
1 Miljoen
Bomenplan
Op 13 maart 2019 is het Nationale Boomfeestdag. Bomen leveren een 
waardevolle, onmisbare bijdrage aan onze leefomgeving. Ze verschonen 
onze lucht met zuurstof, bieden schaduw op een warme dag en sieren 
stad en landschap. Wetenschappelijk onderzoek wijst erop dat mensen 
gelukkiger worden van een groene leefomgeving.1 

Een gemiddelde boom kan in een jaar tijd 
ongeveer 20 kg CO2-uitstoot opnemen. Bomen 
nemen de CO2 op uit de lucht en zetten dit om 
in zuurstof. Daarnaast kunnen bomen worden 
ingezet om fijnstof van bijvoorbeeld autowegen, 
industrie of veehouderijen te weren uit onze 
woonomgeving (zogenaamde fijnstofafvangers).2 

Op de hele wereld staan naar schatting 3000 
miljard bomen. Dat zijn ongeveer 400 bomen 
per mens op aarde. Sinds de opkomst van de 
menselijke beschaving is naar grove schatting 
van onderzoekers 46% van alle bomen op 
aarde verdwenen. Ieder jaar verdwijnen er 10 
miljard bomen. Dat komt vooral door menselijke 
activiteiten en vormt een bedreiging voor de 
natuur en onze eigen gezondheid.3 

Het provinciebestuur heeft een belangrijke taak 
in het beheer en de aanleg van natuurgebieden 
en de bescherming van plant- en diersoorten. 
Ook ondersteunt de Provincie verschillende 
maatschappelijke organisaties die zich inzetten 
voor het beheer van onze natuur. In de 
afgelopen coalitieperiode (2015-2019) heeft 
het provinciebestuur verschillende initiatieven 
ondernomen en ondersteund om het leefgebied 
van planten en dieren kwalitatief te verbeteren. 
Natuurgebieden zijn uitgebreid en met elkaar 
verbonden. Ook agrarische ondernemers hebben 
zich ingezet om het landschap rondom hun 
akkers aantrekkelijk te maken voor diersoorten 
zoals boerenlandvogels en bijen. Tegelijkertijd 

heeft het provinciebestuur geïnvesteerd in 
de toegankelijkheid van onze natuur voor 
natuurliefhebbers en recreanten. Zo kunnen alle 
Limburgers genieten van de mooie en unieke 
natuur die onze provincie te bieden heeft.

Enkele bijzondere bomen 
in Limburg:

 De dikste boom die in Limburg gemeten   
 is, is de Mammoetboom bij het voormalig   
 Ignatiusklooster in Broekhem, gemeente   
 Valkenburg aan de Geul. De boom had   
 in 2013 een omtrekt van 7,30 meter.

 De hoogste boom die in Limburg gemeten   
 is, is de Grauwe Abeel in het Savelsbos bij   
 Sint Geertruid, gemeente Eijsden-Margraten.  
 De boom had in 2013 een hoogte van 
 41,20 meter.

 De oudste boom die in Limburg gemeten   
 is, is de Atlasceder bij Kasteel Amstenrade,   
 gemeente Beekdaelen. De boom is naar   
 schatting aangeplant in 1845 en is daarmee   
 ongeveer 174 jaar oud. 4
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Het CDA Limburg wil ook in de toekomst blijven 
investeren in natuur. In ons verkiezingsprogramma 
zijn onder meer de volgende speerpunten 
opgenomen:

 Bescherming en beheer van ons unieke   
 Limburgse landschap en de flora en fauna.
 Het realiseren van een sterk Natuurnetwerk   
 door de 50.000 hectare natuurgebieden in   
 Limburg kwalitatief op te waarderen.
 Natuur-inclusieve landbouw stimuleren, waarbij  
 voedselproductie en natuurontwikkeling hand  
 in hand gaan.
 Het verbeteren van de omgevingskwaliteit   
 rondom intensieve veehouderijen.
 Geen nieuwe woningbouw in de natuur.

Daarnaast wil het CDA Limburg zich specifiek 
inzetten voor het planten van meer bomen. In 
Nederland zijn er ongeveer 300 miljoen bomen, 
oftewel bijna 20 per inwoner. Als je dit totaalcijfer 
verdeelt over 12 provincies zijn er 25 miljoen 
bomen in Limburg. Het CDA Limburg wil in de 
komende twee coalitieperiodes (2019-2023 en 
2023-2027) 1,1 miljoen bomen planten. Dat is 
1 boom per Limburger en dat zorgt voor een 
stijging van het aantal bomen met bijna 5%. Op 
iedere hectare bos staan gemiddeld tussen de 
4000 en 5000 bomen. Voor 1,1 miljoen bomen 
is dus omgekeerd 250 hectare bosgebied (op 
215.000 hectare land totaal in Limburg) nodig.

Wat het CDA betreft wordt de ambitie om 1,1 
miljoen bomen te planten opgenomen in het 
nieuwe coalitieakkoord en het natuurbeleid 
van de Provincie Limburg. Natuurlijk kunnen 
we dat niet alleen. Gelukkig zijn er in Limburg 
vele vrijwilligers en maatschappelijke 
organisaties, zoals Instandhouding Kleine 
Landschapselementen (IKL Limburg), Stichting 

het Limburgs Landschap, Natuurlijk Limburg, 
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, 
die zich inzetten voor de natuur. Ook 
boeren en hun organisaties kunnen een 
bijdrage leveren. Daarnaast zullen we via de 
samenwerkingsovereenkomsten met het 
Waterschap, woningcorporaties, IBA Parkstad en 
in het kader van stedelijke ontwikkeling aandacht 
en inzet vragen voor het belang van groen en 
bomen, niet alleen op het platteland, maar ook 
in de dorpen en steden. Voor al deze inzet wil het 
CDA Limburg in totaal €5 miljoen aan middelen 
reserveren in de komende twee coalitieperiodes.

Op de Nationale Boomfeestdag op 13 
maart 2019 zal in iedere Limburgse 
gemeente (totaal 31 gemeenten) een 
van onze verkiezingskandidaten een 
boom planten als symbolische start 
van ons 1 miljoen Bomenplan. Vanaf 
dan zal het CDA Limburg zich inzetten 
om 1,1 miljoen bomen te planten. 
Zo dragen we bij aan een gezonde en 
gelukkige leefomgeving, voor u!

1  www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Effect-van-natuur-op-gezondheid.htm 

2  pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es404363m 

3  www.volkskrant.nl/wetenschap/aarde-telt-mogelijk-acht-keer-meer-   

   bomen-dan-gedacht~bbeb3738/ 

4  www.monumentaltrees.com/nl/records/nld/limburg/ 
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