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Een eerste nieuwsbrief 
Het leek de Bomenridders van Leeuwarden een goed idee om de bomenliefhebbers in Leeuwarden op de hoogte te
houden over het lief en leed van bomen in de gemeente en de activiteiten van de ridders. Daarom wordt er vanaf heden
een aantal keer per jaar een nieuwsbrief verstuurd.    
 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van de Bomenridders van Leeuwarden. Heeft u toch geen interesse in deze
nieuwsbrief? U kunt zich afmelden via de link onderaan deze nieuwsbrief.

Uitreiking Groene Pluim 
Afgelopen zomer, op 1 juli, werd de Groene Pluim weer uitgereikt door de Bomenridders Leeuwarden. Deze
aanmoedigingsprijs voor mensen die zich inzetten voor bomen en ander groen in Leeuwarden is toegekend aan Nico
Kelderhuis. Dat is bijzonder, omdat in het verleden de bomenridders regelmatig recht tegenover de gemeente stonden
bij de diverse bezwaarprocedures. Kelderhuis is senior-beheerder groen en spelen bij de gemeente Leeuwarden. 
 
Nico Kelderhuis heeft volgens de bomenridders de pluim verdiend, omdat hij een frisse wind door de groenburelen op
het stadskantoor laat waaien. Hij probeert daadwerkelijk mensen bewuster te maken van de waarde van het groen in de
gemeente. Zowel bij collega's binnen de gemeentelijke organisatie als in uitingen naar wijkpanels en andere
burgerorganisaties. Daarnaast staat Nico open voor groene oplossingen en communiceert regelmatig over zijn werk. Hij
volgt innovaties en werkt samen met de universiteit Wageningen om de voordelen van groen maximaal te kunnen
benutten.  
 
Stadshout 
De Groene Pluim is ontworpen en gemaakt door Ithran de la Rie van Stadshout Leeuwarden. Het hout is afkomstig van
de plataan die vernield werd bij de aanleg van Pathé. Stadshout redt gekapte bomen van de versnipperaar en geeft ze
een tweede leven. 
 
Foto vlnr: Nico Kelderhuis en namens de stichting Bomenridders: Nico Kloppenborg, Brigit Janssen en Ithran de la Rie.
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Bomenridders Leeuwarden 
De Stichting Bomenridders Leeuwarden is opgericht op 7 maart 2007. Op dit moment zijn er 9 actieve leden
(vrijwilligers) waarvan drie het dagelijks bestuur vormen. Onder de leden bevinden zich bomenliefhebbers, maar ook
bomendeskundigen (hoveniers). Ongeveer 4x per jaar komen de leden bij elkaar, maar in de tussentijd is er veelvuldig
onderling contact over zaken die spelen in de gemeente. 
 
Leeuwarders weten de bomenridders te vinden wanneer ze het bijvoorbeeld niet eens zijn met een voorgenomen kap
van een boom in de omgeving. De bomenridders gaan dan samen met de melders kijken en onderzoeken op welke
manier ze kunnen bijstaan. Indien nodig kan er snel overleg plaatsvinden voor oplossingen om overbodige kap te
voorkomen. De Bomenridders hebben een goed contact met projectleiders en groenmedewerkers van de gemeente.

Even voorstellen: Bomenridders Leeuwarden 
Gonneke van Hoesen Korndorffer, voorzitter Bomenridders Leeuwarden

De Bomenridders Leeuwarden kenden een roerige start; dat was het moment dat ik mezelf probeerde vast te ketenen
aan een prachtige kastanje, die ten onrechte neergehaald zou worden. In ons 13-jarig bestaan hebben we behoorlijk wat
weten te bereiken. We begonnen onze carrière als stichting met het schrijven van bezwaarschriften tegen (in onze visie
ten onrechte) verleende kapvergunningen. Via een vergeefse strijd tegen het grotendeels afschaffen van deze
vergunningen hebben we uiteindelijk een status gekregen waarbij men niet meer om ons heen kan. We worden nu bij
grotere projecten in de gemeente van tevoren uitgenodigd om onze visie te geven evenals bij beleidswijzigingen.



 
(foto: aanhouding Gonneke)

Website: We zijn te vinden onder de naam www.Bomenridderslwd.nl. 
Per mail zijn we bereikbaar via info@bomenridderslwd.nl en bomenridders-leeuwarden@hotmail.com 
 
Oproep: We hebben nog geen 'ogen en oren' in de gebieden die aan de gemeente Leeuwarden zijn toegevoegd, zoals
Grou. Kent (of bent) u iemand die het leuk vindt om zich in te zetten voor behoud van groen in de eigen omgeving? We
komen graag met u in contact.

Waar zetten we ons voor in 
Het komende jaar willen we ons vooral inzetten om onnodige kap te voorkomen bij bouwprojecten. Bouwprojecten
worden nog altijd groen getekend maar kaal opgeleverd, terwijl er soms ter plekke al groen staat dat de moeite van het
inpassen waard is. Zo is er bijvoorbeeld het project van de woonwijk die op de plek van het oude Cambuur gaat komen
en een nieuwe uitbouw van BSO Oldenije, waar een door ons aangeplante kastanjeboom staat. Daarnaast hebben we
nog ideeën voor forse vergroening. 

Kort Nieuws

Negenhonderd essen gekapt in Leeuwarden,  stond in te lezen in de LC van 16 september. Hierover zijn we
door de gemeente geïnformeerd. Lokale wijkpanels, dorpsbelangen en omwonenden zijn of worden ook op de
hoogte gebracht. De essentakziekte is ontzettend vervelend. Gelukkig er komt een plan voor herplanten en dat
zullen we op de voet volgen.
Kastanjeboom Oldenije,  de Basisschool Oldenije (achter de westerkerk) krijgt een nieuwe uitbouw op de plek
waar een door De Bomenridders aangeplante kastanjeboom stond. Inmiddels is bekend dat de gemeente het
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nieuw betegelde stuk weer vrijmaakt en we gaan in overleg met de Oldenije, samen met de kinderen de
boomspiegel inplanten. Daarbij leren de kinderen ook over de bomen in de stad.

 

 
 

Bomenrij Dr. Oetker 10 jaar 
Op 26 mei was het precies 10 jaar geleden dat de 26 bomen, die Dr. Oetker doneerde aan Leeuwarden, werden geplant
aan de Harlingerstraatweg. De donatie was ter compensatie van de bomen die moesten wijken op het fabrieksterrein in
Leeuwarden. In die tijd was er nog geen herplantingsplicht. De gemeente kón deze wel opleggen, maar dat gebeurde
meestal niet. 
 
De toezegging voor de herplant was er al in 2007. Er ging drie jaar overheen voordat de locatie bepaald was. Dat gaat
tegenwoordig gelukkig aanzienlijk vlotter. Door het ingrijpen van bomenridder Gonneke van Hoesen Korndorffer zijn de
26 lindebomen in 2010 er gekomen. Een gegeven waar zij nog steeds erg trots op is. Het was daarmee tevens het
eerste wapenfeit van Stichting Bomenridders Leeuwarden. 
 
Ter gelegenheid van dit heuglijke feit hebben we precies tien jaar later aan het begin én einde van de bomenrij een
gedenkplaatje geplaatst.
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Ons contactadres is: 
Stichting Bomenridders Leeuwarden 

Stienserstraat 16 
8917 CE 

Leeuwarden 
 

Contactgegevens:  
@: bomenridders-leeuwarden@hotmail.com 

#: 06-20391970 
 

Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? U kunt hier uitschrijven van deze lijst. 
Meer nieuws over de Bomenridders ontvangen? Aanmelden kan hier.
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