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In Venlo werd op 5 november de tweede Nederlandse Boominfodag
Cornel
has finally done a study of
gehouden. De Amerikaanse landschapsarchitect en stedelijk
boomstructural
deskundige James Urban was een van de sprekers, een autoriteit
op soil. The orange box on the
left is a box of structural soil, the little
het gebied van bomen in stedelijk gebied.

S

inds 1982 houdt James Urban
zich bezig met de groeiplaats
problematiek van bomen in
steden. Urban gaf uitleg over experi
menten met organische stof die met
granulaten is verrijkt, en onder
grondse dragende constructies.

Granulaten
In Amerika gebruikt men uiteenlo
pende substraten voor groeiplaats
verbetering van de bomen. In het
algemeen past men mengsels toe die
voor een belangrijk deel bestaan uit
steenachtige materialen (granulaten).
Urban schreef samen met collega’s
de specificaties voor deze bomen
granulaten. De granulaten bestaan
voor 80% uit steenachtig materiaal
en voor 20% uit grond. De wortels
groeien uitstekend in dit materiaal.
Urban vroeg zich af of bomen in deze
granulaatmengsels vergelijkbare
resultaten geven als bomen die in
grond zijn geplant.

Praktijkonderzoek
Om dit na te gaan werd een prak
tijkonderzoek opgezet, waarbij een
groep bomen in bomengranulaat
en een groep bomen in grond werd
geplant. Op de afbeelding staat links
een boom in een vak met bomen
granulaat. Direct ernaast staat een
boom met dezelfde hoeveelheid
grond als bij het bomengranulaat. In
het vak uiterst rechts staat de boom
in dezelfde grond, zonder granulaat
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Kunststofpijlers

sels kunnen worden toegepast. Ont
werpers zouden meer naar buiten
toe moeten om zich op de hoogte te
stellen van deze nieuwe ontwikke
lingen, zodat ze meer inzicht krijgen
op welk systeem in welke situatie het
beste kan worden toegepast.
Tot slot liet Urban in zijn voordracht
een voorbeeld zien van een fraai in
gerichte openbare ruimte met design
straatmeubilair en boom. De slecht
ingerichte groeiplaats en kansloze,
gestreste boom stond hiermee in
schril contrast. Hij benadrukte dat
nog te vaak meer geld uitgegeven
wordt voor een straatlantaarn dan
voor een goede groeiplaats. Het
wordt tijd dat ontwerpers inzien dat
dit moet veranderen.

There was almost statistically no
difference between those two trees. The
tree in the big box of regular soil on the
right grew like it was going in a big box
of soil. So, size matters and you can’t
use that chart if you're using structural
soil. You need to discount it by 20%.

Bij het inrichten van een groeiplaats
met bomengranulaat moet er meer
grond worden uitgegraven. Het
probleem met bomengranulaat is
dat het 80% structuur is en dat het
slechts 20% groeiruimte creëert. Als
een ruimte gevuld wordt met grond
en er een dragende constructie wordt
toegepast van bijvoorbeeld kunst
stofpijlers die zijn afgedekt met een
plaat, dan ontstaat er een groei
ruimte van 98%. De kunststofpijlers
zorgen voor 2% ruimte en stevigheid.
James Urban vergelijkt dit met een
kathedraal die op een minimumaan
tal pilaren steunt. Zijn boodschap
is om een groeiplaats zo efficiënt
mogelijk in te richten, waarbij zoveel
mogelijk grond wordt toegepast. Er
zijn inmiddels draagconstructies
op de markt die hieraan voldoen en
waar met gemak vuilniswagens over
heen kunnen rijden.

* Voor dit artikel heeft de auteur
gebruikgemaakt van de voordracht
van James Urban op het symposium
over bomen in Toronto.
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