
Vlissingen: extra bomen planten met burgers 

Bomen zijn de oplossing voor vele problemen. Bomen nemen voor hun groei CO2 uit 
de lucht op en geven zuurstof af. Zij verhogen de luchtkwaliteit.  
Goed voor ons milieu. 
Als de gemeente Vlissingen een boom kapt, compenseert zij dit door een nieuw, jong 
boompje te planten. Zo blijft het aantal bomen al met al gelijk, maar in plaats van een 
grote boom staat er dan een kleintje. Dat is te weinig om onze klimaatdoelen te 
halen. 
Daarom hebben twaalf oud-raadsleden het initiatief genomen om, met hulp van 
inwoners, extra bomen te planten. Hiervoor is samen met de gemeente de werkgroep 
“Bomenplant met Burgerparticipatie” opgericht. 

De bedoeling is om ieder jaar enkele tientallen bomen in de openbare ruimte van heel 
de gemeente te planten. Voorstellen tot extra aanplant moeten afkomstig zijn van 
burgers en wijkverenigingen. Ook het planten zelf wordt gedaan door vrijwilligers. 
Het zou prachtig zijn om een boom in uw eigen woonomgeving te kunnen adopteren. 

Het afgelopen jaar zijn met sponsorgelden gerealiseerd: 
– twee startbomen bij de ingang van de wijk Rosenburg; 
– drie knotwilgen achter de geluidswal van de Sloeweg; 
– vier meerstammige elzen bij het bunkerterrein. 

De gemeente stelt als eis dat de te planten bomen in de openbare ruimte een 
stamomvang moeten hebben van tenminste 16 cm. De prijzen van deze bomen zijn 
hoog en variëren tussen 150 en 300 euro per boom. Door het beperkte budget heeft 
de werkgroep besloten kleinere en dus goedkopere boompjes aan te schaffen. Van de 
volkstuinvereniging “Levenslust”, tegenover de ingang van Intratuin, hebben we een 
gratis perceel grond in bruikleen gekregen. Daar hebben wij inmiddels 40 jonge 
boompjes geplant: appelbomen, elzen, platanen, walnoten en abelen. Er is nog ruimte 
voor meer boompjes. Iets voor komend najaar. Na voldoende groei krijgen ze een 
definitieve plaats op gemeentelijk terrein of bij particulieren (als de boom op 
particulier terrein wordt geplant, geldt overigens niet de eis van 16 cm stamomtrek). 
Deze bomen gaan dan gratis weg, want zij zijn door crowdfunding al betaald. 

Maar nu is de kas vrijwel leeg. 
Toch willen wij op de ingeslagen weg doorgaan. Met kleine stappen kunnen we op 
Walcheren voortgang boeken met nog meer bomen en schone lucht. 
 
Help mee en steun ons project. Dat kan op drie verschillende manieren: als sponsor, 
als vrijwilliger bij het planten en/of door het doen van voorstellen tot aanplant van 
bomen, bij voorkeur in de eigen omgeving. 

Speciaal voor dit unieke project stelt de Stichting Tuin van Zeeland hun rekening 
NL47INGB0009148408 beschikbaar, onder vermelding van “Bomenfonds Vlissingen”. 
Voor 25 euro of een veelvoud daarvan sponsort men een boom. 

Voor vragen, suggesties en het opgeven als vrijwilliger bel (0118) 465065 of mail naar 
tomaalfs@zeelandnet.nl. 

We zoeken nog naar een mede-kartrekker uit Souburg/Ritthem en een hoofdsponsor 
van een bedrijf of organisatie. 

Namens de werkgroep: Niek Peters, Ronald Beilo en Tom Aalfs. 


