Nederlandse Bomendagen
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Foto 1 - Lunch contactpersonen van de Bomenstichting in het Verzetstrijderspark

De eerste
Nederlandse
Bomendagen
DRIE DAGEN
BOMVOL BOMEN
EN BOMENLUI
TEKST EN FOTO’S: ANNEMIEK VAN LOON, DE BOMENCONSULENT
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Van 16 tot en met 18 mei
werden in Apeldoorn de
Nederlandse Bomendagen
gevierd. En zo mogen we
het zeker noemen want
het was drie dagen lang
feest. Met het winnen van
de European City of Trees
Award voelde Apeldoorn het
aan haar stand verplicht de
bomen in het middelpunt
te plaatsen. Samen met de
KPB, de VHG en Stadswerk
werd de basis gelegd.

Foto 2 - Een Apeldoornse boombunker kon nader bekeken
worden door deelnemers aan de excursies. Anton Dekker wijst
aan dat de groeiplaats nog 7 meter doorloopt.

Heel boomminnend Nederland

Foto: Nardo Kaandorp

Foto 3- Stefaan van Diest opent met een inspirerend verhaal de
Boominfodag. Hij roept ons op ‘kathedraal’ te denken. De wereld snakt
naar bomen en groen. De ideeën en plannen vanuit de bomenvakwereld mogen daarom best wat grootser volgens Stefaan.
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Foto: Annemiek van Loon

Foto: Frank Warendorff

Peter Huis in ’t Veld, de boomspecialist van gemeente
Apeldoorn, kwam op het idee om de Nederlandse Klimkampioenschappen naar Apeldoorn te halen. Een eerdere poging had het niet gehaald en nu moest het er toch
maar eens van komen. De NKB is sinds jaar en dag een
mooi kampioenschap, georganiseerd door en voor klimmers. Hier moest heel boomminnend Nederland van
mee kunnen genieten. En dat gebeurde. De Nederlandse
Boominfodag haakte aan. Het Interstedelijk Boombeheerdersoverleg (ISB) combineerde haar vergadering
met de Boominfodag. De Bomenstichting organiseerde
op 18 mei haar vrijwilligersdag met 50 deelnemers.
Stichting Wereldboom ontfermde zich over een linde
in het park en de Europese Bomenstad liet deelnemers
met 3 lezingen en 6 excursies letterlijk alle hoeken van
haar beleid en groeiplaatsen zien. De betrokkenheid
van al deze organisaties versterkte elkaar.
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Adrenaline

Foto 4 Iedereen in de bomenwereld weet: van veteranen kun je
veel leren. En gelukkig waren ze
er weer bij.

Het Verzetstrijderspark met eeuwenoude
bomen vormde met de klimmers het bruisende hart van de Nederlandse Bomendagen. De sfeer was meer dan relaxed. Het
geklik van de karabiners lijkt de stilte te
versterken. Dat terwijl de adrenaline bij
veel toeschouwers nog sneller door de
aderen stroomde dan bij de deelnemers.
Want het kijken naar een klimmer maakt
indruk, maar dwingt ook respect af voor
de machtige boom wanneer die klimmer
op 30 meter hoogte in de kroon verdwijnt.
Met de bomen en de praktijk centraal werden op 16 en 17 mei in de aangrenzende
voormalige Zwitsalfabriek de lezingen en
workshops gegeven. In een grote tent in
het Verzetstrijderspark was een bedrijvenexpo waaraan 24 bedrijven deelnamen.
Op zaterdag waren er de finale van de
masters en een natuurmarkt voor het
Apeldoorns publiek. Een samenwerking
met het NKB en Klimbos Apeldoorn leverde een prachtig klimparkoers op waarvoor
de jeugd letterlijk in de rij stond.

Foto 5 De studentenkampioenschappen op donderdag trokken
18 deelnemers. De jury nam alle
tijd voor een gedegen uitleg,
waardoor het voor iedereen een
leerzame en nog leukere ervaring
werd.
Foto 6 De voorpret van de
Nederlandse Bomendagen was
misschien wel het duidelijkst
afleesbaar aan het vlot. Op Koningsdag is deze 500 kg wegende
attractie door Eddie Bouwmeester
en Lars Rodrigues in elkaar gezet.
Er zijn heel wat overvaarten
geweest.
Foto: Eddie Bouwmeester

Foto 7 Op de Natuurmarkt vertelden een imker en een bomendokter over hun werk. Daarnaast
was er o.a. informatie over
projecten in Apeldoorn zoals de
Tiny Forests, Operatie Steenbreek
en de 150 soorten plantenzaden
die Gemeente Apeldoorn zelf
wint en uitzaait in haar bermen
en bij projecten.
Foto 8 Tijdens de excursies op
de step waren succesvolle en
minder succesvolle proefsleuven
bij groeiplaatsen in granulaat te
zien. De wijze van aanleg en de
samenstelling van de toplaag
blijken doorslaggevend voor het
resultaat.

Bruggen
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Foto 9 Samen met gemeente
Apeldoorn en Wijkraad De Parken
ondertekende Stichting Wereldboom een intentieovereenkomst
om een jonge Tilia euchlora
oeroud te laten worden.
Foto: Frans van Vugt

Met de Nederlandse Bomendagen zijn veel
bruggen geslagen: tussen theorie en praktijk, tussen verschillende organisaties,
tussen onderzoek en ontwerp en natuurlijk tussen het brede publiek en ‘ons soort
mensen’. Gemeente Almere heeft het
stokje overgenomen en onderzoekt de
mogelijkheden voor opnieuw zo’n mooie
meerdaagse. Daar mogen we blij mee zijn,
want de Nederlandse Bomendagen is een
concept dat navolging verdient.

Foto 10 De kidsclimb deed in
professionaliteit niet onder voor
de wedstrijdonderdelen. Het
uitdagende parcours was zeer
degelijk aangelegd en met de
continue beveiliging superveilig.
Een tokkelbaan sloot het prachtige parcours af en toverde telkens
weer een lach op de gespannen
bekkies van de deelnemertjes.
Foto 11 De prijsuitreiking op
zaterdagmiddag was de echte
afsluiter van de Nederlandse
Bomendagen.
Foto 12 De Apeldoornse
wethouder Marc Sandmann laat
zich ‘op niveau’ bijpraten door
Sjoerd Helder.
Foto 13 De studenten van
Helicon namen de wisselbokaal
mee naar huis.
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