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In deze uitgave tel ik slechts drie pagina’s met in totaal negen projecten die 
door lezers zijn ingestuurd. Ik zeg met nadruk slechts drie pagina’s, omdat 
eerdere edities van Boomzorg veel ruimer bedeeld waren in het aantal projec-
ten. Ik vertel dit maar even om aan te geven dat er heel wat gaande is in ons 
bomenwereldje. Wat daarbij vooral opvalt is een groei in het aantal projecten 
waarbij diversiteit een (belangrijke) rol speelt. Verheugend natuurlijk, maar 
jammer genoeg is dit slechts één zijde van de medaille. Nog maar een paar 
maanden geleden beklaagde ik mij op deze pagina over het feit dat aan-
nemers en overheden in de wijde omgeving waar ik woon alleen maar eiken 
planten. Op hetzelfde moment wordt er dus bij projecten waar beheerders en 
architecten nu eens echt voor gaan zitten gestreefd naar divers aanplanten. 

Een leuk voorbeeld daarvan leest u in het Inspiratieboom-verhaal dat u aan-
treft in deze editie. De boombeheerder van Zundert wil zijn dorp de uitstaling 
gaan geven van een echt boomkwekershoofdstad en plantte onder ander 
Sycoparrotia, maar ook Aesculus x arnoldiana en nog een hele hoop andere 
bijzondere en inspirerende soorten. We hebben met beheerder Kruiver afge-
sproken dat we graag nog een keer aandacht geven aan zijn aanpak om zelfs 
als regiegemeente, waar je jammer genoeg toch wat verder weg raakt van de 
dagelijkse praktijk, invloed kunt uitoefenen op de boomkeuze. Kort gezegd 
komt het er op neer dat je als beheerders een lijst beschikbaar stelt waar aan-
nemers en architecten een keuze uit kunnen maken. Ook voor boomkwekers is 
hier overigens nog een wereld te winnen. Voor een kleine kweker – er zijn nu 
eenmaal meer kleine dan grote kwekers -  is het lastig om een groot sortiment 
beschikbaar te houden, maar dat is toch echt de enige manier om jezelf in de 
kijker te spelen bij beheerders, die in zijn voor iets nieuws. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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