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Om te lezen

Dit boek is veel uitgebreider dan de 
titel doet vermoeden. In dit kloeke 
naslagwerk, formaat ‘stoeptegel’, 
wordt ingegaan op allerlei kanten 
van bomen. Steeds gericht op de 
praktijk van het bomen kiezen 
en aanplanten, het gaat niet over 
monumentale bomen, techniek 
of onderhoud. Het boek geeft veel 
achtergrondinformatie, voorzien 
van fraaie foto’s. Allereerst een 
informatief deel over het ontstaan 
van cultivars, levensduur en de 
relatie tussen bomen en diverse 
schimmels. Hun functie binnen 
het ecosysteem wordt vooral 
belicht vanuit menselijk perspec-
tief. Vervolgens veel aandacht voor 
de groeiplaats waarbij niet alleen 

aandacht voor het plantgat is maar 
ook de standplaats, klimaatver-
schuiving  en winterhardheid 
worden behandeld. Daarna komen 
tuinen aan bod. De tweede helft van 
het boek is grotendeels gevuld met 
overzichten. Voor haast elke toepas-
sing is er wel een lijst, of je nu een 
leiboom, grijsbladige boom, eetba-
re vruchten, tropische uitstraling, 
droge of juist natte omstandigheden 
zoekt. Mocht er nog iets overgesla-
gen zijn dan biedt het lijstje ‘raritei-
tenkabinet’ uitkomst. Vervolgens 
worden de soorten, waaronder veel 
exoten en een groot aantal cultuur-
variëteiten, op alfabetische volgorde 
kort beschreven. 
In de discussie over inheems en 

uitheems, vliegt Hermy wat uit de 
bocht: ‘Veel natuurliefhebbers, maar 
ook wetenschappers, hebben zich 
geëngageerd in een oorlog tegen 
uitheemse soorten’.  Gevolgd door 
een onevenwichtige verhandeling 
over wat wel of niet inheems is en 
het bestaan van inheemse woeke-
raars. De rol die inheemse soor-
ten spelen in het ecosysteem en de 
langdurige relatie die opgebouwd 
is met andere organismen, komt 
slechts zijdelings aan bod. Dit deel 
kan het beste met een korreltje zout 
genomen worden. Bomenliefhebber 
Hermy heeft wel een ander punt, er 
zijn heel veel uitheemse bomen met 
hoge sierwaarde die zeer aantrekke-
lijk zijn in tuinen. Natuurlijk mogen 
die bij de keuze betrokken worden, 
maar wel met juiste argumenten. 
Voor geschikte inheemse soor-
ten zijn ook andere goede boeken, 
zoals ‘Bomen en struiken van hier’ 
door Henny Ketelaar of ‘Inheemse 
bomen en struiken in Nederland en 
Vlaanderen’ door Bert Maes. 
Voor iedereen die te maken heeft 
met keuze en aanplant van bomen 
maar ook voor de liefhebber een 
zeer uitgebreid en waardevol boek. 
(Machteld Klees)
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