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Net terug van een trip naar Denemarken, voor een afspraak met een 

Deense onderzoeker over essentaksterfte. Deze onderzoeker, Iben Margrete 

Thomsen, zal een van de hoofdsprekers zijn op onze Boom Innovatie Dag, 

die wij dit jaar voor de zesde keer gaan organiseren. Superinteressant. 

Haar hoofdboodschap is dat wij niet al te spastisch moeten doen over 

deze ziekte. Essentaksterfte is ingrijpend en moet goed gemonitord 

worden, maar is echt niet zo dramatisch als de Nederlandse specialisten 

ons proberen wijs te maken. Ik heb bomen gezien die al bijna tien jaar 

ziek waren en er nog best redelijk uitzagen, die waarschijnlijk nog wel tien 

of twintig jaar op hun plekje blijven staan. Als je mij vraagt of dat mooie 

bomen zijn, kan ik daar alleen maar nee op antwoorden. De es is sowieso 

niet mijn favoriet, maar deze bomen zien er door het constante afsterven 

van eindtakken een beetje uit als mijn hond als hij kletsnat uit een smerige 

sloot komt gekropen: helemaal piekerig en zeker niet moeders mooiste. 

In een mooie droge zomer met een volledig bladerdek, zouden zieke 

bomen echter zelfs voller in het blad kunnen zitten dan de zeldzame 

gezonde es. Dat komt dan door het snoeien dat plaatsvindt in verband met 

de ziekte. Iedere keer sterft de eindknop in en worden nieuwe zijscheuten 

gevormd, die zorgen voor een compacte boom.

Een boom waar het aanmerkelijk beter mee gaat, is onze inspiratieboom. In 

deze uitgave presenteren we u weer kanshebbers. De boomambassadeurs 

zijn dit keer echte kenners en dat is aan hun keuze te zien: de 

doodsbeenderenboom van Frans van der Steen en de bijenboom van Jaap 

Smit. U krijgt van ons nog een keer twee inspiratiebomen aangereikt, en 

dan bent u zelf aan zet. 

Op de zo-even aangehaalde Boom Innovatie Dag zal de echte winnaar 

bekend worden gemaakt. Natuurlijk verdienen alle acht inspiratiebomen de 

eindprijs, maar de boomambassadeur en de hem toegewezen kweker die 

het meeste rumoer rondom hun boom weten te bewerkstelligen, mogen 

met de titel naar huis.  

Met vriendelijke groet,

Hein van Iersel hein@nwst.nl
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