
Strijd voor een ecologisch bomenbeleid in de gemeente Arnhem gaat door. 

 

Eind augustus 2018 maakte het College van Burgemeester en Wethouders bekend dat zij 

een nieuw bomenbeleid wil ontwikkelen samen met de stad. Na vijftien maanden heeft het 

College een Bomenplan aan de gemeenteraad gestuurd. Bewoners hebben geen inspraak 

gehad op het plan zelf, wel werden inwoners gehoord. Het Bomenplan is in onze ogen 

onvolledig. Het is slechts een kaderplan en concrete maatregelen in 2020/21 ontbreken nog 

steeds . Dit blijkt ook uit de zeer beperkte financiële ruimte in de begroting voor een nieuw 

bomenbeleid in en na 2020. 

De Arnhemse Bomenbond wil dat de gemeente Arnhem zich inzet voor :  

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

insecten en vogels daar baat bij hebben, meer struiken in groenstroken met bomen en een 

ecologisch verantwoord maaibeleid. 

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

 3. Maatregelen om uitdroging van de bomen in de stad te voorkomen 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 opkopen en daar bomen planten of een 

voedselbos laten ontwikkelen. 

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

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

particuliere bossen moet stoppen. 

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

beschermd worden.  

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

meldingsplicht, als men een boom wil kappen. Herplantplicht van meerdere jonge bomen als 

een grote boom omgezaagd moet worden door de gemeente en particuliere instellingen. 

Ook gewone bomen beschermen en niet alleen monumentale en zogeheten 

toekomstbomen. 

9. Een communicatie en educatie plan. 

In de maand december zal de Arnhemse Bomenbond inspreken in de gemeenteraad en veel 

bomenliefhebbers duidelijk aanwezig laten zijn in de raadszaal tijdens de vergaderingen. Ook 

de rechtszaken tegen de gemeente i.v.m. het niet ontvankelijk verklaren van veel 

Arnhemmers in bezwaarschriftprocedures en het niet-beantwoorden van WOB-verzoeken 

worden in december voortgezet.  

 

De Arnhemse BomenBond 

https://www.arnhemspeil.nl/acties/bomen-bond-arnhem.html

