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Beknopte samenvatting 

Dit is een absolute topjaar geweest voor de stichting. We hebben 

een paar grotere projecten kunnen realiseren in 2018 – “Eetbaar 

Park Honsbergen”, “Clemenshof”, fruitbomen op Eemhorst en de 

“Walnotensavanne” op Het Derde Erf. Meer dan honderd fruit- en 

notenbomen geplant! 

 

Project Walnotensavanne op Het Derde Erf 

We hebben 21 walnotenbomen met omheiningen geplant op 1 februari 2018. Een groot deel 

van de kosten voor dit project zijn gedekt door donateurs in een “crowdfunding”, die liep eind 

2017-2018. Dit was het grootste project van 2018. 

 

Het is ook  

 

Deel van artikel in AD Amersfoort – met foto van donateur Flip Hallema. 

 

 

  



 

Project Eetbaar Park Honsbergen 

We hebben geld gekregen van NLDoet om bessenstruiken te planten en een bijenweide in te 

zaaien.   

 

Een deel van de vrijwilligers op de plantdag NLDoet 10 maart 2018 

 

  

Project Buurtboomgaard Clemenshof 

Wij hebben een beurs aangevraagd en gekregen van “Groen aan de Buurt” van NMU en 

Provincie Utrecht, ontvangen eind 2017. Hiermee hebben we een buurtboomgaard kunnen 

aanplanten en goede informatieborden kunnen laten drukken. 

 

Boomplantdag in de Clemenshof – 17 februari 2018 

 

 

  



 

Project Fruitbomen voor de Dementerenden - Eemhorst 

We hebben helpen organiseren een fruitboomplantdag voor dementie-woon-centrum de 

Eemhorst op de Hooiweg in Soest. Wij hebben ook een aantal van de bomen gedoneerd. 

Deze plantactie heeft ook de lokale kranten gehaald.  

 

Vince laat zien hoe je een perenboom het beste kunt planten 

 

Project Pluktuin Veenweide 

We hebben ook de pluktuin bij kinderboerderij en duurzaamheidscentrum “De Veenweide” 

verrijkt met fruit-, noten- en groentebomen, o.a. bijzondere tamme kastanjebomen en 

pecannoten. Dit is een openbaar park waar alle basisscholen komen voor Natuur en 

Milieueducatie, en de pluktuin is een geliefde vaste punt op het programma.  

 

Communicatie en doelen 

In 2018 hebben we deelgenomen aan de “Soester Duurzaamheidsmarkt” op 29 september. 

We lieten zien hoe je gasloos kunt koken en trakteerden 75 voorbijgangers op 

“pompoensoep”. 

We hebben een lezing over duurzaamheid en bomen gegeven voor GroenLinks in Baarn op 26 

november. We hebben twee lessen verzorgd voor IVN Natuurgidsenopleiding op 9 januari en 

6 februari over duurzaamheid.  

We hebben ook het hele jaar door workshops gegeven in samenwerking met IVN Eemland op 

de Veenweide rondom duurzaam eten en wat we van bomen kunnen eten.  

We hebben zichtbaarheid voor fruit- en notenbomen in de kranten Gooi en Eemlander, AD 

Amersfoort en Soester Courant kunnen krijgen.  

We hebben ook 8 walnotenbomen gedoneerd aan projecten in Amersfoort, o.a. Eetbaar park 

Isselt van 033 Groen en park Elizabeth Groen. 

We hebben deelgenomen aan de Europese Agroforestryconferentie “EURAF2018” in Nijmegen. 

We hebben informatie over alle activiteiten, vooral de walnotensavanne, gedeeld op 

www.TreesForPeace.nl.   



 

Financiën 

Wij hebben veel projecten uitgevoerd en een aantal donaties ontvangen in 2018: 

 

Inkomsten 

Particuliere donaties 525 euro 

Chalmers Universiteit 1760 euro 

Totaal 2285 euro 

 

Uitgaven 

Inkoop materiaal en 

plantgoed 

4587 euro 

Opleiding/congres 250 euro 

Bankkosten 124 euro 

Omgevingsvergunning 352 euro 

Huur houtversnipperaar 94 euro 

Totaal 5409 euro 

 

Totale kas van de stichting per eind 2018: 1741 euro 

 

 

Openbare informatie (ANBI) 

Het jaarverslag en de financiële jaarstukken zijn vrij beschikbaar op www.TreesForPeace.nl. 

 

 

Conclusie 

We ronden 2018 af met een goed gevoel en veel geplante bomen! 
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