
	
	

NIEUWSBRIEF	3-2021	
Stichting	Boomrijk	Lingewaard	
	
	
	
Beste	bomenliefhebbers,	
Aan	het	begin	van	de	zomer	ontvang	 je	onze	derde	nieuwsbrief,	met	vooral	 zonnige	berichten!	De	
tijd	breekt	aan	dat	we	steeds	vrijer	op	stap	kunnen,	de	paden	op	de	lanen	in!	Dichtbij,	in	eigen	land	
of	verder	weg,	om	ontspannen	en	met	een	nog	groener	hart	terug	te	komen.	Aan	deze	nieuwsbrief	
werkten	mee:	Arianne,	Frans,	Lianne	en	José.	Wij	wensen	jullie	een	heerlijke	zomer	toe!	
	

Nieuwe	website	gelanceerd	
Niet	 alles	 werkt	 nog,	 maar	 we	 zijn	 via	 de	 website	 nu	 sneller	 te	 vinden	 voor	 groene	 mensen	 en	
organisaties.	Om	bijvoorbeeld	onverwachte	bomenkap	 in	de	eigen	omgeving	te	melden	of	 juist	om	
geplande	maatregelen	met	ons	te	delen.	We	danken	Alex	den	Hollander	voor	het	inrichten	van	deze	
prachtige	site.	Neem	een	kijkje	op	www.boomrijklingewaard.nl	en	reageer	gerust!	
	
Activiteitenplan	2021		
Nu	er	meer	zicht	is	op	versoepeling	van	de	coronamaatregelen	hebben	we	al	data	voor	onze	eerste	
activiteiten	 geprikt.	 Op	 zondagmiddag	 12	 september	 organiseren	we	 in	 Bemmel	 een	 fietsexcursie	
langs	gedenkwaardige	bomen.	Vrijdagmiddag	15	oktober	willen	we	praktische	informatie	geven	over	
tiny	forests	en	op	dinsdagavond	30	november	staat	een	thema-avond	gepland	over	het	beleid	van	de	
gemeente	m.b.t.	bomen	en	openbaar	groen.	Wil	je	deelnemen	of	meewerken	aan	de	organisatie	van	
een	activiteit,	of	heb	je	andere	suggesties?	Laat	het	ons	weten	via	info@boomrijklingewaard.nl.		
	
	
Stervende	linde	Korte	Loostraat	Huissen	
Nadat	 al	 eerder	 -volgens	 de	 buurt	 moedwillig-	 vier	
bomen	 langs	 de	 Korte	 Loostraat	 in	 Huissen	 zijn	
aangetast	en	doodgegaan,	 is	nu	weer	een	 lindeboom	
stervende.	 De	 uitslag	 van	 het	 bomenonderzoek	 is	 er	
nog	niet;	wel	weten	we	dat	kabels	en	 leidingen	 in	de	
loop	der	 jaren	 zijn	 vastgegroeid	 in	de	wortels	 van	de	
bomen.	Van	de	 vier	 dode	bomen	 zullen	 er	 twee	met	
veel	kunst	en	vliegwerk	worden	teruggezet.	De	kosten	
daarvoor	zijn	verhoudingsgewijs	hoog,	omdat	het	om-
leggen	van	de	kabels	 veel	 graafwerk	en	overleg	 kost.	
De	 nieuwe	 bomen	 worden	 nu	 aangeplant	 met	 een	
‘bunker’.	De	wortels	groeien	niet	 verder	dan	de	bun-
ker,	 zodat	 leidingen	 zonder	 problemen	 verlegd	 kun-
nen	worden	en	ze	de	bomen	niet	meer	hinderen.	
	
	

Contacten	met	Lingewaard	Natuurlijk,	Staatsbosbeheer	en	andere	instanties	
Boomrijk	 Lingewaard	 wil	 graag	 contact	 met	 andere	 groepen	 die	 zich	 met	 bomen	 en	 groen	 bezig	
houden.	 Een	 gesprek	met	 Stichting	 Lingewaard	Natuurlijk	 heeft	 al	 veel	 ideeën	 voor	 samenwerking	
opgeleverd.	Naar	aanleiding	van	onze	inspraaknotitie	bij	Staatsbosbeheer	-in	verband	met	de	groot-
schalige	 bomenkap	 en	 het	 knotten	 van	 alle	 wilgen	 langs	 de	 defensiedijk	 in	 Bemmel-	 is	 Boomrijk	
Lingewaard	uitgenodigd	voor	het	partneroverleg	Waal-Noord/Gelderse	Poort,	waarvan	onder	andere	
het	Waterschap	Rivierenland	deel	uitmaakt.	
	
Bomenkap-plannen	volgen	in	Lingewaard	
Nu	we	wat	meer	bekendheid	krijgen,	komen	er	ook	meer	vragen	binnen	van	bezorgde	inwoners	over	
geplande	bomenkap	in	hun	eigen	omgeving.	Dat	is	fijn,	want	met	vele	ogen	zien	we	meer,	en	in	zo’n	
geval	is	voorkomen	écht	beter	dan	genezen!	Daarom	hierbij	wat	tips	om	ons	te	helpen…	
	



	
	
	
In	Hét	Gemeente	Nieuws	staat	meestal	een	hele	 -groene-	pagina	met	vergunningaanvragen,	onder	
andere	voor	het	kappen	van	bomen	van	zowel	gemeente	als	particulieren.	Ben	je	het	daar	niet	mee	
eens,	 dan	 kun	 je	 als	 buurtbewoner	 de	 gegevens	 opvragen	 bij	 de	 Omgevingsdienst	 Regio	 Arnhem	
(ODRA)	en	eventueel	bezwaar	aantekenen.	En	tip	ons	ook.	
Het	opgestelde	bomenbeheerplan	voor	de	wijk	Zilverkamp	in	Huissen	 is	te	volgen	 in	het	document	
Bomenplan	Parkzones	Zilverkamp	op	onze	website,	met	daarbij	een	link	(QR-code)	naar	het	kaartje	
waar	de	te	kappen	bomen	in	fase	2	(die	dit	jaar	is	gestart)	staan.		
	

Bomen	voor	paarden		
Wekelijks	fietst	Arianne	over	de	dijk	van	Bemmel	naar	
Haalderen.	 Rechts	 prachtige	weilanden	met	 hagen	 en	
boompjes	 rond	 twee	 grote	 vennen.	 Geen	 paarden	 of	
andere	grazers	te	zien.	Links	een	manege	met	allemaal	
kleine	 stukjes	wei	en	 in	elke	wei	één	paard,	vaak	met	
een	deken.	Slechts	in	één	wei	staat	ook	een	boom.	Dat	
stemt	haar	treurig.	
“Via	Boomrijk	Lingewaard	hoorde	 ik	van	de	campagne	
Bomen	voor	Koeien.	Geruststellend	om	te	lezen	dat	er	
meer	mensen	bezorgd	zijn	over	het	gebrek	aan	bomen	
in	weilanden.	 En	 dat	 er	 actief	 iets	 aan	wordt	 gedaan.	
Niet	alleen	voor	koeien	maar	ook	voor	geiten,	paarden	
en	schapen.”	Lees	meer	in	haar	blog...	
		
	

Bomen	voor	koeien	Vroeger	stonden	in	ieder	weiland	heggen,	bosjes	en	mooie,	oude	bomen.	Rond	
het	middaguur	kon	je	de	koeien,	schapen	en	paarden	vredig	in	de	schaduw	hun	‘siësta’	zien	houden.	
Tegenwoordig	zie	je	bijna	alleen	nog	kale,	door	prikkeldraad	begrensde,	onherbergzame	grasvlaktes.	
Veel	 dieren	 hebben	hieronder	 te	 lijden.	 Bomen	 voor	 Koeien	 pleit	 voor	 een	mooi	 dier-	 en	 klimaat-
vriendelijk	landschap,	met	luwteplaatsen,	schaduwbomen,	heggen	en	ecologisch	beheerde	bermen.	
Dat	lukt	niet	van	de	ene	op	de	andere	dag,	maar	samen	komen	we	een	heel	eind!		
	

Leestips		
• Wat	 bomen	 ons	 vertellen:	 In	 dit	meeslepende	 boek	 neemt	 bomenonderzoeker	Valerie	 Trouet	

ons	mee	 op	 een	 reis	 rond	 de	 aarde,	 van	 afgelegen	 dorpen	 in	 Afrika	 tot	 radioactieve	 bossen	 in	
Rusland.	De	bomen	vertellen	ons	verrassend	veel	over	de	mens,	onze	geschiedenis	en	toekomst.	

• Het	bijenbalkon:	Onder	het	motto	‘niet	zeuren	maar	doen’	lukte	het	Caspar	Janssen	om	zijn	kale	
balkon	 om	 te	 vormen	 tot	 een	 paradijs	 voor	 vlinders,	 bijen	 en	 andere	 beestjes,	 die	 zijn	 balkon-
jungle	beschouwen	als	bron	van	voedsel	en	als	ideale	biotoop	voor	de	voortplanting.		

	

Filmtip	
• The	hidden	life	of	trees:	Zijn	bomen	sociale	wezens?	Voelen	ze	pijn?	Zijn	ze	zich	bewust	van	hun	

omgeving?	Op	12	augustus	gaat	deze	documentaire	met	bosbouwer	Peter	Wohlleben	(ja,	die	van	
het	boek)	over	het	geheime	leven	van	bomen	in	première.	Bekijk	hier	de	trailer.	

	

Samen	staan	we	sterk	
Door	een	 financiële	bijdrage	aan	onze	 stichting	 steun	 je	ons	werk.	Voor	 een	 jaarlijkse	donatie	 van	
minimaal	€5,00	kun	je	al	vriend	worden.	Maak	een	bedrag	over	naar	onze	rekening	NL46	RABO	0353	
3170	71	t.n.v.	Stichting	Boomrijk	Lingewaard.	Jouw	bijdrage	is	zeer	welkom!		
	

Onze	 nieuwsbrief	willen	we	 regelmatig	 uit	 laten	 komen.	 Heb	 je	 een	 berichtje	 of	weet	 je	 een	 leuke	
activiteit?	Meld	het	ons	via	info@boomrijklingewaard.nl.	Of	nog	liever:	doe	mee!	
En	stuur	deze	nieuwsbrief	vooral	door	naar	vrienden	en	bekenden	die	mogelijk	ook	geïnteresseerd	zijn	
in	het	groen	in	de	gemeente	Lingewaard.	


