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Met inspiratie naar innovatie 

• Prima initiatief van NWST: De Inspiratieboom  

• Bomen verdienen belangstelling en aandacht 

• Cultuurgroep staat voor promotie laanboom 

• Cultuurgroep staat voor kennis over de 

laanboom 

• Cultuurgroep staat voor verbreding en 

vernieuwing sortiment 

• Boom van het Jaar, voor 2016: Bomen voor 

Bijen 

 
Cultuurgroep vol met inspiratie 



Inspireren 

• Betekenis inspiratie: zie encyclopedie  

 

• Ingeving: Plotseling ergens aan denken. 

• Opzuigen van lucht in de longen: zonder lucht kun je niet 

denken, bomen zorgen voor gezonde lucht. 

• Goddelijke ingeving: Heilige eik in Oirschot 

• Ideeën hebben: welke boom hebben we nodig 

 

• Als je tussen bomen bent komt de inspiratie boven 

Inspiratie opdoen 



Prima initiatief van NWST 

• Past bij een uitgeverij van bladen voor de 

groensector 

• Verkiezing van de inspiratieboom goed voor 

promotie van het onbekende sortiment 

• Aandacht voor de boom en het groen permanent 

nodig 

• Alle activiteiten als boomverkiezingen in de 

diverse segmenten versterken elkaar 

• Start nieuw seizoen met onbekend sortiment. 

Sortimentsinnovatie 



Met inspiratie naar innovatie 

• Sortimentsvernieuwing in de laanbomen 

ontstaat vaak toevallig 

• Het zien van vernieuwing 

• Zien dat een vernieuwing toepasbaar is 

• Hoe is de vernieuwing over 30 jaar? 

• Kennis bij de gebruiker van belang voor 

vernieuwing sortiment  

• Wat de boer niet kent eet hij niet 

• Inspiratie noodzaak door de keten heen 

Innovatief durven denken 



Sortimentsvernieuwing noodzaak? 

• Welke bodemomstandigheden zijn er 

• Welke omgevingsrisico’s zijn er 

• Ontwikkelingen van het klimaat 

• Hoe groeit en bloeit een boom 

• Ziektengevoeligheid 

• Onderhoud 

• Houtproductie 

• Enz enz. 

 

 Innovatie niet eenvoudig 



Netwerk bomen 

 

• Cultuurgroep samen met NDV, Stadswerk, 

Boskoopse Culturen, Naktuinbouw, ISB, 

Bomologen enz komen tot netwerk 

gebruikswaardenonderzoek. 

• Initatief voor netwerk ziekten en plagen in 

laanbomen 

• Bevordering aanplant en onderhoud van bomen 

 

 
Liefhebbers van Bomen 



I-Verde 

• Groenbevorderingsorganisatie van LTO, Anthos 

en VHG 

 

• Belangrijke activiteit: De Groene Stad 

• Internationaal: AIPH, Green City 

 

• Idee groene stad ontstaan in 2002  

Juiste boom op de juiste plaats krijgen 



DE INSPIRATIEBOOM 

Pterocarya stenoptera  

Nyssa sylvatica  

Tetranium daniellii 

Gymnoclades dioica  

Ulmus “Frontier”  

Gleditsia triacanthos Skyline 

Zelkova serrata  

Prunus sargenti “Rancho” 

Wie is het? 



Op naar de uitslag 

 

 

 

 

• Welke boom wordt de “Inspiratieboom”? 

Dank voor uw aandacht 


