
Plant een boom voor het klimaat
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woon vlak bij het Hembrugterrein
waar het stikt van de zaailingen.
En ook in de volkstuinen van Nut
en Genoegen zijn zat stekken van
bomen.’’ Vorige week bracht hij
een achterbak en kruiwagen vol
naar Buurttuin Poelenburg. 

Daar is oprichter Henk Versluijs
(oorspronkelijk hovenier en eco-
loog) maar wat blij mee. ,,We heb-
ben hier 1668 vierkante meter
buurttuin met esdoorn en beuken.
We hebben een wildbiotoop, een
vijverbiotoop.’’ Een groene long
aan de rand van de snelweg waar
platanen en sleedoorn het goed
doen.

Ruimte
Erna Krommendijk van de Milieu-
federatie is dolblij met dit soort
initiatieven en zoekt er voor het
Plan Boom nog veel meer. ,,We
hebben een man in Haarlemmer-
meer die ook zaailingen verzamelt
en er honderdduizenden heeft. Die
kun je zo ophalen bij stichting-
meergroen.nl. We zoeken vooral
ruimte bij gemeenten, bedrijven en
verenigingen die veel grond heb-
ben om bomen te planten.’’ De
Postcode Loterij heeft al 2.250.000
euro beschikbaar gesteld voor dat
bomenplan. Wie ideeën heeft voor
locaties en mee wil werken, is
welkom. Inschrijven kan op
www.planboom.nl waar een con-
tactformulier moet worden inge-
vuld.

Wat hebben we aan al die bo-
men? Even wat boomweetjes op
een rij die Suzan van Wijk voor de
Milieufederatie verzamelde. Bo-
men reguleren de temperatuur en
verminderen in de stad het hitte-
eilandeffect. De schaduw van bo-
men in de stad kan zorgen voor
een verlaging van de gevoelstempe-
ratuur van 7°C tot 15°C. Een kleine
boom van vier meter zorgt voor
evenveel verkoeling als twee airco’s
en bij een grote lijkt het alsof er
tien staan te koelen. 

Bomen houden regenwater vast,
verhogen de biodiversiteit en ne-

Wat Erna Krommendijk van de
Milieufederatie betreft, komt een
miljoen van die bomen met de
wortels in Noord-Hollandse grond
te staan. Daar zoekt ze nog wat
hulp voor. 

Wilg en berk
Wat de veenweide betreft, mikt ze
op boomsoorten als wilg en berk.
Maar in stadsparken waar andere
grondsoorten zijn, kunnen ook
prima platanen worden geplant.

Sommige plaatsen in de regio
zijn boomrijk, zoals Edam met
enorme krachtpatsers van bomen
op de vesting terwijl buurman
Volendam een van de boomarmste
plaatsen is. 

Zaanstad maakt zich zorgen over
bomen die behoorlijk op leeftijd
raken en moeten worden vervan-
gen door wat kwiekere exempla-
ren. Binnen tien jaar zijn er fors
meer bomen nodig. Wel twintig-
duizend is berekend. 

Zaailingen
Martijn Thieme lost dat al een
beetje op. Hij woont in Zaandam,
maar komt oorspronkelijk uit
Gelderland waar hij opgroeide aan
de rand van het bos. ,,Zaanstad kan
nog wel wat bomen gebruiken’’,
zegt hij met gevoel voor understa-
tement. 

Martijn is bomengek en verza-
melt zaailingen (bomen die na-
tuurlijk zijn uitgezaaid en zomaar
opschieten op allerlei plekken). ,,Ik

Bomenrij langs de Nekkerweg in de Beemster

men CO2 op uit de atmosfeer. Een
volwassen stadsboom kan in de
kroon gemiddeld 200 tot 400 liter
regenwater vasthouden. Dat zorgt
ervoor dat een hevige regenbui niet
rechtstreeks op de bodem terecht-
komt waardoor de kans op water-

overlast wordt verkleind.
Volgens de Milieufederatie kun-

nen bomen ook bijdragen aan de
landbouw doordat ze de biodiver-
siteit verhogen en zo het ecosys-
teem veerkrachtig maken.

Verder zijn bomen ook nog goed

voor de gezondheid van mensen:
groene omgeving vermindert
stress, en bomen vangen fijnstof op
en dempen geluidsoverlast, zegt
Erna. Bossen en andere vegetatie
leggen jaarlijks bijna 3,6 megaton
CO2 vanuit de atmosfeer vast in

biomassa. Berekeningen van het
CBS laten zien dat in Nederlandse
bossen ongeveer 60 procent van
alle koolstof wordt vastgelegd.
Landbouwbodems, met name
grasland, zijn goed voor 21 procent
van de totale koolstofvastlegging. 

Erna Krommendijk projectleider Plan Boom.

Martijn Thieme brengt zijn zaailingen bij Henk Versluijs van buurttuin Poelenburg. FOTO’S ELLA TILGENKAMP

Wat moet ik met een boom?
Behalve er in klimmen, er de
vruchten van plukken of opza-
gen voor de open haard, kun je
nog veel meer met een boom. Ze
spelen een belangrijke rol in het
klimaat. Daarom wil de Milieu-
federatie met Plan Boom tien
miljoen bomen gaan planten. 

Rien Floris 
r.floris@mediahuis.nl

Wie buiten kijkt, ziet meer dan binnen. Zoals Petra van
Wijnbergen uit Purmerend. In de Vrouwenzandstraat liep
ze achter de flats en stuitte op deze zwammen die een
boom wel heel erg in de greep hebben. Als gezwellen zit-
ten ze op het zo te zien al dode hout. ,,Zwammen die ik nog

nooit gezien had en zo groot ook nog en veel.’’
Heeft u ook een mooie Buitenfoto die een plekje in de
krant verdient? Mail die dan - voorzien van uw naam, de
locatie en een korte omschrijving van wat er op te zien is -
naar redactie.zaan@nhd.nl of redactie.waterland@nhd.nl

Buitenfoto Zwammen als gezwellen

Het webcamproject ’Beleef de
Lente’ van Vogelbescherming Ne-
derland zorgt er zo voor dat je in je
luie stoel of werkkamer toch een
beetje buiten kunt kijken. Al zijn
koolmees, merel en kauw drie
tuinvogels die bijna iedereen wel

in de tuin ziet verschijnen. 
Op Beleefdelente.nl vallen nog

veel meer gevederde vrienden te
zien. Heel intieme beelden in hun
nest zelfs. Tot in de slaapkamer bij
bosuil en ooievaar kon je begin
maart al beelden zien. 

Strijd
De bosuil broedt op twee eieren, er
werd volop gepaard bij de ooi-
evaars en geknuffeld bij de steenui-
len. De strijd tussen de roofvogels
bij het zeearendennest is nog niet
beslecht. Voor de kijkers van ’Be-

leef de Lente’ is dat volop genieten.
Het lijkt wel een vogelsoap. 

De merel heeft een nestje ge-
bouwd met wat takjes en mos
onder een dakgoot. Inmiddels
heeft het mannetje het nest al aan
het vrouwtje laten zien. Dit kan tot
wat moois gaan leiden.

Broedsel
De koolmees is niet meer weg te
denken uit ’Beleef de Lente’. Vorig
jaar bracht het mezenpaar een
succesvol broedsel voort. Hopelijk
is dat ook weggelegd voor de me-
zen die zich nu voor de lens laten
zien. De kauwen, vorig jaar nog
brutale krakers van de kerkuilen-
kast, hebben dit jaar een eigen
woning toebedeeld gekregen. En
niet zomaar één: een heuse twee-
onder-een-kap.

Omdat ook binnenblijvers niet
24 uur per dag de tijd hebben om
te kijken, verwerkt Vogelbescher-
ming alle bijzondere momenten
tot een clipje. Zo hoef je hangend
in je luie stoel niets te missen van
al het gevogel buiten. De slechtvalk
heeft drie een beetje rode eieren.
Een koppeltje kerkuilen doet het
drie keer in een nacht, vastgelegd
met infraroodbeelden. En ze ma-
ken er ook een hoop geluid bij. In
een paar minuten zie je hier meer
dan in een hele dag in de natuur.
Ik kan mijn verrekijker wel aan de
wilgen hangen.

Vogels kijken vanuit je luie stoel
Liever binnen zitten dan buiten lo-
pen? Het kan verkeren in coronatij-
den. Maar toch zin om vogels te kij-
ken? Dat kan omdat de Vogelbe-
scherming drie extra webcams heeft
neergezet bij koolmees, merel en
kauw.

Screendump van de website beleefdelente.nl

Berichten van buiten. Over
natuur, landbouw, milieu,
visserij en ander buitenge-
beuren. Met wekelijks een
fraaie Buitenfoto.
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