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Jaarverslag 2018  
 

Een boeiend jaar 
 
Bomen langs N-wegen 
Dit jaar voerde de Bomenstichting overleg op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het 
gesprek met minister Van Nieuwenhuizen stonden de bomen langs provinciale wegen centraal. In 
tegenstelling tot de berichtgeving in de media is de minister geen voorstander van massale 
bomenkap bij het veilig inrichten van de bermen langs de N-wegen. Als vervolg op het overleg met 
de minister heeft de Vakgroep Verkeersveiligheid van het Interprovinciaal Overleg (IPO) de 
Bomenstichting uitgenodigd om haar visie te geven op de relatie veiligheid en bomen. Dit vond plaats 
op 13 september. Ook andere onderwerpen kwamen in het gesprek met de minister ter sprake, zoals 
de dreigende kap van de beroemde Annevilleboom in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout en 
het behoud van bakenbomen. Dit laatste wordt uitgewerkt in een studieopdracht in samenwerking 
met TU Delft. 
 
Annevilleboom 
De Bomenstichting is sinds december 2016 in gesprek met Rijkswaterstaat (RWS) over het behoud 
van de Annevilleboom. RWS wil de boom kappen omdat de weg moet worden verbreed. In 2018 
heeft ingenieursbureau Movares in onze opdracht een second opinion uitgebracht. Hoewel dit 
rapport een optimaal veilige oplossing biedt mét behoud van de boom zag RWS geen reden tot 
aanpassing van het eerdere plan. Het rapport van Movares is ook aangeboden aan minister Van 
Nieuwenhuizen. Zij zal het besluit over de toekomst van de boom moeten nemen.  
Inmiddels is de Annevilleboom als winnaar uit de bus gekomen bij de Boom van het Jaarverkiezing, 
georganiseerd door Natuurfonds SBNL. Hij dingt nu mee naar de Europese titel. 
 

Bestuur  
De 3e bosdag van het bestuur vond plaats in Haarlem met een excursie naar Elswout. Tijdens deze 
dag is gesproken over de dagelijkse gang van zaken en is de lijn voor de komende jaren uitgezet. Het 
meerjarenbeleidsplan 2018-2020 kon vervolgens worden opgesteld en er is gestart met de 
voorbereiding van het 50-jarig bestaan van de Bomenstichting in 2020. Enkele hoogtepunten van het 
feestjaar zullen zijn: een tentoonstelling over bomen in de kunst in het Dordrechts Museum, een 
symposium met actuele onderwerpen, een bomenreis en het planten van een boom. In 2019 worden 
de plannen verder uitgewerkt.  
 
In februari 2018 heeft Leen van der Sar afscheid genomen als voorzitter. Hij is opgevolgd door Hans 
Borren. 
 
Ook heeft de Bomenstichting zich gebogen over de nieuwe privacywet AVG. Er is een 
privacyverklaring opgesteld en op de website geplaatst. 
 

Vrijwilligersdagen 

Jaarlijks organiseren we een landelijke dag voor de contactpersonen, vrijwilligers die in de eigen 
gemeente de belangen van de bomen behartigen. Het doel van de bijeenkomst is bijscholing, 
ontwikkelingen delen en elkaar ontmoeten. Ook boominspecteurs worden voor deze dag 
uitgenodigd. Dit jaar vond de dag plaats in het Amsterdamse Bos. Het programma bestond uit drie 
presentaties: De Populier door Wim Huijser, Bijzondere juridische verhalen door Frank Warendorf en 
het Wood Wide Web door Gerrit-Jan van Prooijen. Uiteraard werd in de middag een wandeling door 
het bos gemaakt onder begeleiding van boswachter Sam Juffermans. Twee oude bomen (een beuk 

https://www.treeoftheyear.org/home
https://www.treeoftheyear.org/home
https://www.bomenstichting.nl/images/1808pdf/Beleidsplan_2018-2020.pdf
https://www.bomenstichting.nl/images/1808pdf/Beleidsplan_2018-2020.pdf
https://www.bomenstichting.nl/privacyverklaring.html
https://www.bomenstichting.nl/privacyverklaring.html
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met de naam ‘De oude dame’ en de ter ere van landschapsarchitecte Jacoba Mulder geplante 
tulpenboom) werden opgenomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen. 
De jaarlijkse regiodag in het zuiden vond plaats op kasteel Heeswijk-Dinther. De lezingen werden 
verzorgd door Gerdy Verschuure over Bomen langs provinciale wegen en Frans Kapteijns over 
Natuurmonumenten om ons heen. Ook was er een excursie in de omgeving. Beide dagen waren goed 
bezocht en het weer was prachtig.  
 

Donateurs  
Het aantal donateurs is stabiel: eind december had de Bomenstichting 1936 donateurs. In 2018 
mochten we 100 nieuwe donateurs verwelkomen. Eenzelfde aantal is ook uitgeschreven door 
verhuizing, overlijden of langdurig geen bijdrage betalen.  
Nieuwe donateurs melden zich vaak spontaan aan of doen dit na het ontvangen van subsidie voor 
boomonderhoud, na opname van een boom in het Landelijk Register van Monumentale Bomen of 
omdat zij een goed advies hebben ontvangen. 
In januari 2018 hebben alle boomkwekers en hoveniers een wervende brief ontvangen over 
donateurschap met de infographic Tien groene redenen om de Bomenstichting om de Bomenstichting 
te steunen. Enkelen hebben zich vervolgens als donateur aangemeld. 

➢ Donateursdag 
Dit jaar waren we met zo’n 80 mensen te gast in het Nationaal Bomenmuseum Gimborn. Om alvast 
een indruk te krijgen van dit museum had de directeur, Wilbert Hetterscheid, in het zomernummer 
van Bomennieuws een artikel geschreven over de historie en de collectie. Voorafgaand aan de 
excursie hield hij een interessante inleiding over de geschiedenis. Deskundige gidsen hebben ons 
rondgeleid langs de verschillende soorten beplanting.  
 
➢ 23e Dierckxlezing  
Henry Kuppen, directeur van Terra Nostra, gaf op 7 november een indrukwekkende lezing over de 
plagen en ziekten die bomen kunnen teisteren. Over het ontstaan en verloop van diverse 
aantastingen, de expansie van de laatste jaren en verwachte invasies, zoals de essenprachtkevers uit 
Rusland. Ook ging het over de mogelijkheden om bomen weerbaar te maken. Zijn verhaal zal te lezen 
zijn in het zomernummer 2019 van Bomennieuws. 

 
Landelijk Register van Monumentale Bomen 
 
➢ Register 
90% van de bomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen is nu gecontroleerd op 
aanwezigheid, juiste locatie op de kaart en conditie. De actualisatie van de gegevens is in 2014 
gestart (www.monumentalebomen.nl). In totaal staan er ruim 14.000 boomobjecten in het register, 
dat wil zeggen solitaire bomen, bomengroepen en -lanen.  
 
Inmiddels worden regelmatig nieuwe bomen in het register opgenomen. In 2018 zijn van 
21 eigenaren een of meerdere bomen geregistreerd. Op initiatief van boominspecteurs konden 50 
nieuwe boomobjecten worden geregistreerd. Een commissie beoordeelt de aanmeldingen.  
 
Met ingang van 2018 is Jeroen Philippona aangesteld als coördinator van het register. In deze 
hoedanigheid voert hij ook gesprekken met grote natuureigenaren om beleid aangaande 
monumentale bomen op elkaar af te stemmen. 
 
➢ Kaart Groen Erfgoed 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft de Kaart Groen Erfgoed uitgebreid met de 
monumentale bomen uit het Landelijk Register van Monumentale Bomen. De lancering vond plaats 
op 21 juni 2018. De opname op de Kaart Groen Erfgoed zal hopelijk bijdragen tot een betere 
bescherming. 

http://www.monumentalebomen.nl/
http://www.monumentalebomen.nl/
http://www.landschapinnl.nl/kaart-groen-erfgoed
http://www.landschapinnl.nl/kaart-groen-erfgoed
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➢ Bomenfonds  
Eigenaren van bomen die zijn opgenomen in het register kunnen onder bepaalde voorwaarden 
subsidie aanvragen voor het onderhoud van hun bomen. Toekenning van subsidie is mogelijk dankzij 
de jaarlijkse bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds. In 2018 is € 26.855 aan subsidies 
uitgekeerd aan 26 aanvragers. Boomspecialist Maarten Windemuller beoordeelt de aanvragen. 
 
➢ Ereklasse 
De in 2017 gestarte serie ‘Bomen van de Ereklasse’ is in de zomer van 2018 afgerond. 12 maanden 
lang hebben we van elke provincie de 10 oudste, mooiste en meest bijzondere bomen 
bekendgemaakt. Deze ‘toppers’ staan in het Landelijk Register van Monumentale Bomen, met 
uitzondering van enkele bomen in Flevoland, die nog niet de vereiste leeftijd van 80 jaar hebben 
bereikt. Alle bomen zijn zichtbaar voor iedereen. De selectie per provincie staat op de website. De 
serie heeft veel publiciteit gegenereerd in de media. Als afronding van de serie is voor 2019 een 
kalender uitgebracht: Bomen van de ereklasse. 
 

Nieuwe producten 
 
➢ Richtlijn voor Bomen Effect Analyse 
De Bomen Effect Analyse (BEA) is hét afwegingsinstrument voor behoud van bomen bij activiteiten 
De herziening van deze in 2003 uitgebrachte methode duurt langer dan gepland. De projectgroep die 
de uitgave Richtlijn BEA voorbereidt heeft in 2018 intensief gesproken over een bruikbare, heldere 
en bij deze tijd passende formulering. Tijdens verschillende landelijke evenementen zijn ter 
voorbereiding van de uitgave presentaties over het concept gegeven. Door de samenwerking met 
CROW is de terminologie in overeenstemming gebracht met de binnen de CROW gehanteerde 
beheersystematiek. Een klankbordgroep van boomspecialisten, aannemers en beleidsmedewerkers 
van gemeenten heeft input gegeven op een eerste concept. In het voorjaar van 2019 wordt de 
afronding verwacht. 
 
➢ Factsheet Waardevolle bomen verdienen bescherming 
Naar alle gemeenten en groene organisaties is de factsheet Waardevolle bomen verdienen 
bescherming gestuurd. In kort bestek worden mogelijkheden aangereikt om (monumentale) bomen 
meer juridische bescherming te bieden: bomen opnemen in bestemmingsplannen en het instellen 
van voorbescherming, zodat aangemelde bomen dezelfde juridische status hebben als bomen op 
gemeentelijke bomenlijsten.  
 
➢ Uitgaven derden 
- Knotwilgen en andere kanjers, bijzondere bomen in Midden-Delfland is een uitgave van de 

Midden-Delfland Vereniging. Een weergave van de inventarisatie van beschermwaardige bomen in 
het buitengebied van de gemeente Midden-Delfland. Boomdeskundige en contactpersoon Piet 
van der Eijk heeft hier namens de Bomenstichting aan meegewerkt. 

- Vera en de boom van Vidamor is een kinderboek, geschreven door Reynier Molenaar. Van elk 
verkocht exemplaar ontvangt de Bomenstichting een donatie van € 2. Het logo en een korte 
introductie van de Bomenstichting staan op achterkant van het boek 

- Groene cadeautjes staat voor een wandeling langs monumentale bomen in het centrum van 
Zwolle, uitgegeven door ErUit in samenwerking met Groenstad Zwolle. Op de achterkant van de 
plattegrond staat een korte introductie van de Bomenstichting. 
 

Communicatie  
 
➢ Bomennieuws 
Ons tijdschrift Bomennieuws komt tweemaal per jaar uit met actuele en informatieve artikelen en 
nieuws uit de Bomenstichting. De redactie heeft in de zomer afscheid genomen van Corine van Dun 

http://www.bomenstichting.nl/monumentale-bomen/bomen-van-de-ereklasse.html
http://www.bomenstichting.nl/monumentale-bomen/bomen-van-de-ereklasse.html
https://www.bomenstichting.nl/images/1808pdf/Factsheet-boombescherming.pdf
https://www.bomenstichting.nl/images/1808pdf/Factsheet-boombescherming.pdf
http://www.bomenstichting.nl/tijdschrift-bomennieuws.html
http://www.bomenstichting.nl/tijdschrift-bomennieuws.html
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als hoofdredacteur. Zij is opgevolgd door Maria van Rooijen. In december verliet Jorian Eichholtz de 
redactie; hij wordt opgevolgd door Jeroen van den Bergh. Verder bestond de redactie uit Hanna 
Hirsch, Anja Koning en Henriette Lautenbach.  
Met ingang van 2018 is het ook mogelijk om Bomennieuws digitaal te ontvangen. Hier wordt niet 
veel gebruik van gemaakt. 
 
Zomernummer 2018:  
- Bomenlanen van levensbelang, auteurs: Gerdy Verschuure en Lotte Dijkstra 
- Groen erfgoed in kaart, auteurs: Otto Brinkkemper, Dian Jansen, Natascha Lensvelt, Isabel van 

Lent en Simen Brunia  
- Okkernoot een boom met een heerlijk karakter, auteur: Anneke de Jong 
- Klimop lust of last, auteur: Maarten Windemuller 
- Het belang van voorbescherming, auteur: Frank Warendorf 
- BEA in een nieuw jasje, auteur: Edwin Koot 
- Utrechts Landschap brengt monumentale bomen in kaart, auteurs: Corine van Dun en Joris 

Hellevoort 
- De geschiedenis van het Von Gimborn Arboretum, auteur: Wilbert Hetterscheidt 
- Bomen over riolering, auteurs: René Priem en Hans Kerstens 
- Vredesboom voor het Vredespaleis, auteur: Rinny Kooi  
 
Winternummer 2018:  
- Bomen en droogte, auteur: Jitze Kopinga 
- Het Amsterdamse bos, auteur: Wouter van der Wulp 
- Mossen en korstmossen op bomen, auteur: Taco Slagter 
- Monumentale zomerlinden, auteur: Bert Maes 
- Bomen in het omgevingsplan, auteur: Frank Warendorf  
- Wood wide web, auteur: Huib Sneep 
- Bomen voor koeien, auteur: Thomas van Slobbe 
- Reddingsplan voor Kabouterboom, auteur: Claudine Bos 
- Hoop voor Annevilleboom, auteur: Maria van Rooijen 
 
Met dank aan alle auteurs en fotografen! 
 
➢ Advertenties 
Met het Wandelmagazine ‘Op lemen voeten’ en het tijdschrift De Tuin in vier seizoenen vond 
uitwisseling plaats van advertenties. Ook verscheen een advertorial in de digitale nieuwsbrief van ‘Op 
lemen voeten’.  
 
➢ Digitale nieuwsbrieven 
Dit jaar zijn drie digitale nieuwsbrieven verstuurd met actuele onderwerpen naar onze achterban 
(abonnees, donateurs en vrijwilligers). Abonneren voor de nieuwsbrief kan via de website.  
 
➢ Persberichten en mailings 
Persberichten zijn verstuurd: 
- maandelijkse bekendmaking van de Bomen van de ereklasse: tien topbomen per provincie.  
- lancering van de Kaart Groen Erfgoed 
- gesprek met minister Cora van Nieuwenhuizen over bomen langs provinciale wegen 
- factsheet Waardevolle bomen verdienen bescherming   
 
➢ Sociale media  
Regelmatig zijn boomgerelateerde tweets verstuurd en berichten op Facebook geplaatst. Enkele 
onderwerpen: Annevilleboom, topbomen in de verschillende provincies, bomen langs N-wegen, 
successen bij behoud bomen, donateursdag en vrijwilligersdagen, beschermingsacties, aanbiedingen 

http://www.bomenstichting.nl/digitale-nieuwsbrief/digitale-nieuwsbrieven.html
http://www.bomenstichting.nl/digitale-nieuwsbrief/digitale-nieuwsbrieven.html
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boeken, uitkomen Bomennieuws, Dierckxlezing, factsheet boombescherming. Er zijn inmiddels ruim 
1.300 volgers op Twitter en meer dan 500 op Facebook.  
 

Procedures en adviezen  
De Bomenstichting heeft ook in 2018 veelvuldig advies gegeven bij dreigende schade of kap van 
bomen, ziekte, schaduwwerking enz. Ook is een aantal procedures gevoerd. Daarnaast hebben we 
verschillende gemeenten geadviseerd over voorgenomen (nieuwe) bomenverordeningen. Enkele 
zaken worden hierna beschreven. 
 
➢ Procedures  
Wij hebben met succes bezwaar gemaakt tegen een omgevingsvergunning voor het kappen van drie 
monumentale linden in Netersel, gemeente Bladel, opgenomen in het Landelijk Register van 
Monumentale Bomen met boomnummer 1689343. De bomen stonden een verbouwing in de weg 
terwijl de eigenaar de woning had verworven met de verplichting tot instandhouding van de 
daaromheen staande monumentale bomen. De gemeente Bladel was het uiteindelijk met ons eens 
dat geen sprake was van een uitzonderlijke situatie als bedoeld in de APV en heeft de kapvergunning 
op 12 juli ingetrokken. De eigenaar heeft geen beroep ingesteld. 
 
Op 8 januari heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant ons beroep tegen de kapvergunning voor 
een monumentale beuk in Raamsdonkveer gegrond verklaard. De gemeente Geertruidenberg had op 
verzoek van de bewoners een kapvergunning aangevraagd en verkregen en ons bezwaar ongegrond 
verklaard. De rechtbank droeg het college van B en W op een nieuw besluit op ons bezwaar te 
nemen. De boom was niet alleen door de APV beschermd, maar ook door het bestemmingsplan. De 
gemeente diende volgens de rechtbank ook voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan 
een vergunning aan te vragen, hoewel die vergunning bij besluit op bezwaar was verleend. Een 
vreemde uitspraak, maar wel in ons voordeel. Het college van B en W heeft op 20 december 
medegedeeld dat zij ervan afziet een nieuw besluit op bezwaar te nemen. De GGD had geadviseerd 
dat de overlast van de boom niet overmatig is en dat het groen essentieel is voor een 
klimaatbestendige, duurzame en gezonde woonomgeving. Eén van de bewoners is begin 2019 tegen 
het besluit in beroep gegaan. Deze procedure loopt nog. 
 
Op 20 maart stonden wij samen met de Provincie Noord-Brabant bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Oost-Brabant om een besluit van de gemeente Boekel te laten schorsen. De gemeente 
had de grens van de bebouwde kom Wet natuurbescherming gelijk getrokken met de 
gemeentegrens waardoor de provincie niet meer zou kunnen handhaven in geval van bomenkap in 
het buitengebied. De gemeente dacht dat zij de handhaving zelf beter zou kunnen doen. De 
voorzieningenrechter schorste het besluit totdat op het beroep zou zijn beslist, omdat hij geen 
aanleiding zag om de gemeente te laten uitproberen of de houtopstanden in Boekel voldoende zijn 
beschermd door de APV. Op 27 juni deed de rechtbank uitspraak in het beroep. De rechtbank 
oordeelde dat een gemeenteraad alleen maar een gebied als ‘bebouwde kom’ kan aanwijzen als er in 
dat gebied daadwerkelijk een gebouw staat of binnen korte termijn gaat komen. De gemeenteraad is 
daarom te ver gaan door de hele gemeente Boekel als bebouwde kom aan te wijzen. Ook bieden de 
regels van de APV voor bomen in bosgebieden volgens de rechtbank minder bescherming dan de 
regels van de Wet natuurbescherming. 
 
Op 12 juni hebben wij beroep bij de Raad van State ingesteld tegen het bestemmingsplan 
‘Omgevingsplan Buitengebied Boekel, 2016’. Dit plan regelt de bescherming van houtopstanden in 
het buitengebied op ongeveer dezelfde wijze als de Wet natuurbescherming en de daarop 
gebaseerde Verordening natuurbescherming Noord-Brabant al doen. Dit is in strijd met artikel 122 
Gemeentewet, dat bepaalt dat een gemeente geen verordening kan vaststellen in wier onderwerp 
door een wet, een algemene maatregel van bestuur of een provinciale verordening wordt voorzien. 
Bovendien heeft de rechtbank het besluit van de gemeenteraad om de hele gemeente als bebouwde 
kom aan te wijzen vernietigd, hetgeen meebrengt dat er geen noodzaak is voor een op de Wet 
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natuurbescherming lijkende regeling voor de houtopstanden in het buitengebied. Daarnaast zijn er 
nog enkele andere beroepsgronden. De uitspraak wordt in 2019 verwacht. 
 
Op 19 februari hebben wij bezwaar gemaakt tegen de van rechtswege verleende 
omgevingsvergunning voor het aanpassen van een rijksmonument, verbouw bestaand pand en het 
kappen van 2 bomen, waaronder een monumentale taxus, op het perceel Vlamingstraat 49 te 
Zoetermeer. Dit bezwaar heeft geleid tot onderhandelingen met de eigenaar, waarbij ook de 
gemeente Zoetermeer was betrokken. Aangezien behoud van de taxus op deze locatie niet reëel leek 
gezien de verbouwplannen van de eigenaar, is een regeling getroffen over verplaatsing van de boom 
naar een locatie elders in de gemeente. De boom staat nu in een groenstrook naast een crematorium  
op het adres Buytenparklaan 2, 2717 AX Zoetermeer. De gemeente heeft de helft van de 
verplantingskosten betaald, de eigenaar de andere helft. 
 
Op 16 mei hebben wij bezwaar gemaakt tegen een omgevingsvergunning verleend door de 
gemeente Midden-Delfland aan Staatsbosbeheer voor het vellen van 236 populieren in 
recreatiegebied het Kraaiennest, gelegen aan het Klinckaertspad in Schipluiden. Het bezwaar is mede 
namens Midden-Delfland Vereniging en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
afdeling Delfland ingediend. Ook is een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. Dit verzoek is 
toegewezen, waardoor de kap die eind mei zou plaatsvinden, werd opgeschort. Partijen zijn 
vervolgens om de tafel gaan zitten om te overleggen over een herplant- en herinrichtingsplan. In het 
besluit op bezwaar zijn de gemaakte afspraken vastgelegd. De bomen zijn in oktober gekapt. 
 
Op 14 oktober is bij de gemeente Amsterdam een Wob-verzoek ingediend om de adviezen te 
verkrijgen die zijn uitgebracht over de slecht groeiende platanen en iepen op het Europaplein en de 
omgeving van de RAI. Op 24 oktober ontvingen wij de rapportages. Hieruit blijkt dat bij het planten 
van de bomen in 2011 fouten zijn gemaakt. De wortelkluiten van de platanen zijn bedekt met een 
ondoordringbare laag kleiig zand en de iepen zijn veel te diep in de grond geplant. Momenteel zijn 
wij nog in afwachting van overleg over de herstelmaatregelen, die kostbaar zullen zijn. 
 
➢ Conceptbomenverordeningen  
Er zijn verschillende zienswijzen ingediend in reactie op conceptbomenverordeningen.  
 
Onze zienswijze op de voorgestelde verordening van de gemeente Leiderdorp leidde ertoe dat de 
gemeente voorbescherming in de verordening heeft opgenomen. Dit betekent dat een boom die in 
aanmerking komt voor plaatsing op de lijst van bijzonder waardevolle bomen en houtopstanden al 
onder het kapverbod valt wanneer de eigenaar van het voornemen tot plaatsing in kennis is gesteld. 
Verder was de in voorgestelde verordening bescherming van bomen buiten de bebouwde kom in 
onze ogen te beperkt. De gemeente reageerde niet adequaat op onze zienswijze hierover. Door een 
amendement van D66 is dit toch nog goed gekomen. De verordening is op 10 juli 2018 in werking 
getreden. Leiderdorp werd hiermee de vijfde gemeente die voorbescherming kent.  
 
De gemeente Haarlem gaf op 30 augustus een verordening vrij voor inspraak. Het is nog niet bekend  
wat met onze zienswijze zal worden gedaan. 
 
Op 17 oktober 2018 hebben we een zienswijze ingediend op het raadsvoorstel Bomenverordening 
gemeente Meierijstad. De gemeente heeft helaas alleen de door ons geconstateerde taalfouten ter 
harte genomen. 
 
➢ Omgevingsplannen 
Verschillende gemeenten zijn bezig met het maken van omgevingsplannen waarin de kapregels 
worden opgenomen. Op 11 november hebben wij zienswijzen ingediend op de voorontwerpen voor 
de omgevingsplannen buitengebied van de gemeenten Brielle en Westvoorne. Een reactie hierop is 
nog niet ontvangen. 
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Vertegenwoordigingen en relaties met andere organisaties 
o KPB: in december waren we aanwezig op de themadag van de KPB. Behalve dat de KPB 
interessante en belangrijk onderwerpen behandelt, bieden deze dagen goede mogelijkheden voor 
ontmoeting met de professionele bomenwereld. 
o VHG: Jaarlijkse overleg met Egbert Roozen, directeur van de branchevereniging voor 
ondernemers in het groen (VHG) om elkaar op de hoogte houden van recente ontwikkelingen binnen 
beide organisaties. Onderwerpen waren o.a. de film De stad als bos uit te brengen en stand van 
zaken herziening Bomen Effect Analyse. Voor actualisatie van de VHG-map De Levende Tuin heeft de 
Bomenstichting materiaal beschikbaar gesteld uit het boek Leve(n)de speelplekken. In het tijdschrift 
van de VHG heeft een interview gestaan met onze voorzitter, Hans Borren. 
o Vogelbescherming Nederland: de Bomenstichting heeft meegewerkt aan een factsheet 
Straatbomen in de serie Stadsnatuur. 
o De Bomenstichting heeft in samenwerking met CROW enkele malen een preview gegeven op de 
herziening van de Bomen Effect Analyse. 
o Op verzoek van het Interprovinciaal overleg (IPO) heeft de Bomenstichting een presentatie 
gegeven over het onderwerp Bomen langs provinciale wegen. Dit is afgesproken tijdens het gesprek 
met minister Van Nieuwenhuizen op 21 juni 2018. 
o De Groene Stad Charta heeft met de gemeente Leiden de manifestatie ‘Ga goed’ gehouden. De 
Bomenstichting verzorgde een presentatie over ‘Bouwen met bomen’. 
o In de nieuwsbrief van december van De Groene Stad heeft een interview gestaan met Lia 
Kuijsters, contactpersoon van de Bomenstichting in Geertruidenberg, over het belang van een 
bomenplatform in de gemeente. 
o In oktober vond de aftrap plaats van de onderzoekstraject Urban Forestry aan de TU Delft. In 
opdracht van Branchevereniging VHG zal René van der Velde van de TU Delft de komende drie jaar 
het onderzoek ‘Van stadsbomen naar bomenstad’ vormgeven. De Bomenstichting is lid van de 
klankbordgroep. 
o We waren aanwezig bij het symposium Groenspiratie in Burgers’ Zoo, georganiseerd door de 
Stichting Groenkeur.   
o Bijdrage aan de Nationale Boomverzorgingsdag op het IPC Groene Ruimte met een presentatie 

over de Richtlijn BEA en een stand met voorlichtingsmateriaal. 
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