
 

 
 

Jaarverslag 2020
 
Het jaar 2020 had een jaar vol feestelijkheden moeten worden
de Bomenstichting. Door de coronapandemie 
doorgaan. Gelukkig kunnen we toch
de Bomenstichting, de opening van de tentoonstelling 
schilderkunst en het planten van een herdenkingsboom
ingrijpende interne veranderingen: 
en personele bezetting. 
 
In dit jaarverslag leest u meer over het jubileumjaar, 
 
Bestuur  
Eind 2020 is Frank Warendorf uit het bestuur getreden nadat hij 
maximum volgens de statuten, als bestuurslid 
doorstart van de Bomenstichting in 2011. Sindsdien heeft hij zich 
ingezet voor de stichting, o.a. met 
procedures. Velen hebben van zijn kennis gebruik kunnen maken door 
over actuele zaken, zoals over bomenlijsten, Wet natuurbescherming, 
namens de buurt en voorbescherming
Als opvolger is Ines Verbeek al in de zomer toegetreden tot het bestuur. Ook zij is juriste. Naast het 
secretariaat zal zij de juridische zaken doen
2021 heeft de penningmeester Bart Witmond
 
Kantoor 
 
 Nieuwe bureausecretaris 
In verband met de pensionering van 
vroeg in het jaargestart met de werving van een opvolger. De vacature stond in het winternummer 
van Bomennieuws, een digitale nieuwsbrief en op sociale media. 
enthousiaste opvolger gevonden. Zij is gestart per 
inwerkperiode was. Hanna was vanaf oktober 2013 bureausecretaris
2011betrokken bij de doorstart van de Bomenstichting. 
Bomenstichting, waarvoor wij haar zeer dankbaar zijn.
 
 Beleidsadviseur 
Per 1 oktober is boomspecialist Annemiek van Loon aangetrokken als beleidsadviseur voor het 
bestuur voor enkele uren per week. Ook fungeert zij als coach voor de ni
april 2021 wordt bekeken of deze functie gecontinueerd kan worden.
 
 Verhuizing 
Eind november is het kantoor verhuisd
Arnhem. We hebben geboft dat we in zo’n fraai gebouw een ruimte hebben gevonden. Het is een 
verzamelgebouw voor kleine bedrijven en organisaties. Het kantoor is goed bereikbaar met OV, er is 
een eigen parkeerplaats ende huur is heel redelijk.
 
50-jarig bestaan  
Op 8 juli 1970 richtten enkele bevlogen boomliefhebbers de Bomenstichting op: een onafhankelijke 
stichting die zich inzet voor het behoud van (monumentale) bomen. Er was grote behoefte aan 
heldere informatie, advies en antwoorden op uitee
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aarverslag leest u meer over het jubileumjaar, enkele initiatieven en de veranderingen.

Eind 2020 is Frank Warendorf uit het bestuur getreden nadat hij drie termijnen van drie jaar, het 
maximum volgens de statuten, als bestuurslid had volgemaakt. Hij was nauw betrokken bij de 
doorstart van de Bomenstichting in 2011. Sindsdien heeft hij zich als secretaris en jurist 

, o.a. met het adviseren van particulieren en gemeenten en het voeren van 
Velen hebben van zijn kennis gebruik kunnen maken door zijn artikelen 

bomenlijsten, Wet natuurbescherming, hoe bezwaar 
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Als opvolger is Ines Verbeek al in de zomer toegetreden tot het bestuur. Ook zij is juriste. Naast het 
zaken doen. We zijn nog op zoek naar een nieuwe voorzitter
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een eigen parkeerplaats ende huur is heel redelijk. 
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werd hét centrum vanalles wat in Nederland met bomen te maken had. Anno 2020, vijftig jaar later, 
is het belang van de Bomenstichting zeker niet kleiner geworden. Vragen over boombehoud spelen 
een steeds grotere rol, zeker ook vanwege het klimaatvraagstuk. Het besef is doorgedrongen dat 
grote bomen onmisbaar zijn. In verband met de viering van het 50-jarig bestaan zijn wij al in 2019 
begonnen met de voorbereiding van een speciale uitgave van Bomennieuws over de Bomenstichting. 
Ook was het onze wens om met een tentoonstelling in een vooraanstaand museum aandacht voor 
bomen te vragen en om een boom te planten. Tot onze vreugde is dit alles gelukt. Hierna gaan wij 
daar op in. 

 Uitgave van Het verhaal van de Bomenstichting 
Maria van Rooijen, eindredacteur van Bomennieuws, heeft de ontwikkeling van de Bomenstichting 
opgetekend na archiefonderzoek en gesprekken met mensen die veel voor de Bomenstichting 
betekend hebben. Dit heeft geleid tot een prachtig overzicht, dat in april 2020 is verschenen. Het is 
te bestellen via de webwinkel. Als illustraties zijn favoriete bomen opgenomen van mensen die een 
belangrijke rol hebben gespeeld, van vroeger tot nu. Het voorwoord werd geschreven door Marjan 
Minnesma, directeur van Urgenda. Dankzij de vele advertenties van relaties konden de 
productiekosten voor een groot deel worden gedekt.  
 
Tentoonstelling Diepgeworteld. Bomen in de Nederlandse schilderkunst 
Het Dordrechts Museum was graag bereid een tentoonstelling te houden over bomen in de 
Nederlandse schilderkunst ter ere van ons 50-jarig bestaan. De voorbereiding van de tentoonstelling 
leidde tot een intensief en plezierig contact met directie en medewerkers van het museum. Wendela 
Burgemeister is als gastconservator aangesteld. Zij heeft op ons verzoek de eerste contacten met het 
museum gelegd en zich enorm ingezet voor de invulling van de tentoonstelling. 
De tentoonstelling van oude en moderne meesters laat zien dat de relatie tussen mensen en bomen 
eeuwenoud is en tegelijkertijd actueel. Diepgeworteld omvat ruim zeventig werken, afkomstig uit 
o.a. het Rijksmuseum, Mauritshuis, Stedelijk Museum Amsterdam, Kröller-Müller Museum, Fries 
Museum, het Bonnefanten en diverse privécollecties.  
 
In de bijschriften bij de schilderijen is de wisselwerking tussen kunst en natuur goed zichtbaar. Bij 
verschillende schilderijen wordt uitleg gegeven over de werking van een boom, 
groeiplaatsverbetering of bijdrage aan het klimaatvraagstuk. Dit deel van de teksten heeft 
boomspecialist Annemiek van Loon voor haar rekening genomen. Bij andere werken wordt 
informatie verschaft over de schilder en het kunstwerk. Evenzo in de audiotour die voor de 
tentoonstelling is gemaakt. 
 
De tentoonstelling zou te zien zijn van 11 november 2020 t/m 5 april 2021. Vanwege de 
coronamaatregelen was het museum alleen open van 19 november t/m 17 december. De 
tentoonstelling is nu verlengd t/m 15 augustus 2021. 
 
Uitgave Diepgeworteld 
Bij de tentoonstelling is een rijk geïllustreerd magazine verschenen, een combinatie van een 
catalogus en Bomennieuws. Met artikelen over knotbomen - vroeger en in de toekomst - maar ook 
over hun symboliek. Het drieluik over de eik loopt van biodiversiteit tot de Wodanseiken, die zo vaak 
zijn verbeeld in de schilderkunst. Mondriaans De Rode Boom nodigt ons uit om zelf bij maanlicht naar 
buiten te gaan. En actuele onderwerpen als minibossen in de stad en 'woodwide web' ontbreken 
niet. Verder is er aandacht voor de boom als inspiratiebron in de hedendaagse kunst.  
De uitgave is verkrijgbaar in onze webwinkel en in de museumwinkel. 
 
Filmpjes 
Er zijn enkele filmpjes opgenomen over de ‘making of’ van de tentoonstelling. Ook wij hebben 
hieraan een bijdrage geleverd. 
 
Uitgave Langs monumentale bomen in Dordrecht 
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In samenwerking met degemeente Dordrecht is een route samengesteld langs 29 monumentale 
bomen in het centrum van Dordrecht. Bij negen bomen is ook een verhaal te beluisteren, 
samengesteld door Bast-de Bomenpodcast. De route begint in de tuin van het Dordrechts Museum 
met zijn twee eeuwenoude platanen. Het boekje is gratis beschikbaar gesteld door de gemeente. Bij 
bestelling worden alleen verzendkosten gerekend. 
 
Opening 19 november 
Vanwege de coronamaatregelen kon er geen grootse opening plaatsvinden van de tentoonstelling. 
Wel is er aandacht geschonken aan het opengaan van het museum op 19 november: de eerste 
bezoekers kregen een boom aangeboden, een Hollandse linde. 
 
Bezoek beschermvrouwe 8 december 
Op 8 december heeft Prinses Beatrix de tentoonstelling Diepgeworteldbezocht. Zij is sinds 1992 onze 
beschermvrouwe. Na verschillende toespraken in het museumrestaurant kreeg zij een rondleiding en 
sprak met kunstenaars en betrokkenen van zowel de Bomenstichting als het Dordrechts Museum. 
Het was een bijzondere bijeenkomst met veel aandacht van de Prinses voor het werk van de 
Bomenstichting en de uitdagingen waar we voor staan. Ze sprak met ons o.a. over bomen langs 
wegen en de gevolgen van klimaatverandering. 
 
MuseumJeugdUniversiteit 
Ieder najaar organiseert het Dordrechts Museum vier colleges in samenwerking met het platform 
MuseumJeugdUniversiteit. Boomspecialist Annemiek van Loon heeft op 13 december college 
gegeven over bomen, o.a. zijn de bomen in de museumtuin goed bestudeerd. 
 
Media 
In de media is veel aandacht besteed aan Diepgeworteld. Met name de landelijke bladen (NRC, 
Trouw en Volkskrant) hebben uitgebreide artikelen gewijd aan bomen in de schilderkunst. Het 
bezoek van Prinses Beatrix was te zien op televisie. 
 
 Planten herdenkingsboom Almere  
Op 2 december hebben leerlingen van basisschool Caleidoscoop in Almere een sneeuwklokjesboom 
geplant, als herdenkingsboom voor vijftig jaar Bomenstichting. De school heeft de boom ook 
geadopteerd. Al vond de gebeurtenis plaats in kleine samenstelling vanwege de coronamaatregelen, 
het plezier was er niet minder om. Er is een mooi filmpje gemaakt van de happening, zodat eenieder 
toch kon meegenieten. Bij de sneeuwklokjesboom is een boombordje geplaatst met informatie over 
de soort en de plantdatum. De gemeente heeft alles georganiseerd en mogelijk gemaakt. De boom is 
geschonken door Bomencentrum Nederland en vervoerd door de aannemer Boogaert Almere. We 
willen allen hartelijk bedanken voor hun inzet. 
 
 Felicitatietentoonstelling Zonder bomen geen kunst 
Ter gelegenheid van ons jubileum heeft AKKA (Alumni Kunstenaars Klassieke Academie in Groningen) 
in het najaar de felicitatie-expositie Zonder bomen geen Kunst georganiseerd in kasteel Groeneveld 
(Baarn). Een indrukwekkende, kleine tentoonstelling midden in een bosrijke omgeving. Ook ontving 
de Bomenstichting een mooie financiële gift.  
 
 Activiteiten die niet konden doorgaan: 
 Talkshow Diepgeworteld in het Dordrechts Museum waarin sprekers (gemeente, boomspecialist 

en conservator) zouden ingaan op het belang van bomen voor de stedelijke omgeving. 
Voorafgegaan door de korte introductie op de tentoonstelling. Indien mogelijk zal dit in 2021 
plaatsvinden 

 Studiedag over Monumentale bomen en hun rijke cultuurgeschiedenis. De dag zou plaatsvinden 
bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Hopelijk kunnen de voorbereidingen op een 
ander moment of andere manier worden uitgewerkt. 
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 Feestdag voor de achterban: donateurs, vrijwilligers, adverteerders en relaties.  
 Bijeenkomst van de European Champion Tree Forum (ECTF). Indien mogelijk wordt deze 

internationale ontmoeting van liefhebbers van monumentale bomen in 2021 alsnog 
georganiseerd. 

 Bomenreis naar Engeland: deze is verplaatst naar mei 2022. 
 
Vrijwilligers 
Sinds jaar en dag steunen enkele honderden vrijwilligers het werk van de Bomenstichting met hun 
inzet, kennis en tijd. Zonder hen zou de Bomenstichting niet kunnen functioneren. Dank daarvoor! 
 
 Contactpersonen 
Contactpersonen zetten zich in voor het behoud en een beter beheer van bomen in hun gemeente of 
regio. Vaak nemen zij zelf initiatieven, soms vragen we vanuit het kantoor om ondersteuning bij 
vragen van particulieren. Sommigen organiseren bomenwandelingen, anderen geven lezingen of 
overleggen op regelmatige basis met de gemeente. Op de achtergrond zijn deskundigen beschikbaar 
voor advies. Sommige contactpersonen zijn zelf boomspecialist. Het kantoor biedt ondersteuning bij 
procedures en beleidsvragen. We mochten zes nieuwe contactpersonen welkom heten, van vier 
mensen hebben we afscheid moeten nemen. 
 
 Boominspecteurs 
Boominspecteurs controleren sinds 2014 bomen uit het Landelijk Register van Monumentale Bomen 
op aanwezigheid van de bomen, conditie en juiste locatie op de kaart. 
 
Helaas kon een ontmoetingsdag voor alle vrijwilligers dit jaar niet georganiseerd worden vanwege de 
coronamaatregelen. Jammer, want deze dagen zijn altijd inspirerend en informatief. 

Donateurs  
Het aantal donateurs is al jaren stabiel, ruim 1.900.In 2020 is het aantal donateurs boven de 2000 
gestegen.Dit dankzij de berichtgeving in pers en sociale media rondom het feestjaar en met name de 
tentoonstelling Diepgeworteld. In 2020 mochten we 110 nieuwe donateurs verwelkomen, 65 
donateurs zijn uitgeschreven vanwege 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. Bij aanmelding ontvingen donateurs een 
welkomstgeschenk: het boek Leve(n)de speelplekken, Het verhaal van de Bomenstichting of 
Diepgeworteld. Dit wordt zeer gewaardeerd. 
 
De jaarlijkse donateursdag kon helaas niet doorgaan, evenals de Dierckxlezing. 
 
Landelijk Register van Monumentale Bomen 
 
 Register 
De actualisatie van het Landelijk Register van Monumentale Bomen is in 2014 gestart 
(www.monumentalebomen.nl). In totaal staan er 14.682 boomobjecten in het register, dat wil 
zeggen solitaire bomen, bomengroepen en bomenlanen. Ongeveer 40 boominspecteurs waren actief 
in 2020. 97% van de bomen is nu gecontroleerd. Ook worden regelmatig nieuwe bomen in het 
register opgenomen. Met name in Groningen zijn enkele actieve boominspecteurs die zich hiervoor 
inzetten. In 2020hebben 26 particuliere eigenaren eenaanmelding voor registratie gedaan. Van 17 
eigenaren zijn bomen opgenomen.Op initiatief van boominspecteurs zijn zo’n 100nieuwe 
boomobjecten geregistreerd, variërend van een enkele boom tot een laan van 200 bomen. Een 
commissie beoordeelt de aanmeldingen. 
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Jeroen Philippona is de coördinator van het register. In deze hoedanigheid voert hij ook gesprekken 
met grote natuureigenaren om aandacht te vragen voormonumentale bomen op hun terreinen. Zo 
heeft hij in 2020 samen met Annemiek van Loon namens de Bomenstichting een oriënterend gesprek 
gevoerd met het Gelders Landschap en Kasteelen (GLK). 
 
 Kaart Groen Erfgoed 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft in 2018 de Kaart Groen Erfgoed uitgebreid met 
de monumentale bomen uit het Landelijk Register van Monumentale Bomen. In 2020 vond er weer 
een update plaats omdat er bomen zijn verdwenen of bijgekomen en omdat bij veel bomen nieuw 
beeldmateriaal is toegevoegd. 
 
 Nationaal Bomenplan 
De Bomenstichting heeft in 2019 input geleverd voor het opstellen van een Nationaal Bomenplan dat 
GroenLinks en de SP op 7 oktober 2019 hebben ingediend in de Tweede Kamer. Dit resulteerde bij 
behandeling in het aannemen van een motie waarin de regering wordt opgedragen een onderzoek te 
doen naar de mogelijkheid en wenselijkheid om bomen uit het register aan te merken als 
rijksmonument. In de motie was verwoord dat dit de beste bescherming biedt. Een mooi succes! 
Vervolgens is overlegd met het ministerie van LNV en de RCE en is input aangeleverd over 
bescherming van monumentale bomen in Europese wetgeving. Dit alles heeft helaas nog niet 
geresulteerd in een positief advies. Monumentale bomen hebben hierdoor in Nederland geen extra 
beschermde status. De Bomenstichting blijft zich hiervoor inzetten. 
 
 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 2020zijn 45 aanvragen ontvangen. 
Inmiddels is € 16.411 aan subsidies uitgekeerd aan 20 boomeigenaren. Boomspecialist Maarten 
Windemuller beoordeelt de aanvragen. Het is verheugend dat veel boomeigenaren gebruik maken 
van de subsidiemogelijkheid. 
 
 Artikelen 
Voor de nieuwsbrief van de Stichting Kastelen Buitenplaatsen Landgoederen (SKBL) heeft Jeroen 
Philippona een artikel geschreven over monumentale bomen, het register en kastelen. In het 
tijdschrift Arbor Vitae is een serie artikelen over monumentale bomen verschenen. Verschillende 
auteurs hebben hieraan bijgedragen. 

 
Producten 
Vanwege de voorbereidingen van het feestjaar zijn er in 2020 geen nieuwe producten uitgebracht 
naast de reeds genoemde uitgaven in het kader van het feestjaar. Wel heeft de Bomenstichting 
medewerking verleend aan het samenstellen van de bomenwaaier van inheemse bomen, uitgebracht 
door het IVN. Ook was de Bomenstichting betrokken bij een serie podcastafleveringen over bomen, 
een initiatief van Bast-De Bomenpodcast. De pilotaflevering van Bast werd uitgebracht ter viering van 
het jubileumjaar.  
 
In 2020 zijn er voorbereidingen in gang gezet voor een uitgave over bomenlanenin samenwerking 
met TU Delften een factsheet over wortelopdruk.   
 
De Richtlijn voor Bomen Effect Analyse (2019) heeft ook in 2020 veel aftrek gevonden. Verschillende 
gemeenten en boomspecialisten hanteren consequent deze richtlijn bij het opstellen van rapporten. 
Het boek is te bestellen via de webwinkel. 
 



6 
 

Ook uit 2019 stamt de film De stad als bos. Deze is vanaf begin 2020 ook beschikbaar in een 
Engelstalige versie, The City as a Forest. De Nederlandse en Engelse versie zijn gratis te downloaden 
op onze website.  
 
Het in 2015 uitgebrachte wandelboekje Langs monumentale bomen in het centrum van 
Amsterdamloopt nog steeds erg goed. De HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur geeft 
dit boekje al een paar jaar aan de eerstejaars studenten om de stad en bomen te leren kennen. Een 
vijfde druk wordt in 2021 verwacht. 
 
Op verzoek van enkele gemeenten is gestart met het ontwikkelen van 20 nieuwe boombordjes. Deze 
zullen in 2021 beschikbaar komen. 
 
Communicatie  
 
 Bomennieuws 
Ons halfjaarlijks tijdschrift Bomennieuws is dit jaar niet verschenen in verband met de uitgave van 
Het verhaal van de Bomenstichting en Diepgeworteld. Deze beide uitgaven zijn toegezonden aan 
allen die normaliter Bomennieuws ontvangen: donateurs, vrijwilligers, adverteerders en relaties, 
digitaal of op papier. Alle oude uitgaven van Bomennieuws, vanaf het eerste nummer in 1976, zijn te 
vinden op onze website. Een bron van informatie! In 2021 verschijnt ons tijdschrift weer in juni en 
december. 
 
 Digitale nieuwsbrieven 
Dit jaar zijn vier digitale nieuwsbrieven met actuele onderwerpen naar onze achterban verstuurd. 
Abonneren op de nieuwsbrief kan via de website. 
 
 Persberichtenen mailingen 
- Aankondiging jubileum Bomenstichting en verschijnen van Het verhaal van de Bomenstichting 
- Opening tentoonstelling Diepgeworteld en verschijnen bijbehorend tijdschrift 
- Bezoek Prinses Beatrix aan de tentoonstelling Diepgeworteld 
 
 Sociale media 
Regelmatig zijn boomgerelateerdetweets verstuurd en berichten op Facebook en Instagram 
geplaatst. Er zijn inmiddels 2.000 volgers op Twitter, 1.200 op Facebook en bijna 900 op Instagram. 
 
 Artikelen 
In het juninummer van het vakblad Groen stond een uitgebreid artikel over vijftig jaar 
Bomenstichting.Ook in de vele artikelen over de tentoonstelling Diepgeworteld is aandacht besteed 
aan het jubileumjaar van de Bomenstichting. 
 
Adviezen, procedures en handhavingsverzoeken 
De Bomenstichting heeft ook in 2020 veelvuldig advies gegeven bij dreigende schade of kap van 
bomen, ziekte, schaduwwerking enz. Veelal per e-mail aan particulieren en ook aan gemeenten. Als 
voorbeeld noemen de brief die we schreven aan de directeur van het Thomas a Kempis College in 
Zwolle met het dringende verzoek rekening te houden met de monumentale beuk bij uitbreiding van 
de school. Daarnaast hebben we verschillende zienswijzen ingediend over 
ontwerpbestemmingsplannen. Enkele zaken worden hierna beschreven. 

 Procedures (o.a.) 
Gemeente Hillegom 
In deze gemeente heeft een werkgroep 55 bomen aangewezen voor opname op de lijst van 
waardevolle bomen. Het rapport hierover is in 2017 aangeboden aan de wethouder, die toezegde de 
voorgestelde aanvulling mee te zullen nemen bij de actualisatie die in 2018 zou plaatsvinden. In 2019 
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werd het omgevingsplan Hillegom Buitengebied en de Zanderij voor inspraak vrijgegeven waaruit 
bleek dat geen van de bomen was opgenomen. Wij hebben een inspraakreactie ingediend. 
Vervolgens werd een ontwerp ter inzage gelegd waarin niet op de inspraakreacties werd ingegaan en 
waarin niets was veranderd. We kwamen hier pas laat achter, maar hebben wel een zienswijze 
ingediend. Ook hierop hebben we geen bericht ontvangen. In november 2020 heeft de gemeente het 
ontwerp opnieuw ter inzage gelegd, ook zonder ons te berichten.Wordt vervolgd. 
 
Gemeente Goes 
Op 16 februari hebben wij een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan 
“supermarkt Wolphaartsdijk”.Door de beoogde uitbreiding van de supermarkt zouden drie 
monumentale beuken uit hetLandelijk Registervan Monumentale Bomen moeten wijken. Op de plek 
van de bomen was een parkeerterrein ingetekend. Onze zienswijze was succesvol. De gemeente 
heeft het planaangepast om de bomen te behouden.  

 
Gemeente Someren 
Op 8 april hebben wij samen met het IVN succesvol bezwaar ingediend tegen de kap van 19 eiken die 
moesten wijken in verband met de plaatsing van zonnepanelen op een schuur. De vergunning is 
ingetrokken. De zonnepanelen worden elders geplaatst.  
 
Voorthuizen, gemeente Barneveld  
Op 3 september 2020 zienswijze ingediend (Ines) tegen ontwerpbestemmingsplan Kerkstraat-
Rembrandtstraat in verband bouw woningen naast kerk in Voorthuizen. Het zou de kap van een 
bosje in het dorp betekenen, het Pastoriebos. Deze procedure loopt nog. 
 
Gemeente Leersum 
Hier gaat het om de dreigende kap van een monumentale beukenlaan. De eigenaren willen de laan 
kappen en in eenmaal verjongen. Om de kosten van onderzoek naar de huidige bomen te financieren 
is in samenwerking met Urgenda een crowdfunding gestart. Dit was succesvol. Uit het rapport van B. 
Exterkate is gebleken dat na achterstallig onderhoud aan de bomen de veiligheid van weggebruikers 
niet langer in het geding is. Veiligheid van de weggebruikers is een van de argumenten om tot kap 
over te gaan. Het rapport is besproken met de Bosgroep (zij adviseren de eigenaren. Zienswijze is 
ingediend en ontvangen door de gemeente. Gerrit Jan heeft contact met Urgenda in deze zaak. 
Gerrit Jan en Ines hebben zienswijze opgesteld. Ook zijn we aan het kijken naar de mogelijkheid om 
een stichting op te richten om de bomen te onderhouden. Dit loopt nog. 

 Handhavingsverzoeken (o.a.) 
 
Gemeente Amsterdam 
Op 29 juli 2019 werd in Amsterdam in een tuin een beeldbepalende grove den zonder 
omgevingsvergunning gekapt. Nadat beroep tegen het niet beslissen op ons handhavingsverzoek was 
ingesteld, werd een last onder dwangsom opgelegd waarin herplant van één boom met een 
stamomtrek van 25-30 cm werd gelast, terwijl volgens het beleid zeven bomen met een stamomtrek 
van 18-20 cm zouden moeten worden herplant om de vereiste fysieke compensatie te bereiken. In 
2020 is hiertegen beroep ingesteld. Dit loopt nog. 
 
Gemeente Utrecht 
In 2020 hebben wij bezwaar gemaakt tegen een omgevingsvergunning voor het vellen van twee 
bomen in een tuin in Utrechtin verband met de bouw van een mantelzorgwoning. Naar onze mening 
was het goed mogelijk deze woning elders in de tuin te plaatsen. De bomen zijn gekapt voordat de 
bezwaartermijn was verstreken, waardoor de kap illegaal was. Wij hebben vervolgens tevergeefs om 
een bestuurlijke strafbeschikking gevraagd. De directeur van de omgevingsdienst meende hiertoe 
niet bevoegd te zijn. Op onze vraag aan het college van procureurs-generaal wie dan wel bevoegd is, 
hebben wij nog geen antwoord ontvangen. 
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Vertegenwoordigingen en relaties met andere organisaties 
o VHG: Jaarlijks overleg met Egbert Roozen, directeur van de koninklijke branchevereniging van 

hoveniers en groenvoorzieners (VHG). De VHG heeft het predicaat ‘Koninklijk’ ontvangen 
vanwege het 100 jarig bestaan. Gespreksonderwerpen waren o.a. de jubilea van beide 
organisaties, speerpunten komende tijd, op handen zijnde veranderingen bij de Bomenstichting. 
De VHG verwijst in haar nieuwe handleiding over de openbare ruimte naar de door ons 
uitgebrachte Richtlijn BEA. 

o Onderzoekstraject Urban Forestry aan de TU Delft: ‘Van stadsbomen naar bomenstad’.De 
Bomenstichting is lid van de klankbordgroep. 

o De Bomenstichting is deelnemer aan het Manifest De Levende Tuin, een samenwerkingsverband 
van landelijke organisaties (o.a. Vlinderstichting, Vogelbescherming, VHG, Operatie Steenbreek 
en Bomenstichting) om tuinen te vergroenen.   

o Het Norminstituut Bomen heeft in 2020 een kennisbank opgezet. De onderwerpen van 
Bomennieuws zijn hierin opgenomen. Op verzoek van het Norminstituut Bomen werkt de 
Bomenstichting mee aan de uitgave van Handreiking Bomenbeleid. 

o We hebben medewerking verleend aan de actieWild postcardproject. Een tekenwedstrijd voor 
kinderen over biodiversiteit. 

o De Bomenstichting heeft positief gereageerd op de uitnodiging om deel te nemen aan NLgaat.nu. 
Een initiatief dat burgers adviseert om tuinen te vergroenen en regenwater af te koppelen. 

 
Arnhem, april 2021 

Jan Borren     Peter Lommerse 
Gerrit-Jan van Prooijen    Eric Rood 
Ines Verbeek, secretaris   Bart Witmond, penningmeester 
Linda Tiggelman, bureausecretaris 


