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Contactpersoon voor de Bomenstichting 

voor een duurzame en boomrijke leefomgeving in stad en land 
 

Hou je van bomen en wil je je inzetten voor het behoud van bomen? 
Dan is ‘contactpersoon van de Bomenstichting’ misschien iets voor jou.  
  
Afhankelijk van je kennis, ervaring en interesse kun je je op verschillende gebieden voor bomen 
inzetten, zodat jouw gemeente groen blijft, misschien zelfs groener wordt en iedereen van prachtige 
jonge én oude bomen kan genieten. Waar kun je zoal aan denken? 
 
• Verbeteren van het gemeentelijk bomenbeleid.  
• Behoud van waardevolle bomen die door kap bedreigd worden.  
• Delen van kennis over verzorging en beheer van bomen.  
• Bomenexcursies, lezingen of lessen op scholen.  
  
De Bomenstichting kan je (afhankelijk van de behoefte) hierin begeleiden via informatie en advies. 
We hebben een digitale contactpersonennieuwsbrief en jaarlijks een of meerdere cursusdagen om je 
van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te brengen. Ook zijn deskundigen bereid om je op weg te 
helpen bij problemen of om met je te sparren. 
  
Profiel contactpersoon Bomenstichting  
Als contactpersoon van de Bomenstichting zet je je in voor de bomen in jouw omgeving. Je bent als 
contactpersoon hét gezicht en aanspreekpunt van de Bomenstichting in jouw gemeente.  
Wat verwachten wij van jou en wat kun je van ons verwachten?  
 
Wij verwachten:  

• Je staat achter de doelstelling van de Bomenstichting.  
• Je hebt een basiskennis van bomen.   
• Je bent aanspreekpunt voor burgers en gemeente bij bomenkwesties.   
• Je zoekt overleg en dialoog, kunt luisteren en overtuigen. 
• Je bent via e-mail bereikbaar. 
• Je neemt deel aan cursussen en bijeenkomsten van de Bomenstichting (voor zover het 

mogelijk is natuurlijk).  
• Je houdt jezelf op de hoogte van onze activiteiten via de digitale contactpersonennieuwsbrief 

en de website. 
• Je houdt het kantoor in Amsterdam op de hoogte wanneer er belangrijke  
• zaken spelen.  
• Je wordt, bij voorkeur, donateur van de Bomenstichting.  

  
Hoe kun je te werk gaan?   

• Je houdt bomenzaken in de gemeente bij.  
• Je controleert kapaanvragen en kapvergunningen, overlegt, zo nodig, met de gemeente en 

maakt eventueel bezwaar. 
• Je doet voorstellen ter verbetering van bescherming en behoud van bomen.  
• Je geeft voorlichting en advies over een juiste omgang met bomen. 
• Je interesseert de lokale pers voor artikelen over bomen. 
• Je inventariseert bomen die lokaal waardevol zijn. 
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• Je helpt mee met de controle van bomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen.  
• Je zet wandelroutes uit langs monumentale bomen of geeft lezingen. 
• Je werft nieuwe donateurs en draagt nieuwe contactpersonen aan.  

NB: Dit zijn voorbeelden. Je hoeft natuurlijk niet alles te doen!  
 
Wat kun je van ons verwachten?  

Contactpersonen zijn vrijwilligers met een grote mate van zelfstandigheid. Deze functie vergt veel 
eigen initiatief. Je maakt onderdeel uit van een groot landelijk netwerk van contactpersonen en 
collega-organisaties. Je hebt toegang tot een netwerk van deskundigen om mee te sparren of om 
advies te vragen. De deskundigen zijn specialisten op verschillende gebieden. Indien je namens de 
Bomenstichting een bezwaar wilt indienen, doe je dat altijd in overleg met het kantoor in 
Amsterdam. Als het bezwaar een redelijke kans van slagen heeft, krijg je een machtiging om namens 
de Bomenstichting te handelen. Via de digitale nieuwsbrief, het tijdschrift Bomennieuws en onze 
website www.bomenstichting.nl houden we je op de hoogte van belangrijke activiteiten en 
ontwikkelingen.   
Gezien de financiële situatie van de Bomenstichting zijn we niet in staat om kosten die je voor de 
Bomenstichting maakt, zonder meer te vergoeden. Voorafgaand overleg is in ieder geval gewenst. 
Hiervoor kun je contact opnemen met bestuurslid Frank Warendorf.  
 
Bomenstichting 
Uiterwaardenstraat 308 
1079 DB Amsterdam 
tel. 020-3306008 
e-mail: info@bomenstichting.nl 
www.bomenstichting.nl 


