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De Nationale Bomenbank richt zich op
het totale pakket van boomverzorgingsactiviteiten. In het segment leveren
en planten van kwekerijbomen onderscheidt zij zich van andere bedrijven door
het aanbieden van het totale pakket.
Vanuit een gedegen onderzoek naar de
plantlokatie wordt een plan van aanpak
gemaakt voor groeiplaatsverbetering,
leveren en planten van bomen, nazorg
en garantie. Alles met eigen mensen en
middelen. Expertise in de verschillende
onderdelen van het proces en selectie
van topkwekers in binnen- en buitenland
maakt uw plantproject tot een succes.
Naast de selectie van top-kwekers be-
schikt de Nationale Bomenbank ook
zelf over een eigen laanbomen kwekerij
met zware bomen vanaf 20 tot 140 cm.
omvang. Deze bomen worden uitsluitend
biologisch gekweekt. Per 21 januari 2008
beschikt zij over het Skal-certificaat en
kan zij bomen leveren met EKO-produktcertificaat.
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Waarom een
Bioboom?
In onze huidige maatschappij raken
we langzaam maar zeker overtuigt
van het feit dat de toekomst van onze
kinderen alleen met een duurzame inzet
en beheer van middelen bereikt kan
worden. Milieu-vriendelijk, duurzaam en
Cradle to Cradle zijn allemaal termen
die duiden op verandering. Onze
productie dient plaats te vinden in “een
gesloten kringloop voor materialen met
schone energie, water en maatschappelijke rechtvaardigheid” (MCDonough).

Duurzaam Inkopen
De laatste jaren komt er steeds meer
aandacht voor het gebruik van biologisch
gekweekte bomen. Overheidsinstellingen
krijgen vanuit de centrale overheid
richtlijnen om hun voorbeeldfunctie waar
te maken. In het rijksbeleid ‘Duurzaam
inkopen voor overheden’ staat dat in 2010
50% van alle inkopen door gemeenten uit
duurzame producten moet bestaan.
Voor de Rijksoverheid geldt zelfs 100%.
Biobomen vormen de ultieme mogelijk-
heid voor de duurzame inkoop van
laanbomen.

Het biologisch kweken van bomen is
gebaseerd op natuurlijke kringlopen en
natuurlijk evenwicht. Bij het kweken
van biobomen wordt er geen gebruik
gemaakt van kunstmest, chemische
gewasbeschermingsmiddelen en
gentechnologie. Er wordt veel aandacht
besteed aan bodemvruchtbaarheid.
Door het gebruik van compost ontstaat
er een rijk en gevarieerd bodemleven
en een vruchtbare bodem.

Bioboom in de stad
Biobomen hebben een kwaliteitsvoordeel
ten opzichte van traditioneel gekweekte
bomen. Biobomen zijn ‘harder’ en daardoor
minder vatbaar voor ziekten en plagen en
kunnen beter omgaan met stressomstandigheden die de aanplant in een stad met zich
meebrengt.
Alleen de sterkste bomen overleven het op
de kwekerij omdat er niet wordt ingegrepen
met chemisch middelen. U bent dus
verzekerd van een sterk sortiment dat u
koopt zoals het zich ook later op de plantplaats toont, zonder ‘Opschmuck’.

Zekerheid aanschaf

Voorraadlijst

Biologisch geteelde bomen vallen onder
de certificering van Skal. Bij levering van
de bomen moet een EKO-label zijn
aangebracht en op de afleverbon moet
‘ecologisch geteeld’ vermeld staan.
U bent hierdoor zeker van de aanschaf
van een biologisch product.

Een voorraadlijst van onze Biobomen
kunt u downloaden via
www.nationalebomenbank.nl
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