
	
	

	
NIEUWSBRIEF	4-2021		
Stichting	Boomrijk	Lingewaard	
	
	

Beste	bomenliefhebbers,	
	
Nu	we	weer	voorzichtig	met	elkaar	op	stap	kunnen,	willen	we	jullie	meenemen	in	de	activiteiten	die	
we	dit	najaar	hebben	gepland.	Aan	deze	nieuwsbrief	werkten	mee:	Arianne,	Frans,	Lianne,	Marjolein	
en	José.	Veel	leesplezier!	
	
Fietsexcursie	langs	Bemmels	bomen	
Zoals	 al	 eerder	 aangekondigd	 starten	 we	 eind	 deze	 week	 met	 onze	 eerste	 publieksactiviteit,	 een	
fietstocht	langs	bijzondere	bomen	door	Bemmel.	Onze	gids	is	Anja	Straver,	die	veel	weet	te	vertellen	
over	 het	 leven	 en	 de	 geschiedenis	 van	 onze	 bomen.	We	 vertrekken	op	 zondag	 12	 september	 om	
14:00	uur	bij	de	grote	boom	voor	kasteel	De	Kinkelenburg	in	Bemmel.	[Hoe	oud	zou	die	zijn?]		
Er	kunnen	maximaal	12	mensen	deelnemen,	geef	 je	dus	op	tijd	op	via	 info@boomrijklingewaard.nl	
onder	vermelding	van	naam,	aantal	personen	en	(ivm	corona)	een	telefoonnummer.	
	
Wil	je	deelnemen	of	meewerken	aan	de	organisatie	van	een	activiteit,	of	heb	je	andere	suggesties?	
Laat	het	ons	weten	via	info@boomrijklingewaard.nl.		
	

Bomenkap	Hof	van	Ambe,	Bemmel		
Groot	 was	 onze	 verbazing	 over	 de	 vergunning-	
aanvraag	 voor	 het	 kappen	 van	 bomen	 op	 de	
bouwlocatie	Hof	van	Ambe	in	Bemmel.	 In	het	bouw-
plan	 stond	 namelijk	 dat	 bestaande	 bomen	 zoveel	
mogelijk	gespaard	zouden	worden,	de	bomen	waren	
zelfs	 ingetekend	 in	 de	 bouwtekening	 van	 het	wijkje.	
Het	 betreft	 twee	 volwassen	 eiken	 en	 een	 bomenrij	
met	elf	elzen	van	11	tot	14	meter	hoogte.		
In	 een	 tijd	 waarin	 alarmerend	 onderzoek	 van	 het	
klimaatpanel	 IPCC	 uitwijst	 dat	 al	 ons	 beleid	 gericht	
moet	 zijn	 op	 een	 groene	 en	 klimaatbestendige	
omgeving,	is	dit	zeer	teleurstellend.		
	
Het	 is	 ook	de	 tweede	 casus	binnen	een	 jaar	 (zie	 Korte	 Loostraat	Huissen)	waar	pas	 tijdens	de	uit-
voering	blijkt	dat	bomen	in	de	weg	staan.	Ondanks	toezeggingen	om	de	bomen	te	behouden.	Wat	is	
zo’n	 toezegging	 dan	 waard,	 vragen	 wij	 ons	 af?	 Daarom	 tekende	 Stichting	 Boomrijk	 Lingewaard	
bezwaar	aan	tegen	het	voornemen	om	de	bovengenoemde	bomen	te	kappen.	
	
Workshop	Tiny	Forest		
Wil	 je	 weten	 hoe	 je	 zelf	 een	 minibosje	 in	 je	 eigen	
achtertuin	 kunt	 aanleggen?	 Kom	 dan	 naar	 de	
workshop	 Tiny	 Forest	 in	 Huissen,	 vrijdagmiddag	 15	
oktober,	15:30-17:00	uur.	
Daar	 is	 in	 maart	 van	 dit	 jaar	 een	 Tiny	 Forest	
aangelegd.	We	laten	zien	hoe	 je	zo’n	minibosje	 in	 je	
eigen	 achtertuin	 kunt	 ontwerpen,	 aanleggen	 en	
onderhouden.	Dat	kan	al	op	10	m2!		
Weet	 je	dat	er	wel	25	soorten	bomen	en	struiken	in	
een	 Tiny	 Forest	 staan?	 En	 dat	 je	 het	 eerste	 jaar	 al	
bessen	kunt	eten	uit	eigen	tuin?		
Interesse?	Meld	je	aan	via	info@boomrijklingewaard.nl.	Er	is	ruimte	voor	maximaal	20	deelnemers!		
	



	
	
	
Meer	 Bomen	 Nu!	 Vanwege	 klimaatverandering	 en	 de	 afname	 van	 biodiversiteit	 wil	 de	 overheid	
37.000	extra	hectare	bos	aanleggen.	Daaraan	kunnen	organisaties	en	particulieren		meewerken	door	
op	eigen	 terrein	bomen	aan	 te	planten.	 ‘Meer	Bomen	Nu’	 is	 een	 initiatief	 van	MEERGroen,	Caring	
Farmers	en	Urgenda.	Zij	hebben	het	afgelopen	jaar	met	meer	dan	tweeduizend	vrijwilligers	-	onder	
leiding	 van	 boswachters,	 ecologen	 en	 groenbeheerders	 -	 in	 onze	 bossen	 zaailingen	 geoogst	 en	
gebundeld.	De	bedoeling	is	dat	die	zaailingen	in	tuinen	van	particulieren,	en	op	boerenerven	geplant	
worden,	zodat	we	gezamenlijk	bijdragen	aan	het	planten	van	een	miljoen	bomen	in	Gelderland.	Ook	
in	Lingewaard	wordt	dit	opgepakt.	Zie	het	bericht	hieronder.	Meer	lezen:	www.meerbomen.nu.	
	
	

	
Bomenhub	met	Lingewaard	Natuurlijk		
Boomrijk	 Lingewaard	 wil	 samen	 met	 Lingewaard	
Natuurlijk	 inhaken	op	de	 boomplantacties	 van	 ‘Meer	
Bomen	Nu’.	We	 zoeken	daarvoor	allerlei	 vrijwilligers,	
zoals	mensen	die	 in	het	najaar	een	dagje	mee	willen	
oogsten	 of	 planten,	maar	 als	 je	 groene	 vingers	 hebt,	
kan	 je	 ook	 oogstbegeleider	 worden.	 Je	 kunt	 helpen	
met	 vervoer,	 of	 alleen	 al	 door	 je	 omgeving	 enthou-
siast	te	maken.	Mensen	die	de	handen	uit	de	mouwen	
willen	steken	om	een	paar	boompjes	 in	de	tuin	of	op	
eigen	erf	te	planten,	kunnen	zich	ook	aanmelden.		
	
Ben	je	geïnteresseerd?	Kom	dan	naar	de	informatieavond	waar	Tsjeard	Hofstra	(van	Urgenda)	uitleg	
geeft	over	onze	plannen	en	antwoord	op	al	je	vragen.	Noteer	in	je	agenda:	woensdag	29	september	
in	de	Veldschuur	in	Bemmel.	Inloop	is	vanaf	19.30	uur	en	we	starten	om	20.00	uur.	Vanwege	corona	
is	 aanmelden	 noodzakelijk	 via	 info@lingewaardnatuurlijk.nl.	 Wie	 weet	 start	 daar	 dan	 de	 eerste	
Lingewaardse	bomenhub	(plaats	waar	de	voorraad	geoogste	boompjes	tijdelijk	ingekuild	wordt)!	
	
Leestip		
• Bladgoud:	De	onschatbare	waarde	van	bomen	voor	het	klimaat,	als	habitat	voor	flora	en	fauna,	

voor	 onze	 gezondheid	 én	 hun	 eigen	waarde,	 uitgelegd	 door	 Reinier	 van	 den	Berg	 e.a.	 Actueel,	
informatief	en	inspirerend.	

	
Wandeltip	
• Arboretum	Poort	Bulten:	een	honderd	jaar	oude	natuurlijk	aangelegde	landschapstuin	in	Twente,	

met	wel	duizend	soorten	bomen	en	struiken.	Het	hele	jaar	opengesteld,	en	ook	in	herfstkleuren	
zeer	de	moeite	waard.	Meer	lezen:	natuurmonumenten.nl	

	
Museumtip	
• Rettet	den	Wald:	In	navolging	van	kunstenaar	en	antroposoof	Joseph	Beuys	richten	hedendaagse	

kunstenaars	zich	op	onze	relatie	met	de	bedreigde	natuur,	in	het	bijzonder	de	bossen.	Te	zien	in	
Het	Valkhof	in	Nijmegen	vanaf	18	september.	Meer	lezen:	museumhetvalkhof.nl	

	
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	Lingewaardse	groen.	


