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Beste Raadsleden, 

Goed om jullie hier weer te zien ! 

De afgelopen maanden zijn we met de neus op de feiten gedrukt, met de natuur valt uiteindelijk niet 

te spotten. Positieve ecologische veranderingen in de stad zijn van levensbelang. 

Het stadhuis kan niet langer met haar oude programma doorgaan, er zullen keuzes voor de NATUUR 

in de stad zelf gemaakt moeten worden.  

Schrap bijvoorbeeld die veel te dure herinrichting van de Blauwe Golven. Haal die betonstenen er uit 

en hergebruik ze, breng een goede grondlaag aan en plant bomen en struiken.  

In januari en februari hebben jullie allemaal benadrukt dat het nieuwe bomenbeleid concrete doelen 

moet hebben en dat een beter bomenbeleid belangrijk is voor de mensen, vogels en insecten in de 

stad. 

De bomen en bossen in Arnhem worden steeds meer bedreigd door de verdroging. 

De  bewoners van de stad hebben meer schaduw en verbetering van de luchtkwaliteit nodig door 

middel van de aanplant van meer bomen in de stad. Er zal meer geïnvesteerd moeten worden in 

ecologisch onderhoud en beheer van bomen en struiken. 

De geplande uitgaven voor het Nieuwe Bomenbeleid, zoals vermeldt in de Perspectiefnota 2020-

2024 zijn echter volstrekt onvoldoende! Dit jaar en in 2021 wordt geen cent extra voor de bomen en 

bossen uitgetrokken. Pas in 2022 zou er € 210.000 bij komen.  

Wij vragen jullie nu om B&W duidelijk te maken dat het Nieuwe Bomen beleid meer inhoud en 

financiële armslag nodig heeft !1 

Hoeveel bomen wil de gemeente aanplanten de komende jaren?  

Hoeveel ruimte wil men geven aan een ecologische inrichting, beheer en onderhoud?  

Hoeveel vrijkomende agrarische akkers wil men inrichten voor de vergroting van het bosareaal?  

Wat wil men besteden voor de stimulering van voedselbossen?  

Wat gaat de gemeente ondernemen om het houtverbranden van de biomassacentrales en 

biomassaketels te laten stoppen? 

Hoeveel geld wil men uittrekken voor maatregelen om de verdroging van de bossen en parken tegen 

te gaan? 

  

 
1 Er is nog steeds geen concept Uitvoeringsplan en wij worden niet geïnformeerd over de inhoud door de 
wethouder Groen. 
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10  juni  2020, Arnhem 

Het stadhuis beschouwt het Nieuwe 

Bomenbeleid als een uitgave om de stad 

Arnhem mooier te maken, als een luxe. En niet 

als een noodzaak in deze tijd waarin de natuur 

in de stad zelf steeds belangrijker wordt voor 

de gezondheid en het dagelijks leven van alle 

Arnhemmers.  
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De Arnhemse Bomenbond doet opnieuw een beroep op u ! 

met vriendelijke groet  

namens de Arnhemse Bomenbond  

 
Joost Blasweiler  

 06 48615288 
 

De  Arnhemse Bomenbond is een samenwerkingsverband van: 
Bloei! In Arnhem, Actievoerders voor de bomen in Arnhem, Stichting EDSP ECO, Natuur en Milieu 
Schuytgraaf, Werkgroep Behoud Bomen in Arnhem, Elderveld Groen, Redactie Bomen en Bos, 
Werkgroep  Klingelbeek, Arnhems Peil. 

Opvallend is dat in het beleidsonderdeel “Genieten van een nog mooier Arnhem” voor de herinrichting van het 

kunstwerk De Blauwe Golven in 2022 € 3.350.000 is gereserveerd. De totale kosten van die herinrichting 

bedraagt  ca. 10 miljoen euro. Wij zullen in 2021 en 2022 intensief de bewoners van Arnhem informeren 

welke partijen zich positief ingezet hebben voor de bomen in de stad en de Arnhemse bossen en landgoederen.  

 

 


