De laatste jaren zijn een aantal dingen verdwenen uit de groene wereld waar we misschien niet zo rouwig om moeten zijn. Iets waar wij
als redactie wel verdrietig over zijn is het wedervaren van het fenomeen Boom van Het Jaar. Oké, formeel gezien bestaat dat predicaat
nog steeds, maar er is werkelijk niet een groenbeheerder, boomverzorger of landschapsarchitect, die de boom van 2015 zonder de hulp van
Google kan benoemen. Ik heb het even voor u opgezocht maar het was Magnolia kobus.
Auteur: Hein van Iersel
De vakbladen Boomzorg en Boom-In-Business
willen dit initiatief daarom opnieuw op gaan pakken. Belangrijkste doelstelling daarbij is bijzonder
sortiment onder de aandacht brengen van een
breder vakpubliek. Vroeger ging wel eens het
verhaal de ronde dat alleen bomen die in te grote
getalen waren aangeplant door de Nederlandse
kwekerijsector konden winnen. Dat mag natuurlijk niet zo zijn. Het is niet de kweker die de
waarde van sortiment bepaalt. Dat kunnen alleen
de beheerder en de architect.
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Waardering
Beschikbaarheid mag natuurlijk een criterium
zijn, maar het vertrekpunt in de verkiezing die
wij willen organiseren is de waardering voor dit
sortiment bij de beheerders, bestuurders, burgers
en architecten. Wie durft daarom de uitdaging
aan? Wie wil graag zijn favoriete stadsboom naar
voren schuiven en daarbij zelf optreden als boomambassadeur? Dat laatste lijkt overigens enger
dan dat het in werkelijkheid is. Als boomambassadeur wordt u uitgebreid voorgesteld aan de
sector via een uitgebreid interview in ons blad. En
dat interview wordt door ons aangevuld met een

uitgebreide botanische beschrijving en ervaringen
van kwekers. Iedereen kan zichzelf opgeven door
een eenvoudig mailtje te sturen naar onze redactie. Maar haast u want de posities voor 2015 zijn
eigenlijk op een haar na gevuld.
Jury
Niet iedere nominatie zal overigens in aanmerking komen. Een jury van dendrologen zal
de boom van uw keuze globaal beoordelen
op zaken als zeldzaamheid, bijzonderheid en
gebruikskwaliteit. Aan hen de uitdaging om soorten af te wijzen die te zeldzaam, te slecht of mis-

#inspiratieboom

Boomambassadeurs kiezen hun
inspiratieboom
Beheerders en ontwerpers moeten weer lef tonen en
bijzondere soorten durven toepassen

schien ook te algemeen zijn. Het heeft weinig zin
om een boom te nomineren die al in negen van
de tien beplantingsplannen wordt opgenomen.
Voorzitter van deze jury is –hoe kan het ook
anders- Jan P. Mauritz, de huisdendroloog van
dit vakblad. De jury bepaalt alleen of de boom in
kwestie bruikbaar is als inspiratieboom. Met de
keuze van de boomambassadeur heeft zij niets
te maken.
Soort of cultivar
Of u voor een laanboom, meerstammige boom
of een grote heester kiest maakt niet uit. De

soort of cultivar is de genomineerde, niet de uitvoering daarvan. Uiteindelijk willen we op deze
manier in de loop van een half jaar minimaal zes
genomineerden aan u presenteren. De uiteindelijke winnaar zal dan weer door het grote publiek
via stemmen worden bepaald.
Vliegende start
Het project ‘Boomambassadeurs kiezen hun
inspiratieboom’ maakt een vliegende start. In
de komende uitgave van Boomzorg worden
beheerder Jan van Veenendaal van de gemeente
Hilversum en architect Lodewijk Baljon uitvoerig

geïnterviewd over hun inspiratieboom. Voor
Baljon is dat de Pterocarya stenoptera. Van
Veenendaal neemt de handschoen op voor de
Nyssa sylvatica.

Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5120
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