
       Blik op    H e e r j a n s d a m

          

Gelukkig zijn er bij alle narigheid en niet te vergeten, de vaak ongefundeerde kritieken 
op alles en nog wat, ook positieve zaken te melden. In het A.D. van 21 oktober 2020 stond 
een nauwelijks te geloven verhaal over bomen en kiemplanten onder de titel “miljoen 
extra bomen gratis en voor niets”. De ecoloog Franke van der Laan beschrijft met 
kennis van zaken hoe de natuur in elkaar steekt en ook hoe het mogelijk blijkt te zijn 
om een miljoen extra bomen en struiken in Nederland aan te planten zonder kosten.

NIEUW INZICHT.
Tijdens een weekendwandeling in een verwaarloosd kloosterlandgoed in Sittard, trof Franke 
van der Laan er onder meer een tamme kastanje- en walnotenboom aan, waar al jaren niet 
meer naar was omgekeken. Onder de schaduw van die bomen groeiden wel duizend nieuwe 
boompjes als kiemplanten. Hiervan kunnen er 950 verder uitgroeien tot volwassen bomen, zo 
stelde hij vast. Op kleine schaal startte hij met het uitdelen van  kiemboompjes en struikjes. Met 
graagte werd van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Naast de verfraaiing van hun omgeving 
dragen zij ook op kleine schaal bij aan vermindering van de CO2 uitstuit en een groener milieu. 

IN KORTE TIJD GROOT ENTHOUSIASME.
Het fenomeen kreeg vervolgens al snel landelijke bekendheid. Het enthousiasme van in-
stanties en  organisaties groeide snel. In elke provincie kwamen twee of drie verzamel-
plaatsen waar de boompjes en kleiner goed bij elkaar worden gebracht. De bomen en 
struiken gaan bijvoorbeeld naar boeren die een heg willen aanplanten en gemeenten die 
hun bermen willen vergroenen. De stekken die overblijven worden uitgedeeld aan bur-
gers die tegels uit hun tuin willen verbannen voor groen. De vraag naar de gratis bomen 
en struiken groeide razendsnel. Zo hebben zich 108 startende bomenclubs opgege-
ven die samen 340.000 bomen en struiken willen planten. In augustus bestelden boe-
ren 200.000 kiembomen. Omdat al meer dan een miljoen bomen werden aangevraagd 
moesten de bestellingen tijdelijk worden stopgezet. Twee grote boomkwekers die door 
de coronacrisis met hun voorraad bleven zitten, hebben 150.000 perenbomen gedo-
neerd. Verder stelde een transportbedrijf al 55 vrachtwagens ter beschikking voor het ver-
voeren van de zaailingen. Het enthousiasme was en is dus groot en groeit nog steeds.   

GEEF JONKIES EEN KANS.
Volgens de ecoloog krijgen bomen jaarlijks honderden zaailingen, die helaas nooit een 
kans krijgen uit te groeien tot volwassen bomen. Hierbij speelt de bosmaaier van gemeen-
ten regelmatig een rol. Wel begrijpelijk omdat, vaak op aandringen van bewoners, de boel 
glad en netjes moet worden gehouden. Bij een nieuwe denkwijze krijgen de jonkies in de 
natuur een nieuwe kans. Hij voegt er nog aan toe dat particulieren vaak vragen om mei-
doorns, aalbessen, walnoten en fruitboompjes. Hij besluit zijn betoog met de wens dat 
nog meer boomkwekers, boswachters, vrijwilligers en particulieren zich zullen aansluiten. 
Ik ben benieuwd of óók in onze contreien de handschoen wordt of is opgepakt en 
verdere initiatieven volgen. 

MILJOEN BOMEN GRATIS EN VOOR NIKS.
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AANPAKKERS.
Het is positief om te horen en te lezen dat Heerjansdammers, hoe kleinschalig ook, 
het initiatief nemen. Zo lezen we in één van de weekbladen: “Aanpakkers in Heer-
jansdam”. Na contact met “initiatieven in uitvoering  PAK AAN” hebben bewoners 
van De Madelief het initiatief genomen hun plantsoen van een nieuw en bloemrijk jas-
je te voorzien en het plantsoen regelmatig goed te onderhouden. Dit smaakt naar meer.

DE TREURWILG VAN OOM BAS.
Vorige week was het nogal druk met auto’s rond het oude gemeentehuis. Ik bedacht dat de 
aanplant van een jonge nieuwe treurwilg is aanstaande. De vierenzeventigjarige oude treur-
wilg van oom Bas van Dijk, die op brute wijze om zeep werd gebracht in 2019, krijgt zijn op-
volger. Helaas en ondanks de snelle reactie van de dorpsraad naar de gemeente toe en de 
begripvolle schriftelijke toezegging dat in het najaar (2020) een nieuwe boom zou worden 
geplant, bleek ijdele hoop. We geven de moed nog niet op. Wij houden onze bestuurders aan 
hun woord. De treurwilg hoort bij het prachtige uitzicht en het mooiste plekje van de Waal. 

IEDERE BOOM IS ER EEN TE VEEL.
We zijn er nogal sterk in om te oreren wat wel en niet deugt in ons mooie landje, inclusief 
ondergetekende. De commentaren op de maatregelen rond het coronavirus zijn hiervan 
helaas een duidelijk voorbeeld. Gelukkig blijft vragen stellen nog steeds vrij en ook kun je 
nog steeds opmerkingen maken. Slechts één voorbeeld. Ondanks vroegere toezeggingen 
dat de bomen aan de Sportlaan gespaard zouden blijven, ging op één na alle volwassen 
bomen de versnipperaar in. Spijtig. Iedere boom die onnodig wordt gerooid is er één te veel!


