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Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van de Bomenridders van Leeuwarden. Heeft u toch geen
interesse in deze nieuwsbrief? U kunt zich afmelden via de link onderaan deze nieuwsbrief.

Kerstgroet

De Bomenridders Leeuwarden wensen alle inwoners van de gemeente Leeuwarden
prettige kerstdagen en een goed, groen 2021!
Bij vele Leeuwarders zal een boom in huis staan. Het kerstfeest is niet compleet zonder kerstboom. De
sparrenboom is een groenblijvende boom en groenblijvend symboliseert overleving, overleving van de
natuur.
Het Kerstfeest vieren, is ook stil staan bij de gedachte: Laten we zuinig zijn op ons groen op onze bomen!
Dit is in deze tijd een mooie gedachte, een tijd waarin zoveel groen plaats moet maken voor stenen.
Milieudefensie geeft 5 tips voor een duurzame kerstboom:

1.
2.
3.
4.
5.

Adopteer een Kerstboom
Koop een tweedehands kunstboom
Maak je eigen kerstboom
Een kerstboom kopen en na kerst in je tuin planten
De kerstboom adventskalender

Het is niet duidelijk of een echte kerstboom of kunstkerstboom beter is voor het milieu. Duidelijk is wel dat
het opnieuw gebruiken van je boom de milieubelasting vermindert. Herplant een echte boom na de
feestdagen of gebruik een kunstkerstboom meerdere jaren.

In actie: protest aan de Sophialaan
Tot schrik van de Bomenridders troffen wij in oktober 2020 werkzaamheden aan op de hoek van
Willemskade en Sophialaan, waarbij een nieuwe parkeerplaats werd aangelegd. In de tuin van dit
bedrijfspand staan twee historische beuken. Voor het aanleggen zou de grond worden opgehoogd en
door de bestrating zou de boomspiegel behoorlijk verkleind worden. De boomspiegel is het stuk grond
rondom de stam van een boom dat van boven toegankelijk is voor lucht en water, in de ideale situatie
minstens zo groot als de kruin van de boom.
Deze twee rode beuken zijn geplant omstreeks 1874 in een tuin ontworpen door de beroemde ontwerper
Gerrit Vlaskamp (1874-1906). Één van deze twee rode beuken staat notabene zowel op de plaatselijke
lijst, als in het nationale register van beschermde monumentale bomen.
Dit in de wetenschap dat de werkzaamheden erg schadelijk zijn voor het wortelgestel van de
beuken. Deze zijn erg gevoelig voor veranderingen in en op de grond binnen de boomspiegel. De bomen
hebben al eerder te lijden gehad van een verbouwing van de witte villa's en de bouw van de
Achmeatoren, tegenover deze locatie. Ook de droogte van de afgelopen zomers deed de beuken geen
goed.
In de ochtend van 13 oktober heeft het bestuur van stichting Bomenridders Leeuwarden besloten dat de
situatie absoluut onacceptabel is en dat de werkzaamheden stilgelegd moeten worden. Voorzitter
Gonneke maakte melding en is op de fiets gestapt , waarna zij zichzelf onder één van de
bomen posteerde.
Na een aantal uren overleggen, pleiten en onderhandelen, werden de inmiddels aanwezige ambtenaren
van Handhaving gebeld door Nico Kelderhuis, hoofd afdeling groenzaken van de gemeente. Zij kregen de
melding dat de werkzaamheden wel degelijk schadelijk zouden zijn voor de boom en dat er voor
dergelijke werkzaamheden een vergunning nodig is, zo staat beschreven in de APV. De ambtenaren van
handhaving kregen opdracht ervoor te zorgen dat het werk werd stilgelegd.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Waar maken we ons druk over?
Bomen bij de spoorwegovergang Schrans
Er is kritiek op de verplaatsing van het beeld voor de Joodse tweeling Cohen in Leeuwarden aan de
Hollanderdijk. Het beeld stond onder de bomen met een bankje ernaast. Voor mensen die even rustig
naar het kunstwerk wilden kijken, was het een ideale plek. Door de reconstructie van de
spoorwegovergang moest het beeld worden verplaatst.
De Bomenridders Leeuwarden missen vooral ook de bomen (esdoorns), die er niet meer staan. Met
BAM is hierover in 2018 contact geweest en afgesproken werd, ook in overleg met de gemeente, om de
bomen in hun rustperiode (voorjaar of najaar) te verplaatsen. Vervolgens is er slecht gecommuniceerd en
uiteindelijk zijn drie bomen met geweld gerooid! Daarnaast zijn gelukkig drie andere esdoorns verplaatst
en staan ze bij het wijkgebouw van Nijlân. Maar wij zijn toch van mening dat de communicatie
teleurstellend is geweest en dat er wellicht meer bomen gespaard hadden kunnen worden!
Plannen nieuwe wijk (oude?) Cambuurstadion

Rondom het Cambuurstadion staan een niet te missen hoeveelheid bomen en groen in de Insulindestraat.
Tussen de achterkant van het stadion en de winkelrij van het Cambuurplein staat een rij lindes die op de
lijst "waardevol" thuishoort en de potentie heeft om uit te groeien naar een monumentale bomenrij.
Er zijn inmiddels drie scenario’s voor een nieuwe wijk gemaakt. In geen van de drie scenario's heeft men
aangegeven dat er bestaand groen ingepast zou kunnen worden.

Een Bomenridder bestudeert de plannen rond het Cambuurterrein
De Bomenridders Leeuwarden dringen sterk aan op een inventarisatie van het bestaande groen en
deze in te passen in de nieuwe plannen! Er ligt hier een kans om bestaand groen nu eens wél te
handhaven en hiermee de nieuwe buurt een prettig aanzien te geven, waarmee de nieuwbouw al direct
meer waard is en het nieuwe wijkje al wat fraai groen als omzoming heeft. Omdat het geheel nog in de
planstadium verkeert, hebben we er goede hoop op dat we nu nog waardevol groen kunnen redden.
Tekentafelplannen
Vaak zie je op de bouwplannen prachtige groene bolletjes en dat ziet er leuk uit! Maar eenmaal gebouwd
dan zie je maar weinig van dat groen in de wijk. Een bolletje duurt wel 20 jaar voordat het een echte boom
met een groene aanzien heeft. Pas op voor tekentafelterreur: “Groen verkocht, kaal opgeleverd”.
De Bomenridders Leeuwarden vragen daarom aandacht voor het bestaande groen en maak
daaromheen de plannen!

Fietstocht Bomenridders Leeuwarden
(verslag van Gonneke van Hoesen Korndorffer, voorzitter Bomenridder Leeuwarden)
De herfst was al bijna voorbij (november 2020), maar het kon nog net. dus hebben we met ons ploegje
een fietstochtje gemaakt langs enkele van de knelpunten die in onze vergaderingen de revue waren
gepasseerd. We startten bij de kastanjes op de Spanjaardslaan. Daar is bij een aantal bomen de
kastanje-bloederziekte bestreden met de door ons voorgestelde warmtetherapie. Een aantal van deze
bomen staat er nu nog, maar het is ons niet helemaal duidelijk geworden of die nu werkelijk genezen zijn,
of dat de ziekte is vertraagd.
Via het Rengerspark, waar wij met Jorn Copijn in 2018 onze Bruine Beuk hebben geplant ter ere van het
10-jarig bestaan van de Stichting Bomenridders Leeuwarden, fietsten we langs de grasperken van de
“Groene Kenniscampus''.

Bomenridders in het Rengerspark
Destijds gepresenteerd met plaatjes van boslanen om aan te geven hoe groen het zou worden, werd bij
de uitvoering eerst het bestaande groen verwijderd en het terrein werd in 2011 nagenoeg kaal opgeleverd
en is nog steeds niet groen. Wel konden we de oude wilgen langs de Oude Meer redden van de kap.
Daarna reden we door naar Bilgaard. We reden eerst langs de Dulf, waar we met succes tegen de
onnodige kap van een aantal essen hebben geageerd. Daarna bekeken we de bouwplannen voor het
perceel aan de Brandemeer, waar alweer een “groen” bouwproject van start gaat waar het bestaande
groen grotendeels voor moet wijken.
Zo belandden we bij de plek waar nu het Cambuurstadion nog staat. Aan het hek werden de drie 'groene'
ontwerpen voor de nieuw te bouwen wijk gepresenteerd, maar niet één die het bestaande groen erin heeft
opgenomen. Gelukkig is onze brief hierover binnengekomen bij de betrokkenen en lijkt het erop dat men
nu wèl een keer bestaand groen gaat inpassen.
Via de Wybrand de Geeststraat, waar de nieuwe bomen gelukkig een goede groeiplek hebben gekregen,
gingen we langs de bedroevend kale randen van de Blokhuispoort naar de spoorwegovergang van de
Schrans, waar de 5 bolesdoorns door onze tussenkomst nu toch echt verplant zouden gaan worden. Drie
bomen waren alvast geknot, om straks makkelijker te kunnen aanslaan.
Tenslotte fietsten we langs de Sophialaan waar onder de 2 monumentale beuken iets te gebeuren stond.
De week daarop konden we het werk daar laten stilleggen. Op onze volgende fietstocht gaan we langs
punten waar het wél goed gaat.

De Centenboom
Door Bomenridder Brigit Janssen
Achter Fogelsangh State in het Friese Dorp Veenklooster is een prachtig landgoed aangelegd. Voor
kinderen een spannend bos, met een huisje waar een heks in woont, een hutje van een opgesloten
prinses op een hoge heuvel, hertjes in een hertenkamp, vijvers vol trollen, bomen vol elfjes en veel
kabouters in boomholtes. Tenminste: in mijn kinderlijke fantasie:) voor mij het bos magisch er kwamen
daar sprookjes tot leven. Maar wat voor mij het allerbijzonderste was aan dat bos was de centenboom:
een grote rode beuk aan de rand van het hertenkamp waar geld aan groeide, echt!
Altijd als mijn vader vroeg waar we wilden gaan wandelen op zondag was dat de plek die mijn broer, zus
en ik om het hardst gilden. " Naar het centenbos papa!!" Want hoe bijzonder: rennen naar het
hertenkamp om dan bij de grote rode beuk te zoeken naar centen. Dat was nog een hele zoektocht, want
die hadden bijna dezelfde kleur als de koperen beukenblaadjes. Soms lag er zelfs een stuiver of een

dubbeltje tussen, dan kon ons geluk niet meer op. We waren er echt van overtuigd dat deze boom een
wonderboom was, een echte boom waar geld aan groeide.
Pas veel later, toen we groter werden, heeft onze vader het grote geheim met ons gedeeld. Hij zorgde
ervoor net even eerder dan ons bij de boom aan te komen, of ons zó af te leiden dat we nooit door
hebben gehad dat hij het was die de centen onder de boom strooide. Mijn vader is een flink aantal jaren
geleden helaas overleden. Maar zijn geweldige fantasie en de vreugde die hij ons bracht komen altijd
weer boven als ik een rode beuk zie. En vooral bij die ene bijzondere: De Centenboom!
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