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De leiding van het middagprogramma is in 
handen van vice-voorzitter Jaap Smit. In zijn 
inleiding geeft hij een toelichting op het 
thema ‘kleine bomen overal belangrijk’.
De prognoses voor het klimaat in de komende 
jaren geven aan dat de veranderingen, zoals 
nattere winters en warmere zomers met kans 
op zware regenval, van invloed zijn op het 
openbaar groen. In een stedelijke omgeving 
wordt het klimaat ‘heviger’ zodat er in de toe-
komst rekening mee gehouden moet worden 

dat inheemse boomsoorten niet meer geschikt 
zijn om aan te planten. Een uitheems sorti-
ment wordt dan aantrekkelijk voor gebruikers 
en bewoners. Jaap merkt op dat de NDV het 
uitdragen van deze stelling tot een hot item 
wil maken in de voorlichting. 
De volgende 15 minuten kijken we naar de 
fotopresentatie ‘wat was en wat is’ van Martijn 
Essers. Mooie beelden uit voorgaande jaren, 
niet alleen van parkachtige landschappen met 
kastelen, oude bomen, zoekende en discus-
siërende dendrologen, maar ook van hen die 
ons ontvielen. Dat stemt een beetje weemoe-
dig, maar het overheersende gevoel is: een 
gezellige club met oprecht geïnteresseerde 
bomenliefhebbers.

Tuin- en landschapsarchitect Frans van der 
Steen is de eerste van de drie sprekers. Het 
belangrijkste aspect van zijn werk is ruimte 
maken in stad en omgeving met groen in 
de hoofdrol. Met beelden van verschillende 
parken wordt dit zichtbaar gemaakt en worden 
diverse projecten toegelicht. Bij het maken 
van een plan dient de focus te liggen op 
de aanwezige beplanting en dan de tuin zo 
inrichten dat het geheel volwassener lijkt 
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dan het is. Zijn stelling ‘alle bomen zijn mooi 
als je ze maar goed gebruikt’ wordt op die 
manier duidelijk, en hij schroomt niet om 
impopulaire bomen zoals Laburnum ×watereri 
‘Vossii’ in een plan op te nemen. 
De volgende spreker is Laura Knoops, even-
eens architect en werkzaam bij Cobra advi-
seurs. Haar presentatie gaat over het effect 
van groeiplaatsen op de groei van bomen in 
een stedelijke omgeving. Het belangrijkste 
van een boom is zijn wortelgestel, hij heeft 
miljoenen kiemworteltjes die zich moeten 
ontwikkelen. In een natuurlijke omgeving 
zal dit gemakkelijker gaan dan binnen de 
verharding van straten en pleinen. Als een 
wortel zich goed ontwikkelt, dan is hij ge-
schikt voor wateropname en zorgt hij voor 
de op- en neerwaartse sapstroom, evenzo 
heeft een boom stabiliteitswortels die er voor 
zorgen dat hij stevig verankerd staat. Haar 
advies: zorg ervoor dat je bij het planten 
de ruimte beschikbaar stelt aan de boom 
in plaats van andersom én houdt rekening 
met natuurwaarden zoals bloemen, vruchten, 
bijen etc.

Na een korte koffie/thee pauze is Herman 
Geers de laatste spreker, hij is kweker in 
Boskoop met als specialisatie miniplanten 
en rotsplanten. Hij heeft meer dan twintig 
planten meegebracht, o.a, dwergvormen van 
Acer, Aesculus, Quercus, Tilia, Ulmus, Abies, 
Cedrus en Pinus, waar hij op een boeiende 
manier en met humor over kan vertellen. 
Op de achtergrond verschijnt de foto en het 
verhaal dat er bij hoort is bij iedere plant 
weer anders. Herkomst, standplaats, groei- en 
bloeiwijze, vermeerdering, ziektegevoeligheid 
enz. Meeschrijven en later opzoeken in de 
Namenlijst van houtige gewassen heeft weinig 
zin, de meeste planten zijn zo exclusief dat 
ze daar niet in zijn opgenomen. Wel een 
bijzondere invulling van het middagthema.
Jaap bedankt de sprekers voor hun inbreng 
en hij pleit tot slot voor het aanplanten 
van een verschillend sortiment langs straten 
en wegen. Keurig op schema wordt de dag 
afgesloten. □
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