Om te lezen
Leve(n)de speelplekken
- Bomen in het middelpunt
Omdat Hanna Hirsch van de
Bomenstichting steeds meer natuurlijke speelplekken zag verschijnen,
waar bomen nauwelijks een rol
spelen, nam ze het initiatief tot dit
boek. Ze schreef het samen met
Annemiek van Loon, bomenconsulent. Het boek is volgens de auteurs
bedoeld voor bestuurders, architecten, aannemers, (groene) beleidsmakers, gemeenten en schooldirecties.
Maar ik denk dat ouders, leerkrachten en andere opvoeders er ook veel
aan kunnen hebben.
Het boek wil inspireren en informeren. En dat doet het ook. Het is
mooi vormgegeven, ziet er verzorgd
uit, er staan prachtige foto’s in. Het
is overzichtelijk ingedeeld in acht
hoofdstukken, die kort en krachtig
zijn. Geen ellenlange teksten, maar
wel heel waardevol en ‘to the point’.
De eerste drie hoofdstukken gaan
over (1) de waarde van oude bomen
en hoe je die het beste kunt verzorgen. (2) de boom als natuurgebied,
waar allerlei dieren en planten een
thuis vinden en (3) de rol en betekenis van bomen voor het klimaat,
luchtfiltering, waterbeheer, gezondheid, ed. Een prachtig voorbeeld
vind ik het feit dat bomen onbetaalbaar zijn: ‘een paardenkastanje
van 150 jaar verdampt op een droge
dag 8000 liter water. Het bladoppervlak van 3000 m2 is gelijk aan
500 bomen van 10 jaar oud. Deze
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bladeren filteren jaarlijks 1500 gram
fijn stof uit de lucht. Een filterinstallatie die dit kan, kost 200.000 euro
en 5500 euro aan stroom per jaar.
Bovendien is die na 10 jaar versleten.’ Geweldig toch?
Hoofdstuk 4 en 5 gaan over het
spelen met en leren van bomen.
Er word aandacht besteed aan het
klimmen in bomen en het spelen
met takken, bladeren, bloemen en
vruchten. Naast praktische informatie staan deze hoofdstukken vol
met interessante lesideeën.
De laatste drie hoofdstukken
zoomen in op het maken van groene speelplekken. De auteurs geven
korte en krachtige tips over hoe je
dat kunt aanpakken en daarin de
bestaande bomen kunt betrekken,
bijvoorbeeld als centrale ontmoetingsplek. Hoe kun je bijvoorbeeld
vlonders en bankjes dichtbij een
boom plaatsen en hoe kun je de

groeiplek het beste beschermen.
Voor de toekomst, de generaties na
ons, is het belangrijk om bomen te
planten: welke boom kies je en hoe
plant je een boom?
In elk hoofdstuk is een rol weggelegd voor Pien, een slim en stoer
meisje. Zo kunnen kinderen ook
aan de slag met het boek. Want,
en dat ben ik volledig eens met de
auteurs, liefde voor bomen kun je
niet vroeg genoeg leren.
Marjan Deurloo
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