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Geachte heer/mevrouw, 

 

Zoals eerder gecommuniceerd: her en der in het land zijn duizenden 

gratis perenbomen uitgedeeld. Ook in Leeuwarden was de 

belangstelling groot en waren ze snel op. We hebben een aantal 

dorpsbelangen en wijkpanels gehoord die achter het net hebben gevist 

en tijdens onze vorige actie nog op vakantie waren. Voor hen is er goed 

nieuws! We hebben nog steeds een groot aantal bomen op voorraad 

klaarliggen voor één ieder die hier nog belang bij heeft. 

  

Speciaal voor de wijkpanel/dorpsbelang heeft de Gemeente 

Leeuwarden in totaal 3500 perenbomen (Pyrus conference, laagstam, 

zelfbestuivend) beschikbaar. Een groot deel hiervan willen we uitdelen 

aan de bewoners. Ongeveer 500 stuks gaan wij als gemeente zelf 

planten in de openbare ruimte van de diverse dorpen en wijken.  Om te 

voorkomen dat er een verkeerschaos ontstaat bij het uitgiftepunt wil de 

gemeente Leeuwarden de Wijkpanels/Dorpsbelangen vragen het 

uitdelen van de peren in hun eigen wijk te organiseren en coördineren. 

Het voordeel daarvan is dat mensen de bomen dichtbij huis kunnen 

ophalen. Zo krijgen de bewoners zonder auto of groot vervoer ook een 

kans een perenboom te bemachtigen en hoeven er geen enorme files te 

ontstaan. https://meerbomen.nu/gratis-perenbomen/  

 

 

Wat vragen we van jullie? 

- U kunt voor 31 Oktober a.s.  aangeven of u interesse heeft voor 

de perenbomen? Wij verdelen vervolgens de beschikbare 

aantallen evenredig over de aanmeldingen 

- Op donderdag 4 en 5 November brengen wij de bomen langs op 

de aangegeven locatie. Het Wijkpanel/Dorpsbelang zorgt ervoor 

dat deze partij perenbomen dan verdeeld wordt onder de 

geïnteresseerden.  

https://meerbomen.nu/gratis-perenbomen/


Blad 2 
 

 

- In de wijk of dorp regelt u als wijkpanels en dorpsbelangen dat 

bewoners de bomen krijgen 

- Het liefst een snelle verdeling (liefst zelfde dag of uiterlijk dag 

na ophalen) van de bomen omdat de bomen zo snel mogelijk de 

grond in moeten en verdroging van de wortels wordt voorkomen 

- Bij het ophalen de wortels beschermen tegen wind (en daardoor 

uitdroging), bijvoorbeeld met een zeiltje. 

- We willen u vragen om ook te denken aan bijvoorbeeld  

bedrijven, verenigingen, scholen of andere organisaties in de 

wijken en dorpen die wellicht ook interesse zouden kunnen 

hebben. 

 

Zou u deze vraag kunnen uitzetten in de wijk/dorp? Er zijn ong. 50 

perenbomen per wijk/dorp panel beschikbaar. De perenbomen zijn 

bedoeld om op eigen, particuliere, grond te worden geplant (dus niet 

op openbare grond). Wij van de gemeente zorgen voor het planten van 

de bomen in het openbare groen! 

 

Tips voor verzorging: https://meerbomen.nu/hoe-verzorg-ik-mijn-

perenboom  

 

Met Fruit vriendelijke groet   

 

 

 

N. Kelderhuis 

Senior Beheerder 

Gemeente Leeuwarden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onder deze brief treft u geen handtekening aan. Meer informatie: 
https://www.leeuwarden.nl/digitalepost 
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