
LIJST VERDUIN

Wij keken alle twee naar de blauwe hemel, de kale kastanjeboom aan wiens takken kleine 
druppeltjes schitterden, naar de meeuwen en de andere vogels die in hun scheervlucht wel 
van zilver leken. Dat alles ontroerde en pakte ons alle twee zo, dat we niet meer konden 
spreken.

Motie vreemd aan de orde van de dag

De raad van de gemeente Tiel in vergadering bijeen, d.d. 24 februari 2022.

Onderwerp: Herinneringsbos

Constaterende dat:
- Wij door de Covid-19 pandemie in een crisis zijn beland;
- Dit zowel mentaal als fysiek de nodige weerslag heeft gehad onder onze inwoners;
- Inwoners in sommige gevallen afscheid hebben moeten nemen van dierbaren;
- De Anne Frank kastanjeboom symbool staat voor herinneringen aan dierbaren;
- Nakomelingen van de beroemde paardenkastanje waar Anne Frank vanuit het 

Achterhuis op uitkeek sinds kort te koop zijn.

Overwegende dat:
- Bomen symbool staan voor leven, hoop en groei;  
- Dit zich in meerdere gemeenten vertaalt in een herinneringsbos;
- Een herinneringsplek/bos een manier is voor iedereen die dat wil om zijn dierbaren te 

herdenken of even stil te staan bij de huidige, moeilijke periode;
- Het een manier is voor mensen om een boom te laten planten als blijvende 

herinnering;
- Er mede door Corona er meer behoefte is aan herinneringsplekken in de natuur;
- Er door Corona veel leed is bij mensen, ook in onze gemeente Tiel;
- De symboliek van de beroemde paardenkastanje, waar Anne Frank als voorbeeld 

voor velen op uitkeek, een mooi startpunt kan zijn voor de initiatie van het Tielse 
herinneringsbos. 

Verzoekt het college:
- Een gedeelte van het nog aan te leggen Voedselbos te bestemmen als 

herinneringsbos;
- De Tielse inwoners de gelegenheid te bieden een boom te kopen om daar te laten 

planten, bijvoorbeeld als herinnering aan geliefden die zij verloren zijn; 
- Als eerste boom een stekje te planten van de kastanjeboom welke voor het 

onderduikadres in Amsterdam van Anne Frank heeft gestaan;



- De kosten van aanleg van het herinneringsbos en de Anne Frank boom, welke 
maximaal 3.000 euro kost, ten laste te brengen van de reserve Coronagelden.

En gaat over tot de orde van de dag.
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