
Rechten voor 
de natuur



Vijftig jaar na de publicatie van het 
rapport van de Club van Rome vragen 
wij met Bosk aandacht voor een 
respectvolle omgang met de natuur 
en de aarde. We vragen de samen-
leving alle, voor de aarde en de 
natuur, belastende en verarmende 
activiteiten om te buigen naar schone 
activiteiten. Dit vanuit het besef dat 
wij onderdeel zijn van het wonderlijke 
ecosysteem aarde dat, zeker ook 
voor het welzijn van de mens, binnen 
haar zelfregulerende grenzen dient te 
blijven. Wij zijn voor vooruitgang en 
ontwikkeling, maar dan verrijkend in 
plaats van belastend. Niet de ‘korte 
termijn’ maar de ‘lange termijn’.  
Maar hoeveel rechten heeft die 
natuurlijke omgeving eigenlijk zelf?  
Het huidige Nederlandse (en ook 
het Europese) rechtssysteem is 
ontoereikend om het met respect 
omgaan van de mens met de natuur  
af te dwingen. Kan dat ook anders?

Met drie programmaonderdelen 
verkennen we die rechten voor  
de natuur.

Slieker Film:
“Under the Tree” 

I.S.M.   Slieker film
DATUM   6 juli 2022, 19.30 - 21.30 uur
LOCATIE   Slieker Film, Wilhelminaplein 92,  
 Leeuwarden
TOEGANG € 11,-
KAARTEN   sliekerfilm.nl/arcadia

Atli wordt door zijn vrouw het huis uit  
gezet, en gaat weer bij zijn ouders wonen.  
Hij verwacht terug te komen in een rustige 
wijk, maar niets is minder waar. Zijn ouders 
zijn verwikkeld in een bittere burenruzie. 
Inga en Baldvin zijn de trotse eigenaren van 
de enige boom in de buurt. De grote, mooie 
boom in hun tuin blokkeert echter de zon 
op de veranda van amateur scherpschutter 
Konrad en zijn veel jongere, atletische vrouw 
Eybjorg. De twee stellen zouden niet méér 
van elkaar kunnen verschillen, en de situatie 
ontwikkelt zich al snel van kinderachtig tot 
catastrofaal. Bezit wordt vernield, huisdieren 
verdwijnen op mysterieuze wijze en overal 
worden beveiligingscamera’s geïnstalleerd. 
Bovendien gaat er ook nog het gerucht de 
ronde dat iemand de buurman heeft gezien 
met een kettingzaag.

Voorafgaand aan de film vindt een gesprek 
plaats met advocaten Roelof Knegtering en 
Tine Liefke Wiersma van Roshuizen Geense 
Advocaten en kunstenaar Bruno Doedens 
van Bosk over de rechten van bomen. 

Volg Bosk ook op social media: bosk.frl bosk.frl



Thema-beraad over  
‘rechten van de natuur’

I.S.M.   Ministerie van de Toekomst
DATUM   18 juli 2022, 19.30 - 21.00 uur
LOCATIE   Café Thús, Wilhelminaplein 92,  
 Leeuwarden
TOEGANG gratis
AANMELDEN   via info@bosk.frl

Een avond waarbij Klaas Sietse Spoelstra 
de dialoog leidt over hoe we rechten van 
de natuur verder kunnen vormgeven in 
Nederland. Met twee bijzondere gasten:

Arita Baaijens, schrijfster
De ‘natuur is onlosmakend verbonden 
met taal en cultuur’. Over paradijsvogels 
in Papoea Nieuw Guinea, de grutto in het 
Nederlandse landschap en bio-culturele 
rechten. 

Jessica den Outer, expert rechten  
van de natuur
Over ‘Manifest voor de rechten van de natuur 
in Nederland’. Het Bosk inspireert, omdat 
het wandelt door de stad, zijn eigen keuzes 
maakt als ware het een mens. Waarom heeft 
andere dan menselijke natuur geen rechten? 
En hoe zit dat gekoppeld aan rechten van 
toekomstige generaties? Hoe kan Nederland 
het voorbeeld van andere landen volgen die 
wel al Rechten voor de Natuur hebben?

Rechtszaak over het lot  
van een boom

I.S.M.   Rechtbank Noord Nederland
DATUM   23 juli 2022, 14.00 - 15.00 uur
   (inloop vanaf 13.30 uur)
LOCATIE   Rechtbank Noord Nederland  
 Zaailand 102, Leeuwarden
TOEGANG gratis

Deze zomer staat één van de bomen uit  
het Bosk-project centraal in een bijzondere 
(fictieve) rechtszaak. Twee families uit 
Leeuwarden staan lijnrecht tegenover elkaar 
en de emoties lopen hoog op. 

De familie van Houten heeft zonder overleg 
met de buren een grote Bosk-boom geadop- 
teerd en in de voortuin gezet omdat ze hun 
tuin willen vergroenen. Vanuit het project 
“Tegel eruit, groen erin” van de stichting 
“Leeuwarden wordt groen!” konden ze één  
van de prachtige bomen uit het project Bosk  
overnemen. Het is alleen wel een flinke 
jongen, die door de jaren heen nóg groter 
kan worden. 

De familie Steensma,  groot fan van de 
onderhoudsvrije tuin, wil de boom omleggen, 
omdat deze overlast veroorzaakt. Maar kan 
dat wel zomaar? Ze nemen een advocaat in 
de arm en er gaat een dagvaarding de deur 
uit. Ook de familie Van Houten betrekt een 
advocaat bij de zaak. “Volkomen over de top, 
deze zaak”, zegt hij. “Wij gaan juist eisen dat 
al die onderhoudsvrije tegels van de familie 
Steensma de tuin uitgaan.” 

Weten hoe het afloopt met deze Bosk-boom? 
De twee kampen treffen elkaar op 23 juli 
tijdens een kort geding. Een rechter van de 
Rechtbank Noord-Nederland velt het oor-
deel in deze spannende zaak. De rechtszaak 
is openbaar en gratis te bezoeken. De uit-
spraak is aansluitend aan de rechtszaak.



Vanaf half juli 2022 staat Bosk op het Leeuwarder Wilhelminaplein.  
De plek waar onder andere recht wordt gesproken op de locatie 
Leeuwarden van de rechtbank Noord-Nederland. Welk recht hebben 
die bomen zelf eigenlijk? Bosk mag zich als manifestatie vrij bewegen 
door de stad, maar hoeveel rechten hebben bomen echt in onze 
samenleving? En wij als bewoners? En de generaties na ons?  
Hebben die geen recht op een schone en gezonde leefomgeving? 

Een productie van: Hoofdpartners:

Partners:

Bosk is een project van Arcadia, in co-productie met de gemeente Leeuwarden.


