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Volwassen bomen behouden en daarmee iets 
waardevols doen voor de maatschappij. Dat is de 
reden dat Nationale Bomenbank - in het kader 
van haar vijftigjarig bestaan - en Terra Nostra de 
Nationale Bomen Top 50 hebben georganiseerd.

De winnende top 5
Alle bomen uit de top 50 zijn beoordeeld door 
een deskundige jury. Zij hebben daarbij rekening 
gehouden met het aantal stemmen, de leeftijd, 
de dikte, de betekenis van de boom in de ruimte, 
de ecologische waarde en het verhaal van de 
boom. Hier de gelukkigen.

Uit de eerder samengestelde Nationale Bomen Top 50 zijn nu de vijf winnaars gekozen

Iedereen in Nederland kon zijn of haar favoriete 

boom nomineren, waaruit een top 50 werd 

samengesteld door middel van publieksstem-

men. De vakjury koos daaruit de vijf winnende 

bomen die geadopteerd worden voor levens-

lang onderhoud.

Auteur: Hanneke Tax 

De vijf winnende bomen van de 
Nationale Bomen Top 50

Lulboom, Oss
De boom met de allermeeste publiekstemmen: 5501 stemmen! Deze zil-
verlinde heeft zijn naam te danken aan het feit dat hij door de jaren heen 
een ontmoetingsplek voor jong en oud is geworden. De boom heeft ook 
een cultuurhistorische waarde. Geplant in 1937 vanwege het huwelijk van 
koningin Juliana en prins Bernhard en inmiddels symbool geworden van 
'Lulboompop'.

Kasteelheer, Oirschot
Een rode monumentale beuk van 32 meter hoog die 
geplant is bij een klooster. Verder is de natuur zijn gang 
gegaan. De takken hangen tot aan de grond, wortelen 
zich en ontwikkelen tot nieuwe bomen. Hij heeft een 
enorm kroonoppervlak van wel 804 vierkante meter. 
Een echte ecologische parel.

St. Jozef Plataan, Schiedam
Deze St. Jozef Plataan is zo genoemd omdat hij 
staat bij de dependance van de St. Jozefschool. Een 
plataan op de speelplaats en in het trottoir met een 
imposante, grillige stam. Met de juiste zorg kan er nog 
generaties lang onder deze boom gespeeld worden. 
De boom verzorgt met 2119 vierkante meter bladop-
pervlakte in deze hoogstedelijke omgeving een aan-
trekkelijk klimaat.
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Oudste Arnhemse eik, Arnhem
Geplant in 1820 staat een mooie gezonde monumen-
tale eik op twee percelen van particuliere eigenaren. 
Een blikvanger voor de gehele wijk. 6,12 meter in sta-
momtrek met nog steeds een massieve stam en een 
kroon die vele tuinen beschutting biedt.

Gelukszoeker, Eefde
Een linde die geluk brengt: in de oorlog werd hij 
gebruikt door een onderduikster om ongezien in 
de kroon te luchten! Een oer-Hollandse boom met 
een imposante geschiedenis en een hoge score op 
ecosysteemdiensten, zoals CO2-vastlegging, koeling, 
zuurstof productie en fijnstof afvang.

JURY
De top vijf is samengesteld door
een deskundige jury:

Nadina Galle, ecologisch ingenieur 

Hanne Tersmette-Strijland, boswachter bij 
Vogelbescherming Nederland en schrijfster. 

Lodewijk Hoekstra is Nederlands bekend-
ste tv-tuinman, presentator, tuinontwerper, 
ondernemer en vooral voorvechter van een 
duurzame wereld. 

Wim Eikelboom doet zijn naam eer aan als 
liefhebber van bomen. Hij is ambassadeur 
van de Bomenstichting, verhalenverteller 
en journalist. 

Henry Kuppen is secretaris/projectleider 
van De Nationale Bomen Top 50. 

Meer weten? 
Ga naar yuverta.nl

→ European Treeworker
→ European Treetechnician

→ Modulaire cursussen
→ BBL-trajecten
→ In-company trainingen
→ Diverse korte trainingen voor boomverzorgers

Yuverta mbo Velp - Yuverta mbo Boxtel

 We bieden je diverse opleidingstrajecten:

Met beide benen op de grond...

Kies een opleiding


