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Bomenbond Arnhem en Omgeving: Welke koers van maart 2021 tot met maart 2022 ? 

  

 

A. Waar staan we voor? 

14 mei 2019 hebben we de uitgangspunten van de Bomenbond vastgelegd: 

1. Bomen zijn van levensbelang 

2. Bomen moeten (beter) beschermd worden 

3. Uitgang van de waarde van Bomen ( in plaatst van overlast) 

4. Rekening houden met de ecologische structuur 

5. Meer ruimte voor bomen, struiken natuur in de stad 

 

B. wat hebben we bereikt de afgelopen jaren? 

1. we hebben in 2019-2020 veel voorstellen ingediend voor een ecologische bomenbeleid. 

2. Er zijn veel acties gehouden tegen de biomassacentrale Veolia op de Kleefse Waard. We hebben 

veel informatie over de kwalijke gevolgen van de biomassa centrales kunnen laten doordringen in de 

media en in de Arnhemse en Gelderse politiek. De processen tegen de biomassa centrale lopen nog 

steeds. Deze zijn enorm vertraagd door de Provincie in strijd met de wettelijke termijnen en de 

bestuursrechter heeft mede door de Corona perikelen een enorme achterstand laten ontstaan. 

3.  De afgelopen jaren hebben we veel ingesproken in de gemeenteraad en veel gesproken met 

raadsfracties en raadsleden. Zeer veel brieven zijn gestuurd naar de gemeenteraad. 

4. Het nieuwe Bomenbeleid bleek nauwelijks inhoud te hebben en de wethouder Groen heeft hier 

slechts een marginaal budget voor vrijgemaakt in de gemeentebegroting 2020-2021. Ondanks dat de 

wethouderpost Financiën ook door GroenLinks wordt beheerd. Ons voorstel dit budget minimaal te 

verdubbelen is zelfs niet beantwoord door mevrouw Bouwkamp. Dit waardeloze beleid hebben we in 

de gemeenteraad en de media goed kunnen doorprikken.  

5. De slechte dunningen van de bosdelen op de Gulden Bodem en Klarenbeek zijn intensief ter 

discussie gesteld met acties. Het kennisniveau over goed beheer en onderhoud in de landgoederen in 

de gemeenteraad bleek miserabel laag te zijn. De bosbouwvisie blijkt nog zeer dominant te zijn.  
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6. We hebben steun kunnen verlenen aan Elderveld Groen, de omwonenden van de biomassaketels 

aan de Klingelbeekseweg en aan bewoners in Doorwerth en Elst, die tegen de kap van veel bomen 

zijn. We gaan hier mee door en proberen in Gelderland meer actie relaties op te bouwen.  

Kortom we hebben de oppositie tegen kap van gezonde bomen en de oppositie tegen de hout-

verbranding in Arnhem vorm en inhoud kunnen geven de afgelopen twee jaar. Met slechts weinig 

mensen die organiseren hebben we – ondanks de Corona epidemie – dit voor elkaar gekregen 

 

B. Gebleken is dat met de huidige wethouder Groen niet samen te werken valt:  

a. De door de wethouder georganiseerde bomendiscussie samen met de stad bleek een 

gemeentelijke PR gebeuren. Zelfs de normen voor een redelijke inspraak werden niet nagekomen. De 

beloofde ambtelijke nota (mei 2019) komt pas na de uitspraak van de rechtbank Gelderland maart 

2021 bekend gemaakt. Het nieuwe beleid is vooral een voorzetting van oud beleid. 

b. Veel informatie werd ons onthouden en veel WOB verzoeken zijn op de lange baan geschoven.   

Op geen enkele wijze heeft de wethouder Groen uit zichzelf de Arnhems Bomenbond van informatie 

voorzien. 

c. Van het spaarzame communicatiebudget gaat driekwart naar het stahuisvriendelijke 

Boomkwaliteits Team en slechts 1/4 ( = € 5000 !) naar communicatie met de inwoners van de stad. 

d. Mevrouw Bouwkamp heeft de VVD politiek ten opzicht van de biomassacentrale Veolia altijd 

geniepig verdedigd. Zij verrichte slecht lippendienst aan de uitspraken van de gemeenteraad dat 

houtgestookte biomassa in Arnhem niet toegepast mag worden. De samenwerking met haar 

partijgenoot Jan van der Meer Gedeputeerde Provincie Gelderland voor de BMC ’s blijkt dominant. 

5. Op een slinkse manier probeert Mevrouw Bouwkamp samen met de VVD wethouder van Dellen de 

bewoners van Arnhem te overtuigen dat wijken zich moeten laten aansluiten op warmtenetten, die 

voor een groot deel energie zullen moeten leveren door het verbranden van hout. Onze vragen over 

de warmtenetten zijn niet beantwoord. 

6. Zolang GroenLinks Arnhem zich gevangen laat houden in een coalitie met VVD Arnhem is geen 

ecologische beheer van de parken, groen, landgoederen en bossen met deze wethouder te 

realiseren. Maart 2020 gemeenteraadsverkiezingen en dan een nieuw College van B & W! 
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Wat kunnen we wel doen?  

Onze koers moeten we goed invullen dit jaar tot en met  de verkiezingen maart 2022 en daarna bij de 

vorming van een nieuw College van Burgemeester en Wethouders. Hierin kunnen we een 

pressiegroep blijven.  Dit kunnen we vooral bewoners van Arnhem en politieke partijen overtuigen 

dat er een ecologische aanpak moet komen voor de flora en fauna door de gemeente. We kunnen 

progressieve ontwikkelingen en partijen steunen die deze verandering ook daadwerkelijk willen. 

Dit kan onder andere door: 

a. ontwikkelen van een goed onderbouwde visie voor ecologisch beleid van de landgoederen van 

Arnhem. En deze laten landen in de gemeenteraad, partijen en gemeentelijke afdelingen. De nu 

dominante bosbouwvisie moet vervangen worden door een ecologische visie en aanpak.  

De beheervoorstellen van Eef Arnolds passen het beste voor de bossen van Arnhem en omgeving. De 

aanpak van Hans van der Lans past waarschijnlijk goed voor die bosdelen van de Arnhemse 

landgoederen, waar de ondergroei door de traditionele dunningen verdwenen is.  

Voorstellen voor de verkiezingsprogramma’s van partijen maken, vragen om raadsleden en 

wethouders die ecologisch beheer en onderhoud, de klimaatcrisis, de flora en fauna in Arnhem en 

omgeving belangrijk vinden en daar ook daadwerkelijk iets kunnen en willen ondernemen. 

b. de actie en juridische strijd tegen biomassa centrales in Arnhem en omgeving doorzetten. Dit 

maakt een actievere inzet naar de  Provincie Gelderland weer noodzakelijk.  

c. Verzet tegen de invoering van Warmtenetten in Arnhem organiseren. De gemeente wil veel wijken 

afhankelijk maken van die warmte netten, zodat nog veel meer hout verbrand gaat worden om 

energie op te wekken. Dit onder het mom van Arnhem Aardgas vrij. 

d. Het overstappen naar duurzame energie leveranciers bevorderen met acties en campagnes. 

e. Inspirerende projecten zoals een bijvoorbeeld een voedselbos opzetten of ondersteunen.   

 

 


