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Beleidsplan 2018-2020 
 
Inleiding 
 
De Bomenstichting bestaat sinds 1970. Het kantoor was jarenlang aan de Oudegracht in Utrecht 
gevestigd. Vanaf 1 januari 2012 houdt de stichting kantoor in Amsterdam. Utrecht is nog steeds de 
statutaire vestigingsplaats. De Bomenstichting is door de Belastingdienst erkend als een algemeen 
nut beogende instelling (ANBI). 
 
De doelstelling van de Bomenstichting is het bevorderen van de zorg en aandacht voor bomen. In dit 
beleidsplan kunt u lezen over de 1. werkzaamheden die de Bomenstichting daartoe verricht, de 2. 
kosten die de stichting maakt en de wijze waarop de werkzaamheden worden gefinancierd. Ook het 
3.beloningsbeleid komt aan de orde. Het beleidsplan strekt zich uit over de komende twee jaar. 
 
Doelstelling 
 
De Bomenstichting heeft als statutaire doelstelling: ‘het bevorderen van de zorg en aandacht voor 
bomen, omdat deze een onmisbare schakel vormen in het leven op aarde en dus onmisbaar zijn voor 
de mens, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.’ 
 
In de statuten is bepaald dat de stichting dit doel tracht te bereiken door onder meer: 

- vergaarde kennis in de vorm van voorlichting en adviezen aan verschillende doelgroepen 
over te dragen; 

- het stimuleren van overheid, bedrijfsleven, particulieren en instellingen op het gebied van 
onderzoek, onderwijs en voorlichting om zich voor dit doel in te zetten en door coördinerend 
op te treden bij op dit doel gerichte initiatieven van anderen; 

- het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures bij bedreigingen van bomen in het algemeen 
en bij dreigende kap in het bijzonder. 

 
Werkzaamheden 
 
De Bomenstichting zet zich met name in voor de bomen in steden, dorpen en op het platteland.  
Zij doet dit door belangstelling voor bomen bij het publiek te wekken, ervoor te zorgen dat 
gemeenten en andere boombeheerders verstandig met bomen omgaan, vraagbaak te zijn bij 
geschillen over bomen, te helpen met (bezwaar)procedures en zo nodig zelf voor bomen op te 
komen. Ook gemeenten krijgen advies, bij voorbeeld bij het opstellen van bomenverordeningen en 
het toepassen van regels ter bescherming van (monumentale) bomen. Verspreid over het land 
dragen contactpersonen de doelstellingen van de Bomenstichting uit en zetten zij zich in burgers en 
gemeenten te adviseren. 
 
Landelijk Register van Monumentale Bomen 
De Bomenstichting heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor de bomen die zijn opgenomen in 
het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Dit is een in de jaren negentig door de 
Bomenstichting opgezet register van bomen die van nationaal belang zijn. Op 5 juni 2015 is dit 
register online gegaan en nu voor iedereen in te zien: www.monumentalebomen.nl. In 2017 is een 
nieuwe categorie ingevoerd, Bomen van de ereklasse, om de meest bijzondere bomen extra onder 
aandacht te brengen. Dit alles tot behoud van de monumentale bomen die ons land rijk is. Het 
register functioneert goed, voor de uitbouw was in voorgaande jaren een coördinator aangesteld. De 

http://www.bomenstichting.nl/monumentale-bomen/bomen-van-de-ereklasse.html
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verschillende taken zullen in de komende jaren worden gecontinueerd, zij het dat hiervoor 
deskundige vrijwilligers worden ingezet.  
De Bomenstichting beheert het Bomenfonds waaruit subsidie wordt verleend voor het onderhoud 
van de bomen uit het register, voor zover in particulier bezit. Ter beoordeling van de aanvragen is 
een coördinator aangesteld, een boomspecialist met deskundigheid wat betreft monumentale 
bomen. 
In 2018 zal een koppeling plaatsvinden van het register met de Landschapsatlas, uitgebracht door de 
Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed (RCE).  
 
De Bomenstichting geeft tweemaal per jaar het tijdschrift Bomennieuws uit en enkele malen per jaar 
een digitale nieuwsbrief. In Utrecht wordt elk jaar een lezing over bomen gegeven. Voor de 
donateurs (en andere belangstellenden) is er jaarlijks een excursie. Met de contactpersonen vindt 
onder meer via contactpersonendagen uitwisseling van informatie plaats, ook wordt hen scholing 
aangeboden over actuele ontwikkelingen. Er is in 2017 veel aandacht besteed aan de nieuwe Wet 
natuurbescherming. Indien gewenst wordt dit komende jaren voortgezet. De contactpersonen 
kunnen ook een beroep doen op een netwerk van deskundigen. 
 
Vanuit het kantoor in Amsterdam worden boomgerelateerde vragen uit binnen- en (soms) 
buitenland beantwoord of doorgezet naar contactpersonen en/of deskundigen. Voor verschillende 
werkzaamheden zijn werkgroepen ingesteld. De werkgroep Monumentale Bomen en de redactie van 
Bomennieuws zijn hiervan voorbeelden.  
 
De Bomenstichting heeft verschillende boeken en brochures over bomen uitgegeven. In 2016 is het 
boek Leve(n)de speelplekken, bomen in het middelpunt verschenen en in 2017 is in samenwerking 
met de branchevereniging voor ondernemers in het groen (VHG), het cahier Bouwen met bomen 
uitgebracht.  
 
Kosten  
 
De Bomenstichting heeft vanaf 1 september 2016 de bureausecretaris in vaste dienst genomen voor 
32 uur per week. Voor het kantoor in Amsterdam wordt een geringe gebruiksvergoeding betaald. De 
coördinator voor het Bomenfonds ontvangt een vergoeding per aanvraag. Hiervoor en voor verdere 
ontwikkeling van de website www.monumentalebomen.nl zijn contracten afgesloten. Overige 
betalingen aan derden betreffen onder meer de vormgeving van Bomennieuws en 
informatiemateriaal en de technische ondersteuning van de website. De administratie van donateurs, 
beheerderabonnees en adverteerders wordt voor een deel uitbesteed aan een administratiekantoor. 
Voor activiteiten betreffende communicatie en PR wordt een beroep gedaan op een hierin 
gespecialiseerd bureau. 
 
Financiering 
 
De Bomenstichting financiert haar activiteiten grotendeels uit de bijdragen van haar donateurs, 
adverteerdersgelden van boomspecialisten, bijdragen van de beheerderabonnees 
(gemeenten/groenbeheerders/waterschappen), giften, legaten en uit de verkoop van boeken, 
brochures en boombordjes. Voor de uitkeringen uit het Bomenfonds ontvangt de Bomenstichting 
een vergoeding van het Prins Bernhard Cultuurfonds.  
 
Beloningsbeleid 
 
De bestuursleden van de Bomenstichting ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor 
gemaakte onkosten. De contactpersonen en andere vrijwilligers uit de achterban van de 
Bomenstichting ontvangen incidenteel een vergoeding voor gemaakte onkosten. 

https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/groen-erfgoed-in-kaart-gebracht
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Bestemming liquidatiesaldo 
 
In verband met de ANBI-status is het van belang om te vermelden wat er na een eventuele 
ontbinding met het vermogen van de stichting gebeurt. De statuten bepalen dat het batig saldo zal 
worden bestemd voor een door het bestuur te bepalen algemeen nut beogende instelling waarvan 
het doel zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting of voor een 
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een 
soortgelijke doelstelling heeft. 
 
Hoofdlijnen beleidsplan 2018-2020 
 
De Bomenstichting is de landelijke vraagbaak op het gebied van bomen. Mede door haar netwerk 
van contactpersonen en deskundigen is de Bomenstichting in staat om van zich te laten horen en 
ondersteuning te verlenen. Enkele goede samenwerkingsverbanden hebben vorm gekregen (met o.a. 
VHG en het kennisplatform CROW). De lijn van opbouw van voorgaande jaren zal worden voortgezet. 
Stapsgewijs wordt gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de bestaande ‘producten’ en het 
verbreden van samenwerkingsverbanden.  
Daarnaast wil de Bomenstichting de komende jaren in het bijzonder aandacht schenken aan de 
mogelijkheden om bij bouwplannen (nieuwbouw, herinrichting) al vanaf het begin rekening te 
houden met (bestaande) bomen. Behalve de bescherming van bomen speelt hierbij zeker ook de 
bijdrage die volwassen bomen aan de klimaatbeheersing kunnen leveren. Het cahier Bouwen met 
bomen is een voorbeeld van deze inzet, evenals artikelen in het tijdschrift Bomennieuws en advies 
over bomenverordeningen. Een belangrijk instrument in deze vormt de Bomen Effect Analyse, BEA, 
de standaardmethode om vooraf bij de bouw en herinrichting de effecten van het werk op de bomen 
in en rond het plangebied in kaart te brengen. Professionals in de bomenwereld en beleidsmakers 
gebruiken dit door de Bomenstichting uitgebrachte instrument sinds 2003 veelvuldig. Nu is een 
update geïndiceerd. In samenwerking met het kennisplatform CROW, boomspecialisten en 
gemeenten vindt herziening plaats. BEA 2.0 wordt in de eerste helft van 2018 uitgebracht. 
Begeleiding over het gebruik van BEA 2.0 zal worden aangeboden middels studiebijeenkomsten, 
workshops en inzet van professionals. 
 
In 2020 bestaat de Bomenstichting 50 jaar. Een goede gelegenheid om (de bescherming van) bomen 
extra onder de aandacht te brengen. We willen dit op enkele manieren vormgeven: zowel voor de 
reeds geïnteresseerde achterban als anderen. Te denken valt aan een symposium over het belang 
van stadsbomen, bij voorbeeld in samenwerking met Vogelbescherming Nederland; een 
tentoonstelling in een gerenommeerd museum over bomen in de kunst; planten van een 
‘tweedehands’ boom in een bomenarme omgeving; uitbrengen van een special van Bomennieuws.  
 
Voor 2018-2020 staat onder meer het volgende gepland: 

 uitbouw www.monumentalebomen.nl en implementatie in de Landschapsatlas van de RCE 

 uitbrengen van BEA 2.0 in samenwerking met het kennisplatform CROW 

 Voorbereiden halve eeuwfeest  

 donateurswerving onder studenten en de groene vakwereld 

 ontwikkelen van kinder-/jeugdpagina op de website met o.a. informatie voor spreekbeurten 

 uitbrengen van een gemeentelijke bomenmeetlat, waarbij gemeenten worden beoordeeld op 
hun regelgeving en beleid op het gebied van bomen; in samenwerking met andere partijen 

 uitgave van een (digitaal) tijdschrift Jurisprudentie Bomen en Groen, i.s.m. uitgever Wolters 
Kluwer 

 
 

http://www.monumentalebomen.nl/
https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/groen-erfgoed-in-kaart-gebracht
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De activiteiten voor 2018-2020 puntsgewijs  
 
1. Monumentale bomen 
a. Verbreding Landelijk Register van Monumentale Bomen; overleg met Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer, Rijks Vastgoed Bedrijf en Landschappen 
b. Afronding controle op aanwezigheid van op de website opgenomen monumentale bomen (met 

behulp vrijwillige boominspecteurs); de verwachting is dat deze controle in 2018 wordt afgerond  
c. Subsidieverlening aan onderhoud monumentale bomen van particuliere eigenaren via het 

Bomenfonds  
d. Opnemen nieuwe bomen in het register 
e. Implementatie register in de Landschapsatlas van de RCE 
f. Afronding Bomen van de ereklasse 
g. Uitbrengen wandelboekje Langs monumentale bomen in het centrum van Zwolle i.s.m. locale 

organisatie 
 

2. Contactpersonen 
a. Onderhouden en uitbreiden van het netwerk van contactpersonen 
b. Contactpersonendagen 
c. Uitgave elektronische nieuwsbrieven 
 
3. Informatie en publiciteit 
a. Uitgave elektronische nieuwsbrieven 
b. Uitgave van het tijdschrift Bomennieuws (zomer en winter) 
c. Website uitbreiden met op kinderen en jongeren gerichte informatie 
d. Persberichten 
e. Twitter en Facebook 
f. Ruiladvertenties met verschillende bladen 

 
4. Overige activiteiten en producten 
a. Vraagbaak voor particulieren en gemeenten (beheerderabonnees) 
b. Verkoop boeken/brochures en boombordjes 
c. Donateurswerving 
d. Dierckxlezing  
e. Donateursexcursie 
f. Studiebijeenkomsten (i.s.m. andere instanties) voor beheerderabonnees, contactpersonen, 

boominspecteurs e.a. 
g. Deelname aan landelijke initiatieven  
h. Bijdrage leveren aan inzet door gemeenten van i-Tree 
i. Uitgave van de Bomen Effect Analyse (BEA 2.0) i.s.m. het kennisplatform CROW 
j. Voorbereiden halve eeuwfeest  
k. Adviseren en zo nodig indienen van zienswijzen met betrekking tot gemeentelijke of landelijke 

regelgeving en beleid 
l. Ondersteuning van particulieren bij het indienen van zienswijzen, bezwaar en beroep tegen 

onnodige bomenkap of eventueel zelf indienen  
m. Nieuwe modelbomenverordening in kader van de Nieuwe Natuurwet 
n. Publicatie van bomenmeetlat van gemeenten i.s.m. andere partijen 
o. Uitgave digitaal tijdschrift Jurisprudentie Bomen en Groen  
p. Samenwerkingsverbanden intensiveren en uitbreiden 
 

http://www.bomenstichting.nl/monumentale-bomen/bomen-van-de-ereklasse.html

