Bomen voor Leersum e.o.
Jaarverslag 2021
18 juni 2021 werd Leersum getroffen door een valwind. In slechts enkele minuten sneuvelden er
honderden bomen in de openbare groene ruimte, zeker evenveel bomen in de tuinen en gingen er
hectares aan bos verloren. Dakpannen vlogen van de daken, sommige bomen namen in hun val
woningen en auto’s mee. Diverse huizen werden onbewoonbaar verklaard. Al snel overheerste het
geluid van kettingzagen het dorp en het zou nog vele maanden duren voordat bij de meeste huizen
geen oranje of blauw zijl meer zichtbaar was.

Al snel kwamen enkele mensen bij elkaar die wat wilden doen. Er werd gekozen voor iets tastbaars,
iets praktisch en iets waar het hele dorp en de omgeving wat aan heeft. Op 16 juli 2021 werd om
deze reden de “Stichting Bomen voor Leersum en omstreken” opgericht.
“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.”

Sponsoracties en donaties.
Na de oprichting zijn er diverse sponsoracties georganiseerd, deze hebben in totaal €5.683,84
opgeleverd.





Stichting Green Race heeft de opbrengst van twee van haar evenementen gedoneerd.
Samen met Goal41 en diverse voetbal- en hockeyverenigingen zijn de goals van 1 weekend
gesponsord.
De opbrengst van de kerstbomenverkoop van Staats Bosbeheer is gedoneerd.
Kringloopcentrum GoedZo heeft een deel van de opbrengst gedoneerd.

Ook hebben veel organisaties en particulieren een donatie gedaan. In totaal was dat €16.618,00.

Emotionele verwerking.
In november hebben we in De Binder een informatieavond georganiseerd met Reinier van den Berg.
Deze was druk bezocht. Op deze avond werd onder andere uitgelegd hoe een valwind ontstaat. Voor
veel bezoekers maakte dit begrijpelijker wat er precies gebeurd is op 18 juni 2021.

Van een plaatselijke correspondent van Nieuwsblad De Kaap is het idee gekomen om een boek te
schrijven met daarin de verhalen van Leersumers hoe zij de valwind en de gevolgen ervaren hebben.
Dit idee is door de stichting omarmt en er is door de stichting naar fondsen gezocht.

Overleg met gemeente en derden.
Eén van de doel van de Stichting Bomen in Leersum e.o. is ook om met de gemeente en anderen mee
te praten over het herstel van het getroffen gebied. Al snel is hierover contact gezocht met de
gemeente. Er is door de gemeente een projectgroep opgestart die in 2021 de voorbereidingen heeft
gemaakt om te komen tot een herstelplan.
Bij de activiteiten die door de gemeente georganiseerd zijn om in contact te komen met Leersumers,
zoals de informatiemarkt bij de Johanneskerk was de stichting ook aanwezig.

Hoewel de stichting binnen de bebouwde kom als volwaardige partner gezien wordt is dit helaas nog
niet gelukt voor het buitengebied, de landgoederen en de bossen. Er is overleg geweest met het
Nationaal Park, maar dit heeft nog niets concreets opgeleverd.

Nieuwe bomen planten.
In november liepen er twee acties voor particulieren. De Leersumse onderneming Zwarthout ShouSugi-Ban heeft verschillende jonge boompjes van een paar jaar oud ter beschikking gesteld aan de
Leersumers die deze wilden hebben. Mensen konden hierop inschrijven en er zijn 120 jonge
boompjes uitgedeeld.
Ook konden Leersumers voor een gereduceerd tarief kiezen uit verschillende bomen van ongeveer 4
meter hoog. Er zijn in totaal 120 bomen verkocht.
Bij beide acties is er gekozen om alleen inlandse bomen aan te bieden, met oog op
klimaatbestendigheid en biodiversiteit.

De stichting heeft een enquête uitgezet met de vraag welke markante bomen vooral gemist worden
door de Leersumse bevolking. Hieruit kwam naar voren dat de twee koningsbomen en de rode beuk
bij de Keiheuvel als solitaire bomen gemist werden. In overleg met de gemeente, de basisscholen
Valkenheide zijn er 10 plekken uitgekozen waar de stichting begin 2022 meer volgroeide bomen zal
gaan planten.

