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‘We hopen dat met dit project het initiatief nog breder opgepakt wordt’

Eerste intergemeentelijke 
transfer van de 
Bomenmakelaar

Drie platanen verhuisden op 9 maart van Breda naar Steenbergen, zo’n veertig kilometer verderop. Het is de eerste ‘intergemeentelijke bomentransfer’ 

van de Bomenmakelaar, het initiatief van Roy Wouters, Arjan Zoontjens en Jasper Putter om een nieuwe plek te vinden voor volwassen bomen die op 

hun huidige plaats niet behouden kunnen blijven. 
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In september 2017 benaderde de gemeente 
Steenbergen Arjan Zoontjens met de vraag naar 
een mooie grote ‘levensboom’ voor een ontmoe-
tingsruimte in de nieuwe wijk Buiten de Veste. De 
vraag naar die boom kwam vanuit een burgeri-
nitiatief. De partners van school en opvang het 
Podium hadden de wens om een ontmoetingsplek 
te realiseren, vertelt Frederique Jansen, beleids-
medewerker bij de gemeente Steenbergen. ‘Door 
contact te zoeken met diverse instanties zoals 
de woningstichting en de gemeente, van wie 
zij ondersteuning kregen, zijn zij op een actieve 
manier aan de slag gegaan.’ 
De rol van de gemeente was destijds nog klein, in 
de vorm van ondersteuning met een cultuurcoach. 
‘De initiatiefnemers hebben een actief programma 
opgezet met onder meer workshops en fietsron-
des, om samen met de kinderen, omwonenden 
en partners van het Podium een idee te vormen 
van hoe men de ontmoetingsplek voor zich zag en 
welke elementen erin terug moesten komen.’ 

Er werd een inspiratieboek gemaakt dat werd aan-
geboden aan de gemeente. Die kwam samen met 
de initiatiefnemers met een locatie voor de ont-
moetingsplek. ‘Vandaaruit is de werkgroep door-
gegaan in samenwerking met WmG-architecten 
om te komen tot een inrichtingsschets. De locatie 
is op een nog braakliggend terrein; er moet nog 
gebouwd worden. Daarom kijken we nu wanneer 
wat uitgevoerd zou kunnen worden, en hoe en 
door wie.’

Levensboom
De keuze voor een grote boom was een bewuste. 
Jansen: ‘Het beeld dat je daarbij hebt, is een boom 
waaronder je kunt zitten en verblijven en die 
een bepaalde uitstraling heeft. Dan denk je niet 
aan een kleine maat boom die net is aangeplant. 
De burgers hebben niet direct gevraagd om 
een bestaande boom. In samenwerking met de 
Bomenmakelaar is het idee ontstaan om op zoek 
te gaan naar deze levensboom. Op die manier 
konden we een verhaal verbinden aan de boom, 
een boom die al een deel van zijn leven achter de 
rug heeft. Dit was nog maar een idee, toen de kans 
voorbijkwam om de platanen over te nemen.’
‘Een plataan is een boom die het hier goed doet, 
die een zeer mooie stam krijgt en een mooie kroon 
vormt. Een soort die past in het plaatje. Een exem-
plaar van een dergelijk formaat geeft al veel meer 
beeld dan bijvoorbeeld vijf kleine net aangeplante 
bomen.’

Niet één, maar drie 
Het moest dus een levensboom worden. ‘Een 

karakteristieke boom. En natuurlijk een die het hier 
goed zou doen.’ Maar verder werd geen invulling 
gegeven aan specifieke eisen. Het werden drie 
flinke platanen. Jansen: ‘Vanuit het plan waren 
we opzoek naar één boom. Maar de groene zone 
in de nieuwbouwwijk Buiten de Veste is groot en 
biedt ruimte voor meerdere bomen. Daarnaast was 
het een mooie kans om deze bomen een nieuwe 
plaats te geven. Ze staan nu op een tijdelijke 
locatie. De uiteindelijke locatie moet nog exact 
bepaald worden, maar dat zal zijn in de groenzone.’

Verplantingsonderzoek
De gemeente Breda benaderde de Bomenmakelaar 
met de vraag of zij een project wisten om deze 
behoudenswaardige bomen, die in Breda geen 
plekje konden krijgen, via de Bomenmakelaar 
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een tweede kans te geven. Al in 2011 deed de 
Nationale Bomenbank een verplantbaarheids-
onderzoek naar de Bredase platanen die nu een 
plekje hebben gekregen in Steenbergen. Ze bleken 
vrij van problemen en zonder al te veel moeite ver-
voerd te kunnen worden.
Ronald van Heijningen, senior projectmanager 
bij de gemeente Breda, vertelt daarover: ‘We zijn 
begonnen met een vitaliteits- en verplantbaar-
heidsonderzoek zonder een nieuwe locatie voor 
ogen te hebben. Na uitvoering daarvan bleek 
dat meerdere bomen vitaal genoeg waren, maar 
dat er voor een aantal bomen wel andere belem-
meringen waren, met name kabels en leidingen. 
Uiteindelijk bleken drie bomen vitaal genoeg en 
goed verplantbaar. Vanwege een strakke uitvoe-

ringsplanning – een subsidiedeadline – moesten 
de bomen begin maart weg. Binnen de eigen 
gemeentegrens waren er geen projecten waar de 
bomen qua locatie en planning naartoe konden. 
Voor ons was dat een reden om de bomen via de 
Bomenmakelaar aan te bieden.’

‘Dat de gemeente Steenbergen er uiteindelijk niet 
voor kiest om de bomen direct op hun definitieve 
plaats te zetten, maar eerst in een tijdelijk depot, 
om ze vervolgens nogmaals te verplanten, is voor 
ons wel een interessante gang van zaken’, aldus 
Van Heijningen. ‘Als blijkt dat dat qua kosten en 
vitaliteit van de boom in balans blijft, dan kunnen 
we dat zelf in de toekomst wellicht ook doen bin-
nen de eigen gemeentegrenzen. Voor nu zijn we 

allang blij dat de bomen een tweede leven krijgen, 
ook al is dat buiten de Bredase gemeentegrenzen. 
Het past ook wel in de toenemende regionale 
samenwerking tussen gemeenten.’

Eerste koppelactie gemeenten
Voor de Bomenmakelaar, die vorig jaar officieel 
van start ging, was het niet de eerste verplanting, 
maar wel een bijzondere. ‘Er is interesse vanuit 
meerder hoeken en eerder hebben we al particu-
liere verplantingen gedaan. Maar dit was de eerste 
transfer van gemeente naar gemeente’, vertelt 
Arjan Zoontjens. 

Jansen is tevreden over hoe alles tot nu toe heeft 
uitgepakt. ‘De samenwerking met de gemeente 
Breda en de Bomenmakelaar verliep prettig en 
ging heel snel, en de verplanting is goed gegaan. 
De bomen worden de komende jaren goed in de 
gaten gehouden en daarna volgt de verhuizing 
naar de vaste locatie.’ Van Heijningen geeft een ver-
gelijkbare reactie. ‘Ja, het is goed bevallen. Zowel 
vanuit de omgeving als door bestuur en politiek is 
er erg positief gereageerd op deze verplantactie. 
We zullen in het vervolg zeker vaker bomen gaan 
aanbieden via de Bomenmakelaar. En wie weet 
gaan we zelf zo ook bomen “adopteren”.’
Echt openbaar aangeboden werden deze bomen 
overigens nog niet. De verbinding werd gemaakt 
in het netwerk van de Bomenmakelaar. Maar de 
exemplaren zijn toch te prijken gezet in de ‘etalage’ 
op het online platform, als voorbeeld van wat er 
mogelijk is. ‘Ons doel is gemeenten zuiniger te 
laten omgaan met hun bomen. Zij zijn immers de 
grootste boomeigenaren. We hopen dat met dit 
project het initiatief nog breder opgepakt wordt en 
we nog meer bomen kunnen verplanten.’  

De drie heren achter de Bomenmakelaar
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