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Bomen spelen grote rol bij klimaatverandering in steden
Ede, 7 oktober 2011 – Op de Nederlandse Boominfodag van 3 november aanstaande geven sprekers uit binnenen buitenland acte de presènce. Prof. dr. Rik Leemans zal een lezing houden over de gevolgen van
klimaatverandering op bomen en Ted Green praat de bezoekers bij over het beheer en behoud van
veteranenbomen. De vierde Boominfodag vindt plaats in congrescentrum Edda Huzid in Voorthuizen.
De Boominfodag is hét onafhankelijke podium voor boomprofessionals in Nederland, een congres waar wetenschappelijke
en praktische kennis over bomen samenkomt. Traditiegetrouw wordt tijdens het congres ook de ‘Boom van het jaar’
bekendgemaakt. Daarnaast hebben bezoekers volop ruimte voor discussie en ontmoeting op en rond de beursvloer.
Klimaatverandering
Prof. dr. Rik Leemans, afkomstig van de Wageningen UR, gaat in zijn lezing vooral in op de gevolgen van
klimaatverandering op bomen in stedelijk gebied. “Het beheren van bomen in stedelijke gebieden zal door
klimaatverandering moeilijker worden. Veel meer dan vroeger moeten we nadenken over een langetermijnstrategie. Toch
kunnen bomen in stedelijke gebieden een grote rol spelen bij het veranderende klimaat, mits effectief ingezet. Kijk maar
naar hittegolven in het verleden: in veel parken met bomen was het gemiddeld vier graden koeler dan tussen de
gebouwen.”
Veteranenbomen
Ted Green, werkzaam bij Woodlandrust in Groot-Brittanië, gaat in het ochtendprogramma in op het beheer en behoud van
veteranenbomen. In zijn lezing illustreert hij dat bomen in een gematigd klimaat een uitzonderlijk hoge leeftijd kunnen
bereiken. Die leeftijd ontstaat ondanks uitgebreide uitholling door schimmelaantasting van het kern- en spinthout. Het
behoud van veteranenbomen staat of valt met goed onderhoud.
Veelzijdig
Naast genoemde sprekers zal de Italiaan Francesco Ferrini op 3 november spreken over de resultaten van zijn onderzoek
naar de toepassing van Mycorrhizae bij verschillende boomsoorten in stedelijke gebieden. Edwin Koot van de
Bomenstichting vertelt de bezoekers meer over gemeentelijk bomenbeleid. Door de komst van deze en andere sprekers is
opnieuw een veelzijdig programma ontstaan.
Meer informatie
De branchevereniging VHG en Floriade 2012 zijn congrespartners van de Boominfodag. Meer informatie over sprekers,
het programma en de organisatie vindt u op www.boominfodag.nl. Via de website kunt u zich tevens aanmelden voor de
Nederlandse Boominfodag.
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