
Vragen voor het vragenuur 8 juni 2022 van 15.30 – 16.20 uur (Radesingel)

I Vragen van de fracties van D66 en GroenLinks over Bosk (Andrea Poelstra) 

In Leeuwarden vindt momenteel Bosk plaats, een ‘wandelend bos’ door de hele stad. Honderd dagen
lang (van 7 mei tot 14 augustus) staan daar op steeds verschillende locaties in het centrum van 
Leeuwarden 1200 bomen verdeeld over 800 bakken. Door vrijwilligers worden deze bomen steeds 
naar een nieuwe locatie gebracht. Zo ‘wandelen’ zij door de stad waar bewoners en bezoekers 
kunnen genieten van deze groene weelde en een bos in de stad kunnen beleven. 

Bosk is een kunstmanifestatie van Arcadia bedoeld om meer bewustwording te creëren onder 
bewoners en bezoekers over wat groen met de leefomgeving kan doen. Na deze periode van 100 
dagen krijgen de bomen een permanente plek, verspreid over de gemeente, waar ze wortel kunnen 
schieten en voor blijvend extra groen kunnen zorgen. 

Dit wandelende bos dient drie doelen:

1. Beleving van bos in de stad door een nieuwe balans tussen natuur en cultuur
2. Meer biodiversiteit in de gemeente en aanjager voor een groenere gemeente
3. Evenement waarin vrijwilligers samen groen creëren in de stad en zodoende meer 

bewustwording creëren over de mogelijkheden van meer groen in de leefomgeving.
 

In Leeuwarden participeren in dit project, naast de Gemeente Leeuwarden, Groen Leven, Provinsje 
Fryslân, en Arcadia, ook milieuorganisaties als Nationale Boomfeestdag, IVN Natuureducatie, 
Landschapsbeheer Fryslân, Friese Milieu Federatie, Rijkswaterstaat/Wetterskip, evenals bedrijfsleven
en vele vrijwilligers. 

In aanloop naar de herinrichting en de vergroening van de Grote Markt zou een dergelijk project heel
goed passen, maar ook in andere wijken van de gemeente Groningen zouden deze bomen kunnen 
‘wandelen’ en daarna wortel schieten. D66 en GroenLinks zouden daarom het volgende willen 
vragen:

- Is het college bekend met Bosk? 
- Is het college het met ons eens dat bomen in de openbare ruimte een belangrijke aanvulling 

zijn om de leefomgeving te verbeteren en te verduurzamen?
- Is het college het met ons eens dat deze manifestatie een mooie manier zou kunnen zijn om 

bomen in Groningen te planten, groen toe te voegen aan de Groningse leefomgeving en het 
grote publiek de positieve effecten van groen te laten ervaren. 

- Ziet het college een mogelijkheid voor een dergelijk project in Groningen om zo meer 
bewustwording te creëren over wat bomen voor de leefomgeving kunnen doen?

- Is het college bereid om te onderzoeken of we Bosk naar Groningen kunnen halen, liefst in 
samenwerking met verschillende milieuorganisaties zoals Natuurmonumenten, IVN 
Natuureducatie, Nationale Boomfeestdag en anderen?
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Meer informatie:

https://arcadia.frl/projecten/bosk/

https://lc.nl/friesland/leeuwarden/Er-trekt-een-bos-door-de-stad-27663206.html

https://lc.nl/friesland/leeuwarden/De-bomen-voor-het-station-in-Leeuwarden-al-gezien-Kijk-hier-
hoe-het-wandelende-bos-van-Arcadia-vorm-krijgt-video-27658795.html

https://lc.nl/friesland/leeuwarden/Het-stationsplein-in-Leeuwarden-kleurt-groen.-Bekijk-hier-het-
wandelende-bos-Bosk-vanuit-de-lucht-27665133.html
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