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Bomen verdienen een stevige 
positie onder de Omgevingswet

Met de Omgevingswet komen alle onderwerpen 
uit de fysieke leefomgeving samen. Het doel 
van de wet is om de kwaliteiten van die leefom-
geving te beschermen en te behouden. Bomen 
dragen hier wezenlijk aan bij, bijvoorbeeld op 
gebied van ecologie door het vergroten van 
biodiversiteit. Op gebied van klimaatadap-
tatie door het voorkomen van hittestress, het 
afvangen van fijnstof, het vastleggen van CO2 
en het bufferen van regenwater. Op gebied van 
economie dragen bomen bij aan de algehele 
gezondheid en de waarde van vastgoed. Daar-
om verdienen bomen een stevige positie in de 
gemeentelijke Omgevingsvisies, Omgevings-
plannen en Omgevingsprogramma’s. 

Wil je weten hoe? 
Neem contact op met 
Bomenwacht Nederland
omgevingswet@bomenwacht.nl
085-822 80 10
www.bomenwacht.nl
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WOLK OF ZON

DE OMGEVINGSWAARDE VAN BOMEN

Bomen verdienen een stevige 
positie onder de Omgevingswet

Met de Omgevingswet komen alle on-
derwerpen uit de fysieke leefomgeving 
samen. Het doel van de wet is om de 
kwaliteiten van die leefomgeving te 
beschermen en te behouden. Bomen 
dragen hier wezenlijk aan bij, denk 
maar aan natuur, klimaatadaptatie, een 
gezonde leefomgeving, bodem, ver-
keersveiligheid, windhinder en geluid. 
Daarom verdienen bomen een stevige 
positie in de gemeentelijke Omgevings-
visies, Omgevingsplannen en Omge-
vingsprogramma’s. 

Wil je weten hoe? 
Neem contact op met 
Bomenwacht Nederland
omgevingswet@bomenwacht.nl
085-822 80 10
www.bomenwacht.nl
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BOMEN 
MAKEN HET 
VERSCHIL

Groene inrichting 
Monumentale 
bomen zijn 
onderdeel van de 
cultuurhistorie

Groene inrichting  
Bomen camoufleren 
geluidswallen of 
gebouwen

Groene inrichting
Bomen langs wegen 
geleiden het verkeer

Groene inrichting 
Bomen als onder-

deel van landschap, 
tuin of gebouw

Vruchtgebruik 
Bomen  en vruchten 
als voedsel, decoratie 
of bouwmateriaal

Gezondheid
Zonder bomen wordt 
minder CO2 en fijnstof 
uit de lucht gefilterd

Klimaatadaptatie
Zonder bomen 
geen windbreking

Klimaatadaptatie
Zonder bomen 
geen verkoeling 
door schaduw

Klimaatadaptatie
Met meer bomen 
neemt de 
biodiversiteit toe

Klimaatadaptatie
Zonder bomen 
geen buffer voor 
neerslagpieken en 
minder infiltratie 
van regenwater

Klimaatadaptatie
Gezonde bomen 
leveren de meeste 
ecosysteemdiensten

Gezondheid
Een groene leefomgeving 
stelt mensen op hun gemak 
en zorgt voor minder stress

Gezondheid
’Gebruiksgroen’ 
nodigt uit tot 
buiten recreëren 
en vermindert 
stress

Leefbaarheid
Boombladeren absorberen geluid 
en verminderen hoge tonen

Leefbaarheid
Bomen dragen 

bij aan een 
prettige, 
groene 

leefomgeving

Leefbaarheid
In een groene 
omgeving met 
bomen wordt 
meer rust 
ervaren

Leefbaarheid
In een groene 
omgeving zijn de 
seizoenen beter 
beleefbaar

Groene inrichting Bomen 
zijn vormgevend en geven 
het landschap karakter

Groene inrichting 
Afwisseling van boomsoorten  
vermindert vatbaarheid voor 

ziekten en planten

Groene inrichting 
Boomwortels 
verstevigen de 
bodem en voor- 
komen erosie

Klimaatadaptatie
Zonder bomen geen verkoeling 
door schaduw en verdamping

NO NO FFUUNN  HHEERREE

BOMEN 
MAKEN HET 
VERSCHIL

Monumentale 
bomen zijn 
onderdeel van de 
cultuurhistorie

  
Bomen camoufleren 
geluidswallen of 
gebouwen

Bomen langs wegen geleiden het verkeer

Bomen als 
onderdeel van
landschap, tuin 
of gebouw

 
Bomen  en vruchten 
als voedsel, decoratie 
of bouwmateriaal

Zonder bomen wordt 
minder CO2 en fijnstof 
uit de lucht gefilterd

Zonder bomen 
geen windbreking

Zonder bomen 
geen verkoeling 
door schaduw

Met meer bomen 
neemt de 
biodiversiteit toe

Zonder bomen 
geen buffer voor 
neerslagpieken en 
minder infiltratie 
van regenwater

Gezonde bomen 
leveren de meeste 
ecosysteemdiensten

Een groene leefomgeving 
stelt mensen op hun gemak 
en zorgt voor minder stress

’Gebruiksgroen’ 
nodigt uit tot 
buiten recreëren 
en vermindert 
stress

Boombladeren absorberen geluid 
en verminderen hoge tonen

Bomen dragen 
bij aan een 
prettige, groene 
leefomgeving

In een groene 
omgeving met 
bomen wordt 
meer rust 
ervaren

In een groene 
omgeving zijn de 
seizoenen beter 
beleefbaar

Bomen zijn vormgevend en 
geven het landschap karakter

Afwisseling van boomsoorten  
vermindert vatbaarheid voor 

ziekten en plagen

Boomwortels verstevigen 
de bodem en voorkomen 
erosie

Zonder bomen geen verkoeling 
door schaduw en verdamping

NO NO FFUUNN  HHEERREE
Wateropslag 
in een wadi

Infiltratie van 
regenwater
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