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Op de bres voor bomen in Edese wijken
Grote waarde in de bebouwing

Veel grote loofbomen legden het loodje op de Van Heeckerenlaan. Foto:

'W
Door Karel Loman

eg met die bomen'. Een uitspraak die men wel vaker hoort in onze gemeente. Aan het woord zijn dan mensen voor wie
bladeren of vruchten aan de bomen een gruwel zijn. ''Ik moet achter elkaar bladeren verwijderen. Je valt over de

boomwortels. En kijk eens naar mijn auto: hij plakt helemaal. En dan de uitwerpselen van de vogels die in de boom nestelen.''

Ede - Ik vraag aan Sandra Weel, inwoner van Ede, wat voor haar de meerwaarde is van bomen. Zij hoeft er niet lang over na te denken:
''In de eerste plaats vind ik ze prachtig. Een stad zonder bomen maakt de sfeer kil. Bomen en planten verlevendigen het stadsbeeld. Kijk
naar straten met eeuwenoude bomen, naar het stadscentrum met vrolijke plantenbakken en naar de nieuw ontworpen markt bij de
Molenstraat met heggetjes en boompjes.''

Bomen in een bebouwde kom zijn dus sfeerbepalend.
Sandra zegt: ''Ede zou een groene gemeente moeten zijn, daarmee heeft zij zich geafficheerd.''
Er wordt weleens tegengeworpen dat Ede rondom natuurgebieden heeft, is dat niet 'groen' genoeg? Bedenk dan
dat vele ouderen en mensen met jonge kinderen het moeten hebben van de groene plekken binnen de bebouwde
kom. Zelfs in de grote steden vind je uitgebreide parken. Waar zijn die in Ede? Maken boomwortels de stoep
minder begaanbaar? Denk in oplossingen waarbij de boom behouden kan blijven en er een veilige situatie is. Haal stenen weg rond de
boom, zodat deze ruimte heeft om te groeien en zorg voor gravel rond de boom zodat er een geleidelijke overgang is.

José Veenendaal-Smit, ook woonachtig in Ede, sluit zich bij de voorgaande argumenten voor behoud van bomen aan. ''Grote bomen
hebben een oeruitstraling. Je ziet straten met kathedralen van bomen. De waarde van bomen is hun schoonheid, ze bieden schaduw en
houden de hitte tegen. In de hete dagen die we pas hadden was het onder de bomen 7 tot 10 graden koeler dan in de zon.'' José kan
zich opwinden over de verstening van tuinen. ''In plaats van dat mensen een boom in hun tuin planten leggen ze de tuin vol stenen.
Bladblazers zijn dan niet meer nodig. Mogen verdorde bladeren niet op de grond blijven liggen? Het is goed voor de natuur. Allerlei
dieren profiteren ervan. In Wageningen wordt van gemeentewege gestimuleerd dat mensen hun tuinen natuurlijk laten en niet vol
stenen leggen.'' Mevrouw Veenendaal verzucht: ''Leven we nog wel met de natuur? Laten we met andere ogen naar de natuur kijken.''
Toen haar straat werd ontboomd zeí ze tegen de gemeente: ''Jullie halen bomen weg. Dan planten wij er een.''
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Verdwenen

In hoeveel straten zijn prachtige bomen weggehaald en vervangen door jonge boompjes? José geeft een kleine opsomming:
Papekoplaan, Kolkakkerweg, Kamperfoelielaan, een deel van de Van Heeckerenlaan, Nachtegaallaan. Op het Enkaterrein zijn grote
aantallen bomen verdwenen. Gaat dat op het kazerneterrein ook gebeuren?

Artikelen

De Stichting Milieugroepen Ede geeft o.a. via wetenschappelijke artikelen de grote waarde van bomen in de bebouwing aan: bomen
zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving, zorgen voor zuurstof, helpen mee de temperatuur te verlagen, houden fijnstof vast, geven
dieren leefruimte, hebben ecologische waarde, houden water vast, slaan CO2 op en bevorderen de gezondheid van mensen.


