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Bomenrijkdom



‘Bomen zijn niet meer aan te slepen’

Potpourri Bomenrijkdom
• Utrechts Landschap en bosbeheer

• Plannen van plantsoen

• Autochtoon of allochtoon, inheems of exoot

• Speciale bomen

• Crowdfunding
• Bomenrijkdom

• Dromerig groen aan de Vecht

• Trees for All



Onze belofte aan Utrecht



Utrechts Landschap algemeen

1927: 
Oudste Provinciale 

Landschap 

57

Bedrijfsvrienden

Stichting De 
Utrechtse Molens:

23 molens

Stichting Kasteel 
Loenersloot:

Kasteel Loenersloot

54

medewerkers

32000

Beschermers

Het Beschermen van natuur, erfgoed en landschap voor de 
eeuwigheid in de provincie Utrecht

60 (Natuur)terreinen  
5.759 ha

745

vrijwilligers



Overzichtskaart Utrechts Landschap



‘diversiteit in maatregelen’

Bos: ca. 3500 hectare, 63% van eigendom UL



‘Bosreservaat het ultieme einddoel?’

Doelen bosbeheer
• Verhogen biodiversiteit

• Sturen op menging en ‘inheems’ bos

• Verhogen spreiding leeftijden 

• Verhogen percentage dood hout

• Verhogen % bodem verbeterende soorten 

• Bos oud laten worden

• Onszelf het bos ‘uit’ blessen

• Nevendoel: cascadering reststroom hout



‘Natuurlijke verjonging hoef je niet te plannen’

Plannen van plantsoen
• Beheerplannen

• Zesjarige dunningscyclus

• Landgoederen

• In de praktijk

• Toekomst



‘SBB kan het niet alleen en dat hoeft ook helemaal niet!’

Autochtoon of allochtoon
• Autochtoon heeft de voorkeur

• Leverbaar?

• Wat hebben we zelf?

• Haast of geen haast, dat is de vraag!



‘De ruim tweejarige Serotina stek uit Amerongen komt op zijn definitieve plek.’

Speciale bomen
• Wat zijn speciale bomen?

Hoogste es van Nederland
Adam & Eva
Duizendjarige linde van Achterberg
Linde van De Uithof
Beroemde Biltse Heer

• Behoud genen speciale bomen



Crowdfunding = Woudfunding

Crowdfunding
• Boom doneren

• Bomenrijkdom

• Dromerig groen aan de Vecht

• Trees for All



‘Crowdfunding maakt mensen betrokken, toch?’



Kersenboomgaard 7 jaar later



Investeer mee in een boomrijke groene wereld



‘ Ik zou in de zichtlaan graag linden willen aanplanten.’



Zelf geen fondswerver in dienst? Geen probleem.
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Vragen?


