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2020 Terugblik op een bijzondere jaar

Het was een mooi jaar voor Trees for Peace, ondanks de vele restricties. We hebben de boomgaard 

Soestdijk beheerd met bijna 1000 bezoekers op de open dagen. We hebben gezaaid, gestekt, geënt, 

geplant, gesnoeid, en wanneer mogelijk met nieuwe mensen gesproken over het belang van meer 

bomen, voedselbossen en duurzame voedselproductie. Tegelijkertijd hebben we onze kennis van 

bomen en de grond waarin ze groeien weer een stukje uitgebreid. 

Meer dan 100 bomen en struiken aangeplant

 In de boomgaard van Paleis Soestdijk (in ons beheer sinds maart 2019) hebben we een 

tiental nieuwe bomen geplant en meer dan 200 kastanjezaailingen opgekweekt.

 In de Clemenshof (daar zijn we actief sinds 2018): 2 nieuwe pawpawbomen en veel nieuwe 

bessen. 

 Op biologisch boerderij Het Derde Erf hebben we hoogstam en laagstam-appelbomen 

aangeplant.

 Een nieuwe buurtboomgaard helpen aanleggen op de hoek van Talmalaan en Jac. Van 

Looylaan in Soest. Bladaarde aangebracht, bestaande appelbomen gesnoeid en 7 nieuwe 

bomen en 10 bessenstruiken aangeplant.

 Schoolplein voor basisschool “De Buut” vergroend en vereetbariseerd. Samen met de 

kinderen hebben we tegels uitgehaald en 15 bessenstruiken geplant. We hebben ook 40 

kinderen een workshop “Bessen stekken” gegeven.

 Bij een reeks particulieren in Soest hebben we appel- en perenbomen kunnen planten.

 We hebben ook geleerd om zelf walnoten- en kastanjebomen te enten, met een warmtebak.

We zijn begonnen om een open-source verwarmingssysteem te ontwikkelen… Meer 

hierover in 2021!

 

    

“Uienboom” (Toona sinensis) in de

Boomgaard Soestdijk



Mensen betrekken bij groene groei

Wij hebben een paar workshops en activiteiten georganiseerd – o.a. een bezoek bij akkerbouwer 

Arjan Janknecht en boer Jacob Bleeker in Maartensdijk, op Boerderij Eyckenstein. 

De boomgaard Soestdijk trok veel bezoekers op de appel-en-peren-plukdagen in september en 

oktober!

 

Buurtboomgaard Clemenshof geeft steeds meer oogst. Hier pruim ‘Victoria’.

Volgende stappen

Wij trekken ons terug als stichting uit Boomgaard Soestdijk, waarvan het beheer wordt 

overgenomen door IVN Eemland. De samenwerking met de eigenaren verliep stroever dan gehoopt 

en we zijn tot de conclusie gekomen dat we andere ideeën hebben over bomen en de natuur. 

Wij willen bijdragen aan een toekomst waarin de mens onderdeel is van de natuur. Grotere 

betrokkenheid maakt het immers eenvoudiger om de veranderingen en beperkingen die de natuur 

ons in groeiende mate oplegt te accepteren, en onderdeel te worden van de oplossing in plaats van 

het probleem. Inclusief, met Popperiaanse voetnoot.

We merkten dit jaar wederom dat mensen zich graag bij ons aansluiten en hebben nog steeds veel 

plezier in de wereld van bomen. We zien een beweging op gang komen die veel meer aandacht voor 

voedselbossen en agroforestry heeft dan toen we in 2015 begonnen. Ook wat dat betreft kijken we 

uit naar 2021. Alles lijkt erop dat het een mooi jaar wordt! 



Financiën 2020

Inkomsten

Particuliere donaties 902
Kern met PIT KNHM 1000
Chalmers Universiteit 300

Totaal 2202 euro

Uitgaven

Inkoop materiaal en 
plantgoed

2660

Adminkosten 169
Bankkosten 165
Totaal 2994 euro

Totale kas van de stichting per eind 2020: 229 euro

Openbare informatie (ANBI)

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




