
 
 

Iedereen heeft wel een bijzondere binding met een boom; de eik waarin je vroeger speelde als kind, de grote beuk 

waar de familie iedere zondag langs wandelt, of zelfs de notelaar in de eigen achtertuin.  

 

Met de wedstrijd ‘Boom van het Jaar’ is de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen (SBNL-VL) op zoek 

naar de leukste, interessantste, en meest opmerkelijke bomen met verhaal vanuit heel Vlaanderen. In 2017 is 

Wallonië weer aan de beurt. Het is dus niet een zoektocht naar de grootste, oudste of zelfs de mooiste boom, 

maar naar een boom die mensen met elkaar en met de natuur verbindt.  

 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door SBNL-VL (Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen), daartoe 

financieel ondersteund door het Fonds Baillet Latour, in samenwerking met ANB, BOS+, ELO, Landelijk Vlaanderen, 

de Bosgroepen en de Koninklijke Belgische Bosbouw Maatschappij.  

 

Stap 1: Nomineer je boom! 

Surf vanaf vandaag (21 april 2016) naar www.boomvanhetjaar.be en nomineer je favoriete boom als kandidaat voor 

de titel ‘Boom van het Jaar 2016’. Vooral het verhaal achter de boom en een mooie foto zijn zeer belangrijk, want 

op basis daarvan maakt de vakjury een eerste beoordeling. De nominatieronde loopt tot 30 juni 2016. 

 

Stap 2: Juryselectie 

De jury selecteert uit alle genomineerde bomen 7 laureaten (één voor elke Vlaamse provincie en het Brussels 

gewest), in akkoord met de eigenaar. Daarnaast wordt de winnaar van de in het voorgaande jaar door Landelijk 

Vlaanderen, de Bosgroepen en Landmax georganiseerde 2-jaarlijkse “Mooiste boom van Vlaanderen” verkiezing, 

standaard genomineerd. De 7 laureaat-bomen worden bekendgemaakt op 30 augustus. 

 

Stap 3: Stemmen maar! 

Na bekendmaking van de 7 laureaten op 30 augustus is het aan het publiek om via de website 

www.boomvanhetjaar.be hun stem voor hun favoriete boom uit te brengen (stemmen kan tot 30 september). 

 

Stap 4: En de winnaar is… 

Tijdens de Week van het Bos in oktober wordt dan bekendgemaakt welke boom wint en een jaar lang de titel ‘Boom 

van het Jaar’ mag dragen. Kers op de taart: de winnende boom zal volgend jaar als Belgische inzending meedingen 

naar de Europese prijs van de European Tree of the Year! 

De ’Boom van het Jaar’ wint een snoeibeurt, een verankering of een standplaatsverbetering, afhankelijk van de 

noden van de boom en natuurlijk in overleg met de eigenaar.  Deze prijs wordt aangeboden door Bomen Beter 

Beheren, de vereniging van Vlaamse boomverzorgers. Afhankelijk van de mogelijkheden wordt er ook een 

boomvriendelijk initiatief in de buurt aangeboden:  de aanplant van een nieuwe boom, installatie van een zitbank 

of inrichting van een speelbos. Deze prijs wordt aangeboden door LandMax.  

 

Het initiatief draagt bij aan het vergroten van de bekendheid en het draagvlak voor het belang van en de zorg voor 

opmerkelijke bomen. In voorgaande jaren hebben de Nagelboom (2014) in Voeren en de Grote Eik van Liernu 

(2015) zich Belgische Boom van het Jaar mogen noemen. 
  



 
 

De Boom van het Jaar wordt geïnspireerd door de bestaande wedstrijd ‘European Tree of the Year’, een initiatief 

dat oorspronkelijk werd opgestart in Tsjechië en dat op Europees niveau door de Environmental Partnership 

Association in samenwerking met ELO (European Landowners Organisation) georganiseerd wordt, en waaraan nu 

15 Europese landen deelnemen.  

 

 21 April – 30 juni Nomineer je boom! 

 Juli – augustus Beraadslaging door de vakjury en selectie van de laureaten 

 30 augustus Bekendmaking van de 7 laureaten 

 1 September – 30 september Stem voor je favoriete boom! 

 Week van het Bos (oktober) Bekendmaking van de Boom van het Jaar 2016 

 Eind oktober Officiële uitreikingsceremonie bij de Boom van het Jaar 

 20 December Indiening van de winnaar voor de Europese verkiezing van Tree of the Year 2017 

 

 

Website: wwww.boomvanhetjaar.be 
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De nagelboom werd in de Middeleeuwen gezien als een magische kastanjeboom waar mensen met pijn een spijker 

komen inkloppen. Eerst wrijft het slachtoffer die spijker over de pijnlijke plek, en slaat hem dan in de boom in de 

hoop dat het gezonde hout die pijn overneemt. 

Toen hij zich een weg baande door het Grote Woud stopte Karel de Grote op een open plek. Vrijwel onmiddelijk 

werd hij geraakt door een eikeltje dat een vogel op zijn hoofd liet vallen. Geirriteerd drukte hij met zijn voet de 

eikel in de grond en zei "Klein eikeltje, de inwoners van Liernu zullen je niet vergeten!"   

Deze eik is nu meer dan 1.000 jaar oud en is door de Heilige Kluizenaar St. Antonius veranderd in een klein 

kapelletje. Op 30 mei 2015 is de Keten van Europese Eiken begonnen met drie nieuwe eikenbomen; zij zijn allen 

nazaten van de 'Vader van Europa'; de Grote Eik van Liernu.  


