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Inleiding 
Wij hebben de afgelopen maanden aan het project '(B)oerburgerbos' gewerkt. Iedereen heeft zijn 

eigen taken gehad die het best bij die persoon paste om een zo mooi mogelijk project te maken. Het 

was nu wel een beetje moeilijker om aan te werken, omdat we allemaal vanuit huis moesten 

werken. Om te beginnen aan ons project hebben we veel onderzoek moeten doen naar de omgeving 

en de bomen die daar kunnen groeien. Door dit vele onderzoek hebben we uiteindelijk een mooi 

eindproduct in elkaar weten te zetten. 
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Oriëntatie naar duurzame leefomgevingen 
1. Wat houdt een duurzame leefomgeving in? 
Wat is duurzaamheid? Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer 

dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in 

evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten. 

Wat is een leefomgeving? Een leefomgeving is een gebied die door de organismen die daar leven 

gemaakt is. 

Dus een duurzame leefomgeving is een omgeving die gemaakt is door organismen en die de 

wereld door duurzaamheid in evenwicht houdt. Zodat we de aarde niet uitputten.  

 

2. Onderzoek naar minstens twee andere gemeentes waar duurzame leefomgevingen zijn 

ontwikkeld. 
We hebben naar veel gemeentes onderzoek gedaan. We hebben door het onderzoeken naar de 

gemeentes meerdere gemeentes geselecteerd. Deze gemeentes hebben een duurzame 

leefomgeving. We hebben 3 gemeentes op een rijtje gezet: 

- Gemeente Zeewolde 

- Gemeente Drimmelen 

- Gemeente Utrecht 
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3. Beschrijf wat er gedaan is en waarom er juist daar een duurzame leefomgeving is 

ontwikkeld. 
 

Zeewolde 

Zeewolde is al een aantal jaren de enige energie neutrale gemeente van Nederland en is dan ook 

een flinke voorloper in vergelijking met andere gemeenten. Zeewolde is meer dan 100 % 

energieneutraal. Er is in Zeewolde een groot windpark dat ervoor zorgt dat de gemeente 

Zeewolde zelfs 116 procent energieneutraal is.  

Zeewolde is dan ook de duurzaamste gemeente van Nederland. De gemeente wil graag 

bovenaan blijven staan en doet dan ook haar best om op het gebied van duurzaamheid nog 

steeds te verbeteren. De gemeente heeft schoon water en schone lucht, veel windmolens en 

energiezuinige woningen.  

De gemeente helpt bij initiatieven van inwoners. Zowel kleine als grote initiatieven zijn 

belangrijk voor de toekomst. De gemeente helpt bij duurzame projecten, zoals bijvoorbeeld: 

o Stimuleren van het scheiden van afval, zodat zoveel mogelijk afval hergebruikt kan 

worden 

o Zoeken naar mogelijkheden om verduurzaming van de woningen te kunnen betalen  

o Bij nieuwbouwplannen is veel aandacht voor duurzaamheid 

o In de toekomst geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen. 

 

 

 

 

Gemeente Utrecht 

De gemeente Utrecht wil dat alle inwoners in een prettige en gezonde omgeving leven, nu en in 

de toekomst. Ze werken daarom samen met bewoners en bedrijven aan een duurzame stad. 

Dit is heel belangrijk omdat het aantal inwoners in Utrecht nog steeds toeneemt. De gemeente 

wil ervoor zorgen dat mensen hier gezond kunnen leven in de stad. Ze bouwen daarom 

duurzame woningen en werken aan een groene en fijne leefomgeving. Omdat de stad al heel 

dicht bebouwd is, moeten we ook slim omgaan met de ruimte. Het is voor de gemeente ook 

belangrijk dat ze zich voorbereiden op de klimaatverandering.   
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Ze stappen in Utrecht zo veel mogelijk over op duurzame energie. Ze willen slim energie 

besparen en meer duurzame energie opwekken. Omdat de stad Utrecht zoveel inwoners en 

bedrijven heeft, maar er ook veel bezoekers komen is er veel vraag naar energie. De gemeente 

vindt het dan ook extra belangrijk om goede ideeën te bedenken voor de toekomst.  

Vooral op het gebied van verkeer en vervoer doet gemeente Utrecht het hartstikke goed. In 

2017 werd de gemeente zelfs uitgeroepen tot de gemeente met de meest duurzame mobiliteit. 

De gemeente had de prijs vooral te danken aan het grote aantal deelauto’s en laadpalen en 

omdat het autogebruik in de gemeente laag is. Ook scoorde de gemeente heel goed met het 

mobiliteitsplan dat zij hadden opgesteld. Dit plan heette: “Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar 

Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen”.  

Een belangrijke reden waarom de plannen in gemeente Utrecht zo goed werken, is dat er heel 

veel wordt samengewerkt met bewoners en bedrijven. Er worden samen duidelijke acties 

bedacht, zoals het gebruik van deelauto’s, ideeën voor laadpalen, maar ook het gebruik van 

elektrische bussen en uitstootvrije bevoorrading van winkels in de binnenstad. 

Een heel leuk en goed voorbeeld van duurzame 

stedenbouw in Utrecht zijn de bushokjes. De hokjes 

hebben een dak van sedum. Dit zijn vetplantjes die 

de lucht filteren, waardoor de luchtkwaliteit 

verbetert. Tijdens het wachten op de bus kun je op 

een bankje van bamboe zitten. Ook is er gebruik 

gemaakt van ledverlichting in de bushokjes. En de 

bodemplaat van de bushokjes is gemaakt van 

gerecycled beton. Er zijn ook nog honderd bushokjes 

met zonnepanelen, waardoor deze helemaal 

zelfvoorzienend zijn.  

 

Gemeente Drimmelen scoort ook goed op het gebied van duurzaamheid. Dit wordt in het 

vooronderzoek verder uitgewerkt. 
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Vooronderzoek 
Vergroening en Biodiversiteit 
Vergroening is bedoeld om biodiversiteitverlies en de achteruitgang van ecosystemen tegen te gaan. 

Biodiversiteit is eigenlijk een term voor alle verschillende soorten. Dus Vergroening zou dus moeten 

voorkomen dat Biodiversiteit niet kleiner wordt. Dat is nodig want biodiversiteit is belangrijker dan 

je denkt. Door biodiversiteit hebben we namelijk producten zoals: Medicijnen, landbouw, Kleding 

etc. Eigenlijk zorgt biodiversiteit ervoor dat we bestaan.  

In Gemeente Drimmelen proberen ze de gebieden zo aan te passen dat aantrekkelijke 

plantensoorten en kleine zoogdieren er kunnen leven. Ze doen dit door het volgende groen gepast 

te maken: Ze gaan dorpsranden bosjes geschikt maken. Dit houdt in dat ze wegen met 

boomstructuur als verbinding gaan gebruiken tussen 2 gebieden. Verder gaan ze dijken voorzien van 

bloemrijke kruiden en letten ze op de spreiding van bomen in de bloeiperiode.  

 

Waterretentie 
Het klimaat verandert en daardoor valt er steeds meer regen. Soms valt er te veel 

regen en door klimaatverandering gebeurt dat steeds vaker. Het riool kan dat niet 

in één keer verwerken. Het gevolg hiervan is dat er wateroverlast ontstaat. Met 

behulp van waterretentie kan dit beperkt worden (en dan vooral op het dak). Het 

doel hiervan is dat als er een heftige bui is dat er weinig of zelfs geen water naar 

het riool gaat. Het voordeel hiervan is dat de riolen minder hoeven te verwerken 

en dat er geen wateroverlast meer is. 

Gemeente Drimmelen wil hiermee voor het water in de kwekerij zorgen want dat 

is nog een probleem. Door Waterretentie wil Gemeente Drimmelen al het 

overbodige water gebruiken om de plantjes in de kwekerij water te geven, zodat 

al het overbodige water ook gebruikt wordt. 

 

Groene mobiliteit 
Groene mobiliteit is kort uitgelegd duurzaam rijden. Dus niet met de Auto die op benzine werkt, 

maar gewoon op de fiets. Het is ook al duurzamer om met het openbaar vervoer te gaan zoals: De 

trein, de bus en de tram. Groene mobiliteit is beter voor het milieu, omdat je niet op fossiele 

brandstoffen rijdt, maar op Groene brandstoffen neem bijvoorbeeld elektrische energie. Dat is 

duurzaam als je het zelf opwekt, maar het werkt wel; het kan een auto in beweging brengen. In de 

toekomst willen ze steeds meer voertuigen op groene energie laten rijden. 

Gemeente Drimmelen heeft al een aantal streefpunten wat betreft groene mobiliteit. Ze willen 

mensen minder laten verplaatsen, dus meer thuiswerken. Dit zou het auto verbruik fors 

verminderen. Ook willen ze mensen stimuleren meer te gaan fietsen. Dit willen ze doen door het 

organiseren van een elektrische fietsdag. Ze gaan mensen ook stimuleren een elektrische auto te 

gebruiken door het uitbreiden van het netwerk van laadpalen. Ze willen ook overal in gemeente 

Drimmelen wandelpaden hebben, zodat kinderen ook voortaan te voet of met de fiets naar school 

gaan.  
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Demping klimaateffecten 
Zoals je misschien wel weet warmt de Aarde op. Daardoor ontstaat klimaatverandering. Door 

klimaatverandering kunnen klimaateffecten sterker worden, waaronder de temperatuur. Het wordt 

in de zomer steeds warmer. Je kan deze klimaateffecten 'dempen', hiermee maak je het simpelweg 

minder erg. Een oplossing voor bijvoorbeeld de warme temperaturen is een gebied met veel leven 

(planten, bomen, etc.). Hierdoor wordt de temperatuur lager en 'demp' je het klimaateffect.  
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Programma van eisen 
We kregen in het project al bepaalde eisen van de opdrachtgever en die moesten we overnemen. 

Daarna moest je uit het vooronderzoek ook nog een paar eisen bedenken en die bij het programma 

van eisen zetten. 

Eisen van de opdrachtgever:  

 Het ontwerp moet passen binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan (agrarisch).  

 Het ontwerp moet aanvaardbaar zijn voor de omgeving en passen bij de plannen voor het 

verdere gebied  

 Het ontwerp moet zodanig zijn dat leerlingen in de basisschoolleeftijd (groepen 6, 7 en 8) er 

makkelijk kunnen werken  

 De bodem moet geschikt zijn en blijven voor boomteelt (water, voedselbodem)  

 Bomen moeten beschermd kunnen groeien (plaagdieren)  

 Er mogen alleen duurzame (en zoveel mogelijk natuurlijke) materialen worden gebruikt  

 Voor de aanleg van de kwekerij is er 10000 euro tot beschikking 

 

1. Het moet passen (Ruimtelijk) 

2. Het moet passen (Bij het project) 

3. Het moet simpel en toegankelijk zijn voor iedereen van elke leeftijd 

4. De bodem moet zo natuurlijk mogelijk zijn (en houden) 

5. Er zijn plaagdier-afstoters aanwezig om de mensen, dieren en planten te beschermen. 

6. Er wordt nergens gebruik gemaakt van door mens bewerkte materialen zoals plastic en 

andere soort niet natuurlijke materialen 

7. Het budget zit tussen de  €7.500 en de €10.000 

8. De bomen zijn sterk en worden zo min mogelijk door de mens aangetast 

9. Er worden geen paden door de mens aangelegd, alleen wanneer dat noodzakelijk is 

10. Er is genoeg eten in het bos te vinden voor veel verschillende diersoorten 

11. Planten hebben er de kans om er natuurlijk te groeien zonder invloeden van de mens 

 

Eisen die na overleg met Cedric Bousché ook belangrijk zijn: 

 De bomen moeten goed zijn voor het klimaat 

 De bomen moeten uiteindelijk in de gemeente terecht komen 

 Er moet een klein schuurtje aanwezig zijn met alle benodigdheden voor de kwekerij  

 De bomen mogen niet te snel groeien 

 De wereldboom moet 250 jaar worden 

 Alle bomen moeten inheems zijn 

Eigen extra eis: 

 Alleen bomen kiezen die geen allergieën veroorzaken 
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Het onderzoek 
Wij hebben onderzoek gedaan naar de leefomgeving van bomen, wereldbomen, boomsoorten en 

hoe je een boom kunt kweken. Dit onderzoek hebben we uitgevoerd zodat de keuze voor de 

boomsoorten makkelijker werd. 

Bodemsoort 
Het is belangrijk om te weten op wat voor soort grond de bomen geplant worden. Je kunt een 

groeiplaatsonderzoek uitvoeren, zodat je weet wat je allemaal moet doen om van de plantplaats een 

voor de gekozen bomen goede groeiplaats te maken. Dan hebben de bomen de beste kans om goed 

uit te groeien. Bij een groeiplaatsonderzoek kijk je naar verschillende onderdelen, zoals 

vochthuishouding, het bodemprofiel (opbouw van de bodem), zuurstofgehalte en aanwezige 

bodemleven.  

Als je niet weet of de grond goed genoeg is voor het aanplanten en laten groeien van de bomen, kun 

je er ook voor kiezen om bomengrond te kopen en te gebruiken. In bomengrond zitten belangrijke 

voedingsstoffen voor de boom en het zorgt voor een goede bodemstructuur en zorgt ook voor een 

goed bodemleven. 

 

Bomen en allergieën 
Tegenwoordig hebben steeds meer mensen last van allergieën. Best veel boomsoorten 

veroorzaken allergieproblemen, zoals hooikoorts. Bij het kiezen van de bomen kun je hier 

rekening mee houden. 
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Wereldbomen 
Een wereldboom krijg je niet zomaar, want niet elke boom kan een wereldboom worden. Er zijn 

verschillende zaken die belangrijk zijn om een wereldboom te laten ontstaan. 

De mensen die voor de wereldboom moeten zorgen spelen een belangrijke rol. Dit komt omdat de 

boom erg goed verzorgd moet worden. Er moet dus een boombeschermer zijn die dagelijks de boom 

kan zien. Dit zorgt ervoor dat de boom oeroud kan worden. De boombeschermer moet veel over de 

boom weten. Zo kan hij of zij zien of de boom gezond is en als dat niet het geval is, kan de 

boombeschermer actie ondernemen en het probleem oplossen.  

De leefomgeving is ook van belang. De boom heeft namelijk genoeg ruimte nodig. De wortels van de 

boom groeien even breed als dat de takken boven de grond groeien. Het is dus belangrijk dat je 

weet hoe groot de boom wordt. Zo kun je beslissen hoeveel vierkante meter je nodig hebt voor de 

boom. Er moet ook een rand van ongeveer 2 meter om het groeigebied van de boom zitten, want 

een wereldboom heeft erg veel water nodig. Het is daarom ook erg belangrijk dat je andere bomen 

niet te dicht bij de wereldboom zet, anders is de kans op watertekort erg groot.  

De ondergrond is ook een belangrijk onderdeel. De ondergrond moet namelijk erg gezond zijn. In de 

ondergrond moeten veel voedingsstoffen zitten.  

Dan is het ook nog belangrijk om een goede boom te kiezen. Een wereldboom kies je door op zoek 

te gaan naar een mentorboom. Een mentorboom is een al bestaande wereldboom, waarvan je de 

gegevens (hoe je ervoor moet zorgen enz.) kunt gebruiken. Je gebruikt het als het ware als een 

voorbeeld. Want als je bomen van dezelfde stam (familie) koopt, is de kans groter dat de boom 

uitgroeit tot wereldboom. 

Voorbeelden van wereldbomen zijn:  

- een Oosterse Plataan in het park “De 

Plantage’ in Schiedam; 

- de Wollukse Wereldboom is een 

zomereik in Waalwijk; 

- de Gevlekte Zuiderling is een plataan die 

geplant is in Eindhoven rond 1760. 

Meer informatie over wereldbomen vind je bij Stichting Wereldboom ( https://wereldboom.org/). 

 

Maar hoe komen we dan aan de wereldboom? 
Momenteel hebben wij nog geen wereldboom kunnen regelen, dit komt omdat het een lang 

proces is. 

Een plataan lijkt een goede wereldboom te kunnen worden als je naar de mooie voorbeelden 

kijkt. Deze boomsoort veroorzaakt ook niet vaak allergieën en lijkt dus een goede boomsoort 

om als wereldboom te kiezen. 

 

  

https://wereldboom.org/
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Klimaatbomen 
Klimaatbomen zijn bomen waarvan men door onderzoek weet dat die goed tegen de verandering 

van het klimaat kunnen. Er zijn drie verschillende soorten klimaatbomen.  

Bomen die goed tegen hitte kunnen 

- Gewone den  

- Gewone den  

- Veldesdoorn: middelgrote boom, heeft een dichte, gesloten kroon en groeit later breder uit 

- Gewone den: grote boom met naalden die ook in winter blijven, kan goed tegen hitte en 

droogte en doet het goed op zandgronden 

- Witte moerbei: kleine boom met veel vertakkingen, kan goed tegen droogte en hitte 

- Haagbeuk in zuilvorm: kleine boom, doet het goed in gronden met veel kalk 

 

Bomen die goed tegen droogte kunnen 

- Franse esdoorn: kleinere boom met kleine blaadjes, doet het goed in de drogere en 

warmere omgeving van de stad 

- Honingboom: kan goed tegen hitte en droogte en kan ook goed tegen vervuilde lucht 

- Boomhazelaar: middelgrote boom, kan goed tegen droogte, volwassen bomen krijgen noten 

die weer vogeltjes aantrekken 

- Trompetboom: kan tegen tijdelijke droogte, wel licht gevoelig voor vorst 

- Meelbes 

 

Bomen die goed tegen veel water kunnen 

- Kolchische esdoorn: middelgrote boom, groeit goed op vochtige grond. 

- Amberboom: grote boom met mooie herfstverkleuringen, kan heel goed tegen hitte, kan 

ook op heel natte gronden 

- Vogelkers: middelgrote boom, kan tegen natte grond 

- Moeraseik: kleine boom, groeit goed bodems die vocht vasthouden en kan ook tegen  

tijdelijke overstromingen 

- Moerascypres: grote boom met afvallende naalden 

 

 

Inheemse bomen 
Inheemse bomen zijn bomen die van nature in het gebied voorkomen. De soorten die in Nederland 

nu van nature voorkomen, bestaan nog steeds en hebben zich verder verspreid, omdat deze bomen 

het beste passen bij het klimaat van hier met bijvoorbeeld vorstperiodes. Als je bomen gaat kweken 

kun je dan ook het beste bomen kiezen die van oorsprong al uit dit gebied komen, omdat zij aan het 

klimaat van hier gewend zijn. Deze bomen zijn ook minder gevoelig voor ziektes. 

Inheemse bomen hebben dus de grootste kans om uit te groeien tot goede, gezonde bomen.  

In Nederland komen ongeveer 100 soorten inheemse bomen en struiken voor. 
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Welke bomensoorten kiezen? 
Bij het kiezen van de juiste boomsoorten voor de kwekerij, zijn er verschillende zaken waar je 

rekening mee kunt houden. 

Zoals eerder aangegeven moet je ook rekening houden met de bodemsoort en vinden wij het ook 

belangrijk dat er geen bomen komen waar veel mensen allergisch voor zijn. 

Een aantal inheemse bomen, die weinig allergieën opleveren zijn: 

- plataan; 

- verschillende wilgen behalve de katwilg; 

- perenboom; 

- gladde iep; 

- wilde appel; 

- gewone vogelkers; 

- wilde lijsterbes; 

- Tweestijlige meidoorn; 

- Esdoorn; 

- Schietwilg; 

- Zomereik; 

- Hollandse iep; 

- Grove den; 

- Wilde peer. 
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Hoe kweek je een boom? 
Als eerst heb je de plant nodig. Je kan bomen kweken vanaf het zaad of je kan beginnen met kweken 

met een opplant. Bomen kweken vanuit het zaad is een langer en ook lastiger proces.  

Zelf vanaf zaadjes bomen kweken kan via de volgende stappen: 

Stap 1. Het kweken van zaden 

- De zaken in een maatbeker met water. 

- De maatbeker moet je bewaren op kamertemperatuur en wegzetten op een eerder donkere 

plek. 

- Iedere dag moet je water verversen. Hiervoor kun je een zeef gebruiken.  

 

Stap 2. Zaaien 

Na ongeveer 2 weken gaan de zaadjes kiemen, dan komt de volgende stap: 

- Vul een bloembak of grote pot met goede potgrond en druk het goed aan. 

- De maatbeker met de zaadjes leeggieten in een zeef. 

- Verdeel de zaden in de bloembak. Om de twee decimeter ongeveer één zaadje. 

- Bedek de zaadjes met een dunne laag grond (ongeveer 2 mm) en druk de grond aan. 

- Water geven; gebruik daarvoor een gieter met een fijne sproeikop. 

- Het is belangrijk dat je de zaadjes op een afstand van minimaal 6 meter afstand van de 

andere zaadjes plaatst. 

 

Stap 3. Stimuleren van het kiemproces 

De volgende stappen die volgen na het zaaien: 

- De zaaibak op een lichte plaats zetten met een constante kamertemperatuur, maar niet in 

direct zonlicht of heel dicht bij de verwarming.  

- Regelmatig water geven. 

- Ook hier weer voorzichtig water geven, dus met een fijne sproeikop, zodat de zaailingen niet 

breken.  

- Nu zullen de eerste kiemplantjes uit gaan komen.  

 

Stap 4. Verspenen 

Als kiemplantjes groeien en als ze een paar centimeter zijn, komt de volgende stap: 

- De grond rond de kleine plantjes voorzichtig losmaken, bijvoorbeeld met een stokje. 

- Ieder plantje ga je nu herplanten in een grotere pot met grond. De pot moet minstens 15 cm 

hoog zijn. 

- Het is ook nu belangrijk dat de plantjes voldoende water en licht krijgen.  

 

Stap 5. De plantjes buiten wegzetten 

- Je moet de plantjes nu op een koelere plaats zetten, zodat ze kunnen ze wennen aan de 

temperatuur van buiten.  

- Als de plantjes stevig groeien, kunnen ze naar buiten. 

 

Stap 6. Uitplanten in volle grond 

Nu mogen de plantjes in de volle grond worden geplant, dus vanuit de pot in de grond. Belangrijk is 

om de plantjes niet uit te planten als het vriest.  

 

Bij het kweken vanaf de opplant zijn er de volgende stappen: 
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Stap 1. Opplanten 

Je kunt jonge plantjes kopen die vervolgens worden opgekweekt tot grotere bomen. Dit noemen we 

opplanten. Hierbij is het volgende belangrijk:   

- Werken met betrouwbare leveranciers 

- De planten die je inkoopt moeten goed worden gecontroleerd en daarna vakkundig 

gesnoeid worden. 

- Daarna kunnen de bomen geplant worden 

- Je plant de bomen allemaal met 6 meter ertussen. 

- Bij de planten een plantenstok plaatsen en de plant hieraan vastbinden, zodat de plant 

stevig staat. 

 

Stap 2. Opkweken 

Het verder opkweken van een boom duurt ongeveer 3 jaar. In deze tijd moet je de volgende 

onderdelen ieder jaar uitvoeren: 

- Goed controleren 

- Snoeien 

- Als het nodig is maatregelen nemen tegen onkruid en ongedierte 

- Goed bemesten en beregenen 

 

Daarna zijn de bomen groot en sterk genoeg om ergens anders geplant te worden. 

 

Nog een aantal tips voor het planten: 

- het beste plantseizoen is van november tot maart, het beste is zo vroeg mogelijk; 

- met niet te koud, vochtig weer kun je het beste planten;  

- niet planten als het vriest, sneeuwt of bij harde wind; 

- als je grond van te voren goed bewerkt (goed doorploegen, frezen of spitten) dan kunnen de  

wortels zich snel ontwikkelen; 

- Maak een ruim plantgat voor de wortels, schud de wortels goed los en vul de grond aan en 

daarna moet je de grond in het plantgat  goed aandrukken. 
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Keuze voor de boomsoorten 

Na goed onderzoek te hebben gedaan hebben we gekozen voor de volgende boomsoorten: 

- Esdoorn  

o We hebben voor de Esdoorn gekozen omdat het een mooie boom is voor in tuinen 

en voor in bijv. parken. 

o De Esdoorn voldoet aan alle eisen die we gesteld hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Esdoorn     Schietwilg 

- Schietwilg 

o De schietwilg hoort bij de familie van de wilgachtigen. De wilg is een kenmerkende 

boom van onze oorspronkelijke natte en moerassige delta. De wilg komt dan ook 

veel voor in de Biesbosch.  

o De schietwilg is een zeer snel groeiende boom en hij kan dan ook binnen een paar 

jaar uitgroeien tot hoge begroeiing te creëren, wat handig is in bijvoorbeeld 

nieuwbouwwijken. 

o De schietwilg kan ook goed gebruikt worden als laanboom. 

o De schietwilg voldoet aan bijna alle eisen die we gesteld hebben. Het is alleen een 

snelgroeiende boom, dus daar moet bij de aanplant wel rekening mee worden 

gehouden. 
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- Hollandse iep 

o De Hollandse iep is een sterke sierboom. Deze 

boom doet het goed als stadsbeplanting, maar ook 

in open landschappen. 

o De iep kan goed tegen natte maar ook tijdelijk 

droge omstandigheden. 

o De iep voldoet aan bijna alle eisen die we gesteld 

hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

- Grove den 

o Deze boom doet het goed op droge grond, maar kan 

ook goed tegen korte hevige buien 

o Deze boom voldoet aan bijna alle eisen die we 

gesteld hebben 

 

 

 

 

 

- Gewone vogelkers 

o De gewone vogelkers komt voor op vochthoudende zand- en leemgrond op open 

terrein en langs bosranden. De gewone vogelkers bloeit begin mei met een sterk 

geurende, witte bloemenpracht.  

o De vogelkers wordt door insecten bestoven, dus deze boom is goed voor bijen.  

o Deze boom voldoet aan alle eisen die we gesteld hebben en is ook nog eens goed 

voor de bijen. 
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Planten kopen 
Wij hebben gekeken naar wat het handigst is, planten of zaailingen. Omdat het kweken van 

zaailingen moeilijker is en dus ook niet altijd goed gaat hebben we gekozen voor planten.  

Wij hebben 5 boomsoorten. Van elke soort willen we even veel bomen gaan plaatsen. Omdat de 

bomen allemaal 6 meter uit elkaar moeten en omdat er veel plek gaat naar de wereldboom hebben 

we berekend dat we van elke bomensoort 13 bomen kunnen kopen.  

Het is de bedoeling dat we de kleinste planten nemen die beschikbaar zijn, het verstandigst is om 

alles bij dezelfde leverancier te kopen. Hierdoor kan je veel geld besparen. Wij hebben een mogelijk 

bedrijf gevonden waar we alles kunnen kopen en waar het leveren gemakkelijk gaat. Het bedrijf 

waar wij denken alles goed te kunnen bestellen is Tenhoven-bomen.nl.  

- Esdoorn 

 https://www.tenhoven-bomen.nl/bomen/loofbomen-sierbomen-bomen-

kopen/acer-pseudoplatanus-gewone-esdoorn 

  Per plant met een omtrek van 60-80cm betaal je €24,96. 

 13 planten nodig, dus totaalbedrag Esdoorn = €324,48 

- Schietwilg 

 https://www.tenhoven-bomen.nl/bomen/vormbomen-bolbomen-knotboom-

vormboom/salix-alba-schietwilg-knotwilg 

 De schietwilg is verkrijgbaar in een omtrek van 60-100cm. Je kan er voor kiezen of je 

hem met een draadkluit of met blote wortels. Met een kluit is het makkelijker te 

planten, maar dat is wel duurder. 

 Prijs met kluit: €90, prijs blote wortels: €50 

 13 planten met kluit gaat €1170 kosten, met blote wortels gaat €650 kosten 

 Het is dus belangrijk om later te kijken hoeveel geld er nog beschikbaar is. 

- Hollandse Iep 

 https://www.tenhoven-bomen.nl/bomen/loofbomen-sierbomen-bomen-

kopen/ulmus-lobel-iep 

 De iep kan je krijgen vanaf een omtrek van 60-100cm. Met deze maat kost de Iep 

€27.13 per stuk 

 Er zijn 13 stuks nodig, dus dan kom je op een totaal bedrag van €353,69 

  

https://www.tenhoven-bomen.nl/bomen/loofbomen-sierbomen-bomen-kopen/acer-pseudoplatanus-gewone-esdoorn
https://www.tenhoven-bomen.nl/bomen/loofbomen-sierbomen-bomen-kopen/acer-pseudoplatanus-gewone-esdoorn
https://www.tenhoven-bomen.nl/bomen/vormbomen-bolbomen-knotboom-vormboom/salix-alba-schietwilg-knotwilg
https://www.tenhoven-bomen.nl/bomen/vormbomen-bolbomen-knotboom-vormboom/salix-alba-schietwilg-knotwilg
https://www.tenhoven-bomen.nl/bomen/loofbomen-sierbomen-bomen-kopen/ulmus-lobel-iep
https://www.tenhoven-bomen.nl/bomen/loofbomen-sierbomen-bomen-kopen/ulmus-lobel-iep
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- Grove Den 

 https://www.tenhoven-bomen.nl/bomen/coniferen-kopen-sparren-dennen/pinus-

sylvestris-grove-den- 

 Per stuk kost de Grove Den €19.95 

 13 planten nodig, dus totaal is dat €259,35 

 

- Vogelkers 

 Per stuk is het €28,21 

 Er zijn hier ook 13 planten van nodig en dan kom je op een totaal van €366,73 

 

  

https://www.tenhoven-bomen.nl/bomen/coniferen-kopen-sparren-dennen/pinus-sylvestris-grove-den-
https://www.tenhoven-bomen.nl/bomen/coniferen-kopen-sparren-dennen/pinus-sylvestris-grove-den-
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Het ontwerp 
 

Wij hebben in ons ontwerp gekozen om de wereldboom in het midden van het stuk grond te zetten.  

Zo krijgt hij een heel opvallende plaats. Om de wereldboom heen hebben we cirkels gemaakt waar 

de bomen op komen te staan. Hoe verder de cirkel van de wereldboom afligt hoe groter de cirkel 

wordt. Tussen de cirkels van bomen maken we looppaden zodat je overal langs kan lopen. Daardoor 

kun je ook makkelijk de bomen planten. We hebben de bomen in cirkels gezet, omdat we dat er 

speelser uit vonden zien. 

We hebben er ook voor gekozen om struiken om de 3 zijdes te planten, zodat je een duidelijke 

afscheiding hebt en het er verzorgd uitziet. 

Het huisje waar al het gereedschap in opgeborgen wordt, zetten we in een hoek weg, omdat je er zo 

het makkelijkst bij kan. Aan de zijkant van het huisje plaatsen wij een groot bord met daarop de 

uitleg over de bomenkwekerij. Wij willen bij het huisje ook bankjes plaatsen, hier kunnen de 

kinderen en volwassenen dan eventueel uitleg krijgen over de kwekerij.  

 

Haagbeuk 
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Totale kosten 
 

Product Aantal  Prijs per stuk € Totaal  

Esdoorn 13 24,96 324,48 

Schietwilg 13 50,00 650,00 

Hollandse Iep 13 27,13 352,69 

Vogelkers  13 28,21 366,73 

Grove Den 13 19,95 259,35 

Haagbeuk 900 1,00 900,00 

Huisje  1 700,00 700,00 

Bankjes 10 100,00 1.000,00 

Paden X meter Pm Pm 

Grondverbeteraar  x Pm Pm 

Wereldboom 1 400,00 400,00 

Werkzaamheden Pm Pm Pm 

Totaal   4.953,25 

 

We hebben een globale inschatting gemaakt van de kosten. Hierbij hebben we nog geen bedragen 

opgenomen voor de paden, grondverbeteraar en de werkzaamheden. Van het beschikbare geld voor 

de boomkwekerij van € 10.000,00 is nog ongeveer € 5.000,00 over voor deze zaken. 

Het zou mooi zijn als veel werk vrijwillig gedaan zou kunnen worden. Dat scheelt namelijk veel in de 

kosten. We zouden dan zeker binnen het beschikbare bedrag kunnen blijven. 

En misschien kan er uiteindelijk ook geld verdiend worden als de bomen groot genoeg zijn en 

sommige van de bomen verkocht kunnen worden.  
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Nawoord 
 

We hebben dus de afgelopen maanden aan het project ‘(B)oerburgerbos’ gewerkt. We moesten een 

ontwerp maken voor een kwekerij in het bos. Uiteraard moesten wij eerst informatie opzoeken over 

bomen en andere belangrijke dingen voor een kwekerij. Er moesten bijvoorbeeld zo min mogelijk tot 

geen allergieën voorkomen door de te planten de bomen.  

Dit project ging anders dan normaal, want we moesten thuiswerken i.v.m. het coronavirus. De 

samenwerking ging daardoor iets slechter dan verwacht. Ondanks dat de samenwerking lastiger ging 

dan normaal, hebben we wel met ons groepje een paar zoom-momenten gehad waar we dingen 

hebben besproken. Helaas heeft niet iedereen evenveel inzet getoond. 

We hebben ook een aantal zoom-momenten gehad met meneer Mommersteeg en met Cedric. We 

konden toen vragen stellen over het project. Doordat we antwoorden kregen op onze vragen 

konden we verder met ons project.  

Over het algemeen vonden we het een lastig project, maar wat we wel leuk vonden was dat dit een 

project is wat echt uitgevoerd kan gebeuren. Uiteindelijk zijn we ook tevreden over het ontwerp en 

we hopen dat dit plan tot uitvoering komt. 
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Bronnen 
 

https://drimmelen.nl/file/3171/download 

https://www.zlto.nl/vergroening 

http://www.biodiversiteit.nl/biodiversiteit-is-levensbelang/wat-is-biodiversiteit-waarom-is-

belangrijk/ 

https://drimmelen.nl/file/2931/download 

https://www.nophadrain.nl/waterretentie/ 

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/Achtergronden-bij-wereldwijde-klimaateffecten-

risicos-en-kansen-voor-Nederland-def.pdf 

https://www.mobilane.com/nl/projecten/utrecht-kiest-voor-eco-bushokjes-met-groene-

sedumdaken/ 

https://wereldboom.org/ 

https://nlbloeit.nl/over-nl-bloeit%21/bomen%20en%20struiken%20van%20hier.html 

https://www.groenvanbijons.be/bomen-die-goed-zijn-voor-het-klimaat 

http://www.heggen.nu/heggen/_sitefiles/file/heggen_catalogus_2014-2015_digitaal_LR.pdf 

 

 

 

 

https://drimmelen.nl/file/3171/download
https://www.zlto.nl/vergroening
http://www.biodiversiteit.nl/biodiversiteit-is-levensbelang/wat-is-biodiversiteit-waarom-is-belangrijk/
http://www.biodiversiteit.nl/biodiversiteit-is-levensbelang/wat-is-biodiversiteit-waarom-is-belangrijk/
https://drimmelen.nl/file/2931/download
https://www.nophadrain.nl/waterretentie/
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/Achtergronden-bij-wereldwijde-klimaateffecten-risicos-en-kansen-voor-Nederland-def.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/Achtergronden-bij-wereldwijde-klimaateffecten-risicos-en-kansen-voor-Nederland-def.pdf
https://www.mobilane.com/nl/projecten/utrecht-kiest-voor-eco-bushokjes-met-groene-sedumdaken/
https://www.mobilane.com/nl/projecten/utrecht-kiest-voor-eco-bushokjes-met-groene-sedumdaken/
https://wereldboom.org/
https://nlbloeit.nl/over-nl-bloeit%21/bomen%20en%20struiken%20van%20hier.html
https://www.groenvanbijons.be/bomen-die-goed-zijn-voor-het-klimaat
http://www.heggen.nu/heggen/_sitefiles/file/heggen_catalogus_2014-2015_digitaal_LR.pdf

