
Beammen foar Elkenien – spelregels voor de deelnemers  
 

Dit project maakt de aanplant van 92.000 bomen mogelijk in Fryslân op erven/ percelen. Om mee te 

kunnen doen aan het project zijn de volgende spelregels opgesteld.  

 

Locaties:  

• In Fryslân  

• Minimaal 500m2 beschikbaar voor beplanting  

• Minimale afname van 250 stuks (bomen en struiken) 

• Binnen en buiten de bebouwde kom  

• Deelnemer is eigenaar van de grond of heeft hier duurzaam gebruiksrecht over  

 

Soorten bomen:  

• De bomen die beschikbaar gesteld worden zijn streekeigen / inheems. Er wordt zoveel mogelijk 

autochtoon plantmateriaal gebruikt. Denk bij bomen bijvoorbeeld aan eik, els, linde en bij 

struikvormers aan vlier, sleedoorn, meidoorn of hondsroos.  

• Specificaties van de aan te planten bomen:  

             o Bosplantsoen: 60-100 cm hoog  

             o Laanbomen: 6-8 cm (diameter stam), op erven zijn variëteiten toegestaan  

             o Fruitbomen: 6-8 (diameter stam) en maximaal 10 stuks als boomgaard op erven  

             o Notenbomen: tot maximaal 10 st. per locatie. Het project draagt bij tot een bedrag van €     

50,00 incl. btw. De overige kosten voor de aanschaf van deze soorten komen voor rekening van de 

deelnemer.  

• Het gaat hier niet om de aanleg van volledige voedselbossen. Indien binnen een voorgenomen 

voedselbos streekeigen of inheemse soorten zijn gepland, kunnen deze wellicht wel meegenomen 

worden.  

 

Regelgeving:  

Belangrijk om rekening mee te houden is dat er mogelijk een vergunning aangevraagd moet worden 

bij de gemeente. Het kan zijn dat het bestemmingsplan ter plaatse het aanplanten van bomen niet 

toestaat. In dat geval is realisatie binnen dit project niet mogelijk.  

 

De procedure voor locaties die in het project betrokken worden is als volgt:  

• Een medewerker van Landschapsbeheer Friesland (LBF) komt langs om de mogelijkheden te 

bespreken.  

• Deze medewerker stelt een concept beplantingsplan op en legt dit voor aan de deelnemer.  

• Bij akkoord vraagt LBF eventuele vergunningen aan. • LBF stelt een overeenkomst met de 

deelnemer op.  

• Na akkoord wordt het plantmateriaal besteld.  

• De deelnemers ontvangt instructies over de aanleg en het beheer van de bomen.  

• Uitvoering door de deelnemer zelf (eventueel mogelijk via plantdagen, door FMF te organiseren)  

• Begeleiding van de uitvoering gebeurt door LBF  

• Bij de oplevering vindt controle plaats.  

 

Voorwaarden voor de deelnemer:  

De deelnemer spant zich in om het plantmateriaal op een juiste manier aan te planten volgens de 

instructies en draagt zorg voor een zo goed mogelijk beheer ervan. De deelnemer gaat akkoord met 



een instandhoudingsperiode van 10 jaar. Ook levert de deelnemer foto’s en beknopte tekst aan over 

de locatie voor en na de aanplant. Hij of zij doet dit ook na 1, 5 en 10 jaar zodat gemonitord kan 

worden hoe het gaat met aanplant. Hiervoor ontvangt de deelnemer een format vanuit de FMF. 


