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Geacht College, Geachte de heer Kees van Bleek, Geachte de heer Henkjan Hofman,  
 
In de afgelopen jaren zijn in de Gemeente Groningen overal bomen gesnoeid met een 
onderhoudsmethode die noch de veiligheid, noch de gezondheid, noch de duurzaamheid van 
onze bomen ten goede komt. Deze brief bevat verzoeken en vragen aan het college en 
stadsbeheer, maar eerst willen we een korte verklaring van deze onderhoudsmethode geven. 

 
De techniek die de laatste jaren steeds meer en consequent wordt toegepast, is het “lion’s 
tailing”, ofwel holsnoeien van bomen, vooral om te voldoen aan de CROW-eisen dat takken van 
bomen langs voetpaden en wegen respectievelijk 2,5 en 4,5 meter hoog afgezaagd moeten 
worden. De realiteit is dat bomen nu regelmatig tot 7 meter hoog worden opgekroond, wat een 
zorgwekkende tendens is voor de levensduur van onze bomen. Veel van de bomen die in de 
afgelopen jaren zo gesnoeid zijn, zijn nu al in een veel minder vitale staat. Deze zullen 
waarschijnlijk in de komende tien jaar gekapt worden. 
 
Vanaf 2013 zijn we getuige van de systematisch en onomkeerbaar toegebrachte schade aan 
onze gemeentelijke bomen door de rigide en overdreven agressieve toepassing van deze eis op 
alle bomen. Verkeersdeskundigen beweren dat dit een veiligheidskwestie is, veiliger bomen en 
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beter zicht. Het mag dan waar zijn dat er meer zicht wordt gecreëerd, maar het gevolg is ook 
zeer wankele bomen, die daardoor minder veilig zijn voor verkeersdeelnemers. 
In antwoord op opmerkingen dat bomen momenteel worden ‘geliontailed’ door de 
Bomenridders Groningen heeft de gemeente ontkennend gereageerd door te verklaren: “Het 
snoeien volgens de ‘lions tail’ methodiek is een methode die vooral in het verleden veel werd 
toegepast. Onze boomverzorgers zijn allemaal ETW (European Tree Worker) gecertificeerd en 
beschikken over de vereiste kennis en vaardigheden op het gebied van boombeheer.” Ondanks 
deze verklaring en de ontkenning dat deze praktijk nog steeds wordt toegepast, hebben we 
gezien dat het nog steeds wordt gedaan bij bomen langs de straat. Verscheidene foto’s van 
onlangs gesnoeide bomen met ofwel alle binnenste taken verwijderd, ofwel zwaar opgekroond 
zijn te vinden op onze website (bomenriddersgroningen), zwaar opkronen lijkt erg op de schade 
toegebracht door de ‘lions tail’ methode.  
 
Verscheidene foto’s van zwaar opgekroonde bomen, of met alle binnenste taken verwijderd:  
 

 
"Lion's tail" op kruising Verlengde Lodewijkstraat en Oosterweg 
 



 
Goeman Borgesuislaan in Groningen: Lions Tail Boom 

 



Oosterweg, Groningen: Zwaar opgekroonde bomen 

Verzoeken: 

1. We verzoeken u, ook mede in dit beroep en bezwaar, dat alle technieken van deze aard 
worden beëindigd en alle lopende zaken en opdrachten worden her-beoordeeld door 
onafhankelijke (externe) bomenexperts. 

2. Wij verzoeken eveneens om een stevige en permanente dialoog te organiseren tussen 
ons en onafhankelijke stadsbosexperts, zoals die van de Bomenwacht, 
vertegenwoordigers van CROW en van VTH en van de gemeentelijke groenvoorziening 
te starten met een expertmeeting. Deze permanente discussie is nodig om de 
onomkeerbare en lange termijn schade waaronder onze bomen lijden door zogenaamde 
gestandaardiseerde en kritiekloze toepassing van opkronen (soms zelfs lions tailing) en 
in andere gevallen afknotten een halt toe te roepen.  

3. Bomen zijn geen objecten maar levende wezens die niet zich gemakkelijk kunnen 
aanpassen aan industrie en herinrichting van openbaar of te bebouwen gebieden en 
daartoe gedreven regels. We verzoeken dat er meer kennis en begrijp van bomen als 
levende wezens uitgeoefend is. 

4. De gemeentebegroting en meerjarenbegroting aan te passen aan de te verbeteren 
waarden en condities van alle bestaande bomen in de Stad en met name ook de binnen 
stad - in openbaar gebieden en in binnentuinen. Als zij daartoe toch worden 
gedwongen, kunnen we er zeker van zijn dat de duizenden bomen langs onze straten 
korter leven, minder stabiel zijn, gevaarlijker tijdens stormen en minder waardevol voor 
de leefomgeving, de biodiversiteit en de verduurzaming van stad. Deze bomen zullen als 
dan bij voortzetting huidige beleids- en uitvoeringspraktijk verwijderd moeten worden 
en vervangen, hetgeen ten laste komt van de belastingbetalers in Groningen, door 
kortzichtige en ineffectieve maatregelen. 

Voor uw informatie hebben wij enkele literaturen- wijzingen bijgevoegd als bijlage bij deze 

brief. Ook voegen wij enkele foto’s bij waarop de snoeiwijze nog is te zien.  

Wij steunen deze vragen die GroenLinks twee jaar geleden heeft al gesteld aan de gemeente 

Haren en dus verzoeken wij ook antwoorden op deze vragen:  

1. Is er onderzoek gedaan naar de staat van deze bomen voordat ze zijn gesnoeid. Zo ja wat was 

de uitkomst? Zo nee, waarom niet?   

2. Bent u bekend met de negatieve gevolgen van het hoog opkronen voor de stabiliteit van 

bomen bij flinke wind? Zo nee, bent u bereid zich hierin te verdiepen en eventueel de 

snoeiwijze aan te passen? Zo ja, waarom gebruikt u deze snoeiwijze dan toch?   



3. Is voor de genoemde bomen bewust gekozen voor het fors opkronen en – naar het zich laat 

aanzien ook – binnenzijdig uitdunnen van de kroon? Zo ja waarom? Zo nee, waarom 

werd deze methode dan gebruikt?   

4. Volgens onze informatie wordt in Haren ook het zogenaamde ‘lions-tailing’ toegepast, 

waarbij de zwaardere takken worden ontdaan van kleinere zijtakken, zodat een soort 

leeuwenstaart ontstaat. Dat vergroot het gevaar van a rekende takken omdat bij sterke 

wind de kracht zich concentreert op het uiteinde van takken dat als enige nog bebladerd 

is. Wordt deze methode inderdaad toegepast? Waarom? Bent u bereid deze snoeiwijze 

aan te passen na lezing van de literatuur?   

Met vriendelijke groeten,  

JOUW NAAM  

–1–  

Bijlage:  

Een citaat van een bekend boek over "structural pruning": Gilman’s Structural Pr- uning (2009 

p. 8-9):  

Lions-Tailing  

One of the worst ways to prune trees is by removing interior and small lateral branches from 
main sca old branches, leaving foliage only toward the ends of the branches. This is called lions-
tailing, also known as over-lifting, over-raising, over-thinning, cleaning out, stripping out, lacing 
out, gutting out, and skinning out the crown. It is an incorrect and substandard pruning practice 

that must be avoi- ded.  

One of the biggest problems caused by lions-tailing is that it usually results in branches that 
grow long and with poor taper. It shifts future growth to the ends of branches rather than along 
the length of the branch. Because of poor taper and fo- liage concentrated at the ends, lions- 

tailed branches are more prone to failure than are branches with foliage retained along their 

length. Lions-tailing also shifts the center of gravity higher, where wind speed is greater. It 
creates substantially weakened branches that may break easily in storms or under their own 
weight.  

Trees pruned in this manner are also extremely di cult to restore after storm da- mage because 
there are few interior branches to assume the role of the damaged branch ends. For the same 

reason, it is di cult to reduce lions-tailed branches to manage risk because there are few lateral 

branches for making reduction cuts.”  



********************************* 

En nog een citaat over "overraising the crown" uit "Pruning A ects Tree Movement in 

Hurricanes", Gilman et al., Arboriculture & Urban Forestry 2008: 34(1): 20–28.  

“Rottmann’s (1985) data help create a case against lions tailing and overraising the crown, 
which force trees to grow taller and, in some cases, wider. This places more mass farther from 
the ground, which increases forces at the base of the tree and likelihood of failure (Peltola et al. 
1999). Trees with a lower center of gravity are less likely to break than those with a higher 

center of gravity (Rottmann 1985).”  

****************** Enkele artikelen over het gevaar van hoog opsnoeien van een 

boomkroon:  

"Lions tail pruning won't protect your trees: Pruning method leaves branches less resilient in 

high winds" by Larry Figart, University of Florida, 2009.  

"Mechanical stability of trees under dynamic loads" by Kenneth R. James, Nicho- las Haritos and 

Peter K. Ades, American Journal of Botany, 2006.  

 


