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Net een lang gesprek met Arjan Postma achter de rug. Postma is een van 
de keynote sprekers tijdens onze Boom Inspyratie Dag in Cuijk op 26 okto-
ber. Leuke inspyrerende vent; hoe kan het ook anders als het gaat om een 
Boom Inspyratie Dag. Leuke discussie ook. Postma is zelf ook boomverzorger 
geweest en in zijn visie is die beroepsgroep een beetje verworden tot ver-
edelde boomzagers. Niks mis met boomzagers, maar er is zoveel meer. Stel 
je eens voor: een duif en een mens vliegen samen over de stad. De mens ziet 
eigenlijk alleen maar gebouwen, maar de duif ziet veel meer: een halfopen bos 
met overal mogelijkheden om voedsel te zoeken en zijn nest te bouwen. Dat 
halfopen bos zit verder tjokvol plekken waar amper mensen komen: de kronen 
van al die bomen en de daken van al die gebouwen. 

En vooral in de kronen van die bomen zit een soort parallelle wereld verbor-
gen. Natuurlijk hebben wij als mensen de malle gewoonte om al die bomen 
op te kronen, zodat wij er onderdoor kunnen lopen en rijden met onze auto-
tjes. Die bomen hebben daar meestal weinig last van en zitten verder vol 
met bijzondere dieren, insecten en vogels. In die wereld komt eigenlijk geen 
mens, behalve natuurlijk de boomverzorgers en boombeheerders. Vandaar de 
oproep van Postma: laat je niet wegzetten als een veredelde boomzager, kijk 
ook eens naar dat soort aspecten van het vak. Postma geeft een voorbeeld: 

‘Weet jij waarom er al decennialang halsbandparkieten in Amsterdam en 
Utrecht zitten, maar deze vogel zich pas veel later heeft uitgebreid naar andere 
steden? Dat komt door het stoppen met het gebruik van DDT. Door DDT waren 
de broedresultaten van de havik slecht en daar profiteerde vooral de specht 
van. Toen DDT langzaam uit het milieu verdween en de havikpopulatie weer 
begon te groeien, vluchtte de specht uit het bos naar de stad en begon daar in 
bomen te hakken. Daar profiteerde de halsbandparkiet weer van.’ 
De stelling van Postma is daarom: ‘Zorg dat je jezelf positioneert als expert op 
het gebied van de wereld in de boomkruin. Daarmee ben je van waarde voor 
de samenleving en kun je mensen betrekken bij de natuur in de stad, die vaak 
veel diverser en bijzonderder is dan we denken. De natuur op het platteland 
verschraalt. Mede daarom is het de taak van boombeheerders om te zorgen 
dat de natuur in de stad zijn gang kan gaan, vooral omdat de burger dat mooi 
vindt. Dat kan vaak met heel eenvoudige instrumenten. Maak bijvoorbeeld 
een eekhoornbrug: dat is een touw dat je over de weg spant, waardoor eek-
hoorntjes op andere plekken in de stad kunnen komen, bijvoorbeeld in afge-
sloten achtertuinen. Dat is toch prachtig voor die bewoners.’
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