
Geachte heer Van den Born en heer Van Amerongen,

Op 7 oktober 2022 heeft u, op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van 
de gemeenteraad, schriftelijk vragen gesteld over het vergroenen van dorpscentra, 
waarbij gerefereerd wordt aan het project ‘Bosk’ te Leeuwarden.

Vraag 1: Is het college bekend met dit project in Leeuwarden?
Antwoord: Het college is op de hoogte van het project Bosk te Leeuwarden.

Vraag 2: Zo nee, is men bereid de afdeling BOR/Groenvoorziening contact op te laten 
nemen met Arcadia en de gemeente Leeuwarden om meer informatie hierover te 
verkrijgen?

Antwoord: Naar aanleiding van deze raadsvragen heeft er op 19 oktober een digitaal 
gesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van Stichting Arcadia en gemeente 
Leeuwarden. Zij hebben een toelichting gegeven over het ontstaan en de uitvoering van 
dit project.
In 2018 was Leeuwarden cultureel hoofdstad van Europa en het Bosk-project vloeit 
hieruit voort. In 2020 is dit project in combinatie met 60 verdiepende projecten 
opgestart met als thema: ‘Als bomen kunnen wandelen, kunnen wij veranderen’. 
Binnen deze 60 projecten werd met behulp van het wandelend bos aandacht besteed 
aan educatie, beleving en bewustwording rondom vergroening van het stedelijk 
gebied. Dit bos van 1000 bomen heeft in 100 dagen een route door de stad afgelegd, 
waarbij het bos regelmatig meerdere dagen op een plek heeft gestaan. Na de 100 
dagen zijn de bomen geplant op de (project)locaties in de stad, waarvoor ze bedoeld

 waren. Dit project is een samenwerking tussen de stichting Arcadia, gemeente, 
 bedrijven en vrijwilligers.
 Naast de vele vrijwillige uren zijn er ambtelijk veel uren besteed aan het 
 voorbereiden van de techniek, de benodigde procedures en vergunningen, het 
 verplaatsen van het bos zelf en het dagelijkse beheer en onderhoud van het bos. 
 Het project heeft uiteindelijk circa 2,5 miljoen euro gekost.

  We zijn door de gemeente Leeuwarden geattendeerd op de driedelige 
  documentaireserie, gemaakt door Fryslan Dok over dit project. De link naar deze serie 
  willen wij met u delen:
  https://www.npostart.nl/fryslan-dok/17-09- 2022/POW_05160243

  Vraag 3. Is het college het met ons eens dat dit mogelijkheden biedt om de centra te 
  vergroenen op een manier die een hoge mate van flexibiliteit in zich draagt?

  Antwoord: Het wandelende bos heeft een positieve bijdrage geleverd aan de 
  (tijdelijke) vergroening van het stadscentrum en tevens bewustwording rondom groen 
  en bomen in stedelijk gebied. Wij zijn het met u eens dat bomen in verrijdbare bakken 
  een hoge mate van flexibiliteit in zich draagt.
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  Echter, de bomen worden, doordat ze in bakken staan, beperkt in hun 
  groeimogelijkheden, waardoor hun meerwaarde voor biodiversiteit en het bestrijden 
  van hittestress minder is dan bij aanplant van bomen op een vaste plek. Daarnaast 
  vragen de bomen in verrijdbare bakken veel zorg, omdat deze bomen dagelijks 
  verzorgd moeten worden, evenals het verwijderen van het eventuele zwerfvuil in en 
  rondom de bakken.
  Hoewel deze flexibiliteit interessant is, geven wij de voorkeur aan het realiseren van 
  permanente vergroening, zoals geveltuintjes, gevelgroen en aanplant van bomen in 
  de dorpscentra.

Graag willen wij u attenderen op onder andere het Bomenplan Barneveld-Centrum, 
waarin het aanplanten van bomen wordt voorbereid in afwachting van het 
beschikbaar stellen van budget binnen de begroting voor 2023 (100.000 euro) in 
combinatie met een provinciale subsidie tevens (100.000 euro) voor het onder 
andere tegengaan  van hittestress.
Daarnaast zetten wij ons in voor het realiseren van de ‘Groene Slinger’ en het 
vergroenen van Voorthuizen-Centrum. Uiteraard kijken wij daarnaast naar de 
mogelijkheden voor vergroening in de andere kernen.
 
Vraag 4. Zo ja, is het college dan bereid een dergelijk project op te nemen in het 
bomenbeleidsplan en hiervoor eventueel benodigd budget op te nemen? 

Antwoord: Het college is nu niet voornemens om een dergelijk budget, in tijd en geld, 
te reserveren voor een vergelijkbaar project in de dorpscentra van de gemeente 
Barneveld binnen het nog te ontwikkelen bomenbeleidsplan. Dit soort omvangrijke 
plannen dienen integraal te worden afgewogen in samenhang met de andere 
beleidsopgaven. 
Het nog op te stellen bomenbeleidsplan gaat tenminste in op de gemeentelijke 
bomen in volle grond en de beheervraagstukken rond deze bomen. Zoals benoemd 
in de beantwoording van vraag 3 vragen bomen in verrijdbare bakken, flexibel groen, 
veel zorg en zijn minder duurzaam vanwege de kortere levensduur van de bomen in 
de bakken. Permanente vergroening heeft de voorkeur, aangezien dit groen meer

   bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeente. 
   De ontwikkeling van het bomenbeleidsplan moet nog van start gaan. Het is 
   daarom nu te vroeg om al toezeggingen te doen over een dergelijk project binnen dit
   op te stellen plan.  
   Het college is wel van mening dat daar waar kansen voor flexibel groen liggen, zowel  
   projecten vanuit de gemeente of door derden, deze serieus bekeken en afgewogen
   moeten worden binnen de beleidskaders, het budget en capaciteit. Overigens hoeft  
   dat niet alleen over bomen te gaan maar kan ook betrekking hebben op bijvoorbeeld 
   struiken.

   Met vriendelijke groet,

   burgemeester en wethouders,

  W. Wieringa J.J. Luteijn
  secretaris burgemeester


