
  

 

Wat is dat, een bomenwerkgroep van het 

IVN?  

De bomenwerkgroep van het IVN heeft als 

doelstelling om meer over bomen en 

struiken te leren tijdens wandelingen. 

 

 
 

Waar wordt zoal gewandeld? 

Er wordt zowel in de bebouwde kom als in 

het buitengebied gewandeld. In de 

afgelopen tijd heeft de bomengroep o.a. 

gewandeld in de Nieuwe Hoeven, de 

Loofvennen, Poortmannen, ‘t Kruis, bij 

Providentia en de Riesten. 

 

Hoe vaak komt de groep bijeen? 

Iedere maand wordt er gewandeld, 

meestal op zaterdagmorgen. Soms vinden 

wandelingen plaats op een avond. Zo zijn  

 

een aantal avonden gebruikt om 

kruidachtige bomen te inventariseren.  

 

Is de bomengroep een werkgroep of een 

kijkgroep? 

De bomengroep is in eerste instantie een 

kijkgroep. We willen genieten van de 

bomen en de struiken in onze omgeving. 

Daarnaast wordt er ook wel degelijk 

gewerkt in de vorm van inventarisaties. 

Kijken of werken, de nadruk ligt primair op 

leren en genieten. 

 

 
 

Over welke inventarisaties gaat het?  

De groep brengt waardevolle bomen, 

heesters en landschapelementen in kaart 

t.b.v. de uitvoering van het gemeente-

beleid. Hiertoe inventariseert en 

fotografeert zij alle vrijstaande en 

karakteristieke bomen in de gemeente.  

Bijzondere aandacht gaat uit naar solitaire 

bomen in het buitengebied. De 

monumentale en waardevolle bomen 

worden verwerkt in de gemeentelijke 

bomenlijst.  

 

Moet je deskundig zijn om mee te kunnen 

doen met de groep? 

Nee, iedereen is welkom. Voor mensen die 

willen starten met het leren kennen van 

bomen en struiken is de bomenwerkgroep 

een ideale groep. Men leert van elkaar 

tijdens de wandelingen. Sommigen zijn in 

de loop van de jaren zo deskundig 

geworden dat zij voorlichting geven aan 

particulieren over interessante bomen in 

de tuin.  

 

 
 

 



  

 

 

Wil je meer informatie over de 

Bomenwerkgroep of over het IVN? 

Neem dan contact op met de 

coördinator van de werkgroep of 

met het secretariaat via het adres op 

de achterpagina. 

Of stuur deze ingevulde folder naar 

IVN Heeze-Leende, Strabrecht 14, 

5591 BP Heeze. 

 

 

Achternaam: ....................................  

Roepnaam: .......................................  

Voorletters: ......................................  

Adres: ...............................................  

Postcode:..........................................  

Woonplaats: .....................................  

E-mail: ...............................................  

Telefoon: ..........................................  

Datum: ..............................................  

 

 

Wil graag meer informatie over: 

o Bomenwerkgroep 

o IVN algemeen  

 

 

Coördinator Bomenwerkgroep: 
Will Mijs 

040-2062225 

bomengroep@ivnheezeleende.nl 

 

 

 
 

 

  

Secretariaat : 
secretariaat@ivnheezeleende.nl 

 

Website 
www.ivn.nl/heeze-leende 

 

BOMENWERKGROEP 
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