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Inleiding
De Stichting Boomrijk Lingewaard is opgericht op 6 maart 2020 in Bemmel. De stichting is in het leven
geroepen op initiatief van een groep inwoners van Lingewaard die zich willen inzetten voor het behoud
van bomen en struiken in de gemeente Lingewaard. Aanleiding was onze bezorgdheid over het
verdwijnen van veel bomen en ander groen in de gemeente Lingewaard. Wij volgen het gemeentebeleid
kritisch en oefenen op deze manier een positieve invloed uit op het behoud van bomen. Ook
onderzoeken wij of kapvergunningen terecht worden afgegeven en steunen wij inwoners die gegrond
bezwaar willen maken tegen het kappen van bomen. Naast het behoud van bestaande bomen en
struiken willen wij ook een bijdrage leveren aan het vergroten van het bomenbestand.

Visie
De Stichting heeft als visie dat bomen een onmisbare schakel vervullen in het leven op aarde. Ze nemen
CO2 op en vertragen daarmee de klimaatverandering. Daarnaast zijn ze veruit de meest efficiënte
manier voor klimaatadaptatie en voor een betere leefomgeving. Ze leven langer dan ieder ander
organisme en vormen de meest complexe en succesvolle ‘planten’ op aarde. De waarde van bomen is zo
groot, dat we op een zorgvuldig manier met bomen moeten omgaan.

Missie
Ons hoofddoel is het behoud van bestaande bomen en struiken en het stimuleren van de aanplant van
nieuwe bomen.
Wij trachten dit doel te bereiken door onder andere:
o
o
o

o
o

Kennis over te dragen over bomen, struiken en biodiversiteit in de vorm van voorlichting aan
verschillende doelgroepen
Erop toezien dat op een zorgvuldige manier wordt omgegaan met bomen
Het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures bij bedreigingen van bomen in het algemeen en
bij dreigende kap in het bijzonder, wanneer niet op een zorgvuldige manier met bomen is
omgegaan
Het stimuleren van aanplant van nieuwe bomen door het zelf organiseren of ondersteunen van
boomplant acties
Het organiseren van excursies naar bossen, parken en tuinen waar bijzondere bomen staan.

Activiteiten in 2021
De beperkingen door de Corona maatregelen waren er de oorzaak van dat we in 2021 maar een beperkt
aantal activiteiten konden organiseren:
a. Fietstocht Bemmelse bomen op zondag 12 september 2021: we hebben een excursie
georganiseerd onder leiding van IVN gids Anja Straver, waarbij we bijzondere bomen en struiken
in Bemmel bekeken hebben.
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Excursie Bemmelse bomen

Workshop Tiny Forest

b. Informatieavond Bomenhub op woensdag 29 september 2022 in de Veldschuur in Bemmel. Deze
avond hebben we samen met de Stichting Lingewaard Natuurlijk georganiseerd.
c. Workshop Tiny Forest op vrijdagmiddag 15 oktober 2022. Deze workshop werd gegeven door
Marjolein Eeuwes. Jos van Betuw verzorgde namens IVN de inleiding.
d. De informatieavond over het gemeentelijk bomen- en groenbeleid, die gepland stond voor
dinsdagavond 30 november 2021, moest vanwege de lockdown worden uitgesteld tot voorjaar
2022.
e. Uitdeeldag Bomenhub op zaterdag 11 december 2021 bij in de Veldschuur in Bemmel. Deze
middag hebben we samen met de Stichting Lingewaard Natuurlijk georganiseerd.

Overige acties in 2021
Naast het organiseren van activiteiten hebben we in 2021 nog de volgende acties gedaan:
o
o
o

o

o

o
o

Het uitbrengen van 5 Nieuwsbrieven.
Maandelijkse overleggen van de kerngroep Boomrijk Lingewaard, over alle lopende zaken die de
stichting betreffen; totaal zijn er 7 (digitale) overleggen in 2021 geweest.
Jaarlijks overleg met de Stichting Lingewaard Natuurlijk op 21 juni 2021, waarin we onze
activiteiten afstemmen, zodat we in optimale samenwerking elkaars doelstellingen versterken.
Uit dit overleg is ook voortgekomen dat we intensief blijven samenwerken in het opzetten van
een Bomenhub.
Het bijwonen van het 1e Partneroverleg Waal-Noord op woensdag 6 oktober 2021, waarin
Staatsbosbeheer haar activiteiten in de Bemmelse Waarden, Gendtse Waard en Huissense
Waarden wil afstemmen met stakeholders IVN, SLN, SBL en de werkgroep Arnhem.
Als stichting hebben we in het najaar 2021 aanbevelingen opgesteld voor alle politieke partijen
in Lingewaard om aandacht te besteden aan bomen en groen in hun verkiezingsprogramma’s
2022 – 2026. Alle partijen onderschrijven het belang van groen in Lingewaard.
Structureel overleg met de afdeling Groen van de gemeente Lingewaard.
Beantwoorden van vragen van inwoners die via de e-mail binnenkwamen.
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Bomenhub
Meer Bomen Nu – een initiatief van MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda – mobiliseerde het
afgelopen jaar in korte tijd meer dan tweeduizend vrijwilligers om onder leiding van boswachter, ecoloog
en groenbeheer jonge zaailingen te oogsten, bundelen en sorteren. Hun doel is om ieder plantseizoen
honderdduizenden bomen te planten in Nederland.
Zij zien bomen planten als dé oplossing om
klimaatverandering tegen te gaan, de biodiversiteit te
herstellen en een handelingsperspectief te bieden
aan iedereen met klimaatzorgen. Samen met de
Stichting Lingewaard Natuurlijk doen wij ook mee
met deze actie. Tussen november en maart
gebruiken we de schooltuintjes bij de Veldschuur om
verzamelde jonge zaailingen tijdelijk te planten, en
deze op een aantal Uitdeeldagen aan inwoners van
Lingewaard gratis uit te delen. De Bomenhub - zoals
wij onze actie noemen – is een geweldig succes
geworden, mede door de geweldige inzet van Arianne Nas (SBL), Ewald Neijenhuis (SLN) en andere
vrijwilligers. Meer dan 8.000 zaailingen van inheemse bomen en struiken hebben een weg gevonden
naar tuinen in Lingewaard.

Bezwaarschriften tegen bomenkap
De volgende bezwaarschriften zijn ingediend in 2021:
a. SBL heeft zich in maart 2021 op verzoek van omwonenden sterk gemaakt voor het planten van
drie lindebomen in de Korte Loostraat in Huissen. Deze bomen zouden dan op de plaats moeten
komen van drie lindebomen, die drie jaar geleden (moedwillig) zijn beschadigd waardoor hun
conditie zo achteruit was gegaan dat ze gekapt moesten worden. De herplanting is toegezegd in
het voorjaar 2022.

Stobben van drie lindebomen in de Korte Loostraat in Huissen
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b. SBL heeft op 24 augustus 2021 een
bezwaarschrift ingediend tegen de voorgenomen
bomenkap op de bouwlocatie Hof van Ambe in
Bemmel. Als reden voor de kap van twee eiken
en elf elzen was opgegeven dat deze bomen in de
weg stonden bij de optionele bouw van
garageboxen. SBL kon aantonen dat de
garageboxen gewoon gebouwd konden worden
met handhaving van de bomen. Daarnaast was in
de anterieure overeenkomst met de
projectontwikkelaar afgesproken dat de bomen
behouden zouden blijven. Na de nodige
procedurele / juridische briefwisseling met ODRA
(vergunningverlenende instantie) en de Commissie van advies voor de bezwaarschriften, heeft
de projectontwikkelaar bevestigd dat hij alsnog afziet van kap van de bomen.

c. SBL heeft op 9 maart 2021 een bezwaarschrift ingediend tegen de kap van drie esdoorns langs
de Stadswal en het drastisch snoeien (kandelaberen) van drie platanen in de Korte Loostraat in
Huissen ten behoeve van de bouw van het appartementencomplex “Poort van Huessen”. Ook
hier was door de initiatiefnemer aangegeven dat hij “voornemens was” om op de bouwlocatie
de bestaande bomen te handhaven. Uiteindelijk zijn twee van de drie platanen alleen maar
gesnoeid (tot 15 resp. 25%) en zal voor de esdoorns later een aanvraagprocedure voor een
kapvergunning worden gepubliceerd. De gemeente heeft toegezegd op een andere locatie voor
compensatie met nieuwe bomen te zorgen.

Locatie “Poort van Huessen” met de bestaande bomen

6

d. SBL steunt de Stichting Wijkorganisatie ’t Zand Binnen – Buiten bij de inspraakprocedure voor de
herinrichting van de Gochsestraat in Huissen in haar streven de bestaande bomen zo veel
mogelijk te handhaven. De vaststelling van het definitief ontwerp vindt plaats in 2022.

Gochsestraat in Huissen
e.

Daarnaast hebben we bewoners gesteund voor het behoud van bomen in de wijk De Zilverkamp in
Huissen (Ulkenpad / Biezen / Bessenmaat), Klappenburg in Bemmel, Lidwinastraat in Bemmel, de nieuwe
wijk Driegaarden in Huissen en bezwaar gemaakt tegen de bomenkap door Staatsbosbeheer bij de
Defensiedijk in Bemmel.
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JAARREKENING 2021

Balans
Activa
Vaste activa

Beschrijving

Materiele vaste activa

NVT

01-01-2021

31-12-2021

232,01

150,09

232,01

150,09

232,01

150,09

232,01

150,09

Vlottende activa
Vorderingen

NVT

Liquide middelen

Bankrekening Rabobank

Totaal Activa

Passiva
Algemene reserve
Voorzieningen

NVT

Langlopende schulden

NVT

Kortlopende schulden

NVT

Totaal Passiva
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Staat van Baten en Lasten

Baten

Werkelijk 2020

Werkelijk 2021

Inkomsten uit donaties

350,00

110,00

Inkomsten uit schenkingen en legaten

0

0

Inkomsten uit subsidies

0

0

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling

350,00

110,00

Besteed aan doelstellingen

0

40,50

Kosten beheer en administratie

79,05

29,05

Bankkosten

38,94

122,37

Som van de lasten

117,99

191,92

Saldo baten & lasten

232,01

- 81,92

Lasten

Het saldo baten & lasten uit 2020 en 2021 wordt gereserveerd voor het organiseren van activiteiten in
2022 die passen binnen de doelstellingen van de stichting.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije
beschikking aan de stichting.
Reserves
Algemene reserve
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit
bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur, maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.

Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Algemeen
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.
Toelichting op de staat van baten en lasten
Vanwege de beperkingen door de Corona maatregelen zijn er in 2021 geen uitgaven geweest aan
activiteiten.
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats
voor gemaakte onkosten. Veelal worden deze onkosten niet gedeclareerd of geschonken als gift.
De stichting heeft geen werknemers in dienst.
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering
van 24 maart 2022.
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant ter controle van de jaarrekening; daarom ontbreekt
een controleverklaring van een onafhankelijk accountant.
Statutaire regeling inzake resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten en lasten
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is
opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de
resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is
opgenomen.
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Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.

Toelichting op de balans
Materiele vaste activa
De stichting heeft geen materiele vaste activa (zoals eigen kantoorruimte, kantoormeubilair, computers,
printers, telefoons e.d.).
Vorderingen
De stichting heeft geen kortlopende vorderingen op debiteuren.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gevormd door de som van contant geld (kas) en giraal tegoed (bankrekening
Rabobank).
Algemene reserve
De algemene reserve is het bedrag waarover de stichting vrij van verplichtingen kan beschikken per 31
december van het boekjaar.
Voorzieningen
De stichting heeft geen voorzieningen voor toekomstige uitgaven.
Langlopende schulden
De stichting heeft geen langlopende schulden (schulden met een looptijd langer dan een jaar) aan
kredietinstellingen of anderen.
Kortlopende schulden
De stichting is vrijgesteld van omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Er zijn geen nog te betalen
rente- en bankkosten, geen te betalen schadevergoeding of andere kortlopende schulden (schulden met
een looptijd korter dan een jaar).
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Inkomsten uit donaties
Donateur

Bedrag

M.P. Loonen eo G.J.L.M. Kegels

€ 10,00

H. Rauschenberg

€ 50,00

J.C.E.M. Nas

€ 25,00

J.C.T.M. van Kol

€ 5,00

P.J.A. Timmerman

€ 10,00

P.J.A. I. Sloot

€ 10,00

Totaal baten

€ 110,00

Besteed aan doelstellingen
Drukwerk donatiekaarten

€ 40,50

Kosten beheer en administratie
Licentie b.Hosted.nl BV

€ 29,04

Evidos BV (digitale handtekening)

€ 0,01

Bankkosten
Kosten ondernemersrekening

€ 122,37

Debetrente

€

Totaal lasten

€ 191,92

Saldo baten & lasten

€ - 81,92

Kassaldo 31-12-2021

€ 150,09

-
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