Boom van het jaar 2010

Opzet presentatie

bomen voor schone lucht

Functies van groen
Marco Hoffman

Bomen voor schone lucht
Boom van het jaar 2010

Traditionele functies

Functies van groen

Voeding

Schoonheid

Aankleding

Beleving

Groen
=
Gezond

Groen
=
Geld

1

Groen
=
Bio&
diversiteit

Groen
=
koel

Groen = Schone lucht

Groen
=
bewegen

Luchtkwaliteit

Bomen voor schone lucht


Luchtverontreiniging





2 hoofdaspecten





A.g.v. verkeer & industrie
Schade voor volksgezondheid
Stikstofoxiden en ozon: NOx & O3
Fijnstof (PM10 / PM2,5)

Normen



Verscherpte EU&normen
Belemmert woningbouw/aanleg wegen
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Verbeteren luchtkwaliteit


Voorkomen problemen





Voorkom productie verontreinigende stoffen
Wegvangen bij de bron







Mengen van verontreinigde met schone lucht
Ook hierbij bomen belangrijke rol



Wegvangen van fijnstof

Alle planten








Effecten en cijfers




Naaldbomen > loofbomen
Groenblijvend > bladverliezend
Ruw en behaard blad > glad

oktober

Stikstofoxiden en ozon: welke bomen?



Mate verschilt
Bomen meest effectief (volume)

Vorm en structuur van blad + kroon




Mechanisch weggefilterd

Fijnstof: welke planten?


juni

Opname via waslaag

Fijnstof


Bomen (en groen) zijn “gratis” luchtfilter !!!

Opname via huidmondjes

Vluchtige organische stoffen


Wegvangen verontreiniging in de lucht


CO2, Ozon en NOx


Verdunnen




Luchtkwaliteit: Blad is luchtfilter

Grote bomen meest effectief (volume)
Vlakke grote bladeren gunstig (veel huidmondjes)
Kale bladeren gunstig (geen haren)

Fijnstof






Stikstofoxiden




Gemiddelde stadsboom: ca 100 gr/jaar
Volwassen boom: tot 1,4 kg/jaar
Maximaal 15&20% wegvangen op locatie
Vermindering tot 10%

Verlaging achtergrondconcentratie



Staat erg ter discussie
N.a.v. onderzoek RIVM: max. 1%
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Info Groen en luchtkwaliteit

Tips voor effectieve beplantingen


Halfdoorlatende beplantingen filteren best








Voorkom tunneleffect

Maak gebruik van menging


Groen veel functies tegelijk




Bomen, struiken, ondergroei
Verschillende soorten  verschillende stoffen optimaal

Juiste boom op juiste plaats




Volwassen groen meer effect




www.groenforumnederland.nl

www.degroenestad.nl

Effect soorten op luchtkwaliteit


Brochure PPH: Bomen; een verademing voor de stad

Houdt rekening met eisen van boom


Juiste plant op juiste plaats


www.straatbomen.nl

Promotieactie PPH

Boom van het jaar 2010


Poster uitgegeven door Plant Publiciteit
Holland



Keuze en info i.s.m. gebruikswaarde&
onderzoek laanbomen PPO



Jaarlijkse actie



Elk jaar rondom actueel thema

Posters Boom van het jaar 2002 & 2009
Boom van het jaar 2010:

Metasequoia glyptostroboides
(Watercipres)
Ook op poster:

Pinus nigra subsp. nigra
Tilia tomentosa ‘Brabant’
Betula ermanii ‘Holland’
Alnus spaethii ‘Spaeth’
Ulmus ‘Columella’
Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’
Aesculus carnea ‘Briottii’
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Metasequoia glyptostroboides
Metasequoia glyptostroboides
(Watercipres)
Bladverliezende conifeer
Pas in 1944 ontdekt in China
Functionele stadsboom
Smalle groeiwijze, tot 25 m hoog
Zeer gezond
Goede filteraar van fijnstof

Pinus nigra subsp. nigra

Betula ermanii ‘Holland’

Tilia tomentosa ‘Brabant’

Alnus spaethii ‘Spaeth’
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Ulmus ‘Columella’

Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’

Aesculus carnea ‘Briottii’

Bomen voor schone lucht

Lang leve de bomen!

Dank voor uw aandacht

marco.hoffman@wur.nl
© Wageningen UR
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