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Bomenridders vieren feest met hun
ongekroonde koning
J’ørn Copijn, de godfather van alle
boomverzorgers en -liefhebbers in
Nederland, zette zaterdag de viering van
het tienjarig bestaan van Bomenridders
Leeuwarden luister bij.

Wybe Fraanje

Leeuwarden | ,,Dat ijzerdraad en dat
jute om de kluit moeten verwijderd
worden. Vandaag de dag laten ze dat
altijd zitten als ze een boom planten,
maar dat is niet goed.”

Als J’ørn Copijn een boom komt
planten, kan dat niet zonder tips en
adviezen. Een boom moet direct
haarwortels kunnen ontwikkelen
om water op te nemen, legt de aller-
eerste boomverzorger vanNederland
uit. ,,Met zijn voet in jute verpakt
lukt dat niet, dan verdroogt de boom
binnen een paar jaar. Daarvoor plant
je geen waardevolle bomen. Op de
opleidingenwordt tegenwoordig ver-
geten dit te leren.”

Deze zaterdag plant hij in het Ren-
gerspark samen met Gonneke van
Hoesen Korndorffer en haar Bomen-
ridders een beuk. Eigenlijk is het
plantgat iets de dicht bij een volwas-
sen berk gegraven, constateert hij,
maar goed, die beuk redt het wel. De
boommoet ook zeker niet te diep in-
gegraven worden, want dan verzuipt
hij inhethoge grondwater. ,,Vandaar
dat je in monumentale parken vaak
heuveltjes met bomen erop ziet.”

Weer wat geleerd. Tevreden stelt
hij vast datdeBomenridders voor een
zavelige, losse grondhebben gezorgd
om de boom in te graven. Die weten
waarmee ze bezig zijn. Zo komt er
voldoende lucht bij de wortels.

Van Hoesen Korndorffer richtte
tien jaar geleden de Bomenridders
op.Directe aanleidingwasdekapvan

een kastanje vlakbij haar huis in de
Transvaalbuurt, die grenst aan het
Rengerspark. Ze had zich willen vast-
ketenen aan die boom, maar de poli-
tie verwijderde haar en de boomging
om.

Sindsdien is ze de luis in de pels
van de gemeente Leeuwarden als het
gaat om het bomenbeleid. Recente-
lijk voorkwam ze nog dat een groep
platanen bij het stadskantoor met
stille tromomgehakt zouworden om
plaats te maken voor tijdelijke kan-
toorunits. ,,Wij vechten tegen de te-
kentafelterreur van ontwerpen op
kaalgeslagen ruimtes. Wij zijn voor
inpassing van bestaand groen en dat
blijkt heel vaak gewoon te kunnen.
Erwordt temakkelijk gekapt vaak, te
snel naar klagers geluisterd.”

Ze heeft een gideonsbende om
zich heen verzameld; vandaag zijn er
zeven bomenridders bij de viering
van het tienjarig bestaan, plus een
stuk of veertig sympathisanten en
anderen met een hart voor bomen.

KoningKoning
Als de Bomenridders een koninghad-
den gehad, zou het J’ørn Copijn (75)
zijn. Hij was samen met zijn broer
vijftig jaar geleden de eerste boom-
verzorger van Nederland - toen heet-
te dat nog boomchirurg. Inmiddels
heeft hij in Nederland duizend gecer-
tificeerde collega’s. ,,Gonneke belde
me: de Bomenridders bestaan tien
jaar. Ik dacht dat ze met honderd
mensen zouden zijn. ‘Nee, tien’, zei
ze. Ik vond dat zó leuk! Ik zei: ik kom
jullie feest opluisteren en een lezing
geven en jullie mogen me alles vra-

Wij vechten tegen
de tekentafelterreur
van ontwerpen op
kaalgeslagen
ruimtes

gen en het kost jullie niets.”
Op deze eerste lentedag van het

jaar leidt hij het gezelschap rond
door het park uit 1902. Hendrik, de
halfbroer van Copijns grootvader,
legde het park aan. Honderduit praat
hij over de bomen, de struiken en
heesters en de ondervegetatie. Af en

toe steekt hij een blaadje in zijn
mond. ,,Daslook: heerlijk. Lekkerder
dan bieslook. En het blad van speen-
kruid is ook heel lekker.”

Het park is echt aangelegd op de
dendrologie, vertelt Copijn. Hij wijst
op een bijzondere treurwilg (,,zo noe-
men wij alle hangende bomen, maar
ze zijn eigenlijk heel vrolijk”), een
prachtige hagebeuk, een van de laat-
ste nog levende oude iepen van Frys-
lân (onaangetast door de iepziekte),
groepjes van eik-taxus en eik-haze-
laar (,,die willen niets liever dan sa-
men staan”). En passant geeft hij wat
snoei-advies over een beuk met een
topzware tak.

JaapVos, bomenambtenaar vande
gemeente Leeuwarden, vertelt hoe
hij twintig jaar geleden de monu-

mentale Kaukasische vleugelnoot in
het midden van het park van de ket-
tingzaag redde, door samen met
boomverzorger Zeinstra uit Friens
voor 1300 gulden een eenvoudig be-
houdplan te bedenken zodat de
boom er nu nog staat als een van de
oudste vleugelnoten van Fryslân.

Copijn: ,,Dat is de kracht van zo’n
parkmet begraafplaats. Het zal nooit
gesloopt worden om dichtgebouwd
te worden met van die afgrijselijke
bebouwing.”

Van Hoesen Korndorffer strijdt de
komende jaren onverdroten voort.
,,Ons speerpunt voor de komende ja-
ren is het maatschappelijk belang
van bomen onder de aandacht bren-
gen. Zodat ook klagers overtuigd
worden van de waarde van bomen.”

J’ørn Copijn, de allereerste boomverzorger van Nederland (r) en Gonneke van Hoesen Korndorfer van de Bo-
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