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OPINIE

Marc Lansink, vestigingsmanager 
bij BTL Bomendienst

Houd het hoofd 
koel en blijf logisch 
nadenken!
Op het moment dat ik dit artikel schrijf, wordt ons land sociaal en economisch 
meer en meer lamgelegd door een virus. Wereldwijd zijn de gevolgen van dit niet 
nader te noemen virus – de naam hebben we nu vaak genoeg gehoord – nog veel 
groter. Maar het zet je natuurlijk wel aan het denken; wat doe ik wel en wat niet, 
waar doe ik goed aan, enzovoort. Anderzijds is het ook goed om in dit soort situa-
ties je realiteitszin aan te spreken of de zaak eens vanuit een ander perspectief te 
bekijken ... 

Nog een virus?
En dan zie ik in Nederland nog een ander virus rondwaren. Een “duurzaam-
heidsvirus”, ingegeven en aangewakkerd door de stikstofcrisis en de CO2-lobby. 
Bomen zijn de oplossing voor veel problemen, zo zeggen kenners. Dat bomen heel 
positieve eigenschappen hebben voor hun omgeving, dat is zeker. Maar of miljoe-
nen bomen aanplanten nu de oplossing is?

Volgens mij is deze beweging vooral ingegeven door compensatiedrang en ik 
vraag me sterk af of dat de juiste beweegreden is om klakkeloos zoveel bomen 
te planten. De economische motor moet draaiende gehouden worden, bouw- en 
infraprojecten moet door kunnen gaan, enzovoort … Maar kunnen al deze aan 
te planten bomen tot volle wasdom komen? Is er nagedacht over de locatie van 
aanplant en wat deze bomen over 40, 50 of misschien wel 80 jaar bijdragen aan de 
buitenruimte? Leveren deze bomen over bijvoorbeeld 10 jaar juist geen proble-
men op bij uitbreidingsplannen of andere planologische ontwikkelingen? 

Blijf nadenken!
Het is in mijn ogen essentieel om te blijven nadenken waar een boom kan worden 
aangeplant, welke meerwaarde de boom op die bewuste plek heeft en toekomst-
gericht kan hebben. Blijven nadenken over een goed ingerichte groeiplaats, waar 
een boom toekomstbestendig kan worden aangeplant, is en blijft noodzakelijk. 
Realiteitszin betrachten dus!
Daarnaast moeten we blijven nadenken of we bestaande bomen kunnen hand-
haven. Hoe groter de boom en hoe groter het totale bladvolume, hoe groter de 
waarde van de verschillende ecosysteemdiensten van de boom. Laat een boom 
dus oud worden op de plek waar die staat. Of weeg af of bestaande bomen op een 
andere plek wellicht beter tot hun recht kunnen komen. Veel bomen zijn prima 
verplantbaar en daarmee te behouden. Betrek dit dus bij de afweging of bomen 
behouden kunnen blijven. 

Kortom, laten we ons de kop niet gek laten maken door welk virus dan ook! Laten 
we blijven zorgen voor weloverwogen keuzes die bijdragen aan een toekomstbe-
stendige, duurzame buitenruimte waar wij, en vele generaties na ons, nog lang 
van kunnen profi teren!


