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Door schaalvergroting en technische 
ontwikkelingen is de gangbare boom
teelt steeds afhankelijker geworden van 
grote hoeveellieden chemische bestrij
dingsmiddelen en kun stmest. Vooral 
de herbiciden, fungiciden, insecticiden, 
grondontsmettingsmiddelen en grond
behandelingsmiddelen plegen een zwa
re aanslag op net milieu. 

Pioniers 
Een klein, maar groeiend aantal boom
kwekers kiest bewust voor biologische 
boomteelt. Zij passen dus geen bestrij
dingsmiddelen en kunstmest toe. De 
ervaringen die deze pioniers de laatste 
jaren hiermee hebben opgedaan zijn 
bemoedigend en een goed voorbeeld 
voor collega's dat her ook anders kan, 
al vergt het wei een andere manier van 
werken en denken. Van bet voorberei
den van de zaaibedden tot het oprooien 
moet de kweker rekening houden met 
de ecologie van de plant en haar omge
ving. 
De biologische boomkwekers besteden 
vooral veel aandacht aan de gezond
heid en de duurzarne vruchtbaarheid 
van de bodem. Ze bemesten bewust en 
organisch, bestrijden het onkruid me
chanisch (hier is ingenieus gereedschap 

voor ontwikkeld) en doen experimen
ten met groenbemesters tussen de rijen. 
Op open dagen laten ze aan coliega's 
en potentiele afnemers zien hoe er ge
werkt wordt. Ook de problemen die ze 
ondervinden komen daarbij heel eerlijk 
aan de orde. Deze problemen vormen 
de directe aanleiding voor ervaringsuit
wisseling en wetenschappelijk onder
zoek. 

Steunpunt Biologische Boomteelt 
Dit steunpunt verzorgt sinds kort een 
netwerk tussen vraag (inforrnatie en 
plantmateriaal) en aanbod (kennis en 
teeltproducten). 
Een van de concrete activiteiten is net 
uitvoeren van biologische beplantingen 
in partnerschap. Heeft u een beplan
tingsproject met een ecologische en 
een sociale doelstelling dan wil het 
steunpunt graag met u in zee. Aan de 
band van uw aanvraag kan het partner
scbap in overleg verder uitgewerkt 
worden. 

Informatie: 
Steunpunt Biologische Boomteelt 
Scbolekster 10 
3972 PT Driebergen 
Tel/fax: 0343-531945 

Rondleiding op boornkwekerij Cultura in Wilhelminaoord tijdens de thernadag 'Poot 
aan de grond voor biologische bornen' (5 september j.l.) JOIO: M. v. Lier 

Met de zachte (j 

(jevoels b oom 
(jee;1enkeie boo m is zo van ons ats die 
ene aaarqinas. enkele dorpen verder 
De eiqenaar van het ia ndqoed weet er 
niets van dat:een van zljn bomen meer 
van ons is dan van hem. En elat zljn 
lanaqoed aaara oor meer waara is. 
(jevoelswaarde. 
Rela tie ook..Niet met onze boom. niet 
op de manier van <lrene van Lippe 
IJiesterfeld . Het is een retatie bij onze 
boo m . De reiatie is namelij tc aeonze en 
de boom vers ter kt die als we na ar hem 
toeqaan. 
Hij is een ei«.onqeveer zo oua als ik is 
ie. Hij staat lanqs een aoo dlopende 
vetdweq met veel gYCI.s en met hengel. 
navikstauia en dauwloraam . Aan de 
ene kant is de akker. aan de andere 
kant eentoofnos en aaarachter staat 
hei pracntiqe su mmetrischebuiten
hui: van net openqestetde ianaqoed. 
De velaweq loop t verloren in een scha 
penwei. 
Er was iets ergs qebeurd. Oat bescha
aiqae ons. & was ineens aan anez 
niets meer aan. onze qedachten waren 
steeds bezig met dat ene. lWI/genei lie
pen we over aat iana qoed waar we wei 
vaker topen . 'Ieder aan een kant van 
een nat tractorspoor 0/achter elkaar 
over een smat hard taa ntiespaaaie. 
Het veidweqie in. 'Tot Cl CIn d ie boom. 
Daar kwam het qoed. Er WClS qenoeq 
qra: en zijn bast was heiem aa l niet zo 
hard , 
Sindsaien zijn we eiqen met hem. Hij is 
al [aren onze 'boom van Iach en traan '. 
IJij aile blije en moeilijke momenten is 
h ij tussen ons. /litijelats we bij hem zijn 
qeweest: keren we met een lkhter qe
voel ervan teruq . 
'Ieaereen kan zo'n qevoetsboom aan
nemen. Het fims:« is een boom d ie wat 
acnteraf is,Maar voor stille uren van 
nacht ofochtena zijn ook in he t park, in 
de heem tuin. in de eiqen buurttuin of 
op het p lein zulke prive-bornen te vin
aen en te voelen. 
IJom en IAlAn hu ls, in de tuin, in de 
straat of in het van de qemeente inqe
nomen trottoirzandnatqe teqen de qe
vel zijn m inder geschik t voor dit doel. 
'Tedich tbij. WIAn t je moet er J1IAar toe 
kun nen gac;m,naar zo'n gehe im bo oYVi . 
Wei maken genoemele 'thuisbomen ' 
een prettiger woonsfeer .Met bo men is 
een woonplek in tieme r ,zach ter. be
schutter. ftjne r . Hoe meer thu isbomen 
er /n de woo nwijken zijn.des te plezieri
ger en vreedzam er het leven er is. 
dunkt me.Maar dan nog kun nenlach
en- t ra an-bomen eielers betekeYiis heb
ben. 

Willem flven 
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