
Bomen voor Leersum e.o. 
 

Jaarverslag 2022 
18 juni 2021 werd Leersum getroffen door een valwind. In slechts enkele minuten sneuvelden er 
bijna duizend 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 zeil 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. 
Ook in 2022 zijn er diverse 
sponsoracties georganiseerd, deze 
hebben in totaal €6.268,= opgeleverd. 

• We hebben een deel van de 
opbrengst van de historische 
plaatjesactie gekregen. 
• Plus Leersum heeft een gift gedaan. 
 

Ook hebben veel organisaties en 
particulieren een donatie gedaan. In 
totaal was dat €7.200,=. 

 

 
 

  



Emotionele verwerking. 
Edith Hazelzet, voormalig plaatselijke verslaggever van Nieuwsblad De Kaap, is een boek aan het 
schrijven met daarin de verhalen van Leersumers hoe zij de valwind en de gevolgen ervaren hebben. 
Het idee voor dit boek is door de stichting omarmd en er is door de stichting naar fondsen gezocht. 
 
Op initiatief van Edith Hazelzet, die voor haar boek over de valwind vele gedupeerden ontmoette, 
organiseerde sociaal makelaar Marieke Nap van het Sociaal Dorpsteam in december 2022 een 
training TRE, Tension &Trauma Release Excersises. De eerste serie van drie lessen werd gesponsord 
door Stichting Bomen voor Leersum, dat behalve het planten van bomen als nevendoel de 
verwerking van het natuurgeweld heeft. De TRE-trainingen werden gegeven door gecertificeerd 
trainer Roelien Heldt van de praktijk voor stresscounseling ‘Vitaal door’ uit Doorn. 
 
Op 18 juni 2022, een jaar na de valwind, heeft de stichting een herinneringsbord onthuld naast het 
Lombokbos. 

 

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. Wij hebben samen met het Dorpsnetwerk en Leersum 
Natuurlijk meegedraaid in de klankbordgroep. Dit heeft geresulteerd in een herstelplan met veel 
draagvlak. Eind 2022 is gestart met het planten van bijna 50O bomen in Leersum Noord 

Bij de activiteiten die door de gemeente georganiseerd zijn om in contact te komen met 
Leersummers, zoals de informatiemarkt bij de Johanneskerk, en de avonden rondom het herstelplan 
in de Hoeksteen en De Binder was de stichting aanwezig. 

Hoewel de stichting binnen de bebouwde kom als volwaardige partner gezien wordt is dit helaas niet 
gelukt voor het buitengebied, de landgoederen en de bossen. Er is overleg geweest met het 
Nationaal Park, maar dit heeft niets concreets opgeleverd. 
 
Er was veel overleg met het Dorpsnetwerk, onder andere over de activiteiten rondom de 
herinneringsdag op 18 juni, 1 jaar later. 

In oktober  hebben wij de leden van de Provinciale Staten en gedeputeerde uitgenodigd om naar de 
Rijksstraatweg te komen kijken. Zij kwamen met een grote groep.  De Rijksstraatweg staat pas in 
2029 in de planning om te herstellen. Na een rondleiding en wandeling in Leersum is benadrukt hoe 
belangrijk de Rijksstraatweg - als as door Leersum-  is voor de inwoners. Ondanks dit bezoek zijn er 
nog geen concrete toezeggingen om eerder bijvoorbeeld de fietspaden, parkeerplaatsen en bermen 
opnieuw in te richten en weer bomen te planten. Wij blijven de druk opvoeren. Wij hebben gezorgd 
dat het in een van de verkiezingsprogamma’s een onderwerp is.  

 

  



Nieuwe bomen planten. 
In november liepen er net als in 2021 twee acties voor particulieren. Leersumers konden 
verschillende jonge boompjes van een paar jaar oud tegen gereduceerd tarief kopen. Ook konden 
Leersumers voor een gereduceerd tarief kiezen uit verschillende bomen van ongeveer 4 meter hoog.  
Er zijn in totaal ruim 100 bomen verkocht. 

Bij beide acties is er gekozen om alleen inlandse bomen aan te bieden, met oog op 
klimaatbestendigheid en biodiversiteit. 

De stichting heeft in 2021 een enquête uitgezet met de vraag welke markante bomen vooral gemist 
worden door de Leersumse bevolking. Hieruit kwam naar voren dat vooral 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 heeft geplant. 

De twee Koningsbomen zijn ook in deze eerste 
ronde geplant. Het plaatsen van de 
Wilhelminaboom voor het oude gemeentehuis werd 
- ondanks Corona - feestelijk geplant door 
Wilhelmina zelf. Zij was uit het hiernamaals 
teruggekomen omdat zij in 1946 bij Amerongen de 
verkeerder afslag had genomen, terwijl in Leersum 
de mensen met vlaggetjes klaarstonden. Zij is daar 
toen nooit aangekomen, dat zat haar nog steeds 
niet lekker.  Met haar bontjas, een vos om haar nek, 
handtasje voor haar buik en met de veldwachter 
aan haar zijde, deed zij een tijdscapsule in het 
plantgat. Zo weten over 100 jaar de mensen nog wie 
deze boom geplant heeft.  

Van het Streekfonds hebben wij de toezegging van 
een grote donatie  (50.000 euro) voor een bijzonder 
project. Wij zijn in overleg met hen en de gemeente 
om te zien of wij de Hoflaan ook weer lommerrijk 
kunnen maken. Dit zal pas volgend plantseizoen 
plaatsvinden. Momenteel wordt ook onderzocht of 
de weg aangepast kan worden. Overleg met de 
aanwonenden, over de soort bomen en de lokaties 
moet nog plaatsvinden. Wel is er al door de 
Stichting Bomen voor Leersum een overeenkomst 
gesloten met de projectontwikkelaar van het 
bouwplan tegenover de Remise. Overeengekomen 

is dat daar zowel aan de kant van de Hoflaan als aan de kant van de Rijksstraatweg meerdere bomen 
worden geplant. De kosten worden gedeeld tussen de Stichting en de projectontwikkelaar.  

 


