
Wilt u helpen?

Stichting Wereldboom is een jonge stichting die 
tot nu toe heeft gedraaid op de onbezoldigde inzet 
van deskundigen op velerlei gebied. Om ons werk 
te kunnen blijven doen en uitbreiden is �inanciële 
steun van cruciaal belang, evenals het hebben van 
daadkrachtige ambassadeurs en enthousiaste 
sympathisanten.

Waar kunt u ons vinden?
Wilt u meer weten en contact met ons opnemen? 
Kijk dan op : www.wereldboom.com
of mail naar: info@wereldboom.com



Wereldboomgemeenschappen

Mensen en bomen zijn al eeuwenlang met elkaar 
verbonden. Onder de takken van oude bomen heeft 
zich lief en leed afgespeeld, zoals geheime 
bijeenkomsten, rechtszaken, dansfeesten en 
oorlogen. Oude bomen hebben grillige vormen en 
knoestige littekens die de geschiedenis verraden, 
zoals blikseminslagen, stormen en brand. Die          
historie gaat soms tot 100 mensenlevens terug. 

      Een oude boom markeert altijd een oude plek. 
Deze plekken geven een stad of dorp een identiteit, 
een verankering in het verleden. Waar mensen 
samen zorgen voor een boom en waar deze het 
middelpunt is van de buurt, zorgt de boom voor 
integratie en sociale cohesie. Niet alle bijzondere 
bomen zijn duidelijk zichtbaar. Ook een boom op een 
vergeten landgoed kan uitgroeien tot een 
wereldboom met een hechte gemeenschap, die min 
of meer in stilte met de boom is verbonden.

We kunnen nu nog slechts beperkt genieten van de 
bomen die de generaties voor ons hebben geplant en 
verzorgd. Stichting Wereldboom wil ervoor zorgen 
dat de generaties na ons, tot in het volgende 
millennium, zich door oude bomen verbonden 
kunnen voelen met elkaar en met het verleden. 

Wereldbomen als boegbeeld voor langdurig 
groenbeheer

Als de boom over zijn fysieke hoogtepunt heen 
is, raakt de kroon in verval. De stam blijft 

nog lang doorgroeien. Een oude boom is 
een toonbeeld van kracht. Elk 

voorjaar weer komen er frisse 
groene bladeren uit het oude 

hout tevoorschijn. Een boom 
kan zomaar een levensloop 

hebben van 1000 jaar, met 
na elk stadium van 

verval een stadium van 
krachtige hergroei. 

Met zijn scheuren 
en gaten biedt de 
boom plaats aan 
b i j v o o r b e e l d 
vleermuizen en 
vogels. Een 
oude boom is 
vol leven.

Wat doet Stichting Wereldboom?

Door de verstedelijking hebben veel bomen 
letterlijk het veld moeten ruimen. De 
groeiomstandigheden, de bestaansvoorwaarden 
voor een boom, verslechteren. De meeste bomen in 
het stedelijk gebied zullen deze eeuw niet 
overleven. Er komen daarnaast steeds minder 
monumentale bomen. 

Stichting Wereldboom wil op zoveel mogelijk 
plaatsen groepen mensen inspireren een 
wereldboom onder hun hoede te nemen. Voor deze 
wereldbomen wil de Stichting actief de 
voorwaarden scheppen voor een duurzame groei.

Voor een aantal bijzondere bomen op bijzondere 
locaties werken we een zogenaamde Boomecotoop 
uit; We maken een grondige analyse van de boom 
en de groeiplaats en geven aan hoe deze kan 
worden verbeterd en/of beschermd. 
Hierbij anticiperen we op toekomstige 
ontwikkelingen van de omgeving. 
We brengen ook de cultuurhistorie en de huidige 
betekenis van de boom en de plek waar hij staat in 
kaart, zodat mensen in de omgeving de verhalen 
rond de boom leren kennen. 

Onze ambitie is om in elke gemeente in Nederland 
een wereldboom te realiseren en te beschermen.

Kortom, Stichting Wereldboom stelt vast wat er 
nodig is om de boom oeroud te laten worden. Zij 
probeert dit vervolgens te bewerkstelligen door 
geld te werven, door voorlichting te geven en door 
mensen die zich inzetten voor de boom een steuntje 
in de rug te geven. Veel wereldbomen kunnen het 
volgende millennium zeker halen.

Wat zijn wereldbomen?

Wereldbomen zijn bomen die oeroud kunnen en 
mogen worden. De groeiplek van een 
wereldboom wordt beschermd door een groep 
mensen die zich met deze boom heeft 
verbonden. 

Er zijn helaas relatief weinig oude bomen. 
Daarnaast zijn de groeiomstandigheden van 
jongere bomen meestal ongeschikt om de boom 
oud te laten worden. Stichting Wereldboom zet 
zich in voor de realisatie en instandhouding van 
wereldbomen. Zij ontwikkelt activiteiten rond 
de boom en zijn omgeving, die erop zijn gericht 
het langdurig voortbestaan van de boom te 
garanderen en de gemeenschapszin te 
versterken. Haar doel is de groeiplaatsen voor 
bomen zo in te richten dat deze onbelemmerd 
volwassen en daarna oeroud kunnen worden. 
Stichting Wereldboom stelt dat de groeiplaats 
een plek is voor iedereen, waarin de boom 
centraal staat.

Wereldbomen slaan een brug tussen culturen, 
generaties en de natuur.

Een wereldboom in Nonnington 
(Engeland). Het is een zomereik die 
“Majesty” wordt genoemd. Hij is 
ongeveer 1000 jaar oud en heeft 
aan de voet een omtrek van 18,4 m. Aanplant en inzegening van de Milleniumnoot


