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OPLEIDING IN DE BOOMVERZORGING . BINNENKORT 
OFFICIEEL IN NEDERLAND 

Er bestaat in Nederland al geruime tijd een sterke 
behoe f te aan een opleiding in de boomverzorging. 
Dit bli j kt ondermeer IJit de g rote belangstellinq 
voor de oriëntatiecursussen die de afgelopen jaren 
zijn georganiseerd door o.a. de agrarische scholen 
te Dordrecht en Leeuwarden, de Kring voor Tuin- en 
Landschapsvoorziening en de Praktijkschool voor 
Bosbouw en Cultuurtechniek te Arnhem. 
Geen van deze cursussen was echter officieel, in 
die zin dat het volgen ervan al dan niet resul
teerde in het behalen van een erkend diploma of 
getuigschrift zoals dat bijvoorbeeld bij de hove
niersopleidingen het geval is. Toch is het zo 
langzamerhand wel duidelijk geworden dat de boom
verzorging een apart vakgebied is met een geheel 
eigen karakter en als zodanig een steeds belang
rijker plaats inneemt binnen de groenvoorziening 
en -verzorging. Dit bracht de direkteur van het 
landbouwonderwijs ertoe om een werkgroep te for
meren die moest onderzoeken op welke wijze een 
officiële opleiding (met diploma) in Nederland 
tot stand zou moeten komen. 
Deze Werkgroep Onderwijs Boomverzorging (kortweg 
WOB) is op 27 juni 1978 ingesteld en bestaat uit 
vertegemoloordigers van d:! Direktie Landbol.:to:onc!er
wijs, het Staatsbosbeheer, de Praktijkschool voor 
Bosbouw en Cultuurtechniek, de COEC-Hoveniers, 
het Consulentschap in Algemene Dienst voor Tuin
aanleg en -onderhoud en het Rijksinstituut voor 
Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw De Dorsch
kamp. 
De groep ging in december 1978 van start en in 
augustus verscheen het eerste {interim)rapport 
waarin onder anders is voorgesteld om: 
- een viertal cursussen te organiseren, te weten : 

a. een basiscursus boomverzorging, 
b. een cursus boomverzorging voor gevorderden, 
c. een cursus speciale boomverzorging, 
d. een cursus beleid en beheer met betrekking tot 

de boomverzorging; 
- de basiscursussen plaats te laten vinden aan 

regionale cursuscentra en de specifieke praktijk
instrukties van de tweede en derde cursus aan de 
Praktijkschool voor Bosbouw en Cultuurtechniek 
(Arnhem); 

- de cursussen te laten bestaan uit: 
- vakonderricht met behulp van lesbrieven, 
- vakvaardigheidsonderwijs (praktijkinstructie) 

en 
- excursies . 

Tevens werd voorgesteld om als eerste, zo spoedig 
mogelijk, te starten met een bijschol ingscursus 
voor lesgevenden in de boomverzorging. 
Voor deze bijscholingscursus zouden in aanmerking 
komen: 

onderwijskrachten die in het bezit zijn van 
sommige varianten van de LV-akten, de LVI I I of 
L-IX-akte, en 

- deskundigen van {semi)overheidsinstanties die bij 
de boomverzorging betrokken zijn. 
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De bijscholingscursus \~ordt afgesloten met een 
examen . Een diploma zal worden uitgereikt. 
De ~Ierkgroep heeft sinds het verschijnen van dit 
interim-rapport niet stilgezeten. Een en ander 
heeft ertoe geleid dat er reeds dit voorjaar door 
een groep deskundigen wordt begonnen met het samen
stellen van de lesstof voor de basiscursus en dat 
in september 1980 definitief gestart wordt met een 
bijschol ingscursus voor lesgevenden! Nader bericht 
hierover zal binnenkort in de vakbladen verschijnen. 
Het ligt zodoende in de lijn der verwachtingen dat 
er reeds in 1981 op redel ijk grote schaal met de 
basiscursus kan worden gesta rt. 

VEEL VOORKOMENDE ZIEKTEN EN PLAGEN 
BIJ BOMEN (2) 

HET BACTERIEVUUR 

tn de vorige aflevering is het "vuur" oftewel het 
meniezwammetje besproken. Een andere ziekte die 
soms wordt aangeduid als "vuur" is het perevuur. 
(Hoewel dit in feite een totaal andere ziekte is. 
Hierdoor ontst<:lélt nogel oons begripsvor\,a:-ring.) 
Sinds kort is de officiële naam hiervoor: bacterie
vuur. Het komt algemeen voor op Meidoorn, Peer, 
Cotoneaster en (minder algemeen) op Appel, Lijster
bes. Vuurdoorn en Stransvaesia. De ziekte wordt 
veroorzaakt door de bacterie Erwinia amylovora. Ze 
is herkenbaar aan vochtige plekken op de bast van 
de wat grotere -takken waaruit in de zomer en herfst 
soms wit tot bruin bacteriesl ijm druppelt en aan de 
verdroogde en verschrompelde bladeren, bloesems en 
jonge vruchtjes die vaak tot in de winter aan de 
tak bI i jven zi tten. Het I ijkt er soms op alsof 
de tak in aanraking is geweest met een brandende 
fakkel, vandaar de naam van de ziekte. 
De ziekte is gevaarlijk om haar besmettelijkheid 
(epidemieën!) en het feit dat ze zich snel in de 
boom of struik verspreidt en deze kan doden. Ver
spreidlng vindt als regel plaats door insecten die 
het bacteriesl ijm van de ene boom overdragen op 
- de bloesems van - de andere. Er bestaan nog qeen 
bestrijdingsmiddelen voor deze ziekte. Verspreiding 
kan worden tegengegaan door zwaar aangetaste exem
plaren te rooien en bij lichte aantasting de zieke 
takken te snoeien en ter plekke te verbranden . 
(snoeigereedschap steeds ontsmetten met bijv. alco
hol of formal ine en zorgen dat er geen bacterie
slijm aan kleding e.d. bI ij f t hangen!) 
Het is raadzaam om belangrijke beplantingen regel
matig op verdachte verschijnselen te controleren, 
zodat op tijd maatregelen genomen kunnen worden 
waardoor het soms moglijk is om de boom nog te 
redden. Bij het aantreffen van de verschijnselen 
(of bij twijfel hierover) kunt U hiertoe contact 
opnemen met de beplantingsdienst van U"'I gemeente of 
direct met de districtskantoren van de Plante
ziektekundige Dienst. 

Gedru kt op kringlooppapier. 



BOTANISCHE TUIN ODULPHUSHOF TE BEST 

Met het planten van een Ginkgo b iloba heeft Z.K.H . 
Prins Claus op 28 april j. l . 'de botanische tuin 
"Odulphushof" in Best geopend. Deze tuin, die al 
dateert van het begin van de 1ge eeuw, werd in 1856 
pastorietuin van de Odulphusparochie. In 1880 werd 
de Odulphuskerk gedeeltelijk in deze tuin gebouwd. 
In 1976 besloot het kerkbestuur de tuin, die in de 
loop der jaren veel veranderingen had ondergaan, 
opnieuw aan te leggen als botan i'sche tuin. 
Met medewerking van veel inwoners van Best en van 
kwekers uit het hele land zijn nu i.n de tuin ruim 
1200 verschillende planten, waaronder veel zeld
zame, uit het gematigde klimaat bijeengebracht. De 
Odulphushof is voor het publiek geopend op zon- en 
feestdagen van 13.00 uur tot 18.00 uur van april 
tot oktober. De ingang van de tuin is gelegen aan 
het Kerkhofpad, een zijstraat van de Hoofdstraat 
in Best. De toegangsprijs voor volwassenen bedraagt 
f 2,50, voor kinderen f 1,50 . Bij de ingang van de 
tuin is voor f 5, - een gids verkrijgbaar waarin 
alle 1235 planten. en bomen die in de .tuin groeien, 
worden beschreven. 

LEZING OVER BOMEN 

DONATEURSEXCURSIE NAAR HET ARBORETUM "POORT 
BULTEN" IN DE LUTTE 

Op 31 mei j . I. heeft een aantal donateurs van de 
Bomenstichting het arboretum "Poort Bulten" in de 
Lutte (gemeente Losser) bezocht . Het arboretum 
dat tussen 1910 en 1917 is gesticht door de Fam. 
Gelderman en is ontworpen door de .tuinarchitekt 
en dendroloog Leonard Springer wordt sinds 1973 
beheerd door het Rekreatieschap Twente. Het park, 
dat toen nogal verwaarloosd was, wordt nu grondig 
hersteld . Bovendien wordt bij elke boom een naam
bordje geplaatst met zowel de wetenschappelijke 
(latijnse) naam als de Nederlandse naam erop. 
Medewerkers van het rekreatieschap en deskun
digen van het arboretum hebben de donateurs 
enthousiast rondgeleid en vragen zowe l over de 
verschillende bomen, als over het arboretum zelf, 
beantwoord. 
Het arboretum dat vrij toegankelijk is voor het 
publiek wordt gedeeltelijk extensief beheerd 
waardoor er vele wilde planten (waaronder zeld
zame) kunnen groeien. 

/levr . Ir . M. ten Ca te van Elsland, voorzitter van de Bomenstichting en boomverzorgings
deskundige is in de gelegenheid een lezing te presenteren getiteld: "de 'toekomst van onze 
bomen". 
Hierbij worden dia's getoond en er wordt informatie gegeven over de Bomenstichting. 
Tijdens de pauze zijn uitqaven van de Bomenst i chting verkrijgbaar. De kosten van de lezing 
bedragen f 200,- (incl. reiskosten). 
Wie belangstelling heeft, wordt verzocht rechtstreeks contact op te nemen met Mevrouw 
ten Cate, adres : Jacob Catslaan 5 , 7314 LX Apeldoorn , tel. 055 - 55 ' 27 84 . 

POSTER "BOOM BEWUST" VOOR ELKE NIEUWE DONATEUR. 

El ke nieuwe donateur zal in ons jubileumjaar 1980 . (10 jaar Bomenstich
ting) de Poster "Boom Bewust" ontvangen. Bovendien ontvangt iedere 
,donateur die een nieuwe donateur aanbrengt eveneens onze mooie Poster 
gratis. 
De minimum donatie bedraagt f 15, - en kan overgemaakt worden op giro: 
2108755 t.n.v. Penningmeester Bomenstichting, Zeist onder vermelding 
van "nieuwe donateur" . 
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