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Gemeente Soest – Oude Tempel 
Risico inschatting BVC t.b.v. uitvoeringstermijn 
31-03-2022 - Door Maurits de Groot, David Borgman, Gerrit Rijneveld  
 
Achtergrond 
De gemeente Soest is eigenaar en beheerder van bosgebied Oude Tempel te Soesterberg.  
 
Recent is in dit gebied door Borgman Beheer Advies een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Op basis hiervan 
wenst de gemeente een inschatting over wat de termijn van uitvoering zou moeten zijn. Moeten er op korte 
termijn acties ondernomen worden of kan dit tot een bepaalde termijn wachten? 
 
Werkwijze 
Basis en vertrekpunt zijn de resultaten van de BVC 2022. Op basis van de voorgestelde maatregelen worden de 
volgende aspecten afgewogen: 

o Gevaarzetting 
o Flora & Fauna 
o Praktische haalbaarheid 
o Doorlooptijd kapaanvragen 

Dit wordt samengevat in een advies voor een aanvaardbare uitvoeringstermijn met de daarbij aanwezige 
risico’s. 
 
Afweging 
Door Borgman Beheer Advies is zowel in 2020 als in 2022 een BVC uitgevoerd op dezelfde trajecten. In de 
tussenliggende tijd zijn de acties vanuit BVC 2020 niet uitgevoerd. Ter vergelijk worden de resultaten in tabel 1  
weer gegeven. 
 
Tabel 1; Resultaten BVC 2020 en 2022   

 
 
 
      
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

*Let op! Het aantal maatregelen kan afwijken van het aantal  
risicobomen. Een boom kan meerdere adviezen bevatten. 

 2020 2022 
Nadere inspectie op hoogte 7 3 
Afkorten op hoogte 14 15 
Te vellen 35  
Velali  62 
Vellen en afvoeren  44 
Snoei overig 82 4 
Snoei dood hout hoogwerker >8m 183 213 
Acute velling  1 
Besluit beheerder  90 
Kandelaberen  2 
   
Totalen* 321 437 
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o Gevaarzetting 
Garantie op veiligheid bij bomen kan er nooit gegeven worden omdat er altijd risico’s zijn. Het voldoen 
aan de zorgplicht is desondanks belangrijk wanneer bos-/natuurterreinen publiekelijk toegankelijk zijn 
en zo gebruikt worden. Om aan de zorgplicht te voldoen is adequaat onderhoud noodzakelijk. Met 
boomveiligheidscontroles worden bomen beoordeeld op gebreken en hieruit voortvloeiende 
veiligheidsrisico’s.  
Bosgebied de Oude Tempel is een oorspronkelijk afgesloten bosgebied met een grote dichtheid aan 
pad- en laanstructuren. Op een aantal plekken is de afrastering geheel weg waarmee in de praktijk het 
bosgebied vrij intensief gebruikt wordt diverse soort recreanten. 
 
De BVC opname wordt door GroenKeur erkende controleurs uitgevoerd. Met die expertise en kennis 
van de gevaarzetting binnen bos- en natuurterreinen worden risico’s in het veld ingeschat en worden 
maatregelen bepaald en opgenomen in de BVC-rapportage.  
 
Hierbij wordt van de volgende uitvoeringstermijn uitgegaan: 
- binnen 6-9 maanden na oplevering BVC-rapportage; bij opgenomen acties voor risicobomen 
- zo snel mogelijk na controle bij acuut gevaar, dit wordt op de dag zelfdoorgegeven aan de 

beheerder door de controleur  
 
De BVC 2022 bevat 1 acute velling, dit betrof een gevaarlijke situatie met een afgebroken tak en is 
doorgegeven aan de beheerder voor afhandeling. Zie verdere inhoud van de maatregelen in tabel 1. 
 
Hoewel in 2022 enkele paden meer zijn gecontroleerd dan in 2020 is er een forse toename in 
risicobomen te zien. De acties hadden voor ca. 80% al gereed moeten zijn op basis van de controle in 
2020. De risico’s in het terrein zijn daarmee toegenomen en vraagt om serieuze opvolging.  
 
Hierin is te stellen dat op dit moment niet aan de zorgplicht wordt voldaan als er geen onderhoud 
uitgevoerd is en de acties vanuit een BVC niet opgevolgd worden.   
 

o Flora & Fauna 
Het is belangrijk om aanwezige flora en fauna niet te beschadigen of verstoren zoals vastgelegd in de 
Wet Natuurbescherming. De opgenomen werkzaamheden betreffen reguliere beheerwerkzaamheden 
en zijn vanuit dat perspectief niet vergunningsplichtig. Wel dient er gewerkt te worden met een flora 
en faunacheck om aan de Wet Natuurbescherming te voldoen.  
 
Gezien de opgenomen acties betreft dit met name veel snoeiwerk van dood hout of overige 
snoeimaatregelen en het verwijderen van met name dunnere bomen. De verwachting is dat dikkere 
bomen eerder gebruikt worden door fauna zoals vogels/vleermuizen/marters/eekhoorns, binnen de 
maatregelen is dit een klein aandeel. Gezien de omvang van deze maatregelen wordt ingeschat dat de 
invloed op mogelijk aanwezige flora/fauna beperkt is.  
Voorafgaand aan de werkzaamheden is het noodzakelijk een flora en faunacheck te doen voor bomen 
die geveld, gekandelaberd of afgekort worden. Indien nodig zullen bomen op hoogte geïnspecteerd 
moeten worden. 
 
De periode van globaal 15 maart tot 15 juli is de kwetsbare periode voor o.a. broedvogels. Wanneer 
binnen deze periode gewerkt zal moeten worden zal hiervoor extra controle nodig zijn om 
zorgvuldigheid te borgen. 
 
Het kan een overweging zijn om alle snoeimaatregelen wel z.s.m. uit te voeren en de andere 
maatregelen na 15 juli uit te voeren.  
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o Praktische haalbaarheid 
Uitvoering van regulier beheer vraagt om een praktische aanpak. Op basis van de BVC-rapportage 
kunnen de werkzaamheden inéén werkgang uitgevoerd worden. Dit voorkomt extra tijd en kosten bij 
de uitvoering.  
 
Daarnaast zal bij de uitvoering van de maatregelen mogelijk een aanbestedingsprocedure moeten 
worden gevolgd. Een aanbesteding heeft al snel een doorlooptijd van 3 tot 4 weken voor dat er tot 
uitvoering over gegaan kan worden. De uitvoering zal bij een aanbesteding per april, medio mei 
kunnen plaatsvinden. Wanneer dit beperkter in procedure kan zou dit nog enkele weken vervroegd 
kunnen worden. 

 
o Doorlooptijd kapaanvragen 

Voor totaal 87 bomen is een kapaanvraag noodzakelijk. Dit betreft bomen dikker dan 80 centimeter 
omtrek die geveld worden of bomen die afgekort of gekandelaberd worden. De doorlooptijd van de 
kapaanvraag ligt in de basis op 8 weken met een uitloop van ca. 6 weken (incl. bezwaartermijn). Bij 
een kapaanvraag per april zal hiervoor vergunning medio juli beschikbaar zijn, mits geen verlenging 
van de bezwaartermijn. 
 

Conclusie en advies 
Vanuit de afweging dat: 

o er niet voldaan wordt aan de zorgplicht;  
o de kwetsbare periode voor met name faunasoorten 15 maart – 15 juli is; 
o het meest praktisch is om alle werkzaamheden in één keer uit te voeren; 
o de kapaanvragen medio juli afgerond zijn; 

adviseren wij om de voorbereiding tot uitvoering zo spoedig mogelijk vorm te geven en per 15 juli de 
werkzaamheden uit te voeren. Hierdoor wordt door de gemeente een aanwezig verhoogd risico ‘tijdelijk’ 
aanvaard met de geconstateerde gebreken. 
 
Om de zorgplicht in te vullen en gevaarzetting te verkleinen zou in de tussenliggende tijd overwogen kunnen 
worden om enkele paden af te sluiten en de opengestelde route wel alvast te snoeien. Hiervoor is in 2020 door 
Borgman Beheer Advies al een voorstel opgesteld. 


