Vrijdag 27 Oktober 2017

Symposium ‘De populier’
EEN

BOOM

MET

PERSPECTIEF

Populieren geven nog een vertrouwd beeld in het
Nederlandse landschap. Maar de snelle groeier raakte
de afgelopen decennia uit de gratie. Terwijl nog maar
weinig populieren werden geplant en inheemse
soorten een zeldzaamheid zijn geworden, vormt de
boom in de stad steeds vaker een probleem. Veel oude
Canadese klonen worden als een veiligheidsprobleem
gezien. Toch lijkt de populier in Nederland op een
nieuw kantelpunt te staan. Staatsbosbeheer wil de
boom terugbrengen in het landschap en het populierenhout gewilder maken. In de Brabantse Meierij is het
initiatief Peppelhout gestart. Daarnaast wordt
gezocht naar nieuwe, hoogwaardige toepassingen.
Maar ook in de stad zijn er kansen en kan de snelle
groeier bijdragen aan klimaatdoelstellingen. Kortom:
de populier is weer een boom met perspectief!

In het afgelopen jaar maakte publicist Wim Huijser
een rondreis door populierenland. In ruim veertig
gesprekken volgde hij het verhaal van de populier.
Voor zijn boek De populier. Onze volksboom in nieuw
perspectief (KNNV Uitgeverij) sprak hij met kwekers,
(landschaps)architecten, bosbouwers, boomspecialisten,
terreinbeheerders, wetenschappers, houtverwerkers,
meubelmakers en beeldend kunstenaars, mensen die
zich vanuit verschillende invalshoeken nauw bij de
populier betrokken voelen.
In het verlengde van dit boek organiseert Bomencentrum
Nederland een middagsymposium over de nieuwe
perspectieven van de populier in stad en land.

PROGR AM MA VRIJ DAG 27 OKTOB ER 2017
13:00 uur
Ontvangst gasten
13:30 uur
Welkomstwoord Patrick Jansen
dagvoorzitter, adviesbureau Bosmeester en publicist
13:35 uur
Korte inleiding door ing. Hans R. Blokzijl
directeur Bomencentrum Nederland
13:45 uur
Wim Huijser over zijn boek ‘De Populier’
auteur
13:50 uur
Presentatie: Sven de Vries
voormalig wetenschapper populierenveredeling
bij Alterra/WUR
14:15 uur
Presentatie: Hans Kaljee
boomconsulent van de gemeente Amsterdam
14:40 uur

15:00 uur
Pauze met koffie, thee, waters en vruchtensappen
15:20 uur
Presentatie: Jeroen Bosch
landschapsarchitect en fotograaf
15:40 uur
Populierenparade
3 korte films van Marjolein Hillege
15:55 uur
Presentatie: Lammert Kragt
teamleider zaad & plantsoenen bij Staatsbosbeheer
16:20 uur
Presentatie: Job Wittens
eigenaar van coöperatie Peppelhout
16:40 uur
Panel van sprekers
17:00 uur
Afsluitende borrel

Presentatie: Jitze Kopinga

17:45 uur

boomadviseur

Vertrek

Special guests:
• Landschapsarchitect en filmer Marjolein Hillege
laat een aantal clips zien die zij de afgelopen
maanden maakte in populierenopstanden.
• Beeldend kunstenaar Emile van der Kruk exposeert
beelden die hij van populierenhout maakte.
• Daarnaast kunt u tussen de programmaonderdelen
door in gesprek gaan met andere geïnterviewden
en betrokkenen bij het boek De populier, waaronder:
Simon Davids - Macsurf
Frans van Boeckel - Brabantse Populierenvereniging
Marcel Eekhout - Parklaan landschapsarchitecten
Aleks Droog - Parklaan landschapsarchitecten
Pieter Bolle - Bomenridders Rotterdam
Marijke Steenackers - INBO, Geraardsbergen
J’ørn Copijn - Copijn Bruine Beuk
Peter van Wijk - Van Wijk Uitvaartkisten
Paul Nijhuis - Woodenshoes

K OSTEN

Renz Pijnenborgh - Buro Archiservice

De kosten voor deelname aan het symposium bedragen

Johan van den Berk - Kwekerij Van den Berk

€ 70,- excl. BTW, inclusief boek (t.w.v. € 24,95).

Henk Bloemert - Parenco Hout
Martien Roestenburg - Meubelmakerij Den Berg

INSCH RIJV EN
Wilt u zich inschrijven, klikt u hier.
‘Groene Paviljoen’ is gelegen op de ruim 25 hectare
boomkwekerijen van Bomencentrum Nederland, net
buiten Baarn, direct bij de op- en afritten van de A1.
Voor de navigatie ingeven: Wildenburglaan, Baarn.
U graag verwelkomend op vrijdag 27 oktober,
Wim Huijser - auteur
Hans R. Blokzijl - Bomencentrum Nederland

