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Mooier en ecologisch rijker in een na-
tuurlijk en speels landschap
Klimaatverandering, heftige regenbuien of juist langdurige droge 
periodes. Het vraagt om een andere inrichting van onze leefomge-
ving. Een veiliger omgeving begint wat boomkwekerij Ebben betreft 
bij het herstellen van natuurlijke processen. Bomen spelen hier een 
vitale rol in. Door CO2 op te nemen en fijnstof te filteren, zuiveren 
ze de lucht. Door hun schaduw, maar vooral door verdamping zorgen 
bomen voor verkoeling. Bovendien leveren ze een belangrijke bij-
drage aan de biodiversiteit in een stad. Meer natuur lijkt dan ook de 
voor de hand liggende oplossing om de kwaliteit van ons leefklimaat 
te verbeteren. En dan hebben we het niet alleen over het milieu. 

Op wereldschaal, maar zeker ook in onze eigen stedelijke omgeving, 
zijn bomen met hun ecosysteemdiensten een antwoord op de ef-
fecten van klimaatverandering. De harde roep om grote aantallen 
nieuwe bomen is vrij nietszeggend. De bijdrage van de boom aan de 
samenleving komt namelijk voort uit een combinatie van een duur-

zame groeiplaats, uitgangsmateriaal en soortkeuze. En bovendien 
geldt: de ecosysteemdiensten van de boom nemen exponentieel toe 
met het kroonvolume. Een grotere beginmaat is duurder in aanschaf 
en aanplant, maar zorgt direct voor het gewenste beeld en behoeft 
niet het onderhoud (met bijbehorende kosten) dat een kleinere maat 
nodig heeft om tot datzelfde beeld en kroonvolume te komen.

De boom centraal in de bouw
Bomen dragen in ieder levensstadium bij aan de circulaire samen-
leving. Stef Janssen, de boomprofessor van Boomkwekerij Ebben en 
Urban Jungle Project, verwoordt dat als volgt: ‘van slimme levende 
boom tot slim gebruikt hout(vezel). De boom fungeert tijdens zijn 
leven als probleemoplosser door geleverde ecosysteemdiensten. En 
als bouwmateriaal is de boom nagroeibaar (hernieuwbaar) en wordt 
CO2 opgeslagen in het gebouw. Bomen bevorderen een circulaire sa-
menleving die stapje voor stapje letterlijk steeds meer ‘nagroeibaar’ 
is. Vastgoed wordt daardoor steeds leefbaarder. Statisch ’Vastgoed’ 
wordt dynamisch ‘leefgoed’.’ 

De waardevolle rol die bomen spelen, dringt gelukkig steeds meer 
door in de bouwwereld. Vastgoed en projectontwikkelaars bouwen 
met hout en visualiseren groene leefomgevingen. Helaas is het met 
de kennis van groen en de toepasbaarheid ervan slecht gesteld en 
wil men vaak zowel de dode boom (bouwhout) als de levende boom 
in de technische specificatie opnemen. Van hout als bouwmateriaal 
valt nog wel een technisch uniform product te maken, maar juist de 
levende boom, is als natuur -‘product’ uniek en vaste (bestek)om-
schrijvingen bestaan niet. Een boom waarbij een waterpas langs de 
stam wordt gehouden en waarbij de takken op exacte afstand van el-
kaar moeten zitten, laat weinig ruimte over voor natuur en creativi-
teit. Dit vraagt om creativiteit. In de bebouwde omgeving met al haar 
technische uitdagingen bepleiten wij daarom een samenspel tussen 
natuur en techniek. Dit kan onder andere door buitengewone on-
dergrondse groeivoorzieningen te treffen waardoor een boom weer 
de oude reus op een plein kan worden. Met de boomveerinnovatie 
van The Urban Jungle Project laten we zien, dat we ‘natuur en tech-
niek’ zelfs willen laten samensmelten om bomen beter te laten ge-
dijen in onze steden. We willen met die innovatie bomen toepassen 
in situaties waarin ze nu nog niet vanzelfsprekend kunnen worden 
toegepast.

De boomkeuze
Bij veel projecten wordt uitgegaan van een groen wensbeeld in plaats 
van kritisch te kijken naar de locatie en het bijbehorende overeen-
komende natuurbeeld. Elke situatie in de stad is namelijk te ver-
gelijken met een situatie in de natuur en bijbehorende beplanting. 
Extreme weersomstandigheden, zoals hitte of droogte, verzwakken 
bomen. Met als gevolg dat insecten, bacteriën en schimmels vrij 

spel krijgen. Diversiteit is de beste manier om hier mee om te gaan: 
dit verspreidt de resistentiekansen van de bomen en vergroot daar-
mee de duurzaamheid van de beplanting. Een bonte mengeling van 
bomen kan een interessant beeld geven. Indien een meer uniform 
beeld gewenst is, kunnen beplantingsexperts en groenadviseurs hel-
pen een sortiment aan te planten waarmee eenheid gecreëerd kan 
worden.

De boom als beleving
Bomen hebben op emotioneel vlak enorme betekenis voor de mens. 
Wanneer we bezoekers op onze kwekerij vragen naar hun favoriete 
boom, heeft het antwoord vaak te maken met een jeugdherinnering. 
Wie herinnert zich uit zijn jeugd niet de vele uurtjes ravotten in een 
klimboom of in de weer zijn met planken om een boomhut te bou-
wen? Het was de eerste mogelijkheid om de natuur van dichtbij te 
beleven. Een beleving die niet ophoudt met het ouder worden. Bo-
men creëren een speelplaats voor jong en oud. Nu steeds meer men-
sen in steden wonen en het niet meer evident is dat zij met natuur in 
aanraking komen, mag juist de buitenruimte een meer natuurlijke 
speel- en ontdekplek worden. Dat doen we door ook de aanplant 
en het gebruik van groen wat speelser aan te pakken, zonder altijd 
voor de veilige keuze te gaan. De natuur prikkelt de zintuigen en laat 
ons genieten van het groene uitzicht op een bankje, de frisse lucht 
tijdens een pauzewandeling of de schaduw van de boom tijdens de 
picknick. De mogelijkheden zijn eindeloos en daar willen wij graag 
toe inspireren.
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