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21 bomen voor  
futuristisch project

Het Greennest Park in Amsterdam Zuid-Oost werkt aan een project met 21 lichtgevende bomen. Energiezuinige led-lampen 

belichten de bomen enkele minuten, waarna ze zelf subtiel licht geven.  
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In Amsterdam wordt geëxperimenteerd met lichtgevende bomen
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ACTUEEL

Op initiatief van Stichting Innovatie Glastuinbouw 
(Sign) werken Spot On lichtontwerp, aannemer Van der 
Tol  en Boomkwekerij M. van den Oever & Zonen mee 
aan het project. Volgens de deelnemende partijen ver-
wijzen de bomen naar de toekomst. Bedoeling achter 
het initiatief is dat ooit de natuur, met haar lichtgeven-
de organismen, de mens zal helpen aan oriëntatielicht. 
Om ervoor te zorgen dat de bomen oplichten worden 
ze ingesmeerd met een oplaadbare olie met milieu-
vriendelijk fluorescerend pigment dat licht geeft. De 
bomen worden geplaatst in een bak met ledverlich-
ting en vijf minuten opgeladen. Vervolgens geven de 
bomen licht af, dat na één uur in intensiteit afzwakt. 
Het preparaat is niet schadelijk of giftig voor bomen of 
hun omgeving, omdat het op gemaakt op natuurlijke 
basis. 

Boomsoorten
Het aanlichten van bomen is een vak apart. De keuze 
voor boomsoort is ook een belangrijke, vertelt Bert 
van Gils van boomkwekerij M. van den Oever, die er 
ook hobbymatig ervaring mee opdeed en de taak 
op zich namen bomen te selecteren. ‘Ik heb destijds 
drie soorten geadviseerd. Betula ermanii Holland met 
zijn prachtige crèmewitte afschilferende bast. Het wit 
absorbeert en reflecteert bepaalde kleuren, blauw licht 
bijvoorbeeld geeft een sprookjesachtig atmosfeer. De 
slanke kroonvorm geeft een prachtig silhouet in het 
donker. Prunus maackii Amber Beauty heeft een gele 
bast en is eveneens enigszins afschilferend - maar niet 
zo heftig als Betula. De gele bast gedraagt zich weer 
heel anders tijdens belichting dan bijvoorbeeld het wit 
van de Betula. De kroon is piramidaal.’ 
‘De derde boomsoort is de Carpinus betulus. Deze 
boom heeft een heel gladde grijze bast, waardoor 
spiegeling ontstaat. Grijs is een neutrale kleur, dus daar 
reageren kleuren weer totaal anders op. Vooral met de 
kleur lila (zie foto in kader, red.) krijg je een heel warm 
effect. De kroon is wat meer driehoekig en wordt later 
eirond.’

Sfeer- en oriëntatielicht 
Het project is er een in een reeks waarbij steeds meer 
wordt geëxperimenteerd met alternatieve verlich-
tingsmogelijkheden in de openbare ruimte, zoals 
milieuvriendelijk opgewekte energie of alternatieve 
lichtbronnen. Volgens Dewi Hartkamp van Sign snijdt 
het mes bij het project aan twee kanten. Enerzijds 
bieden de bomen oriëntatielicht in parken en fietspa-
den. Anderzijds kunnen voorbijgangers en wandelaars 
zich verwonderen over de schoonheid van het licht en 
genieten van de interactie met de natuur.
Het Greennest Park bevindt zich in Amsterdam-
Zuidoost. Sign, Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte 
(Stirr) en de gemeente realiseren op het terrein innova-
tieve concepten.  
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