
MOTIE 22

Agendapunt: Ontwerp-Programmabegroting 2023

Onderwerp: bomenroute gemeente Barneveld

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 9 november 2022

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

Kennisgenomen hebbend van:
- enthousiasme en bereidheid bij een groenbedrijf in onze gemeente om bij te dragen aan de 

organisatie van een zogenoemde ‘bomenroute’ door Barneveld of een van de andere kernen. 
Een bomenroute is een wandelroute langs verschillende bijzondere bomen, die zijn voorzien van een 
bordje of TreeTag met daarop specifieke informatie over de betreffende boom. Hiermee wordt 
inzichtelijk gemaakt wat de waarde van bomen is; dat bomen verkoeling bieden, regenwater 
vasthouden, zuurstof produceren en luchtvervuiling/CO2 afvangen.

Constaterende dat:
- er in 2023 een bomenbeleidsplan zal worden opgesteld, waarvoor in de begroting 2023 budget wordt 

opgenomen. Voor de uitvoering van dit bomenbeleidsplan volgt op een later moment een voorstel 
m.b.t. het benodigde budget; 

- een bomenroute eenvoudig gerealiseerd kan worden en dat het de gemeente niet veel hoeft te 
kosten (in tijd en geld) om dit project samen met partners op te zetten.

Van mening is dat:
- een bomenroute kan bijdragen aan de bewustwording onder inwoners van het nut en de werking van 

bomen in de openbare ruimte, maar ook in particuliere tuinen;
- een dergelijk aanbod vanuit de samenleving de kans biedt om op eenvoudige wijze het belang van 

bomen onder de aandacht te brengen en daarom ook zo mogelijk aangegrepen dient te worden. 

Verzoekt het college:
- in samenwerking met het betreffende groenbedrijf en/of een andere organisatie een (tijdelijke) 

bomenroute van een aantal kilometers door een van de kernen binnen de gemeente Barneveld te 
realiseren;

- dit bewustwordingsproject bij voorkeur te koppelen aan Nationale Boomfeestdag op 15 maart 2023;
- via de communicatiekanalen van de gemeente het project onder de aandacht te brengen;

en gaat over tot de orde van de dag.
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