
68 www.stad-en-groen.nl • www.openbaar-groen.nl • www.stadinhetgroen.nl

Boom van de Toekomst 
De echte boom van de toekomst 
heeft een verleden 

Het idee Boom van de Toekomst is door De 

Groot ontwikkeld als spin-off van de jaarlijkse 

Boominfodag, waarbij het de laatste jaren al 

gebruikelijk was om de Boom van het Jaar 

bekend te maken. De Groot vertrouwt in de 

nieuwe opzet helemaal op de kracht van de 

moderne social media en de verkiezing verloopt 

grotendeels buiten een vakjury om. 

Er zijn nu negen kwekers die hun favoriete boom 

hebben aangemeld, maar feitelijk hadden dat er 

net zo goed negentig of negenhonderd kunnen 

zijn. Het publiek kan uit deze negen aanmel-

dingen zijn keus maken. De drie beste bomen 

strijden op 31 oktober tijdens de 6e Nederlandse 

Boominfodag tegen elkaar via een publiek debat 

onder leiding van Henry Kuppen. Uiteindelijk 

kiezen de bezoekers van de Boominfodag vervol-

gens welke boom de titel in de wacht sleept. Een 

hoog idols-gehalte dus. Je zou je kunnen afvagen 

of dit recht doet aan de status van de verkiezing; 

anderzijds is alle positieve aandacht voor bomen 

in de openbare ruimte welkom. 

Op de site staat het idee Boom van de Toekomst 

uitgelegd met verwijzing naar de klimaatbe-

stendigheid van de aangemelde bomen. De 

site meldt: ‘Als gevolg van een veranderend 

klimaat en verschillende recente boomziek-

ten is er behoefte aan een meer gevarieerd 

bomensortiment. Boomkwekers anticiperen op 

deze behoefte en kweken klimaatbestendige 

en ziekteresistente bomen.’ Wat juist de negen 

aangemelde soorten zo bijzonder maakt op het 

gebied van klimaatbestendigheid, wordt niet 

meteen duidelijk. Het zou een idee zijn om hier 

in de toekomst een vakjury van gerenommeerde 

vakspecialisten tussen te plaatsen. Het is volgens 

De Groot toeval dat Cobra Boomadviseurs dit 

jaar een congres heeft willen organiseren. De 

Groot: ‘Heel toevallig zijn we allebei op hetzelfde 

concept uitgekomen. Ik heb Verhagen van Cobra 

gebeld en hij had er geen bezwaar tegen dat we 

hiermee verdergingen.’

Drie namen

Opmerkelijk aan de ‘lijst van negen’ is dat er 

slechts twee zaailingen tussen zitten. Alleen 

de Sorbus Incana, aangemeld door Resista De 

Bonte Hoek en de Parrotia persica, aangemeld 

door Ebben zijn botanische soorten. Je zou kun-

nen stellen dat dit bijzonder is in een tijd dat we 

vooral veel aandacht hebben voor diversiteit en 

biodiversiteit.

Jan Mauritz is niet onder de indruk van dit argu-

ment. Mauritz: ‘Het zal mij aan m’n reet roesten 

of een boom twee of drie namen heeft, exotisch 

of inheems is. Het enige wat telt is of de boom 

in kwestie bruikbaar is voor de locatie waar deze 

wordt geplant.’ Na enig tegenstribbelen wil 

Mauritz zijn eigen favoriet wel bekendmaken. 

‘Voor mij is dat de Parrotia persica. Dat is een 

boom die bij het grote publiek zo goed als onbe-

kend is en zeer breed inzetbaar is. Je kunt er alles 

mee: als leiboom, straatboom en meerstammig.’ 

Al doorfilosoferend over het idee Boom van de 

Toekomst komt de gedachte op dat een boom 

van de toekomst natuurlijk voorbereid moet zijn 

op toekomstige klimaatwijzigingen. Veel belang-

rijker nog: de Boom van de Toekomst heeft een 

verleden. Alleen een boom die minimaal de 

laatste tien of twintig jaar, en liever nog langer, 

heeft laten zien succesvol te zijn in de openbare 

ruimte, verdient het om grootschalig te worden 

aangeplant. Zijn jongere cultivars daarmee slechte 

bomen? Nee, natuurlijk niet, maar als klant mag 

je wel verwachten dat een kweker het testen van 

een boom op eigen terrein organiseert. 

Nederland kende jarenlang het fenomeen ‘Boom van het Jaar’. Nu dit initiatief lijkt te zijn meegesleurd in de ondergang van het PT en Plant 

Publicity Holland, heeft Jan Willem de Groot van de Nederlandse Boominfodag bedacht dat het tijd is voor een vergelijkbaar initiatief: Boom 

van de Toekomst.
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Stuur dit artikel door! 
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Carpinus betulus 'Lucas' – Inzender: Van Aart Boomkwekerijen

‘Veel problemen met de meest toegepaste haagbeuk ‘Frans Fontaine’

Klaus Körber is werkzaam bij de Bayerische Landesanstalt für Wein- und Gartenbau en kent Carpinus 

betulus ‘Lucas’ sinds twee jaar. Körber: ‘Wij hebben in Duitsland veel problemen met de meest toe-

gepaste haagbeuk ‘Frans Fontaine’. Als ik 'Lucas' bekijk, lijkt hij veelbelovend. Mario van Aart, de 

aanbrenger van de boom, werkt hard om zijn cultivar tot een succes te maken. Inmiddels is de boom 

verspreid over heel Europa en is hij ook al bekend in de VS. Ook in Canada is er belangstelling voor 

deze boom vanwege de goede winterhardheid en mooie vorm.’

Acer platanoides ‘Eurostar’ – Inzender: Brienissen Bomen BV

Het zijn mooi gevormde bomen en ze groeien prima op 

Nico Hoogland (zelfstandig boomveiligheidsinspecteur en daarvoor 35 jaar boomkweker van de stad 

Amsterdam): ‘Sinds een jaar of zeven staan er in Buitenveldert bij een flat drie stuks. Die zijn in een 

maatje 30 geplant ter gelegenheid van een promotieproject. Het zijn mooi gevormde bomen en ze 

groeien prima op. Ze zijn nu maatje 50, dus behoorlijk zware jongens met een mooie goede takop-

bouw. Onderhoud wordt en is er eigenlijk niet aan gepleegd, want dat is niet nodig. In Amsterdam-

Noord staan er sinds vorig jaar dertig in de verharding langs de openbare weg. Ook die doen het 

gewoon prima. Alle platanoïde-soorten doen het in de verharding beter dan de pseudo-soorten. In 

tegenstelling tot andere soorten heeft de ‘Eurostart’ geen enkel probleem met de ondergrond.’

Tilia mongolica ‘Buda’ – Inzender: Boomkwekerij Udenhout

De Buda levert ook een lindebeeld, maar dan zonder druiperij

Iljitsj IJsebrands (adviseur van de gemeente Berkelland): ‘Twee jaar geleden hebben we langs de 

Meijersweg in Neede zeventig Tilia’s mongolica ‘Buda’ geplant. Over een lengte van 240 meter hebben 

we tweezijdig Buda’s aangeplant. Om het originele ritme te behouden, staan ze 7 meter uit elkaar. Ze 

zijn geplant in de maat 25-30 en gezet met twee palen en een gietrand. De Buda is een boom met 

een uitstraling die past in het profiel. Om bij het karakter van de ontsluitingsweg te blijven, hebben 

bewust niet voor een gecultiveerde boom gekozen. In eerste instantie viel de keuze op een gewone 

linde, maar de buurt wilde geen lekkende bomen. De Buda levert ook een lindebeeld, maar dan zon-

der druiperij. Ze staan nu twee jaar en ze doen het goed.’  

Parrotia persica – Inzender: Ebben Boomkwekers 

De boom van de toekomst moet zich bewezen hebben

Jan P. Mauritz is kort en bondig als we hem vragen naar zijn favoriet: Parrotia persica. Dat is een boom 

die bij het grote publiek zo goed als onbekend is en zeer breed inzetbaar is. Je kunt er alles mee: als 

leiboom, straatboom en meerstammig.’

En wat vindt de markt? 
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De genomineerden voor de titel 

Boom van de Toekomst: 

• Ginkgo biloba 'Saratoga'

• Ulmus ‘Columella’

• Parrotia persica 

• Carpinus betulus 'Lucas'

• Sorbus Incana

• Acer rubrum REDPOINTE ('Frank Jr.')

• Acer platanoides 'Eurostar'

• Magnolia salicifolia ‘Louisa Fête’

• Tilia mongolica 'Buda'

Ginkgo biloba 'Saratoga'

Parrotia persica

Magnolia salicifolia ‘Louisa Fête’Acer platanoides 'Eurostar'

Ulmus ‘Columella’

Acer rubrum REDPOINTE ('Frank Jr.')Carpinus betulus 'Lucas'

Tilia mongolica 'Buda'

Stemmen doet u op: 

boomvandetoekomst.nl


