Bomen voor Leersum e.o.
Beleidsplan van de Stichting Bomen voor Leersum en omgeving
KORTE SAMENVATTING
Het doel van de Stichting Bomen in Leersum en omgeving is een bijdrage te leveren aan een
toekomst gericht herstelplan van bomen in Leersum en omgeving ten gevolge van de schade die is
ontstaan door de valwind op 18 juni 2021. De stichting wil samen met inwoners, donateurs,
gemeente, Staatsbosbeheer, de vereniging Dorp en Natuur en anderen een plan maken dat een
aantal gezichtsbepalende bomen terugbrengt en zoveel mogelijk bomen plant. De stichting zal
daarvoor ook middelen verwerven.

ACHTERGROND LEERSUM EN BELANG VAN HET HERSTEL
Leersum en omgeving heeft een rijke geschiedenis en grote aantrekkingskracht op inwoners,
bezoekers en recreanten. De ijstijd van 150.000 jaar geleden heeft hier nog zijn sporen door de dalen
in de stuwwal. De omliggende bossen en lommerrijke lanen zijn meer dan 100 jaar oud en worden
jaarlijks door veel mensen bezocht te voet, te paard of op de fiets en moutainbike. Leersum ligt
midden in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Door de valwind op 18 juni 2021 is het beeld van het
dorp Leersum en omgeving enorm aangetast.
Duizenden bomen zijn verloren gegaan. Het
zwaartepunt van de windval lag op het hoogste deel
in dit gebied: de Rijksstraatweg en het deel van
Leersum ten noorden ervan en het Lombokbos.
Maar ook een deel van Maarsbergen, Zuylenstein en
Valkenheide, Kolland en tussenliggende bossen
hebben veel schade ondervonden. Het gebied heeft
voor decennia haar fraaie aantrekkingskracht
verloren. Foto’s en filmpjes geven maar een beperkt
beeld van de gevolgen. Alleen bij een bezoek aan het
gebied schrikt eenieder en dringt de ernst door.

Naast al het persoonlijke leed door beschadigde huizen en tuinen is er ook veel verdriet over de
aantasting van het dorp en de omliggende bossen.

OPRICHTING STICHTING
Een week na de valwind ontstonden op verschillende plekken in Leersum initiatieven om aan het
herstel te denken. Naast alle gemeenschapszin die zich uitte in hulp en steun bij het snoeien, zagen
en opruimen bleek ook al snel behoefte om vooruit te denken.
Een groep mensen uit Leersum is bijeen gekomen om een stichting op te richten om de oude luister
te herstellen en de krachten te bundelen. De stichting wil een ANBI status zodat het aantrekkelijk
wordt om te doneren. De stichting is immers voor meer dan 90% actief op het gebied van natuurlijk
erfgoed en versterkt ook de sociale cohesie en draagt bij aan de verwerking van dit natuurgeweld.
Op 16 juli 2021 is de Stichting Bomen voor Leersum en omgeving opgericht.

DOELSTELLING STICHTING
Het hoofddoel van de Stichting is een bijdrage leveren aan het herstel van de natuur in en buiten de
dorpen in het totale gebied Leersum, Maarsbergen en omgeving dat getroffen is door de valwind op
18 juni 2021 en daardoor het bieden van een perspectief voor de inwoners die hun aantrekkelijk
woon- en leefomgeving missen.

MIDDELEN OM DIT DOEL TE BEREIKEN
1.

2.

3.
4.

In overleg met gemeente, inwoners, Staatsbosbeheer, landgoedeigenaren, de vereniging
Dorp en Natuur en anderen om te komen tot een meerjarig herstelplan voor het herstel
van Leersum, Maarsbergen en tussenliggende bossen.
Samenwerken met scholen, bedrijven, middenstand en verenigingen en serviceclubs in
Leersum en Utrechtse Heuvelrug met acties voor een bijdrage voor het herstel van
Leersum en omgeving.
Het ontwikkelen van activiteiten, zoals bomen planten op en rond 10 november
(jaarlijkse Nationale Boomplantdag) in samenwerking met de basisscholen.
Het benaderen van fondsen en organiseren van crowdfunding.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten. De notaris heeft de kosten voor het
opstellen van de oprichtingsakte voor haar rekening genomen.

DE HOOFDACTIVITEIETN IN DE PERIODE 2021:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

Intensief contact met de gemeente en Staatsbosbeheer en anderen over het (meerjarig)
herstelplan
Intensief contact met inwoners over hun wensen met betrekking tot herplant van
bomen.
Expertise inwinnen inzake herplanten, samenstelling en onderhoud van nieuwe aanwas.
Het verwerven van fondsen om het herplant mogelijk te maken zoals: streekfonds,
bomenfonds, etc.
Het organiseren van crowdfunding om middelen te vergaren.
Het realiseren van een website waar alle acties zichtbaar zijn, de planontwikkeling
zichtbaar is en waar inwoners verhalen, wensen en foto’s van hun straat of dorp kunnen
plaatsen (verwerking).
Overleg met verenigingen, middenstand, ondernemers, serviceclubs over afstemming en
samenwerking met hun acties.
Het organiseren van een comité van aanbeveling van bekende Leersumers en/of andere
invloedrijke personen.
Begrip en erkenning van de schrik van veel inwoners. Niet alle inwoners zullen weer een
grote boom dicht bij hun huis willen.
Het organiseren van een avond met behulp van een van de serviceclubs waar een
weerman wordt uitgenodigd die uitleg geeft over de oorzaak van de valwind (hulp bij
verwerken).
Het benaderen van organisaties en landgoederen die bomen in natura willen schenken
Het betrekken van het onderwijs bij het planten op of rondom 10 november 2021
(nationale boomplantdag).

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is om haar doelstellingen te
bereiken. Na elk jaar wordt de balans, de staat van baten en lasten en een overzicht van de
activiteiten gepubliceerd op de website Bomen voor Leersum.
Bij liquidatie van de stichting zullen daarbij vrijkomende gelden worden aangewend voor een
stichting met een overeenkomstige doelstelling. Indien dit niet aan de orde is dan zullen de
vrijkomende gelden worden overgemaakt aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug ten behoeve van
het planten en onderhouden van de bomen in Leersum.

