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Een mooie doelstelling
Het is natuurlijk een mooie doelstelling van de gemeente! 

Bomen zijn van grote waarde voor het vastleggen van CO2. 
Verder blijkt uit onderzoek dat straten met bomen tot tien graden 
koeler zijn dan straten zonder bomen. Bomen kunnen dus helpen 
onze wijken leefbaar te houden nu het door klimaatverandering 
steeds warmer wordt. Bomen en struiken kunnen ook van grote 
waarde zijn voor de biodiversiteit, met name insecten en vogels. 
Dat geldt dan vooral voor de inheemse soorten, omdat insecten 
zich daar aan hebben kunnen aanpassen. De toppers zijn de 
wilgen, waaronder onze knotwilg, en de zomereik. Op beide 
boomsoorten komen landelijk meer dan 400 soorten insecten 
voor! 

Niet in het buitengebied
Sommige mensen vragen zich misschien af waarom er dan 

in het buitengebied van de Krimpenerwaard bomen worden 
gekapt, bijvoorbeeld langs de Nesse Tiendweg. Dit wordt gedaan 
met het oog op de weidevogels. In bomen broeden kraaien en 
buizerds. Deze soorten gebruiken de bomen als uitkijkpost. Met 
name kraaien zijn geduchte predatoren van eieren en kuikens van 
weidevogels en weidevogels nestelen bij voorkeur op afstand 
van bomen. Maar bomen in de kernen vormen geen probleem. 

Een duur plan, dat kan beter
Het eigen plan van de gemeente was erg duur: bijna 2 miljoen 

euro voor 1750 bomen. In dat plan werden de bomen verspreid 
over een groot aantal straten in onze kernen. Dat betekent 
duur bodemonderzoek: is de grond geschikt, waar liggen de 

leidingen en rioleringen, enzovoorts. Dat kan beter. Een paar jaar 
geleden is de organisatie MeerBomenNu opgericht. Het is een 
samenwerking tussen Urgenda, Caring Farmers en MeerGroen 
(www.meerbomen.nu). De Stichting Urgenda is o.a. bekend van 
de rechtszaak tegen het de staat over de klimaatdoelstellingen, 
die volgens Urgenda niet ver genoeg gingen, waardoor de staat 
de gezondheid en het welzijn van burgers in gevaar brengt. 
Urgenda won die rechtszaak. Caring Farmers is een organisatie 
van boeren en (andere) burgers die niet willen wachten tot de 
overheden eindelijk eens met duidelijk beleid en een plan voor 
een duurzame landbouw komen, maar die er nú werk van willen 
maken: toewerken naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw. 
CO2-vastlegging is een van hun argumenten. Dat kan door 
verhoging van de hoeveelheid organische stof in de bodem 
(een van de pijlers onder natuurinclusieve landbouw). Én door 
meer bomen te planten natuurlijk. MeerGroen is een stichting 
die met vrijwilligers allerlei groenprojecten opzet in dorpen 
en steden, enigszins vergelijkbaar met Prachtlint. (https://
stichtingmeergroen.nl/inhetkort/). MeerBomenNu helpt 
vrijwilligersgroepen met het organiseren van acties om bomen 
aan te planten. 
Wij denken dat we dat idee hier in de Krimpenerwaard kunnen 
overnemen, met wat steun van MeerBomenNu. 

De opzet
Die is eigenlijk eenvoudig. De werkwijze van MeerBomenNu 

is om zaailingen van bomen te oogsten op plekken waar deze 
ongewenst zijn of ‘overtallig’, omdat door concurrentie om licht 
maar een paar individuen zullen overleven. Dat biedt ons de kans 

MeerBomenNu!
Tien procent meer bomen in de Krimpenerwaard
Jaap Graveland en Yvonne Metaal

De gemeente Krimpenerwaard wil het aantal bomen in de kernen met tien procent laten groeien voor klimaataanpassing (koeling, 
CO2-opslag) en behoud en herstel van biodiversiteit. Yvonne, een betrokken en actieve bewoner uit Krimpen a/d Lek, bedacht 
een plan waarin ook vrijwilligers betrokken worden. De NVWK wil hier graag bij helpen.  D

In de herfst draagt de Gelderse roos mooie bessen die vooral in de late 
winter in trek zijn bij vogels, in het bijzonder bij pestvogels.

Gelderse roos in bloei
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om ze te oogsten, zonder de ontwikkeling van het gebied geweld 
aan te doen.
Deze boompjes worden in overleg met grondeigenaren en 
beheerders geoogst. Vervolgens worden ze centraal opgeslagen 
(ingekuild met grond). In de weken erna kunnen bewoners 
de boompjes ophalen om in hun tuin, op hun erf of in het 
openbaar groen te planten, dat laatste uiteraard in overleg met 
de gemeente. De boompjes krijgen labels met de naam en wat 
relevante kenmerken (bloei, bessen enz.) en eisen (hoogte, eisen 
aan bodem) er op. 
Deze werkwijze willen we hier overnemen. Bij het schrijven 
van dit artikel zijn we al begonnen om een en ander in gang 
te zetten: we hebben beheerders benaderd voor het bepalen 
van oogstlocaties, vrijwilligersgroepen van NVWK, ZHL, 
Cultuurhuizen en Overtuin om de boompjes te oogsten en op 
te slaan. ZHL en SBB hebben al positief gereageerd op ons 
verzoek. In hun terreinen komen her en der boompjes voor op 
op plekken waar ze niet gewenst zijn, in blauwgrasland, ander 
kruidenrijk grasland, langs oevers van sloten, enz. 

De bomen en struiken
Het gebruik van zaailingen heeft een aantal voordelen: 

ze kosten niets, zijn vaak al aangepast aan de lokale bodems 
en ze slaan door hun geringe grootte snel aan. We hebben nu 
de volgende soorten op het oog. Bomen: beuk, els, schietwilg 
(knotwilg), kroosjes (een wilde pruim), ruwe berk, gewone berk, 
lijsterbes, gewone vogelkers, zoete kers. Struiken: sporkehout, 
meidoorn, wegedoorn, sleedoorn, vlier, Gelderse roos, hazelaar, 
gele kornoelje, Spaanse aak, liguster.
De zomereik valt helaas af. Het is de boom met de meeste soorten 
insecten, vogels broeden graag in de holtes. Maar vanwege de 
eikenprocessierups (EPR) laten we die maar staan, totdat we 
weten hoe we uitbraken van de epr kunnen voorkomen. De 
NVWK heeft trouwens een eigen onderzoeksproject gericht op 
biologische bestrijding van de EPR, waarbij we gebruik maken 
van kool- en pimpelmezen die de rupsen eten, van parasitaire 

insecten die prederen op de rupsen, en van vleermuizen die de 
vlinders van de EPR’s vangen. Zie hiervoor o.a. pag. 40 in deze 
Waardvogel. 
Met de gemeente overleggen we over zorg dragen voor 
communicatie, het verzorgen van de labels enz. 

Planning
We willen er een meerjarig project van maken en ook 

scholen er bij gaan betrekken. We mikken er op om dit najaar 
al een goede start te maken. We hebben daarvoor de volgende 
planning gemaakt: het oogsten van de boompjes vindt plaats op 
zaterdag 20 november, tussen 9 en 13 uur. ’s Middags slaan we 
de boompjes op. Belangstellenden kunnen de boompjes dan op 
zaterdag 27 november en 4 december ophalen, eveneens tussen 
9 en 13u. Goed om dit vast in je agenda te zetten. Let op: we 
zijn afhankelijk van andere partijen om dit goed te organiseren 
en bij het schrijven van dit artikel hebben we daarmee nog 
geen afspraken kunnen maken. Dus de data zijn onder enig 
voorbehoud. We publiceren de definitieve data op de website, in 
onze nieuwsbrief, facebook en via de media.

Wil je meedoen?
We hebben mensen nodig om de boompjes te oogsten, 

op te slaan en om de boompjes uit te reiken aan mensen die ze 
komen ophalen. Plus een paar experts uit onze achterbannen 
om bewoners te adviseren over aanplant en verzorging als ze de 
boompjes op komen halen. En we hebben hulp nodig om een 
en ander te coördineren en een plan te maken voor een langer 
lopend project. 
Je bepaalt zelf hoeveel tijd je wilt besteden, van één tot drie 
dagdelen voor oogsten, opslag van planten of om planten uit te 
reiken, tot wat meer tijd voor coördinatie. Het is niet veel werk, 
zeker als we het kunnen verdelen, maar wij kunnen dit niet alleen. 
Daarom vragen we met name iemand om e.e.a. te coördineren. 
Wil je meedoen, of heb je vragen, stuur dan even een mail naar 
Yvonne: yvonne.metaal@gmail.com.  D

Sporkehout wordt ook wel vuilboom genoemd; de bloemen zijn klein en kunnen tot in de herfst bloeien. Ze worden graag bezocht door wilde bijen 
(o.a. de zeldzame sporkehoutzandbij), vlinders en (zweef-)vliegen. Voor rupsen van het boomblauwtje zijn de bloemknoppen van sporkehout een 
belangrijke voedselbron. Voor de rupsen van citroenvlinders is jong sporkehoutblad zelfs de enige voedselbron! Kenmerkend voor sporkehout is dat de 
bessen in verschillende rijpingsstadia aan de struik zitten. Ecologisch is sporkehout belangrijk vanwege haar lange bloeitijd en de bessen die graag door 
lijsterachtigen worden gegeten. In de herfst kleuren de bladeren prachtig geel.


