
 

 

Aan de fractievoorzitter van GroenLinks Arnhem 

Beste Mark, 

Zoals afgesproken in het overleg met jou op 20 november jl. sturen we je aanvullende informatie 

over de kaders en uitvoeringsplannen van het Bomenplan van de gemeente Arnhem. We hebben dit 

op de Bomenbond vergadering van afgelopen dinsdag  uitgebreid besproken.  

Vooraf: 

Het huidige voorgestelde Bomenplan kunnen we onmogelijk accepteren met name door de grote 

vrijblijvendheid en het bijna geheel ontbreken van concrete maatregelen in 2020/21 . Dit blijkt ook 

uit de armzalige financiële inzet voor een nieuw bomenbeleid in en na 2020. 

Wil een nieuw bomenbeleid een kans van slagen hebben dan zal structureel het onderhoud en 

beheer budget voor bomen en bossen aanmerkelijk verhoogd moeten worden. Nu heeft men 

bijvoorbeeld al geen geld voor het voldoende controleren van het werk van uitvoerders en geen geld 

om de vele gaten in bomenrijen in de stad weer aan te vullen met nieuwe bomen vanwege de dure 

verwijdering van de oude boomwortels. Het voornemen om meer bomen te planten, het sparen van 

meer bomen en het meer verplaatsen van bomen naar het te realiseren weesbos, betekent dat er 

structureel meer geld voor beheer en onderhoud nodig is.  

Een tweede voorwaarde voor het kunnen functioneren van een nieuw bomen beleid is dat het 

disfunctioneren van de ODRA nu echt eens aangepakt moet worden. Een Arnhemse toetsing van 

bezwaren tegen een vergunning vooraf aan de ODRA procedure is noodzakelijk om de ODRA 

inhoudelijk goed aan te sturen. De ODRA is opdrachtnemer van het gemeentebestuur.  

Kaders. 

De kaders in het Bomenplan zijn niet helder, zonder ambitie, onvolledig en vrijblijvend geformuleerd. 

Het College zal deze goed moeten formuleren, zodat de raad weet wat er gaat gebeuren.  

Het voorgestelde nieuwe beleid is nu veel te weinig doortastend en niet proactief t.o.v. de 

opwarming van de aarde opgesteld.  

 

Uitvoeringsplan 2020 

De onderwerpen van het uitvoeringsplan dienen benoemd te worden; en de doelen die men wil 

bereiken met het uitvoeringsplan dienen helder omschreven te zijn. 
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De onderwerpen moeten volgens ons in ieder geval zijn: 

1. Een ecologisch beheer en onderhoud van de bomen in groenstroken zodat planten, insecten en 

vogels daar baat bij hebben. Het meer planten van struiken in groenstroken met bomen en het 

afdwingen van een ecologisch verantwoord maaibeleid. 

2. Meer schaduw realiseren met aanplant van bomen in de binnenstad en wijken met veel hitte 

locaties.  

 3. Maatregelen om de verdroging van de bomen in de stad op te vangen gedurende te verwachte 

hete en droge zomers in de komende 10 jaar.  

4. Een locatieplan om in de stad meer bomen te laten groeien door aanplant op nieuwe plekken en 

door de weggevallen bomen in tal van Arnhemse straten weer op te vullen met nieuwe aanplant. 

5. Landbouwgrond aan de randen van de stad op te kopen en daar bomen te planten of een 

voedselbos laten ontwikkelen. 

6. Afspraken maken met het Gelders Landschap en Staatsbosbeheer voor een natuur volgend 

beheer. De commerciële houtkap in Arnhem en omgeving moet op de landgoederen en particuliere 

bossen stoppen ( kan al direct opgepakt worden, c.q. hoeft geen jaar te duren !) 

7. Afspraken maken met de Woningstichtingen in Arnhem, zodat bomen en groen beschermd 

worden. (kan al direct!). 

8. Beschermen van de huidige bomen in Arnhem o.a. door sanctie op overtreding van de 

meldingsplicht. Herplantplicht van meerdere jonge bomen als een grote boom omgezaagd moet 

worden door de gemeente en instellingen. Ook gewone bomen beschermen en niet alleen 

monumentale en zogeheten toekomst bomen. 

9. Een goed communicatie en educatie plan. 

Volledigheidshalve sturen we nogmaals ons programma van eisen voor het nieuwe Bomenplan op. 

Want deze brief moet niet gezien worden als een vervanging daarvan.  

Wij willen voor het maken van het Uitvoeringsplan als gesprekspartner erkend worden door de 

Gemeente Arnhem en we willen met de Wethouder voor het Groen en de Bomen ook gefaseerd 

overleg over de inhoud van het Uitvoeringsplan. 

We hopen op jullie inzet zodat het nieuwe Bomenplan enorm verbeterd zal worden.  

 

Met vriendelijke groet 

Namens de Arnhemse Bomenbond 

 

Anne Ferwerda en Joost Blasweiler 

 

 

De  Arnhemse Bomenbond is een samenwerkingsverband van: 

Bloei! In Arnhem, Actievoerders voor de bomen in Arnhem, Natuur en Milieu Schuytgraaf, Werkgroep Behoud 

Bomen Arnhem, Stichting EDSP ECO , Aktie Redactie Bomen en Bos, Stichting Arnhems Peil, Belangengroep 

Bomen en Biodiversiteit Arnhem e.o. 


