85 <40 handelsmaat 18-20
386 Pinus strobus weymouthden 85 <40 handelsmaat 18-20
387 Pinus strobus weymouthden 85 <40 handelsmaat 18-20
389 Pinus strobus weymouthden 82 <40 handelsmaat 18-20
392 Pinus strobus weymouthden 91 <40 handelsmaat 18-20
399 Pinus strobus weymouthden 100 <40 handelsmaat 18-20
404 Picea abies fijnspar 85 <40 handelsmaat 18-20
410 Picea abies fijnspar 85 <40 handelsmaat 18-20
421 Picea omorika Servische spar 82 <40 handelsmaat 18-20
428 Pinus sylvestris grove den 113 <40 handelsmaat 18-20
429 Pinus sylvestris grove den 116 <40 handelsmaat 18-20
430 Pinus sylvestris grove den 100 <40 handelsmaat 18-20



431 Quercus robur zomereik 100 <40 handelsmaat 18-20
432 Quercus robur zomereik 82 <40 handelsmaat 18-20
433 Quercus robur zomereik 110 <40 handelsmaat 18-20
435 Pinus sylvestris grove den 110 <40 handelsmaat 18-20
438 Betula pendula ruwe berk 94 <40 handelsmaat 18-20
440 Pinus sylvestris grove den 116 <40 handelsmaat 18-20
450 Betula pendula ruwe berk 94 <40 handelsmaat 18-20
456 Betula pendula ruwe berk 85 <40 handelsmaat 18-20
457 Pinus sylvestris grove den 88 <40 handelsmaat 18-20
461 Pinus sylvestris grove den 107 <40 handelsmaat 18-20
481 Quercus robur zomereik 119 <40 handelsmaat 18-20
483 Quercus robur zomereik 82 <40 handelsmaat 18-20
485 Quercus rubra Amerikaanse eik 94 <40 handelsmaat 18-20
489 Quercus rubra Amerikaanse eik 85 <40 handelsmaat 18-20
490 Pinus sylvestris grove den 88 <40 handelsmaat 18-20
491 Pinus sylvestris grove den 100 <40 handelsmaat 18-20
492 Betula pendula ruwe berk 94 <40 handelsmaat 18-20
508 Pinus sylvestris grove den 100 <40 handelsmaat 18-20
509 Pinus sylvestris grove den 113 <40 handelsmaat 18-20
510 Quercus rubra Amerikaanse eik 100 <40 handelsmaat 18-20
513 Quercus rubra Amerikaanse eik 107 <40 handelsmaat 18-20
514 Pinus sylvestris grove den 113 <40 handelsmaat 18-20
526 Quercus rubra Amerikaanse eik 97 <40 handelsmaat 18-20
529 Pinus sylvestris grove den 91 <40 handelsmaat 18-20
530 Pinus sylvestris grove den 107 <40 handelsmaat 18-20
534 Pinus sylvestris grove den 116 <40 handelsmaat 18-20
541 Quercus robur zomereik 85 <40 handelsmaat 18-20
544 Quercus robur zomereik 116 <40 handelsmaat 18-20
547 Betula pendula ruwe berk 85 <40 handelsmaat 18-20
567 Pinus sylvestris grove den 113 <40 handelsmaat 18-20
574 Quercus rubra Amerikaanse eik 110 <40 handelsmaat 18-20
575 Pinus sylvestris grove den 113 <40 handelsmaat 18-20
576 Pinus sylvestris grove den 107 <40 handelsmaat 18-20
605 Quercus rubra Amerikaanse eik 113 <40 handelsmaat 18-20
609 Pinus sylvestris grove den 100 <40 handelsmaat 18-20
611 Pinus sylvestris grove den 100 <40 handelsmaat 18-20
612 Fagus sylvatica gewone beuk 82 <40 handelsmaat 18-20
613 Fagus sylvatica gewone beuk 104 <40 handelsmaat 18-20
621 Quercus robur zomereik 107 <40 handelsmaat 18-20
624 Betula pendula ruwe berk 104 <40 handelsmaat 18-20
626 Quercus robur zomereik 85 <40 handelsmaat 18-20
637 Betula pendula ruwe berk 104 <40 handelsmaat 18-20
639 Quercus robur zomereik 116 <40 handelsmaat 18-20
642 Pinus sylvestris grove den 110 <40 handelsmaat 18-20
643 Quercus rubra Amerikaanse eik 107 <40 handelsmaat 18-20
663 Pinus sylvestris grove den 91 <40 handelsmaat 18-20
666 Pinus sylvestris grove den 91 <40 handelsmaat 18-20
670 Pinus sylvestris grove den 82 <40 handelsmaat 18-20
675 Betula pendula ruwe berk 85 <40 handelsmaat 18-20
677 Pinus sylvestris grove den 113 <40 handelsmaat 18-20



679 Pinus sylvestris grove den 100 <40 handelsmaat 18-20
680 Pinus sylvestris grove den 116 <40 handelsmaat 18-20
745 Pinus sylvestris grove den 82 <40 handelsmaat 18-20
747 Pinus sylvestris grove den 94 <40 handelsmaat 18-20
748 Pinus sylvestris grove den 88 <40 handelsmaat 18-20
752 Quercus robur zomereik 113 <40 handelsmaat 18-20
757 Pinus sylvestris grove den 104 <40 handelsmaat 18-20
770 Pinus sylvestris grove den 85 <40 handelsmaat 18-20
772 Pinus sylvestris grove den 110 <40 handelsmaat 18-20
773 Pinus sylvestris grove den 85 <40 handelsmaat 18-20
806 Pinus sylvestris grove den 85 <40 handelsmaat 18-20
807 Pinus sylvestris grove den 82 <40 handelsmaat 18-20
808 Pinus sylvestris grove den 110 <40 handelsmaat 18-20
812 Pinus sylvestris grove den 119 <40 handelsmaat 18-20
828 Fagus sylvatica gewone beuk 88 <40 handelsmaat 18-20
829 Fagus sylvatica gewone beuk 97 <40 handelsmaat 18-20
836 Fagus sylvatica gewone beuk 85 <40 handelsmaat 18-20
837 Quercus robur zomereik 97 <40 handelsmaat 18-20
843 Pinus sylvestris grove den 85 <40 handelsmaat 18-20
845 Pinus sylvestris grove den 97 <40 handelsmaat 18-20
855 Prunus serotina Amerikaanse vogelkers 85 <40 handelsmaat 18-20
856 Prunus serotina Amerikaanse vogelkers 97 <40 handelsmaat 18-20
859 Pinus sylvestris grove den 82 <40 handelsmaat 18-20
860 Betula pendula ruwe berk 104 <40 handelsmaat 18-20
861 Betula pendula ruwe berk 88 <40 handelsmaat 18-20
868 Pinus sylvestris grove den 91 <40 handelsmaat 18-20
873 Pinus sylvestris grove den 82 <40 handelsmaat 18-20
879 Pinus sylvestris grove den 82 <40 handelsmaat 18-20
881 Betula pendula ruwe berk 107 <40 handelsmaat 18-20
887 Pinus sylvestris grove den 82 <40 handelsmaat 18-20
889 Prunus serotina Amerikaanse vogelkers 88 <40 handelsmaat 18-20
891 Prunus serotina Amerikaanse vogelkers 82 <40 handelsmaat 18-20
900 Fagus sylvatica gewone beuk 88 <40 handelsmaat 18-20
907 Quercus robur zomereik 82 <40 handelsmaat 18-20
910 Fagus sylvatica gewone beuk 82 <40 handelsmaat 18-20
917 Fagus sylvatica gewone beuk 85 <40 handelsmaat 18-20
924 Pinus sylvestris grove den 85 <40 handelsmaat 18-20
926 Pinus sylvestris grove den 88 <40 handelsmaat 18-20
934 Pinus sylvestris grove den 91 <40 handelsmaat 18-20
943 Pinus sylvestris grove den 82 <40 handelsmaat 18-20
944 Pinus sylvestris grove den 82 <40 handelsmaat 18-20
971 Fagus sylvatica gewone beuk 88 <40 handelsmaat 18-20

1002 Fagus sylvatica gewone beuk 100 <40 handelsmaat 18-20
1004 Fagus sylvatica gewone beuk 85 <40 handelsmaat 18-20
1007 Fagus sylvatica gewone beuk 97 <40 handelsmaat 18-20
1013 Fagus sylvatica gewone beuk 97 <40 handelsmaat 18-20
1017 Fagus sylvatica gewone beuk 116 <40 handelsmaat 18-20
1046 Fagus sylvatica gewone beuk 100 <40 handelsmaat 18-20
1048 Fagus sylvatica gewone beuk 85 <40 handelsmaat 18-20
1086 Pinus sylvestris grove den 100 <40 handelsmaat 18-20



1087 Pinus sylvestris grove den 82 <40 handelsmaat 18-20
1091 Quercus robur zomereik 110 <40 handelsmaat 18-20
1094 Quercus robur zomereik 119 <40 handelsmaat 18-20
1099 Betula pendula ruwe berk 82 <40 handelsmaat 18-20
1105 Betula pendula ruwe berk 113 <40 handelsmaat 18-20
1107 Betula pendula ruwe berk 116 <40 handelsmaat 18-20
1108 Betula pendula ruwe berk 85 <40 handelsmaat 18-20
1125 Fagus sylvatica gewone beuk 113 <40 handelsmaat 18-20
1447 Quercus rubra Amerikaanse eik 104 <40 handelsmaat 18-20
1448 Quercus rubra Amerikaanse eik 88 <40 handelsmaat 18-20
1471 Quercus rubra Amerikaanse eik 113 <40 handelsmaat 18-20

herplantplicht 123 bomen
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Bijlage 2:  Belangrijke informatie over uw 

omgevingsvergunning 
 
U heeft een omgevingsvergunning gekregen. Het is belangrijk dat u de 
informatie in deze bijlage leest. Dit moet u doen voordat u begint met het 
uitvoeren van uw plan. 
 
1. Algemeen 
Bekendmaking van het besluit 
Het besluit over uw omgevingsvergunning maken wij bekend op 
https://www.overheid.nl/overuwbuurt. Daarnaast wordt dit besluit bekend 
gemaakt in de Ede Stad.  Dat doen wij zodat belanghebbenden weten dat dit 
besluit is genomen.  
 
Wie is belanghebbende? 
Als aanvrager van de omgevingsvergunning bent u belanghebbende. Ook 
anderen kunnen belanghebbende zijn. Een belanghebbende is iemand die 
betrokken is bij een besluit of geschil en daar (direct) belang bij heeft. De 
voorwaarden staan in de wet en rechterlijke uitspraken. Met deze 
voorwaarden bepaalt de rechter of iemand belanghebbende is wanneer 
diegene bezwaar maakt. Voldoet iemand aan de voorwaarden? Dan wordt het 
bezwaar inhoudelijk behandeld.   
 
Bezwaar maken: zes weken de tijd 
De omgevingsvergunning is niet meteen onherroepelijk (definitief). 
Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Dat kunnen zij doen tot 
zes weken nadat de omgevingsvergunning naar u is verstuurd.  
 
U mag uw omgevingsvergunning pas gebruiken nadat de periode van bezwaar 
maken voorbij is én de rechter geen voorlopige voorziening heeft 
toegewezen.  
 
Wilt u zelf bezwaar maken? Bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met een 
voorschrift? Hoe u bezwaar maakt, leest u in bijlage 3. 
 
Rechten van anderen 
U heeft altijd rechten en plichten tegenover anderen. Bijvoorbeeld tegenover 
de gemeente of uw buren. Uw rechten en plichten veranderen niet door deze 
omgevingsvergunning. U kunt daarbij denken aan eigendomsrechten. Wilt u 
bijvoorbeeld bouwen óp de erfgrens? Dan heeft u toestemming nodig van uw 
buren.  
 
Uw plan aanpassen 
Wilt u uw plan veranderen? Dan heeft u misschien een nieuwe 
omgevingsvergunning nodig. Neem hierover zo snel mogelijk contact op met 
team Vergunningverlening. U kunt bellen naar het telefoonnummer 088 - 116 
98 58. 
 
2. Andere toestemmingen 
U heeft een omgevingsvergunning gekregen voor de werkzaamheden die in 
de vergunning staan genoemd. De vergunning geldt niet voor andere 
werkzaamheden. Misschien heeft u daarom ook andere toestemmingen nodig. 
Misschien moet u nog een vergunning aanvragen. Of misschien moet u een 
melding doen. Hieronder leest u meer informatie. 
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Openbaar gebied gebruiken 
Moet u openbaar gebied gebruiken om uw plan uit te voeren? Wilt u 
bijvoorbeeld bouwmateriaal op de stoep zetten? Of een machine op de weg 
parkeren? Misschien heeft u hiervoor aparte toestemming nodig. Dit moet u 
zo snel mogelijk navragen bij uw gemeente. 
 
Bescherming van de natuur 
Bij het kappen van bomen gelden de regels uit de Wet natuurbescherming 
(Wnb). U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u zich hieraan houdt. Kunt u 
zich niet aan de regels houden? Dan heeft u een ontheffing of vergunningen 
nodig. Deze kunt u aanvragen bij de provincie Gelderland. 
 
In de Wnb staat dat nesten of andere plaatsen waar beschermde dieren zich 
voorplanten of rusten niet beschadigd of vernield mogen worden. Andere 
plaatsen zijn bijvoorbeeld holtes in bomen. Beschermde soorten die vaak in 
bomen zitten zijn onder andere eekhoorns, boommarters, vleermuizen en 
vogels. En alle wilde vogels zijn ook beschermd. Vogels mogen niet gestoord 
worden tijden het broeden. Ook lijnvormige elementen die vleermuizen 
gebruiken als vliegroute mogen niet verstoord worden. Lijnvormige 
elementen zijn bijvoorbeeld bomenrijen of houtwallen. 
 
Bij het kappen van bomen is het risico groot dat u deze verblijfplaatsen 
verstoort. Vooral in het broedseizoen van vogels. Daarom adviseren wij om 
geen bomen te kappen in het broedseizoen. Deze periode loopt ongeveer van 
half maart tot half september. Kiest u ervoor om in het broedseizoen bomen 
te kappen? Dan moet u een ter zake deskundige1 laten controleren of er geen 
bezette nesten aanwezig zijn.  
 
- 
  

 
1 Dit is iemand die minimaal voldoet aan één van deze drie punten: 

- De persoon heeft een hbo- of universitaire opleiding gedaan waarbij het zwaartepunt 
ligt op de (Nederlandse) ecologie. 

- De persoon werkt als ecoloog voor een ecologisch adviesbureau. Dit adviesbureau 
moet zijn aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus. 

- De persoon zet zich aantoonbaar actief in voor de soortenbescherming én is 
aangesloten bij de organisaties die daarvoor in Nederland bestaan (zoals Das en Boom, 
Zoogdiervereniging, RAVON, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, 
Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, VOFF, 
SOVON, etc.). 
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Bijlage 3: Informatie over bezwaar maken 
 
 
Ik ben het niet eens met het besluit. Hoe kan ik bezwaar maken? 
U kunt bezwaar maken door een brief te schrijven naar: 
 
Gemeente Ede 
College van burgemeester en wethouders 
Postbus 9022 
6710 HK Ede 
 
Kan ik met mijn DigiD digitaal bezwaar maken? 
Dat kan in sommige gevallen. Kijk op de website van uw gemeente, 
www.ede.nl, of dit kan. 
 
Wat zet ik in mijn bezwaarschrift? 
In uw bezwaarschrift moet het volgende staan: 
- uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres 
- de datum 
- het kenmerk: 2021W0292 
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt 
- een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt (als dit mogelijk 

is) 
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt 
- uw handtekening 
 
Kan iemand anders bezwaar voor mij maken? 
Ja, dat kan. U moet dan wel een schriftelijke machtiging meesturen. Dat is 
een brief waarin u toestemming geeft dat iemand anders namens u bezwaar 
maakt. Onder deze brief moet u uw handtekening zetten. 
 
Hoeveel tijd heb ik om bezwaar te maken? 
U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. De periode begint op de 
eerste dag na het versturen van de brief waar deze bijlage bij hoort. U ziet de 
verzenddatum rechts bovenaan de brief. Op de laatste dag van de periode 
moet uw brief binnen zijn bij het college van burgemeester en wethouders. 
Anders bent u te laat en kunnen wij het bezwaar niet in behandeling nemen. 
 
Hoe weet ik dat mijn bezwaarschrift is aangekomen? 
U krijgt een ontvangstbevestiging. Ook krijgt u dan informatie hoe het 
verdergaat. 
 
Ik kan echt niet wachten op de uitkomst van het bezwaar. Wat nu? 
Het besluit blijft geldig wanneer u bezwaar maakt. Heeft u een dringende 
reden waarom u niet kunt wachten op de uitkomst van het bezwaar? Bij een 
spoedeisende situatie kunt u bij de rechtbank om een voorlopige voorziening 
vragen. Dit betekent dat u vraagt om een tijdelijke beslissing van de rechter.  
 
Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuur een brief naar: 
 

Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht 
De voorzieningenrechter 
Postbus 9030 
6800 EM Arnhem 
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U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen. Dat kunt u doen 
via de website www.rechtspraak.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. 
 
Let op: u kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u eerst 
bezwaar heeft gemaakt. 
 
Wat kost het om bezwaar te maken? 
Bezwaar maken is gratis. 
 
Wat kost het om een voorlopige voorziening aan te vragen? 
Voor een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De hoogte van 
dit bedrag verschilt. Kijk voor het precieze bedrag op www.rechtspraak.nl.  
 
Ik heb nog een andere vraag over bezwaar maken. 
Op de website van de gemeente leest u nog meer informatie: www.ede.nl. 
Wilt u extra vragen stellen? Op deze website vindt u daarvoor de 
contactgegevens. 
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Bijlage 4: Beoordeling te kappen bomen behorende bij 2021W0292
Lijst A Bomen staan in de hoofdgroenstructuur en vallen onder het beleid voor monumentale bomen

1152 Quercus robur zomereik 1 98 308 >80 Ja handelsmaat 20-25
1854 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 81 254 >80 Ja handelsmaat 20-25

herplantplicht 2 stuks

Lijst B Bomen stan in de hoofdgroenstructuur en vallen onder het beleid voor waardevolle bomen

1129 Quercus robur zomereik 1 54 170 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1130 Quercus robur zomereik 1 54 170 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1131 Quercus robur zomereik 1 43 135 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1132 Quercus robur zomereik 1 64 201 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1133 Quercus robur zomereik 1 50 157 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1135 Quercus robur zomereik 1 54 170 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1136 Quercus robur zomereik 1 52 163 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1137 Quercus robur zomereik 1 47 148 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1141 Fagus sylvatica gewone beuk 1 58 182 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1144 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 58 182 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1145 Quercus robur zomereik 1 50 157 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1146 Quercus robur zomereik 1 49 154 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1147 Quercus robur zomereik 1 41 129 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1150 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 61 192 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1151 Quercus robur zomereik 1 68 214 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1158 Betula pendula ruwe berk 1 39 122 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1163 Quercus robur zomereik 1 64 201 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1173 Fagus sylvatica gewone beuk 1 40 126 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1176 Fagus sylvatica gewone beuk 1 51 160 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1177 Fagus sylvatica gewone beuk 1 53 166 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1178 Fagus sylvatica gewone beuk 1 57 179 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1179 Fagus sylvatica gewone beuk 1 71 223 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1180 Fagus sylvatica gewone beuk 1 54 170 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1182 Fagus sylvatica gewone beuk 1 40 126 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1183 Fagus sylvatica gewone beuk 1 63 198 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1189 Fagus sylvatica gewone beuk 1 51 160 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1191 Fagus sylvatica gewone beuk 1 49 154 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1192 Fagus sylvatica gewone beuk 1 64 201 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1193 Fagus sylvatica gewone beuk 1 63 198 40-80 Ja handelsmaat 20-25
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1194 Fagus sylvatica gewone beuk 1 56 176 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1200 Abies grandis zilverspar 1 41 129 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1201 Abies grandis zilverspar 1 44 138 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1206 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 53 166 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1210 Quercus robur zomereik 1 45 141 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1211 Quercus robur zomereik 1 40 126 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1497 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 43 135 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1512 Fagus sylvatica gewone beuk 1 72 226 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1513 Fagus sylvatica gewone beuk 1 73 229 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1514 Quercus robur zomereik 1 74 232 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1515 Quercus robur zomereik 1 73 229 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1516 Quercus robur zomereik 1 73 229 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1518 Fagus sylvatica gewone beuk 1 70 220 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1529 Quercus robur zomereik 1 52 163 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1531 Quercus robur zomereik 1 39 122 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1543 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 72 226 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1544 Pinus sylvestris grove den 1 50 157 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1551 Quercus robur zomereik 1 49 154 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1555 Robinia pseudoacaciagewone acacia 1 43 135 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1559 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 54 170 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1560 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 57 179 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1564 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 48 151 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1565 Quercus robur zomereik 1 39 122 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1576 Quercus robur zomereik 1 60 188 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1585 Quercus robur zomereik 1 41 129 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1586 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 54 170 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1588 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 57 179 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1589 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 56 176 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1591 Quercus robur zomereik 1 67 210 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1592 Quercus robur zomereik 1 45 141 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1593 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 63 198 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1596 Acer pseudoplatanus gewone esdoorn 1 64 201 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1597 Aesculus hippocastanumwitte paardenkastanje1 40 126 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1598 Fagus sylvatica gewone beuk 1 52 163 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1599 Acer pseudoplatanus gewone esdoorn 1 40 126 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1600 Quercus robur zomereik 1 73 229 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1601 Quercus robur zomereik 1 65 204 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1603 Quercus robur zomereik 1 64 201 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1604 Quercus robur zomereik 1 45 141 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1605 Quercus robur zomereik 1 57 179 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1636 Abies grandis zilverspar 1 86 270 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1645 Quercus robur zomereik 1 48 151 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1661 Quercus robur zomereik 1 55 173 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1662 Quercus robur zomereik 1 42 132 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1663 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 70 220 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1681 Quercus robur zomereik 1 89 279 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1685 Pinus nigra zwarte den 1 44 138 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1686 Abies grandis zilverspar 1 62 195 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1687 Pinus nigra zwarte den 1 41 129 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1689 Pinus nigra zwarte den 1 60 188 40-80 Ja handelsmaat 20-25
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1696 Quercus robur zomereik 1 43 135 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1711 Quercus robur zomereik 1 41 129 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1713 Quercus robur zomereik 1 58 182 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1715 Quercus robur zomereik 1 53 166 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1716 Quercus robur zomereik 1 51 160 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1719 Quercus robur zomereik 1 41 129 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1720 Quercus robur zomereik 1 76 239 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1723 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 65 204 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1749 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 67 210 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1784 Quercus robur zomereik 1 47 148 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1799 Quercus robur zomereik 1 41 129 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1804 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 66 207 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1807 Quercus robur zomereik 1 39 122 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1810 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 50 157 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1827 Quercus robur zomereik 1 48 151 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1828 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 39 122 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1829 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 68 214 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1831 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 73 229 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1834 Betula pendula ruwe berk 1 39 122 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1856 Quercus robur zomereik 1 42 132 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1866 Quercus robur zomereik 1 57 179 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1871 Quercus robur zomereik 1 60 188 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1872 Quercus robur zomereik 1 52 163 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1882 Quercus robur zomereik 1 42 132 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1883 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 68 214 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1884 Fagus sylvatica gewone beuk 1 51 160 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1885 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 70 220 40-80 Ja handelsmaat 20-25
1891 Quercus robur zomereik 1 57 179 40-80 Ja handelsmaat 20-25

herplantplicht 107 stuks

Lijst C Bomen staan in de hoofdgroenstructuur
1134 Betula pendula ruwe berk 1 27 85 <40 Ja handelsmaat 18-20
1139 Quercus robur zomereik 1 27 85 <40 Ja handelsmaat 18-20
1142 Quercus robur zomereik 1 27 85 <40 Ja handelsmaat 18-20
1143 Betula pendula ruwe berk 1 30 94 <40 Ja handelsmaat 18-20
1148 Quercus robur zomereik 1 38 119 <40 Ja handelsmaat 18-20
1157 Betula pendula ruwe berk 1 27 85 <40 Ja handelsmaat 18-20
1160 Betula pendula ruwe berk 1 29 91 <40 Ja handelsmaat 18-20
1162 Fagus sylvatica gewone beuk 1 30 94 <40 Ja handelsmaat 18-20
1169 Fagus sylvatica gewone beuk 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
1172 Fagus sylvatica gewone beuk 1 31 97 <40 Ja handelsmaat 18-20
1181 Fagus sylvatica gewone beuk 1 36 113 <40 Ja handelsmaat 18-20
1185 Fagus sylvatica gewone beuk 1 38 119 <40 Ja handelsmaat 18-20
1190 Fagus sylvatica gewone beuk 1 36 113 <40 Ja handelsmaat 18-20
1195 Fagus sylvatica gewone beuk 1 28 88 <40 Ja handelsmaat 18-20
1197 Fagus sylvatica gewone beuk 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
1198 Fagus sylvatica gewone beuk 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
1199 Abies grandis zilverspar 1 32 100 <40 Ja handelsmaat 18-20
1202 Quercus robur zomereik 1 33 104 <40 Ja handelsmaat 18-20
1203 Quercus robur zomereik 1 38 119 <40 Ja handelsmaat 18-20
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1205 Quercus robur zomereik 1 36 113 <40 Ja handelsmaat 18-20
1209 Quercus robur zomereik 1 31 97 <40 Ja handelsmaat 18-20
1212 Quercus robur zomereik 1 30 94 <40 Ja handelsmaat 18-20
1213 Quercus robur zomereik 1 36 113 <40 Ja handelsmaat 18-20
1214 Quercus robur zomereik 1 34 107 <40 Ja handelsmaat 18-20
1218 Fagus sylvatica gewone beuk 1 32 100 <40 Ja handelsmaat 18-20
1255 Betula pendula ruwe berk 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
1494 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 33 104 <40 Ja handelsmaat 18-20
1495 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 27 85 <40 Ja handelsmaat 18-20
1496 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 31 97 <40 Ja handelsmaat 18-20
1538 Quercus robur zomereik 1 27 85 <40 Ja handelsmaat 18-20
1545 Quercus robur zomereik 1 36 113 <40 Ja handelsmaat 18-20
1552 Robinia pseudoacaciagewone acacia 1 36 113 <40 Ja handelsmaat 18-20
1556 Quercus robur zomereik 1 36 113 <40 Ja handelsmaat 18-20
1558 Quercus robur zomereik 1 27 85 <40 Ja handelsmaat 18-20
1563 Quercus robur zomereik 1 37 116 <40 Ja handelsmaat 18-20
1566 Pinus sylvestris grove den 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
1567 Quercus robur zomereik 1 31 97 <40 Ja handelsmaat 18-20
1577 Pinus sylvestris grove den 1 29 91 <40 Ja handelsmaat 18-20
1578 Quercus robur zomereik 1 35 110 <40 Ja handelsmaat 18-20
1587 Quercus robur zomereik 1 30 94 <40 Ja handelsmaat 18-20
1590 Pinus sylvestris grove den 1 37 116 <40 Ja handelsmaat 18-20
1618 Pinus sylvestris grove den 1 32 100 <40 Ja handelsmaat 18-20
1634 Prunus serullata Japanse sierkers 3 28 88 <40 Ja handelsmaat 18-20
1643 Picea abies fijnspar 1 27 85 <40 Ja handelsmaat 18-20
1644 Picea abies fijnspar 1 29 91 <40 Ja handelsmaat 18-20
1646 Picea abies fijnspar 1 27 85 <40 Ja handelsmaat 18-20
1647 Picea abies fijnspar 1 31 97 <40 Ja handelsmaat 18-20
1649 Picea abies fijnspar 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
1654 Picea abies fijnspar 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
1657 Picea abies fijnspar 1 31 97 <40 Ja handelsmaat 18-20
1659 Betula pendula ruwe berk 1 35 110 <40 Ja handelsmaat 18-20
1660 Betula pendula ruwe berk 1 32 100 <40 Ja handelsmaat 18-20
1664 Fagus sylvatica gewone beuk 1 38 119 <40 Ja handelsmaat 18-20
1665 Fagus sylvatica gewone beuk 1 28 88 <40 Ja handelsmaat 18-20
1666 Fagus sylvatica gewone beuk 1 28 88 <40 Ja handelsmaat 18-20
1669 Betula pendula ruwe berk 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
1671 Fagus sylvatica gewone beuk 1 31 97 <40 Ja handelsmaat 18-20
1672 Betula pendula ruwe berk 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
1673 Fagus sylvatica gewone beuk 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
1677 Betula pendula ruwe berk 1 32 100 <40 Ja handelsmaat 18-20
1678 Fagus sylvatica gewone beuk 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
1679 Fagus sylvatica gewone beuk 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
1682 Abies grandis zilverspar 1 28 88 <40 Ja handelsmaat 18-20
1683 Pinus nigra zwarte den 1 34 107 <40 Ja handelsmaat 18-20
1684 Pinus nigra zwarte den 1 38 119 <40 Ja handelsmaat 18-20
1688 Pinus nigra zwarte den 1 28 88 <40 Ja handelsmaat 18-20
1691 Betula pendula ruwe berk 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
1692 Betula pendula ruwe berk 1 28 88 <40 Ja handelsmaat 18-20
1694 Quercus robur zomereik 1 28 88 <40 Ja handelsmaat 18-20
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1695 Betula pendula ruwe berk 1 27 85 <40 Ja handelsmaat 18-20
1697 Betula pendula ruwe berk 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
1698 Betula pendula ruwe berk 1 34 107 <40 Ja handelsmaat 18-20
1700 Fagus sylvatica gewone beuk 1 36 113 <40 Ja handelsmaat 18-20
1701 Fagus sylvatica gewone beuk 1 31 97 <40 Ja handelsmaat 18-20
1702 Fagus sylvatica gewone beuk 1 34 107 <40 Ja handelsmaat 18-20
1703 Fagus sylvatica gewone beuk 1 34 107 <40 Ja handelsmaat 18-20
1704 Fagus sylvatica gewone beuk 1 27 85 <40 Ja handelsmaat 18-20
1705 Quercus robur zomereik 1 35 110 <40 Ja handelsmaat 18-20
1706 Salix caprea boswilg 2 30 94 <40 Ja handelsmaat 18-20
1707 Quercus robur zomereik 1 35 110 <40 Ja handelsmaat 18-20
1714 Betula pendula ruwe berk 1 29 91 <40 Ja handelsmaat 18-20
1717 Quercus robur zomereik 1 30 94 <40 Ja handelsmaat 18-20
1718 Quercus robur zomereik 1 30 94 <40 Ja handelsmaat 18-20
1721 Betula pendula ruwe berk 1 28 88 <40 Ja handelsmaat 18-20
1724 Quercus robur zomereik 1 29 91 <40 Ja handelsmaat 18-20
1725 Quercus robur zomereik 1 33 104 <40 Ja handelsmaat 18-20
1730 Betula pendula ruwe berk 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
1731 Betula pendula ruwe berk 1 34 107 <40 Ja handelsmaat 18-20
1736 Betula pendula ruwe berk 1 31 97 <40 Ja handelsmaat 18-20
1743 Betula pendula ruwe berk 1 27 85 <40 Ja handelsmaat 18-20
1748 Betula pendula ruwe berk 1 32 100 <40 Ja handelsmaat 18-20
1765 Betula pendula ruwe berk 1 36 113 <40 Ja handelsmaat 18-20
1768 Betula pendula ruwe berk 1 33 104 <40 Ja handelsmaat 18-20
1769 Betula pendula ruwe berk 1 31 97 <40 Ja handelsmaat 18-20
1770 Betula pendula ruwe berk 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
1772 Betula pendula ruwe berk 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
1773 Quercus robur zomereik 1 37 116 <40 Ja handelsmaat 18-20
1774 Betula pendula ruwe berk 1 27 85 <40 Ja handelsmaat 18-20
1775 Betula pendula ruwe berk 1 28 88 <40 Ja handelsmaat 18-20
1777 Betula pendula ruwe berk 1 28 88 <40 Ja handelsmaat 18-20
1780 Betula pendula ruwe berk 1 27 85 <40 Ja handelsmaat 18-20
1781 Quercus robur zomereik 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
1787 Betula pendula ruwe berk 1 36 113 <40 Ja handelsmaat 18-20
1790 Betula pendula ruwe berk 1 27 85 <40 Ja handelsmaat 18-20
1793 Betula pendula ruwe berk 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
1806 Betula pendula ruwe berk 1 29 91 <40 Ja handelsmaat 18-20
1812 Betula pendula ruwe berk 1 30 94 <40 Ja handelsmaat 18-20
1813 Betula pendula ruwe berk 1 28 88 <40 Ja handelsmaat 18-20
1818 Quercus robur zomereik 1 31 97 <40 Ja handelsmaat 18-20
1825 Betula pendula ruwe berk 1 28 88 <40 Ja handelsmaat 18-20
1829 Quercus robur zomereik 1 29 91 <40 Ja handelsmaat 18-20
1830 Quercus robur zomereik 1 34 107 <40 Ja handelsmaat 18-20
1835 Fagus sylvatica gewone beuk 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
1846 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 35 110 <40 Ja handelsmaat 18-20
1847 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 35 110 <40 Ja handelsmaat 18-20
1849 Betula pendula ruwe berk 1 29 91 <40 Ja handelsmaat 18-20
1860 Quercus robur zomereik 1 34 107 <40 Ja handelsmaat 18-20
1867 Quercus robur zomereik 1 37 116 <40 Ja handelsmaat 18-20
1870 Quercus robur zomereik 1 38 119 <40 Ja handelsmaat 18-20
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1874 Acer pseudoplatanus gewone esdoorn 1 37 116 <40 Ja handelsmaat 18-20
1875 Betula pendula ruwe berk 1 28 88 <40 Ja handelsmaat 18-20
1881 Betula pendula ruwe berk 1 27 85 <40 Ja handelsmaat 18-20
1888 Robinia pseudoacaciagewone acacia 1 26 82 <40 Ja handelsmaat 18-20
1889 Robinia pseudoacaciagewone acacia 1 30 94 <40 Ja handelsmaat 18-20

herplantplicht 124 stuks
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Bijlage 2:  Belangrijke informatie over uw 

omgevingsvergunning 
 
U heeft een omgevingsvergunning gekregen. Het is belangrijk dat u de 
informatie in deze bijlage leest. Dit moet u doen voordat u begint met het 
uitvoeren van uw plan. 
 
1. Algemeen 
Bekendmaking van het besluit 
Het besluit over uw omgevingsvergunning maken wij bekend op 
https://www.overheid.nl/overuwbuurt. Daarnaast wordt dit besluit bekend 
gemaakt in de Ede Stad.  Dat doen wij zodat belanghebbenden weten dat dit 
besluit is genomen.  
 
Wie is belanghebbende? 
Als aanvrager van de omgevingsvergunning bent u belanghebbende. Ook 
anderen kunnen belanghebbende zijn. Een belanghebbende is iemand die 
betrokken is bij een besluit of geschil en daar (direct) belang bij heeft. De 
voorwaarden staan in de wet en rechterlijke uitspraken. Met deze 
voorwaarden bepaalt de rechter of iemand belanghebbende is wanneer 
diegene bezwaar maakt. Voldoet iemand aan de voorwaarden? Dan wordt het 
bezwaar inhoudelijk behandeld.   
 
Bezwaar maken: zes weken de tijd 
De omgevingsvergunning is niet meteen onherroepelijk (definitief). 
Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Dat kunnen zij doen tot 
zes weken nadat de omgevingsvergunning naar u is verstuurd.  
 
U mag uw omgevingsvergunning pas gebruiken nadat de periode van bezwaar 
maken voorbij is én de rechter geen voorlopige voorziening heeft 
toegewezen.  
 
Wilt u zelf bezwaar maken? Bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met een 
voorschrift? Hoe u bezwaar maakt, leest u in bijlage 3. 
 
Rechten van anderen 
U heeft altijd rechten en plichten tegenover anderen. Bijvoorbeeld tegenover 
de gemeente of uw buren. Uw rechten en plichten veranderen niet door deze 
omgevingsvergunning. U kunt daarbij denken aan eigendomsrechten. Wilt u 
bijvoorbeeld bouwen óp de erfgrens? Dan heeft u toestemming nodig van uw 
buren.  
 
Uw plan aanpassen 
Wilt u uw plan veranderen? Dan heeft u misschien een nieuwe 
omgevingsvergunning nodig. Neem hierover zo snel mogelijk contact op met 
team Vergunningverlening. U kunt bellen naar het telefoonnummer 088 - 116 
98 58. 
 
2. Andere toestemmingen 
U heeft een omgevingsvergunning gekregen voor de werkzaamheden die in 
de vergunning staan genoemd. De vergunning geldt niet voor andere 
werkzaamheden. Misschien heeft u daarom ook andere toestemmingen nodig. 
Misschien moet u nog een vergunning aanvragen. Of misschien moet u een 
melding doen. Hieronder leest u meer informatie. 
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Openbaar gebied gebruiken 
Moet u openbaar gebied gebruiken om uw plan uit te voeren? Wilt u 
bijvoorbeeld bouwmateriaal op de stoep zetten? Of een machine op de weg 
parkeren? Misschien heeft u hiervoor aparte toestemming nodig. Dit moet u 
zo snel mogelijk navragen bij uw gemeente. 
 
Bescherming van de natuur 
Bij het kappen van bomen gelden de regels uit de Wet natuurbescherming 
(Wnb). U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u zich hieraan houdt. Kunt u 
zich niet aan de regels houden? Dan heeft u een ontheffing of vergunningen 
nodig. Deze kunt u aanvragen bij de provincie Gelderland. 
 
In de Wnb staat dat nesten of andere plaatsen waar beschermde dieren zich 
voorplanten of rusten niet beschadigd of vernield mogen worden. Andere 
plaatsen zijn bijvoorbeeld holtes in bomen. Beschermde soorten die vaak in 
bomen zitten zijn onder andere eekhoorns, boommarters, vleermuizen en 
vogels. En alle wilde vogels zijn ook beschermd. Vogels mogen niet gestoord 
worden tijden het broeden. Ook lijnvormige elementen die vleermuizen 
gebruiken als vliegroute mogen niet verstoord worden. Lijnvormige 
elementen zijn bijvoorbeeld bomenrijen of houtwallen. 
 
Bij het kappen van bomen is het risico groot dat u deze verblijfplaatsen 
verstoort. Vooral in het broedseizoen van vogels. Daarom adviseren wij om 
geen bomen te kappen in het broedseizoen. Deze periode loopt ongeveer van 
half maart tot half september. Kiest u ervoor om in het broedseizoen bomen 
te kappen? Dan moet u een ter zake deskundige1 laten controleren of er geen 
bezette nesten aanwezig zijn.  
 
- 
  

 
1 Dit is iemand die minimaal voldoet aan één van deze drie punten: 

- De persoon heeft een hbo- of universitaire opleiding gedaan waarbij het zwaartepunt 
ligt op de (Nederlandse) ecologie. 

- De persoon werkt als ecoloog voor een ecologisch adviesbureau. Dit adviesbureau 
moet zijn aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus. 

- De persoon zet zich aantoonbaar actief in voor de soortenbescherming én is 
aangesloten bij de organisaties die daarvoor in Nederland bestaan (zoals Das en Boom, 
Zoogdiervereniging, RAVON, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, 
Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, VOFF, 
SOVON, etc.). 
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Bijlage 3: Informatie over bezwaar maken 
 
 
Ik ben het niet eens met het besluit. Hoe kan ik bezwaar maken? 
U kunt bezwaar maken door een brief te schrijven naar: 
 
Gemeente Ede 
College van burgemeester en wethouders 
Postbus 9022 
6710 HK Ede 
 
Kan ik met mijn DigiD digitaal bezwaar maken? 
Dat kan in sommige gevallen. Kijk op de website van uw gemeente, 
www.ede.nl, of dit kan. 
 
Wat zet ik in mijn bezwaarschrift? 
In uw bezwaarschrift moet het volgende staan: 
- uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres 
- de datum 
- het kenmerk: 2021W0294 
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt 
- een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt (als dit mogelijk 

is) 
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt 
- uw handtekening 
 
Kan iemand anders bezwaar voor mij maken? 
Ja, dat kan. U moet dan wel een schriftelijke machtiging meesturen. Dat is 
een brief waarin u toestemming geeft dat iemand anders namens u bezwaar 
maakt. Onder deze brief moet u uw handtekening zetten. 
 
Hoeveel tijd heb ik om bezwaar te maken? 
U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. De periode begint op de 
eerste dag na het versturen van de brief waar deze bijlage bij hoort. U ziet de 
verzenddatum rechts bovenaan de brief. Op de laatste dag van de periode 
moet uw brief binnen zijn bij het college van burgemeester en wethouders. 
Anders bent u te laat en kunnen wij het bezwaar niet in behandeling nemen. 
 
Hoe weet ik dat mijn bezwaarschrift is aangekomen? 
U krijgt een ontvangstbevestiging. Ook krijgt u dan informatie hoe het 
verdergaat. 
 
Ik kan echt niet wachten op de uitkomst van het bezwaar. Wat nu? 
Het besluit blijft geldig wanneer u bezwaar maakt. Heeft u een dringende 
reden waarom u niet kunt wachten op de uitkomst van het bezwaar? Bij een 
spoedeisende situatie kunt u bij de rechtbank om een voorlopige voorziening 
vragen. Dit betekent dat u vraagt om een tijdelijke beslissing van de rechter.  
 
Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuur een brief naar: 
 

Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht 
De voorzieningenrechter 
Postbus 9030 
6800 EM Arnhem 
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U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen. Dat kunt u doen 
via de website www.rechtspraak.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. 
 
Let op: u kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u eerst 
bezwaar heeft gemaakt. 
 
Wat kost het om bezwaar te maken? 
Bezwaar maken is gratis. 
 
Wat kost het om een voorlopige voorziening aan te vragen? 
Voor een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De hoogte van 
dit bedrag verschilt. Kijk voor het precieze bedrag op www.rechtspraak.nl.  
 
Ik heb nog een andere vraag over bezwaar maken. 
Op de website van de gemeente leest u nog meer informatie: www.ede.nl. 
Wilt u extra vragen stellen? Op deze website vindt u daarvoor de 
contactgegevens. 
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Bijlage 4: Beoordeling te kappen bomen behorende bij 2021W0294
Lijst A: Bomen staan in de hoofdgroenstructuur en vallen onder het beleid voor monumentale bomen

2977 Fagus sylvatica gewone beuk 90 283 >80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8
2797 Quercus robur zomereik 77 242 >80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8

herplantplicht 2 bomen

Lijst B: Bomen staan in de hoofdgroenstructuur en vallen onder het beleid voor waardevolle bomen

2714 Quercus robur zomereik 42 132 40-80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8
2717 Quercus robur zomereik 42 132 40-80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8
2720 Quercus robur zomereik 48 151 40-80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8
2721 Quercus robur zomereik 39 122 40-80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8
2722 Quercus robur zomereik 54 170 40-80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8
2723 Quercus robur zomereik 47 148 40-80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8
2735 Quercus robur zomereik 51 160 40-80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8
2736 Quercus robur zomereik 44 138 40-80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8
2737 Quercus robur zomereik 42 132 40-80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8
2750 Quercus robur zomereik 39 122 40-80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8
2751 Quercus robur zomereik 42 132 40-80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8
2755 Quercus robur zomereik 42 132 40-80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8
2757 Quercus robur zomereik 46 144 40-80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8
2759 Quercus robur zomereik 39 122 40-80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8
2786 Quercus rubra Amerikaanse eik 43 135 40-80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8
2791 Platanus x hispanica gewone plataan 43 135 40-80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8
2796 Quercus robur zomereik 60 188 40-80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8
2800 Quercus robur zomereik 55 173 40-80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8
2854 Tilia x europaea Hollandse linde 47 148 40-80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8
2855 Tilia x europaea Hollandse linde 54 170 40-80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8
2859 Tilia x europaea Hollandse linde 39 122 40-80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8
2866 Tilia x europaea Hollandse linde 47 148 40-80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8
2868 Quercus robur zomereik 44 138 40-80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8
2869 Quercus robur zomereik 47 148 40-80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8
2882 Quercus robur zomereik 59 185 40-80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8
2883 Quercus robur zomereik 59 185 40-80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8
2964 Tilia americana 'Nova' Amerikaanse linde 45 141 40-80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8
2966 Tilia americana 'Nova' Amerikaanse linde 41 129 40-80 handelsmaat 20-25 WV5.6-KP8

herplantplicht 28 bomen

Lijst C: Bomen staan in de hoofdgroenstructuur
2679 Quercus robur zomereik 26 82 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2680 Quercus robur zomereik 26 82 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2686 Quercus robur zomereik 29 91 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2687 Quercus robur zomereik 30 94 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2690 Quercus robur zomereik 30 94 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2713 Quercus robur zomereik 35 110 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2715 Quercus robur zomereik 38 119 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2716 Quercus robur zomereik 28 88 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2719 Quercus robur zomereik 37 116 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2724 Quercus robur zomereik 35 110 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2725 Quercus robur zomereik 31 97 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2727 Quercus robur zomereik 31 97 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2728 Quercus robur zomereik 26 82 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
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2730 Quercus robur zomereik 33 104 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2731 Quercus robur zomereik 35 110 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2732 Quercus robur zomereik 29 91 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2733 Quercus robur zomereik 34 107 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2734 Quercus robur zomereik 37 116 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2747 Quercus robur zomereik 29 91 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2749 Quercus robur zomereik 31 97 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2753 Quercus robur zomereik 38 119 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2754 Quercus robur zomereik 38 119 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2761 Quercus robur zomereik 36 113 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2792 Quercus robur zomereik 35 110 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2793 Quercus robur zomereik 35 110 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2795 Quercus robur zomereik 67 210 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2798 Quercus robur zomereik 27 85 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2852 Quercus robur zomereik 38 119 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2853 Quercus robur zomereik 37 116 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2856 Tilia x europaea Hollandse linde 38 119 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2857 Tilia x europaea Hollandse linde 34 107 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2858 Tilia x europaea Hollandse linde 35 110 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2860 Tilia x europaea Hollandse linde 29 91 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2861 Tilia x europaea Hollandse linde 33 104 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2862 Tilia x europaea Hollandse linde 34 107 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2863 Tilia x europaea Hollandse linde 37 116 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2864 Tilia x europaea Hollandse linde 36 113 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8
2865 Tilia x europaea Hollandse linde 35 110 <40 handelsmaat 18-20 WV5.6-KP8

herplantplicht 38 bomen

Lijst D: Niet vergunningplichtig volgens APV, maken deel uit van een bos groter dan 10 are
2905 Acer pseudoplatanus gewone esdoorn 38 119 <40 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2906 Acer pseudoplatanus gewone esdoorn 36 113 <40 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2907 Pseudotsuga menziesii douglasspar 54 170 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2908 Pseudotsuga menziesii douglasspar 45 141 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2909 Pseudotsuga menziesii douglasspar 52 163 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2910 Pseudotsuga menziesii douglasspar 36 113 <40 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2911 Pseudotsuga menziesii douglasspar 30 94 <40 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2912 Pseudotsuga menziesii douglasspar 50 157 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2913 Tilia x europaea Hollandse linde 27 85 <40 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2914 Fagus sylvatica gewone beuk 62 195 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2915 Fagus sylvatica gewone beuk 60 188 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2916 Fagus sylvatica gewone beuk 74 232 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2917 Fagus sylvatica gewone beuk 73 229 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2918 Pseudotsuga menziesii douglasspar 31 97 <40 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2919 Fagus sylvatica gewone beuk 41 129 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2920 Fagus sylvatica gewone beuk 35 110 <40 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2923 Fagus sylvatica gewone beuk 41 129 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2924 Fagus sylvatica gewone beuk 48 151 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2925 Fagus sylvatica gewone beuk 66 207 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2926 Fagus sylvatica gewone beuk 48 151 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2927 Fagus sylvatica gewone beuk 61 192 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2928 Fagus sylvatica gewone beuk 67 210 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2930 Fagus sylvatica gewone beuk 82 257 >80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2931 Fagus sylvatica gewone beuk 82 257 >80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2932 Fagus sylvatica gewone beuk 32 100 <40 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2933 Fagus sylvatica gewone beuk 55 173 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2934 Fagus sylvatica gewone beuk 62 195 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2935 Fagus sylvatica gewone beuk 66 207 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2936 Fagus sylvatica gewone beuk 77 242 >80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2938 Pseudotsuga menziesii douglasspar 39 122 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2940 Fagus sylvatica gewone beuk 31 97 <40 geen herplantplicht WV5.6-KP8
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2942 Pseudotsuga menziesii douglasspar 61 192 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2944 Pseudotsuga menziesii douglasspar 33 104 <40 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2946 Fagus sylvatica gewone beuk 45 141 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2948 Pseudotsuga menziesii douglasspar 51 160 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2949 Fagus sylvatica gewone beuk 26 82 <40 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2950 Acer pseudoplatanus gewone esdoorn 44 138 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2951 Fagus sylvatica gewone beuk 33 104 <40 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2953 Fagus sylvatica gewone beuk 64 201 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2954 Fagus sylvatica gewone beuk 62 195 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2955 Fagus sylvatica gewone beuk 65 204 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2956 Fagus sylvatica gewone beuk 45 141 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2957 Fagus sylvatica gewone beuk 44 138 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2958 Fagus sylvatica gewone beuk 49 154 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8
2959 Fagus sylvatica gewone beuk 41 129 40-80 geen herplantplicht WV5.6-KP8

totaal 45 bomen
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Bijlage 2:  Belangrijke informatie over uw 
omgevingsvergunning 

 
U heeft een omgevingsvergunning gekregen. Het is belangrijk dat u de 
informatie in deze bijlage leest. Dit moet u doen voordat u begint met het 
uitvoeren van uw plan. 
 
1. Algemeen 
Bekendmaking van het besluit 
Het besluit over uw omgevingsvergunning maken wij bekend op 
https://www.overheid.nl/overuwbuurt. Daarnaast wordt dit besluit bekend 
gemaakt in de Ede Stad.  Dat doen wij zodat belanghebbenden weten dat dit 
besluit is genomen.  
 
Wie is belanghebbende? 
Als aanvrager van de omgevingsvergunning bent u belanghebbende. Ook 
anderen kunnen belanghebbende zijn. Een belanghebbende is iemand die 
betrokken is bij een besluit of geschil en daar (direct) belang bij heeft. De 
voorwaarden staan in de wet en rechterlijke uitspraken. Met deze 
voorwaarden bepaalt de rechter of iemand belanghebbende is wanneer 
diegene bezwaar maakt. Voldoet iemand aan de voorwaarden? Dan wordt het 
bezwaar inhoudelijk behandeld.   
 
Bezwaar maken: zes weken de tijd 
De omgevingsvergunning is niet meteen onherroepelijk (definitief). 
Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Dat kunnen zij doen tot 
zes weken nadat de omgevingsvergunning naar u is verstuurd.  
 
U mag uw omgevingsvergunning pas gebruiken nadat de periode van bezwaar 
maken voorbij is én de rechter geen voorlopige voorziening heeft 
toegewezen.  
 
Wilt u zelf bezwaar maken? Bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met een 
voorschrift? Hoe u bezwaar maakt, leest u in bijlage 3. 
 
Rechten van anderen 
U heeft altijd rechten en plichten tegenover anderen. Bijvoorbeeld tegenover 
de gemeente of uw buren. Uw rechten en plichten veranderen niet door deze 
omgevingsvergunning. U kunt daarbij denken aan eigendomsrechten. Wilt u 
bijvoorbeeld bouwen óp de erfgrens? Dan heeft u toestemming nodig van uw 
buren.  
 
Uw plan aanpassen 
Wilt u uw plan veranderen? Dan heeft u misschien een nieuwe 
omgevingsvergunning nodig. Neem hierover zo snel mogelijk contact op met 
team Vergunningverlening. U kunt bellen naar het telefoonnummer 088 - 116 
98 58. 
 
2. Andere toestemmingen 
U heeft een omgevingsvergunning gekregen voor de werkzaamheden die in 
de vergunning staan genoemd. De vergunning geldt niet voor andere 
werkzaamheden. Misschien heeft u daarom ook andere toestemmingen nodig. 
Misschien moet u nog een vergunning aanvragen. Of misschien moet u een 
melding doen. Hieronder leest u meer informatie. 
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Openbaar gebied gebruiken 
Moet u openbaar gebied gebruiken om uw plan uit te voeren? Wilt u 
bijvoorbeeld bouwmateriaal op de stoep zetten? Of een machine op de weg 
parkeren? Misschien heeft u hiervoor aparte toestemming nodig. Dit moet u 
zo snel mogelijk navragen bij uw gemeente. 
 
Bescherming van de natuur 
Bij het kappen van bomen gelden de regels uit de Wet natuurbescherming 
(Wnb). U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u zich hieraan houdt. Kunt u 
zich niet aan de regels houden? Dan heeft u een ontheffing of vergunningen 
nodig. Deze kunt u aanvragen bij de provincie Gelderland. 
 
In de Wnb staat dat nesten of andere plaatsen waar beschermde dieren zich 
voorplanten of rusten niet beschadigd of vernield mogen worden. Andere 
plaatsen zijn bijvoorbeeld holtes in bomen. Beschermde soorten die vaak in 
bomen zitten zijn onder andere eekhoorns, boommarters, vleermuizen en 
vogels. En alle wilde vogels zijn ook beschermd. Vogels mogen niet gestoord 
worden tijden het broeden. Ook lijnvormige elementen die vleermuizen 
gebruiken als vliegroute mogen niet verstoord worden. Lijnvormige 
elementen zijn bijvoorbeeld bomenrijen of houtwallen. 
 
Bij het kappen van bomen is het risico groot dat u deze verblijfplaatsen 
verstoort. Vooral in het broedseizoen van vogels. Daarom adviseren wij om 
geen bomen te kappen in het broedseizoen. Deze periode loopt ongeveer van 
half maart tot half september. Kiest u ervoor om in het broedseizoen bomen 
te kappen? Dan moet u een ter zake deskundige1 laten controleren of er geen 
bezette nesten aanwezig zijn.  
 
- 
  

 
1 Dit is iemand die minimaal voldoet aan één van deze drie punten: 

- De persoon heeft een hbo- of universitaire opleiding gedaan waarbij het zwaartepunt 
ligt op de (Nederlandse) ecologie. 

- De persoon werkt als ecoloog voor een ecologisch adviesbureau. Dit adviesbureau 
moet zijn aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus. 

- De persoon zet zich aantoonbaar actief in voor de soortenbescherming én is 
aangesloten bij de organisaties die daarvoor in Nederland bestaan (zoals Das en Boom, 
Zoogdiervereniging, RAVON, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, 
Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, VOFF, 
SOVON, etc.). 
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Bijlage 3: Informatie over bezwaar maken 
 
 
Ik ben het niet eens met het besluit. Hoe kan ik bezwaar maken? 
U kunt bezwaar maken door een brief te schrijven naar: 
 
Gemeente Ede 
College van burgemeester en wethouders 
Postbus 9022 
6710 HK Ede 
 
Kan ik met mijn DigiD digitaal bezwaar maken? 
Dat kan in sommige gevallen. Kijk op de website van uw gemeente, 
www.ede.nl, of dit kan. 
 
Wat zet ik in mijn bezwaarschrift? 
In uw bezwaarschrift moet het volgende staan: 
- uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres 
- de datum 
- het kenmerk: 2021W0296 
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt 
- een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt (als dit mogelijk 

is) 
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt 
- uw handtekening 
 
Kan iemand anders bezwaar voor mij maken? 
Ja, dat kan. U moet dan wel een schriftelijke machtiging meesturen. Dat is 
een brief waarin u toestemming geeft dat iemand anders namens u bezwaar 
maakt. Onder deze brief moet u uw handtekening zetten. 
 
Hoeveel tijd heb ik om bezwaar te maken? 
U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. De periode begint op de 
eerste dag na het versturen van de brief waar deze bijlage bij hoort. U ziet de 
verzenddatum rechts bovenaan de brief. Op de laatste dag van de periode 
moet uw brief binnen zijn bij het college van burgemeester en wethouders. 
Anders bent u te laat en kunnen wij het bezwaar niet in behandeling nemen. 
 
Hoe weet ik dat mijn bezwaarschrift is aangekomen? 
U krijgt een ontvangstbevestiging. Ook krijgt u dan informatie hoe het 
verdergaat. 
 
Ik kan echt niet wachten op de uitkomst van het bezwaar. Wat nu? 
Het besluit blijft geldig wanneer u bezwaar maakt. Heeft u een dringende 
reden waarom u niet kunt wachten op de uitkomst van het bezwaar? Bij een 
spoedeisende situatie kunt u bij de rechtbank om een voorlopige voorziening 
vragen. Dit betekent dat u vraagt om een tijdelijke beslissing van de rechter.  
 
Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuur een brief naar: 
 

Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht 
De voorzieningenrechter 
Postbus 9030 
6800 EM Arnhem 
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U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen. Dat kunt u doen 
via de website www.rechtspraak.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. 
 
Let op: u kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u eerst 
bezwaar heeft gemaakt. 
 
Wat kost het om bezwaar te maken? 
Bezwaar maken is gratis. 
 
Wat kost het om een voorlopige voorziening aan te vragen? 
Voor een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De hoogte van 
dit bedrag verschilt. Kijk voor het precieze bedrag op www.rechtspraak.nl.  
 
Ik heb nog een andere vraag over bezwaar maken. 
Op de website van de gemeente leest u nog meer informatie: www.ede.nl. 
Wilt u extra vragen stellen? Op deze website vindt u daarvoor de 
contactgegevens. 
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Bijlage 4: Beoordeling te kappen bomen behorende bij 2021W0296
Lijst A Bomen staan in hoofdgroenstructuur Veluwe en vallen onder het beleid voor waardevolle bomen

2983 Fagus sylvatica gewone beuk 182 40-80 Nee handelsmaat 20-25
3026 Robinia pseudoacacia gewone acacia 170 40-80 Nee handelsmaat 20-25
3031 Robinia pseudoacacia gewone acacia 170 40-80 Nee handelsmaat 20-25
3069 Fagus sylvatica gewone beuk 188 40-80 Nee handelsmaat 20-25
3075 Fagus sylvatica gewone beuk 151 40-80 Nee handelsmaat 20-25
3079 Quercus robur zomereik 166 40-80 Nee handelsmaat 20-25
3080 Fagus sylvatica gewone beuk 201 40-80 Nee handelsmaat 20-25
3084 Fagus sylvatica gewone beuk 141 40-80 Nee handelsmaat 20-25
3085 Fagus sylvatica gewone beuk 166 40-80 Nee handelsmaat 20-25
3086 Quercus robur zomereik 141 40-80 Nee handelsmaat 20-25
3088 Quercus robur zomereik 141 40-80 Nee handelsmaat 20-25
3089 Fagus sylvatica gewone beuk 166 40-80 Nee handelsmaat 20-25
3093 Quercus robur zomereik 129 40-80 Nee handelsmaat 20-25
3095 Quercus robur zomereik 166 40-80 Nee handelsmaat 20-25
3138 Quercus robur zomereik 182 40-80 Nee handelsmaat 20-25
3142 Quercus robur zomereik 154 40-80 Nee handelsmaat 20-25

herplantplicht 16 bomen
Lijst B Bomen staan in de hoofdgroenstructuur Veluwe
2998 Robinia pseudoacacia gewone acacia 88 < 40 Nee handelsmaat 18-20
2999 Robinia pseudoacacia gewone acacia 100 < 40 Nee handelsmaat 18-20
3014 Quercus robur zomereik 85 < 40 Nee handelsmaat 18-20
3016 Chamaecyparis lawsonianaCalifornische cyprus 85 < 40 Nee handelsmaat 18-20
3087 Fagus sylvatica gewone beuk 94 < 40 Nee handelsmaat 18-20
3094 Quercus robur zomereik 100 < 40 Nee handelsmaat 20-25
3097 Quercus robur zomereik 119 < 40 Nee handelsmaat 20-25
3098 Quercus robur zomereik 119 < 40 Nee handelsmaat 20-25
3099 Quercus robur zomereik 116 < 40 Nee handelsmaat 18-20
3102 Quercus robur zomereik 94 < 40 Ja verplanten
3106 Quercus robur zomereik 82 < 40 Nee handelsmaat 18-20
3141 Betula pendula ruwe berk 91 < 40 Nee handelsmaat 18-20
3143 Quercus robur zomereik 116 < 40 Nee handelsmaat 18-20
3145 Quercus robur zomereik 82 < 40 Nee handelsmaat 18-20
3157 Pinus nigra zwarte den 94 < 40 Nee handelsmaat 18-20

herplantpliucht 15 bomen

Lijst C Valt niet onder de APV, maakt deel uit van een bosgebied groter dan 10 are -> melding Provincie Gelderland

3158 Quercus robur zomereik 141 40-80 Nee geen herplantplicht
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Bijlage 2:  Belangrijke informatie over uw 

omgevingsvergunning 
 
U heeft een omgevingsvergunning gekregen. Het is belangrijk dat u de 
informatie in deze bijlage leest. Dit moet u doen voordat u begint met het 
uitvoeren van uw plan. 
 
1. Algemeen 
Bekendmaking van het besluit 
Het besluit over uw omgevingsvergunning maken wij bekend op 
https://www.overheid.nl/overuwbuurt. Daarnaast wordt dit besluit bekend 
gemaakt in de Ede Stad.  Dat doen wij zodat belanghebbenden weten dat dit 
besluit is genomen.  
 
Wie is belanghebbende? 
Als aanvrager van de omgevingsvergunning bent u belanghebbende. Ook 
anderen kunnen belanghebbende zijn. Een belanghebbende is iemand die 
betrokken is bij een besluit of geschil en daar (direct) belang bij heeft. De 
voorwaarden staan in de wet en rechterlijke uitspraken. Met deze 
voorwaarden bepaalt de rechter of iemand belanghebbende is wanneer 
diegene bezwaar maakt. Voldoet iemand aan de voorwaarden? Dan wordt het 
bezwaar inhoudelijk behandeld.   
 
Bezwaar maken: zes weken de tijd 
De omgevingsvergunning is niet meteen onherroepelijk (definitief). 
Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Dat kunnen zij doen tot 
zes weken nadat de omgevingsvergunning naar u is verstuurd.  
 
U mag uw omgevingsvergunning pas gebruiken nadat de periode van bezwaar 
maken voorbij is én de rechter geen voorlopige voorziening heeft 
toegewezen.  
 
Wilt u zelf bezwaar maken? Bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met een 
voorschrift? Hoe u bezwaar maakt, leest u in bijlage 3. 
 
Rechten van anderen 
U heeft altijd rechten en plichten tegenover anderen. Bijvoorbeeld tegenover 
de gemeente of uw buren. Uw rechten en plichten veranderen niet door deze 
omgevingsvergunning. U kunt daarbij denken aan eigendomsrechten. Wilt u 
bijvoorbeeld bouwen óp de erfgrens? Dan heeft u toestemming nodig van uw 
buren.  
 
Uw plan aanpassen 
Wilt u uw plan veranderen? Dan heeft u misschien een nieuwe 
omgevingsvergunning nodig. Neem hierover zo snel mogelijk contact op met 
team Vergunningverlening. U kunt bellen naar het telefoonnummer 088 - 116 
98 58. 
 
2. Andere toestemmingen 
U heeft een omgevingsvergunning gekregen voor de werkzaamheden die in 
de vergunning staan genoemd. De vergunning geldt niet voor andere 
werkzaamheden. Misschien heeft u daarom ook andere toestemmingen nodig. 
Misschien moet u nog een vergunning aanvragen. Of misschien moet u een 
melding doen. Hieronder leest u meer informatie. 
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Openbaar gebied gebruiken 
Moet u openbaar gebied gebruiken om uw plan uit te voeren? Wilt u 
bijvoorbeeld bouwmateriaal op de stoep zetten? Of een machine op de weg 
parkeren? Misschien heeft u hiervoor aparte toestemming nodig. Dit moet u 
zo snel mogelijk navragen bij uw gemeente. 
 
Bescherming van de natuur 
Bij het kappen van bomen gelden de regels uit de Wet natuurbescherming 
(Wnb). U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u zich hieraan houdt. Kunt u 
zich niet aan de regels houden? Dan heeft u een ontheffing of vergunningen 
nodig. Deze kunt u aanvragen bij de provincie Gelderland. 
 
In de Wnb staat dat nesten of andere plaatsen waar beschermde dieren zich 
voorplanten of rusten niet beschadigd of vernield mogen worden. Andere 
plaatsen zijn bijvoorbeeld holtes in bomen. Beschermde soorten die vaak in 
bomen zitten zijn onder andere eekhoorns, boommarters, vleermuizen en 
vogels. En alle wilde vogels zijn ook beschermd. Vogels mogen niet gestoord 
worden tijden het broeden. Ook lijnvormige elementen die vleermuizen 
gebruiken als vliegroute mogen niet verstoord worden. Lijnvormige 
elementen zijn bijvoorbeeld bomenrijen of houtwallen. 
 
Bij het kappen van bomen is het risico groot dat u deze verblijfplaatsen 
verstoort. Vooral in het broedseizoen van vogels. Daarom adviseren wij om 
geen bomen te kappen in het broedseizoen. Deze periode loopt ongeveer van 
half maart tot half september. Kiest u ervoor om in het broedseizoen bomen 
te kappen? Dan moet u een ter zake deskundige1 laten controleren of er geen 
bezette nesten aanwezig zijn.  
 
- 
  

 
1 Dit is iemand die minimaal voldoet aan één van deze drie punten: 

- De persoon heeft een hbo- of universitaire opleiding gedaan waarbij het zwaartepunt 
ligt op de (Nederlandse) ecologie. 

- De persoon werkt als ecoloog voor een ecologisch adviesbureau. Dit adviesbureau 
moet zijn aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus. 

- De persoon zet zich aantoonbaar actief in voor de soortenbescherming én is 
aangesloten bij de organisaties die daarvoor in Nederland bestaan (zoals Das en Boom, 
Zoogdiervereniging, RAVON, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, 
Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, VOFF, 
SOVON, etc.). 
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Bijlage 3: Informatie over bezwaar maken 
 
 
Ik ben het niet eens met het besluit. Hoe kan ik bezwaar maken? 
U kunt bezwaar maken door een brief te schrijven naar: 
 
Gemeente Ede 
College van burgemeester en wethouders 
Postbus 9022 
6710 HK Ede 
 
Kan ik met mijn DigiD digitaal bezwaar maken? 
Dat kan in sommige gevallen. Kijk op de website van uw gemeente, 
www.ede.nl, of dit kan. 
 
Wat zet ik in mijn bezwaarschrift? 
In uw bezwaarschrift moet het volgende staan: 
- uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres 
- de datum 
- het kenmerk: 2021W0297 
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt 
- een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt (als dit mogelijk 

is) 
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt 
- uw handtekening 
 
Kan iemand anders bezwaar voor mij maken? 
Ja, dat kan. U moet dan wel een schriftelijke machtiging meesturen. Dat is 
een brief waarin u toestemming geeft dat iemand anders namens u bezwaar 
maakt. Onder deze brief moet u uw handtekening zetten. 
 
Hoeveel tijd heb ik om bezwaar te maken? 
U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. De periode begint op de 
eerste dag na het versturen van de brief waar deze bijlage bij hoort. U ziet de 
verzenddatum rechts bovenaan de brief. Op de laatste dag van de periode 
moet uw brief binnen zijn bij het college van burgemeester en wethouders. 
Anders bent u te laat en kunnen wij het bezwaar niet in behandeling nemen. 
 
Hoe weet ik dat mijn bezwaarschrift is aangekomen? 
U krijgt een ontvangstbevestiging. Ook krijgt u dan informatie hoe het 
verdergaat. 
 
Ik kan echt niet wachten op de uitkomst van het bezwaar. Wat nu? 
Het besluit blijft geldig wanneer u bezwaar maakt. Heeft u een dringende 
reden waarom u niet kunt wachten op de uitkomst van het bezwaar? Bij een 
spoedeisende situatie kunt u bij de rechtbank om een voorlopige voorziening 
vragen. Dit betekent dat u vraagt om een tijdelijke beslissing van de rechter.  
 
Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuur een brief naar: 
 

Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht 
De voorzieningenrechter 
Postbus 9030 
6800 EM Arnhem 
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U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen. Dat kunt u doen 
via de website www.rechtspraak.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. 
 
Let op: u kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u eerst 
bezwaar heeft gemaakt. 
 
Wat kost het om bezwaar te maken? 
Bezwaar maken is gratis. 
 
Wat kost het om een voorlopige voorziening aan te vragen? 
Voor een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De hoogte van 
dit bedrag verschilt. Kijk voor het precieze bedrag op www.rechtspraak.nl.  
 
Ik heb nog een andere vraag over bezwaar maken. 
Op de website van de gemeente leest u nog meer informatie: www.ede.nl. 
Wilt u extra vragen stellen? Op deze website vindt u daarvoor de 
contactgegevens. 
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Bijlage 4: Beoordeling te kappen bomen behorende bij aanvraag 2021W0297
Lijst A Bomen die staan in de hoofdgroenstructuur en vallen onder het beleid voor waardevolle bomen

1903 Robinia pseudoacacia gewone acacia 41 129 40-80 handelsmaat 20-25
1909 Robinia pseudoacacia gewone acacia 44 138 40-80 handelsmaat 20-25
1910 Robinia pseudoacacia gewone acacia 54 170 40-80 handelsmaat 20-25
1941 Robinia pseudoacacia gewone acacia 41 129 40-80 handelsmaat 20-25
1946 Robinia pseudoacacia gewone acacia 45 141 40-80 handelsmaat 20-25
1950 Quercus robur zomereik 48 151 40-80 handelsmaat 20-25
1952 Quercus robur zomereik 40 126 40-80 handelsmaat 20-25
1957 Quercus robur zomereik 55 173 40-80 handelsmaat 20-25
1968 Quercus robur zomereik 41 129 40-80 handelsmaat 20-25
1974 Quercus robur zomereik 47 148 40-80 handelsmaat 20-25
1975 Quercus robur zomereik 56 176 40-80 handelsmaat 20-25
1980 Quercus robur zomereik 45 141 40-80 handelsmaat 20-25
2004 Quercus robur zomereik 39 122 40-80 handelsmaat 20-25
2011 Quercus robur zomereik 39 122 40-80 handelsmaat 20-25
2016 Quercus robur zomereik 45 141 40-80 handelsmaat 20-25
2019 Quercus robur zomereik 49 154 40-80 handelsmaat 20-25
2021 Quercus robur zomereik 50 157 40-80 handelsmaat 20-25
2022 Robinia pseudoacacia gewone acacia 61 192 40-80 handelsmaat 20-25
2025 Robinia pseudoacacia gewone acacia 45 141 40-80 handelsmaat 20-25
2026 Robinia pseudoacacia gewone acacia 42 132 40-80 handelsmaat 20-25
2027 Robinia pseudoacacia gewone acacia 51 160 40-80 handelsmaat 20-25
2032 Quercus robur zomereik 45 141 40-80 handelsmaat 20-25
2035 Robinia pseudoacacia gewone acacia 42 132 40-80 handelsmaat 20-25
2038 Quercus robur zomereik 49 154 40-80 handelsmaat 20-25
2040 Quercus robur zomereik 60 188 40-80 handelsmaat 20-25
2045 Quercus robur zomereik 46 144 40-80 handelsmaat 20-25
2046 Quercus robur zomereik 42 132 40-80 handelsmaat 20-25
2150 Quercus robur zomereik 48 151 40-80 handelsmaat 20-25
2151 Quercus robur zomereik 56 176 40-80 handelsmaat 20-25
2152 Quercus robur zomereik 56 176 40-80 handelsmaat 20-25
2153 Quercus robur zomereik 44 138 40-80 handelsmaat 20-25
2154 Quercus robur zomereik 45 141 40-80 handelsmaat 20-25
2155 Quercus robur zomereik 74 232 40-80 handelsmaat 20-25
2157 Quercus robur zomereik 53 166 40-80 handelsmaat 20-25
3263 Robinia pseudoacacia gewone acacia 40 126 40-80 handelsmaat 20-25
3264 Robinia pseudoacacia gewone acacia 40 126 40-80 handelsmaat 20-25

herplantplicht 36 stuks
Lijst B Bomen die staan in de hoofdgroenstructuur

1907 Quercus robur zomereik 29 91 <40 handelsmaat 18-20
1908 Robinia pseudoacacia gewone acacia 30 94 <40 handelsmaat 18-20
1915 Robinia pseudoacacia gewone acacia 29 91 <40 handelsmaat 18-20
1917 Robinia pseudoacacia gewone acacia 26 82 <40 handelsmaat 18-20
1922 Robinia pseudoacacia gewone acacia 27 85 <40 handelsmaat 18-20
1927 Robinia pseudoacacia gewone acacia 35 110 <40 handelsmaat 18-20
1938 Robinia pseudoacacia gewone acacia 36 113 <40 handelsmaat 18-20



1940 Robinia pseudoacacia gewone acacia 31 97 <40 handelsmaat 18-20
1947 Robinia pseudoacacia gewone acacia 29 91 <40 handelsmaat 18-20
1948 Quercus robur zomereik 28 88 <40 handelsmaat 18-20
1949 Quercus robur zomereik 33 104 <40 handelsmaat 18-20
1951 Quercus robur zomereik 38 119 <40 handelsmaat 18-20
1954 Quercus robur zomereik 35 110 <40 handelsmaat 18-20
1960 Quercus robur zomereik 29 91 <40 handelsmaat 18-20
1961 Quercus robur zomereik 34 107 <40 handelsmaat 18-20
1963 Quercus robur zomereik 31 97 <40 handelsmaat 18-20
1965 Quercus robur zomereik 29 91 <40 handelsmaat 18-20
1969 Quercus robur zomereik 29 91 <40 handelsmaat 18-20
1971 Quercus robur zomereik 28 88 <40 handelsmaat 18-20
1972 Quercus robur zomereik 38 119 <40 handelsmaat 18-20
1973 Quercus robur zomereik 27 85 <40 handelsmaat 18-20
1978 Quercus robur zomereik 30 94 <40 handelsmaat 18-20
1981 Quercus robur zomereik 34 107 <40 handelsmaat 18-20
1985 Betula pubescens zachte berk 26 82 <40 handelsmaat 18-20
1988 Quercus robur zomereik 26 82 <40 handelsmaat 18-20
1991 Quercus robur zomereik 37 116 <40 handelsmaat 18-20
1993 Quercus robur zomereik 31 97 <40 handelsmaat 18-20
2007 Betula pubescens zachte berk 26 82 <40 handelsmaat 18-20
2009 Quercus robur zomereik 34 107 <40 handelsmaat 18-20
2015 Quercus robur zomereik 30 94 <40 handelsmaat 18-20
2023 Robinia pseudoacacia gewone acacia 36 113 <40 handelsmaat 18-20
2028 Robinia pseudoacacia gewone acacia 30 94 <40 handelsmaat 18-20
2029 Robinia pseudoacacia gewone acacia 38 119 <40 handelsmaat 18-20
2030 Robinia pseudoacacia gewone acacia 31 97 <40 handelsmaat 18-20
2031 Robinia pseudoacacia gewone acacia 33 104 <40 handelsmaat 18-20
2033 Quercus robur zomereik 35 110 <40 handelsmaat 18-20
2034 Robinia pseudoacacia gewone acacia 28 88 <40 handelsmaat 18-20
2036 Quercus robur zomereik 34 107 <40 handelsmaat 18-20
2037 Quercus robur zomereik 32 100 <40 handelsmaat 18-20
2039 Quercus robur zomereik 26 82 <40 handelsmaat 18-20
2043 Quercus robur zomereik 28 88 <40 handelsmaat 18-20
2047 Quercus robur zomereik 38 119 <40 handelsmaat 18-20
2156 Quercus robur zomereik 32 100 <40 handelsmaat 18-20
3261 Robinia pseudoacacia gewone acacia 28 88 <40 handelsmaat 18-20
3262 Robinia pseudoacacia gewone acacia 38 119 <40 handelsmaat 18-20
3265 Robinia pseudoacacia gewone acacia 33 104 <40 handelsmaat 18-20

herplantplicht 46 stuks






