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In Hoogeveen slechts 3,2 bomen per inwoner
■ Zie

bomen niet als kostenpost, maar als kapitaal

Dat is even schrikken! Kijk eens op
internet op EenVandaag van 3 februari onder
Duurzaamheid en Vernieuwing en dan onder
“Actueel”. Daar staat het item: Staan er veel of
weinig bomen in jouw gemeente? Op een
kaartje staan de aantallen bomen per gemeente, opgespoord door de bomentaxateurs van
Cobra Groeninzicht in Vianen. Even schrikken,
want Hoogeveen komt er niet al te best af.

HOOGEVEEN

Binnen de gemeente Hoogeveen
staan 179.296 bomen, dat is 14 bomen per hectare en 3,2 bomen per
inwoner. Ter vergelijking, gemeente De Wolden heeft 12,5 bomen per inwoner. Bomen geven
zuurstof af, vangen fijnstof uit de
lucht en houden daarmee hun omgeving gezond. Want ook dat onderzocht Cobra. Mensen in woonwijken met veel bomen zijn gezonder, daar zijn minder mensen
met een burn-out en minder kinderen met ADHD. Gemeente Westvoorne spant de kroon met
840.684 bomen, 57,9 bomen per
inwoner en 157,3 bomen per hectare. Cobra beweert: „Een beetje
boom is algauw 8000 euro waard.

Zie bomen niet als kostenpost,
maar als kapitaal!”
Meerdere onderzoekers komen
tot de conclusie dat een groene
woonomgeving positief werkt op
onze gezondheid. Zorginstituut
NIVEL en UMC, beide in Utrecht,
deden dat. Zowel Cobra als de andere onderzoekers zien voldoende
aanwijzingen dat overvloedig
groen in de woonomgeving rustgevend is. Na een stressvolle gebeurtenis is dagelijks contact met
een groene omgeving van belang,
omdat het herstellend werkt. De
wind ruist door de bladeren, bloemen bloeien en geuren, vlinders
fladderen en vogels zingen. Je
wordt rustiger en de onderzoekers

Beuken gezien vanaf het bruggetje op Landgoed Dickninge.

beweren dat je meer zelfbeheersing toont. Het concentratievermogen van volwassenen en kinderen verbetert als ze vaak in contact
komen met groen in parken, lanen, groenstroken en tuinen. Haal
een ADHD’er nou maar eens achter de computer vandaan en berg
playstation op achter slot en gren-

De lente komt en toch nog
een late overwinteraar
Twee dagen geleden liep ik over
een bijna verlaten Dwingelderveld. Dat was het afgelopen weekend wel anders. Massaal werden
onze natuurgebieden bezocht
door mensen die verplicht de hele
week binnenshuis hadden doorgebracht. Nu echter heerste er stilte.
Het waaide en de lucht was helder
blauw. In de top van een grove den
verderop zat roerloos een witte
stip. In deze tijd van het jaar is het
een kwestie van goed opletten
wanneer je in dit soort natuurgebieden bent. De eerste broedvogels zijn alweer terug uit het zuiden. De tjiftjaf zit al twee weken te
zingen. De veldleeuwerik en de
roodborsttapuit zijn ook alweer
actief. Het knarsende getik van de
mannetjes roodborsttapuit klinkt
‘s morgens over de heide, terwijl
hij van rasterpaal naar rasterpaal
vliegt. Drukke vogeltjes zijn het,
altijd in de weer. Bij de bosrand jodelen enkele boomleeuweriken
en ook de boompieper heb ik alweer gespot. Met al deze nieuwkomers zou je bijna vergeten dat er
ook vogelsoorten zijn die op de
wip zitten om te vertrekken.
Struikrover
De witte stip komt in beweging.
Hij vliegt in een flauwe bocht omhoog om vervolgens pijlsnel weer
naar beneden te duiken, diep in
de hoge struikheide. De klapekster heeft zijn prooi te pakken!
Hij is er nog, maar het zal niet
lang meer duren voor hij vertrekt
naar zijn broedgebied in Zweden
of Finland. Bij ons is de klapek-

Hero Moorlag

del. Laat hem buiten spelen. Neem
hem mee naar het Spaarbankbos.
Spelen met takken, laat je fantasie
de vrije loop in creatief spel met alles wat je in het bos vindt. Wijs
hem op vogels, planten en in de
herfst op paddenstoelen. Laat hem
moe worden. Tien tegen één dat
hij minder Ritalin hoeft te slikken,
of wellicht helemaal niets meer na
weken spelen in een rustgevende
groene omgeving. Wat hebben bomen en struiken toch een enorme
waarde. In de eerste plaats ecologisch, de intrinsieke waarde, maar
nu weten we dat een boom ook
een kapitaal vertegenwoordigt en
een druk mens rust geeft. En de
WOZ-waarde van ons huis stijgt als
er veel bomen in de buurt groeien.
Kappen met kappen
Het rigoureus snoeien en kappen
in winterse parken is blijkbaar
van alle tijden. En protest van
omwonenden en natuurliefhebbers richting de gemeente helpt
in de meeste gevallen niets. Eind
tachtiger jaren schreef Natuuren Milieufederatie Drenthe op
verzoek van talloze werkgroepen
de protestbrief “Kappen met kap-

pen”. In de jaren daarna gingen
groenafdeling van Drentse gemeenten gewoon door met kappen. Kapitaalvernietiging, zeggen de onderzoekers van Cobra.
Een eik of beuk groeit in honderd
jaar uit tot een boom, in de volgende honderd jaar leeft hij op
z’n top en in de daaropvolgende
honderd jaar sterft hij langzaam
af. Onderzoekers hebben berekend dat een boom in Nederland
gemiddeld 40 tot 50 jaar wordt alvorens hij wordt gekapt. Gelukkig mogen eiken en beuken in
bossen blijven staan, mits ze geen
gevaar voor wandelaars opleveren. Ze halen fijnstof en ultra fijn
stof uit de lucht, leggen CO2 vast,
geven verkoeling en zijn rustgevend. Ik denk even aan de beukenlanen in het Spaarbankbos,
op Landgoed Dickninge en de eikenlanen bij Huize Echten. Zo’n
beuk in het Spaarbankbos en die
Wodanseiken in het veld achter
Huize Echten richting het Oude
Diep zijn wat mij betreft elk
30.000 euro waard. Nooit kappen! ■
Hero Moorlag

Scholenprojecten
Klapekster op het Dwingelderveld.
ster een overwinteraar. In de loop
van september arriveert hij vanuit noordelijke streken om hier
de winter door te brengen. Hij
voedt zich met muizen, kevers,
kleine vogels, hagedissen en andere kleine dieren. Vanuit een
boomtop of vanuit een hoge
struik overziet hij zijn jachtveld
en speurt naar prooidieren. Je
ziet de klapekster ook vaak enkele tientallen meters hoog in de
lucht boven het veld hangen. Net
als een torenvalk staat hij ‘biddend’ boven zijn prooi voordat
hij toeslaat. Zijn grijswitte verenpak maakt hem tot een opvallende verschijning. Het zwarte masker over zijn ogen geeft hem het
uiterlijk van een struikrover. Je

Albert Henckel

vindt klapeksters bij ons in natuurterreinen op de hogere zandgronden. Vooral heidevelden,
zandverstuivingen en hoogveengebieden zijn in trek. Daar vestigen ze zich gedurende enkele
maanden en daar bezetten ze ook
een
winterterritorium.
Dat
maakt dat je tijdens de wintermaanden, op dezelfde plek, vaak
dezelfde klapekster kan tegenkomen. Let maar eens op tijdens een
wandeling over het Dwingelderveld! Maar, U moet wel snel zijn
want binnenkort zijn onze klapeksters weer vertrokken richting
het noorden! ■
Hans Kruk,
boswachter Staatsbosbeheer

HOOGEVEEN/HOLLANDSCHEVELD In verband met de regels
van het RIVM zijn lezingen over
en excursies in de natuur afgelast. Dat wil niet zeggen dat er
niets gebeurt op natuurgebied.
Zo konden er afgelopen weken in
Hollandscheveld nog wel 33 kast-

Trotse kinderen.
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jes worden gemaakt om thuis en
rond de school op te hangen. Met
dank aan Henk Derks, Henny
Werkman en de hulpouders.

