Zonder bomen zijn we geen mens
De Bomenstichting op de bres voor ons bomenbezit
Joop Comijs, Bomennieuws

De Bomenstichting heeft een themanummer van Bomennieuws uitgebracht over de vele facetten van
boomverzorgen. Op deze pagina's daarom een korte
inleiding op zowel de stichting als op het themanummer. In november zullen twee inhoudelijke aspecten
uit het themanummer belicht worden.

Dat doet de Bomenstichting, opgericht in 1979 en gevestigd te Utrecht. De belangrijkste manier, waarop de Bomenstichting haar doelstelling - het bevorderen van de
zorg en aandacht voor bomen - uitdraagt, is door het
geven van voorlichting en adviezen aan bomenbezitters
en -beheerders. Uiteraard worden juist ook (groepen)
mensen benaderd, die het bomenbestand negatief beïnvloeden door onverschilligheid, ondeskundigheid of

onwil. Bestuursleden, adviseurs en contactpersonen
Bomen zijn onmisbaar voor het voortbestaan van het
leven op onze planeet. Vernietigen we de bomen, dan
vernietigen we onszelf, zowel lichamelijk als geestelijk.
Wij als mens, kunnen niet zonder bomen leven!
De grootste betekenis van bomen is ongetwijfeld die

voor natuur en milieu. Bomen vormen een onmisbaar
element in de kringlopen van lucht, vocht, voedsel en
energie. Op die manier beïnvloeden ze ook het klimaat.
Bomen gaan erosie tegen en leveren hout (bouwhout,
meubels, papier, brandstof) en andere produkten. Daarnaast leveren ze een grote bijdrage aan de aantrekkelijkheid van het leefmilieu (schoonheid, recreatie, schaduw, windopvang, vogels, enz.). Bedenken we tot slot dat
bomen de grootste en oudste levende wezens op aarde
zijn, dan is er om vele redenen aanleiding aan bomen
bijzondere aandacht te schenken,

spelen daarbij een rol.
Veel aandacht wordt besteed aan de formulering van
een duidelijk beleid en beheer ten aanzien van het bomen bestand. In dit verband noem ik de serie folders, die
wordt uitgegeven en waarin delen van dit beleid telkens
aan de orde komen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de
omgang met bomen op bouwplaatsen, om het gebruik
van wegenzout bij gladheid, om het leggen van leidingen
in de grond in de buurt van bomen.
Daarnaast is de Bomenstichting reeds enige jaren
bezig met het inventariseren en registreren van alle
waardevolle monumentale bomen in ons land, Verwacht
wordt dat 6.000-10,000 bomen en boomgroepen te zijner tijd de officiele status van beschermd monument
zullen krijgen. De juridische aspecten hiervan worden op
het ogenblik door deskundigen bestudeerd.
Periodiek worden bomen in ons land door de Bo-
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Donateurs worden op de hoogte gehouden door het
tijdschrift Bomennieuws, dat zes keer per jaar verschijnt.
In het tijdschrift komen uiteenlopende zaken aan de
orde, zodat het zowel interessant is voor enthousiaste
bomenliefhebbers als voor vakmensen in de "groenwereld".
De geldmiddelen van de Bomenstichting zijn afkomstig
van donateurs, de Direktie van Bos- en Landschapsbouwen fondsen.
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menstichting geadopteerd, wat telkens een gelegenheid
is, het belang van bomen naar voren te brengen. Het is
de Bomenstichting in de loop der jaren vele malen gelukt, bedreigde bomen te behouden, zowel jonge, veelbelovende als oude, monumentale bomen. Ook kon
vaak een verstandig beleid worden bevorderd door het
geven van goede informatie. Verschillende publicaties
zoals de boeken "Bomen en Wet" en "Stads bomen van
Acer tot Zelkova" hebben in dit verband nuttig werk
gedaan.
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Door de specialistische kennis van bomen, die binnen
de Bomenstichting beschikbaar is, door de uitgebreide
voorlichting en adviespraktijk en door het streven naar
bescherming van bomen wil de Bomenstichting een bijdrage leveren aan de bescherming van de voor ons
allen zo kostbare natuur.
"Bomen en Wet" binnenkort verkrijgbaar
De voorbereiding voor de heruitgave van het vermaarde boekje "Bomen en Wet" verkeert momenteel
in de afrondingsfase. Als alles volgens plan verloopt,
dan zal het geheel herschreven en tot 128 bladzijden
uitgebreide boekje, ongeveer eind november begin
december verschijnen.
Nieuw in "Bomen en Wet" is een overzicht van subsidieregelingen voor bomen en een adressenlijst van
instanties waartoe men zich voor juridische hulp kan
wenden. De jurisprudentie zal tot zoveel mogelijk zijn
aangevuld.
U kunt uw bestelling nu reeds schriftelijk aan de Bomenstichting doorgeven, dan bent u ervan verzekerd
dat u "Bomen en Wet" dit jaar nog in huis heeft. U
krijgt het boekje met een factuur direct na verschijning toegezonden.
De verkoopprijs per boekje zal voor donateurs ongeveer f 19,50 en voor niet-donateurs ongeveer
f 24,50 gaan bedragen (excl.f 3,50 administratie- en
verzendkosten). Voor grotere aantallen geldt een korting.
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