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Groen reportage
De Wondere Vogelwereld van O.C. Hooymeijer

Bomen planten in een ver land om
je CO2-uitstoot te compenseren,
dat kan met een muisklik. Maar
ecoloog Franke van der Laan wil
deze winter hier een miljoen
bomen planten. Hoe werkt dat,
planten in eigen land?
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vrijwilligers zich
warm te
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bij de ingang van het Schinkelbos, pal onder
de kerosinedampen van Schiphol.
Onder de vrijwilligers is een applicatiebeheerder van middelbare leeftijd
die ‘corona-vrij’ heeft, een jongen
uit Limburg die een voedselbos wil
aanplanten bij Sittard, een horecaondernemer, meerdere pensionado’s. Wat ze gemeenschappelijk hebben, is dat ze zich hebben aangemeld
bij ‘meerbomen.nu’, een project dat
deze winter een miljoen bomen wil
planten.
Even later komt Franke van der
Laan, de initiatiefnemer van het project, aanrijden in een gebutste oude
Volkswagen-station met een grote
aanhanger vol spaden, kruiwagens

en handschoenen. De ecoloog is een
tanige zestiger met diepliggende
blauwe ogen en een licht verwilderde haardos. “Het is vandaag lekker
koud en miezerig”, zegt hij energiek.
“Ideaal weer om bomen te oogsten,
want dan drogen de haarworteltjes
niet uit.” Hij begint schoppen en
handschoenen uit te delen. “Heb je
die handschoenen zelf meegenomen? Daar kan je geen hondsroos
mee uit de grond trekken. Pak deze
maar!”
In een meanderende woordenstroom legt Van der Laan aan de vrijwilligers uit wat we gaan doen: zaailingen oogsten om ze vervolgens in
te kuilen en later elders uit te planten. Hij wijst op een vijftien meter
hoge boom in de bosrand. “Dat is een
zoete kers, prunus avium. Die kan je
herkennen aan de grijze bast met
horizontale streepjes. Het leuke is
dat vogels de vruchten eten, de vogelpoepjes vallen op de grond en
ontkiemen. Maar de meeste zaailingen staan in de schaduw en krijgen
nooit de kans om een boom te worden. Als wij ze meenemen, helpen
we de boswachter om het dichtgegroeide bos weer wat open te maken.
Het is een win-win-win.”
Een vrijwilliger vraagt waar alle
boompjes straks geplant gaan worden. Van der Laans ogen lichten op:
“Die vraag krijg ik vaak. Veel mensen denken dat er in Nederland geen
ruimte is om bomen te planten. Dat
klopt niet. Nederland is het slechtst
beboste land van heel Europa. De
enige plek waar geen ruimte is, zit
tussen de oren!”
Gelukkig is er een toverwoord om

