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Jaarverslag Bomenstichting 2014  

Een jaar met veel activiteit 
2014 was een jaar met veel activiteit. In maart is de eerste tweet verstuurd om 
wereldkundig te maken dat een nestkast in de tuin van de Bomenstichting meedeed aan 
‘Beleef de Lente’. Sindsdien twittert de Bomenstichting met enige regelmaat. Heel veel 
vrijwilligers - boominspecteurs - hebben meegeholpen met de controle van de bomen die in 
het Landelijk Register van Monumentale Bomen staan. Zoals vermeld in het vorige 
jaarverslag is in 2013 begonnen met het maken van een invoerportaal voor een website 
waarop iedereen kan zien waar de monumentale bomen staan. In december 2014 waren er 
al zoveel bomen gecontroleerd dat besloten is de website in het voorjaar van 2015 te 
lanceren. Ook is hard gewerkt aan de herziening van het boekje Bomen met je buren. Eind 
2014 kon het naar de drukker worden gestuurd. Een ander project waarin veel energie is 
gestoken was de vervaardiging van boombordjes in samenwerking met Jaap de Vries 
Produkties. Met goed resultaat: de bordjes zien er fraai en onverwoestbaar uit. In maart 
2015 zijn de eerste geplaatst in Dongen. 
 
Prinses Beatrix, onze beschermvrouwe   

Een delegatie van het bestuur is aanwezig geweest op het afscheidsfeest van Prinses Beatrix 
op 1 februari. Onze beschermvrouwe heeft ons laten weten dat zij onze inspanningen om 
een website voor het Landelijk Register van Monumentale Bomen op te zetten toejuicht.  
 
Bestuur  

Het bestuur is in 2014 uitgebreid met Peter Lommerse. Opgeleid als bosbouwer heeft hij 
veel kennis van bomen. Momenteel werkt hij als jurist bij Rijkswaterstaat.  
 
Contactpersonen 
De landelijke contactpersonendag is een ontmoetingsdag en heeft tot doel de vrijwilligers bij 
te praten en bij te scholen. De dag vond dit jaar plaats in Amsterdam Noord, vanwege het 
nieuw aangelegde iepenarboretum, ontworpen door Bram Breedveld. In het 
ochtendprogramma kwam behalve het landelijk register ook het thema bomen en water 
(spreker Hans Kaljee) aan de orde. Zeker in het westen van het land, in het stedelijk gebied, 
een steeds groter wordend probleem. De wandeling in de middag o.l.v. Bram Breedveld en 
Hans Kaljee ging naar het iepenarboretum, waar onderweg ook stilgestaan werd bij 
monumentale bomen. En we bekeken hoe in grote steden mogelijkheden worden gecreëerd 
voor groen: o.a. bomen op daken.  

Op 4 oktober is in Tilburg een regiodag voor contactpersonen in Noord-Brabant en Limburg 
gehouden. Ook hier kwam het register van monumentale bomen aan de orde. Het tweede 
thema was de invloed van festivals op bomen (spreker Bram van Beurden). ’s Middags was 
er een excursie in het Wilhelminapark. 
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Donateursactiviteiten  
 

Donateursdag 
Op 6 september is in park Sonsbeek te Arnhem de donateursdag gehouden. Jeroen 
Philippona vertelde over het bijzondere karakter van het park en Jeroen Glissenaar over de 
inzet van de gemeente Arnhem. Onder leiding van enkele deskundige gidsen (Jeroen 
Philippona, Leo Goudzwaard, Simen Brunia en Maarten Windemuller) zijn indrukwekkende 
monumentale bomen bekeken.  
 
19e Dierckxlezing  

Ada Wille en Marko Mouwen hielden op 29 oktober de 19e Dierckxlezing.  
Het onderwerp was Bomen op begraafplaatsen. Ada Wille is landschapsarchitecte en 
gespecialiseerd in begraafplaatsarchitectuur. Marko Mouwen is sortimentsdeskundige en 
groeningenieur. In 2013 publiceerden zij het boek Bomen op Begraafplaatsen. De opkomst 
was goed en de presentatie boeiend. 
 
Relaties met andere organisaties 
o Ook dit jaar was er overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dit resulteerde in 

een presentatie van de Bomenstichting (door Hans Kaljee) op de studiedag van de STOWA 
op 2 oktober over bomen op dijken.  

o We waren enkele malen aanwezig op de studiedagen van de Kring van Praktiserende 
Boomverzorgers (KPB).  

o Er zijn gesprekken gevoerd met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed over de vraag of het 
Landelijk Register van Monumentale Bomen te verbinden is aan andere databases met 
informatie over monumenten, natuur en landschap.  

o Ook was er contact met Vogelbescherming Nederland: op 1 november hebben we een 
presentatie gehouden over het werk van de Bomenstichting voor de stadsvogeladviseurs. 
Twee stadsvogeladviseurs hebben zich spontaan aangemeld als contactpersoon.  

o In de tweede helft van 2014 is contact gelegd met De Groene Stad. Dit heeft geleid tot 
een interview met de bureausecretaris en een bestuurslid in hun digitale nieuwsbrief. 

o Er is een ontmoeting geweest met de Bomenridders Amsterdam Zuid en de Bomenridders 
Rotterdam. 

 
Landelijk Register van Monumentale Bomen 
Er is in 2014 hard gewerkt aan de verdere digitalisering van het Landelijk Register van 
Monumentale Bomen. Voordat het internetportaal toegankelijk kan zijn voor het publiek is 
het belangrijk dat de gegevens van de bomen zijn gecontroleerd. Daarom is een 
controleronde langs de bomen opgezet. Hiervoor zijn vrijwillige boominspecteurs geworven 
(professionals en niet-professionals) op een KPB-dag, via nieuwsbrieven aan 
contactpersonen, donateurs en abonnees, een bericht in Bomennieuws en via de website. 
Zo’n 200 mensen hebben zich aangemeld! Joris Voeten, de coördinator van het Landelijk 
Register van Monumentale Bomen heeft instructiebijeenkomsten gegeven om de 
boominspecteurs te leren de waarnemingen op de juiste manier in te voeren in het portaal: 
locatie, basisgegevens, bepaling conditie en ook het toevoegen van foto’s. Het portaal is 
ontwikkeld door de Vlinderstichting. Het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF) heeft een 
belangrijk financiële bijdrage gegeven. Ook de The Bodyshop Foundation stelde een bedrag 
beschikbaar. 



3 
 

 
Bomenfonds  

Het PBCF heeft ook dit jaar budget beschikbaar gesteld voor het Bomenfonds. Eigenaren van 
bomen die vermeld staan in het Landelijk Register van Monumentale Bomen kunnen 
subsidie aanvragen voor het onderhoud van hun bomen. In 2014 is € 9.463 uitgekeerd voor 
het onderhoud van in totaal 18 monumentale bomen. De behandeling en controle van de 
aanvragen wordt gedaan door de coördinator van het Landelijk Register van Monumentale 
Bomen, Joris Voeten.  

Producten 
 
Boombordjes 
Op veler verzoek is in 2014 begonnen met het ontwerpen van nieuwe bordjes. Jet 
Westbroek verzorgde de lay-out en Roel Seidel de illustraties. Met Jaap de Vries Produkties 
is een overeenkomst gesloten voor de productie van de bordjes en levering bij de klanten. 
De 37 verschillende boombordjes zijn in 2015 op de markt gebracht. De bordjes kunnen 
worden gekocht met een stevige paal en worden ter plaatse geleverd. Ze zijn te koop via de 
webwinkel van de Bomenstichting.  
 
Bomen met je buren 
Het boek Bomen met je buren, leidraad voor geschillen bij de erfgrens, dat in 2001 werd 
uitgegeven, was een groot succes. Het was snel uitverkocht en al jaren niet meer 
verkrijgbaar. Er bleef echter veel vraag naar dit boek. Ook wordt de Bomenstichting vaak 
gebeld over burengeschillen. Daarom is besloten tot een heruitgave. Edwin Koot (auteur van 
het eerste uur) en Frank Warendorf (bestuurslid en jurist) hebben de verouderde tekst 
herschreven en aangevuld met actuele onderwerpen. Met cartoons van Mirjam Vissers en 
vormgeving door Jet Westbroek is het een aantrekkelijke nieuwe publicatie geworden. Ook 
de bijbehorende folder Bomen bij de erfgrens is opnieuw geschreven en van een nieuwe lay-
out voorzien. De folder is eind 2014 verschenen, het boek in januari 2015. Het K.F. Hein 
Fonds heeft een financiële bijdrage geleverd.  

Communicatie  
 

Bomennieuws 
Ons tijdschrift Bomennieuws kwam tweemaal uit. In het juninummer werd geschreven over 
de leeftijdsbepaling van de zomereik op Brinkgreven aan de hand van zwammenonderzoek, 
wilde appelbomen in Nederland, kwaliteit voor kwantiteit, storm en bomen, bomen op 
begraafplaatsen, burenrechter en een voorbeschouwing over Bomen met je buren. Tot slot 
kregen we een inkijkje in boomperikelen in Delft tussen 1880 en 1885. In het 
decembernummer ging het over vleermuizen die graag in boomholtes van oude bomen 
verblijven, over de 1000-jarige eik bij kasteel Doornenburg, het iepenarboretum aan het IJ, 
het vak van boomverzorger, het ontstaan van gedenkbos Asten en informatie over het 
wetsvoorstel Natuurbescherming. In beide nummers kwam de inspectieronde van de 
monumentale bomen aan bod. De redactie bestond uit Corine van Dun (hoofdredacteur), 
Hanna Hirsch en Annemiek van Loon. 
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Advertentie 
Er is een advertentie ontworpen om donateurs te werven. Deze is verschenen in het 
Weermagazine (ruiladvertentie). 
 

Digitale nieuwsbrieven 
In het voor- en najaar zijn digitale nieuwsbrieven verschenen. Hierin worden actuele 
ontwikkelingen vermeld met informatieve links. Men kan zich hiervoor opgeven via de 
website. Tevens zijn er nieuwsbrieven verstuurd naar de contactpersonen en is een aparte 
nieuwsbrief verstuurd naar de adverteerders op de website. Ook kregen de 
boominspecteurs met enige regelmaat een nieuwsbrief (of e-mail) om hen op de hoogte te 
stellen van de vorderingen met het portaal. 
   
Logo 
Jet Westbroek, de vaste vormgever van de Bomenstichting, heeft de Bomenstichting een 
eigentijds logo geschonken. Het nieuwe logo zal op alle communicatiemiddelen worden 
gebruikt.  
 
Onze Bomen 
De Bomenstichting heeft het voorwoord geschreven voor de publicatie Onze Bomen van 
Hans Schut. 
 
Procedures en adviezen  

Ook in 2014 speelden er verschillende juridische zaken. Enkele voorbeelden. 
o De rechtbank Amsterdam oordeelde dat de lijst van beschermwaardige bomen van 

stadsdeel West uit 2010 nog gelding heeft, zodat het niet nodig was de paardenkastanje 
aan het Caspar Flickhof opnieuw aan te melden.  

o Beroep bij de rechtbank Oost-Brabant tegen een verkeersbesluit en kapvergunning voor 
13 eiken in Mierlo.  

o Bezwaar tegen een vergunning voor de kap van eiken ten behoeve van zonnepanelen 
(Wageningen). 

o Het Hof Den Haag oordeelde dat de gemeente Sittard-Geleen terecht niet was vervolgd 
voor de kap van zes linden zonder vergunning op grond van het bestemmingsplan, omdat 
er wel een APV-vergunning was verleend.  

o Verschillende zienswijzen ingediend om bomen in bestemmingsplannen betere 
bescherming te geven: Nijmegen, Oranjewoud en Amsterdam (RAI).  

o Advies aan de gemeente Nunspeet over een zeldzaam trouwlaantje van linden in verband 
met een vergunningaanvraag voor uitbreiding van de kerk.  

o Bewoners bijstand verleend in verband met beroep tegen een vergunning voor de kap 
van de watercipressen in de Van der Pekstraat in Amsterdam Noord. 

 

Amsterdam, juni 2015 
 
Leen van der Sar      Peter Lommerse 
Gerrit-Jan van Prooijen    Eric Rood 
Frank Warendorf     Bart Witmond 
Hanna Hirsch (bureausecretaris) 


