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• Naam:   Stichting Behoud en Beheer Broekhuizerlaan
• Adres:   Bergweg 14, 3959 AB Overberg
• e-mail:   info@broekhuizerlaan.nl
• RSIN Nummer:  863009426
• KvK-nummer:  83850473
• Bestuurders:  Het bestuur bestaat uit drie personen, die onbezoldigd deze  

   functies vervullen: drs. mr. M.E. Minnesma MBA – Voorzitter;  
   dr. mr. A.E. Henstra – Secretaris; dr. J.M. Batteau – Penningmeester

I De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van 
  de instelling

De “Stichting Behoud en Beheer Broekhuizerlaan” is opgericht om de 200 jaar 
oude beuken langs de Broekhuizerlaan in Leersum te behouden. De Stichting gaat 
het beheer van het deel van de Broekhuizerlaan overnemen dat van particuliere 
eigenaren is. De bomen langs de weg, tussen de rotonde en het hek (daarachter 
Is het gebied van Staatsbosbeheer) heeft de stichting in erfpacht gekregen van 
de eigenaren, waarmee ze het onderhoud en beheer overneemt en alle daarbij 
horende verantwoordelijkheden. Daarmee wordt de geplande kap van alle bomen 
voorkomen.

Het doel van deze stichting is het beheren en zo veel als mogelijk behouden van 
de bomen, de laan en het ecosysteem langs de Broekhuizerlaan in Leersum. Het 
bewaken van de veiligheid van het verkeer en de passanten geldt als zeer belangrijke 
randvoorwaarde. Als bomen niet meer veilig kunnen blijven staan, dan gaan ze weg 
of worden ze zodanig onderhouden, dat de veiligheid niet in het geding is. Op open 
plekken komen nieuwe bomen in hetzelfde plantritme terug. De Stichting wil haar 
kennis en kunde ook ter beschikking stellen voor het behoud en beheer van andere 
oude bomen en lanen.

De Stichting wil haar doelen onder meer bereiken door:

a. een beheerplan op te stellen voor de Broekhuizerlaan dat voldoet aan het 
genoemde doel en deze laan conform dit plan te onderhouden;  

b. in goed overleg met lokale en regionale overheden en andere relevante 
partijen de Broekhuizerlaan als laan in stand te houden, voor zover en zo 
lang als mogelijk; 

c. via een website en andere media het algemeen publiek te informeren over 
de laan en het beheer van oude lanen en bomen.
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II Visie van de Stichting op het beheer van de laan

De Broekhuizerlaan is een prachtige laan met eeuwenoude bomen, voornamelijk 
beuken. Deze beuken verkeren in de “veteranenfase” en er is dan ook specialistische 
aandacht nodig om ze zo gezond mogelijk te houden. De ouderdom van de bomen 
brengt met zich mee dat de laan een hoge waarde heeft. De huidige laan heeft:

• een hoge cultuurhistorische waarde
• een hoge ecologische of natuurwaarde 
• een hoge belevingswaarde 
• een hoge milieuwaarde (bijdrage aan een gezond leefklimaat) 
• een hoge landschappelijke waarde

De samenkomst van al deze waarden in één laan, de Broekhuizerlaan, maakt het tot 
zo’n bijzonder waardevol geheel, uniek in Nederland.  

De kern van onze visie op het beheer is dat wij deze evenwichtige samenstelling van 
waarden willen behouden en in stand houden. Dit wordt bereikt door de bestaande 
bomen te behouden en stelselmatig te onderhouden en tegelijkertijd te werken aan 
het herstel van de laan, voortbouwend op wat er is. Waar mogelijk willen wij de waar-
den van de laan nog verder versterken. 

Cruciaal in deze visie is het zo lang mogelijk behouden van de bestaande oude, af-
stervende en zelfs dode bomen. De huidige hoge waarde van de Broekhuizerlaan is 
namelijk onlosmakelijk verbonden met de bomen zelf, en vooral met de ouderdom 
van de bomen. Hoe ouder de bomen zijn, hoe waardevoller ze zijn in alle opzichten 
(tot het kantelpunt is bereikt en ze echt vervangen moeten worden). De bomen zelf 
belichamen nu ruim twee eeuwen geschiedenis en verbinden ons rechtstreeks met 
de voormalige invloedrijke eigenaar van de buitenplaats Broekhuizen: Nellestyn, die 
déze bomen heeft laten planten. De fase waarin de bomen zich bevinden, is in eco-
logisch opzicht de meest waardevolle fase. Hoe ouder de bomen worden, hoe meer 
dieren en plantensoorten ze aantrekken. 

Als deze bomen in één keer worden gekapt zoals het aanvankelijke plan was, breek 
je alle cultuurhistorische, ecologische, belevings- en klimaatwaarde helemaal af. Het 
waardenstelsel dat er ruim twee eeuwen over heeft gedaan om zich tot dit hoge 
punt op te bouwen, is weer terug bij af. Je begint dan weer bij nul. Dat vinden wij 
letterlijk “eeuwig zonde”. En het is bovendien niet nodig, want het is mogelijk de 
laan te herstellen met behoud en stelselmatig onderhoud van de bestaande bomen. 
Het idee is dat de laan continu wordt onderhouden en hersteld, zodat er nooit meer 
sprake is van een rigoureuze afbraak. Het laanbeeld blijft overeind. Het herstel vindt 
plaats met inachtneming van het cultuurhistorische plantverband. 

De visie moet uiteraard concreet worden uitgewerkt door deskundigen in een be-
heerplan. Daartoe hebben we inmiddels opdracht gegeven. Op basis van dat plan 
gaan we onderhoud plegen en laten we jaarlijks de bomen inspecteren. Zodra dit 
plan klaar is, zullen we dat naar de Gemeente sturen.

Veiligheid
We begrijpen dat mensen vragen hebben over de veiligheid. De Stichting heeft alle 
bomen laten inspecteren. Voor de grote storm met valwinden waardoor in heel Leer-
sum ontzettend veel bomen sneuvelden, waren de bomen al geïnspecteerd en bleek 
ruim 80% in goede tot redelijke conditie te zijn vanuit veiligheidsoogpunt. Van de 
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bomen in minder goede conditie zijn er een aantal omgewaaid tijdens die beruchte 
storm. Maar eigenlijk heeft de laan het heel goed doorstaan. Wij hebben daarna al 
een eerste onderhoudsronde laten uitvoeren om de slechtste bomen of takken van 
bomen te laten verwijderen, opdat de bomen normaal gesproken tot windkracht 
8 geen gevaar vormen voor de omgeving. Daarboven kan overal in Nederland een 
gezonde boom altijd stormschade krijgen, dat is onvoorspelbaar en overmacht. Bij 
zulke zware stormen is wandelen of fietsen op de laan niet aan te bevelen en kijken 
we met de gemeente of er omstandigheden zijn waardoor de laan wellicht tijdelijk 
afgesloten zou moeten worden. Indien dat nodig is, dan wordt dat natuurlijk ook 
gedaan. Als wij de laan jaarlijks inspecteren (dat doen we meermaals) en onderhou-
den, op aanraden van specialisten die we daarvoor inhuren, dan is de laan veilig. We 
zullen ons beheerplan en onze aanpak met alle relevante instanties, waaronder de 
gemeente, bespreken en onderhouden goed en regelmatig contact.

III De wijze van verwerving van inkomsten

Voor het beheer en behoud van de eeuwenoude bomen is jaarlijks financiering no-
dig voor het onderhoud. De Stichting kan en zal hiervoor een beroep doen op lokale, 
regionale en landelijke subsidies en particuliere fondsen zoals: 

- Heuvelrug subsidieloket
- Streekfonds 
- Heuvelrugfonds
- sbnlnatuurfonds 
- Fonds voor bomen na valwind Leersum 
- Provincie subsidieloket 
- Groen aan de buurt (Provinciale subsidie)
- Subsidie instandhouding Rijksmonumenten 

Daarnaast zijn zullen we donaties en giften van mensen en organisaties die de bo-
men en de natuur een warm hart toedragen ontvangen. Duizenden mensen onder-
steunden onze actie om de bomen te behouden. We beginnen om hen te vragen bij 
te dragen. Via de website is het mogelijk een bedrag aan de stichting te doneren.  

IV Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

De gelden die we inzamelen kunnen worden gestort op de rekening van de stich-
ting. Het geld wordt hoofdzakelijk besteed aan het onderhouden en alle laanbomen, 
dus: grote snoeibeurten, het vellen en vervangen van de onveilige bomen en het op-
stellen van een beheerplan. De bedragen kunnen wisselen per jaar, een grote onder-
houdsbeurt van alle ruim 200 bomen kost zo’n 15.000,- euro. Voor het overige wordt 
het geld o.a. besteed aan communicatietools als een website en andere pr-materi-
aal, donateursdagen, andere wervingsacties en mogelijk een eigen kwekerijtje van 
zaailingen. We willen op termijn activiteiten ontplooien om mensen te informeren 
over oude bomen en manieren zoeken om burgers en bedrijven te betrekken bij het 
beheer en de zorg van de laan. Het gezamenlijk zorgdragen voor natuur en erfgoed 
is onderdeel van onze missie. Dat kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door het 
schoonhouden van de bermen, het aanleggen van takkenrils van snoeimateriaal, het 
uitzetten van wandelroutes en het organiseren van excursies om mensen in aanra-
king te brengen met de bijzondere ecologische, cultuurhistorische en landschappe-
lijke waarden van de laan.


