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WIJZIGING BOSWET ALS REDDING VOOR 
WILGEN 

Eind vorig jaar hebben boze boeren in de 
Krimpenerwaard een aantal wi 1gen gekapt, 
naar aanleiding van een ruzie over opge
legde boetes wegens het i liegaal storten 
van puin. 

Op voorstel van de mInIster van Landbouw 
en Visserij, Braks, en de staatssek'reta
ris van het ministerie van C.R.M., Wallis 
de Vries, heeft het kabinet di t voorjaar 
besloten een regeling te treffen, die 
het de provincies en gemeenten mogelijk 
maakt het beschadigen van wilgen tegen te 
gaan. 

De wijziging betreft artikel 15 van de 
Boswet en is op 8 mei 1981 ingegaan. De 
wetswijziging maakt Provinciale Staten en 
de Gemeenteraad bevoegd regels voor het 
behoud van uit wilgen bestaande wegbe
plantingen en éénrijige beplantingen op 
of langs landbouwgronden voor te schrijven. 

VOCHTBEHOEFTE BIJ STRAATBOMEN 

I n he t art i ke I "Bodemfys is che aspek ten van 
de groei van straatbomen" ("Groen", nr. 4, 
1981) komt de auteur, Ing. F.A. Wopereis, 
tot de volgende konklusies: 
Over het algemeen zijn de groeiplaats
omstandigheden voor straatbomen verre van 
optimaal. De verdichte, vaak van kl inkers, 
betontegels of asfalt voorziene grond in 
de di rekte nabijheid van de boom zijn de 
oorzaak van een chronisch watergebrek in 
de g roe i pe ri ode, wannee r ook de ve rd'amp i ng 
het hoogst is. Jonge pas geplante bomen in 
een nieuw, nog aan de eisen van vochtvoor
ziening beantwoordend plantgat, vertonen 
een goede groei. Na verloop van enkele ja
ren heeft de krui n echte r een omvang be
reikt waarbij in droge perioden niet meer 
aan de vraag naar water voldaan kan worden. 
Op dat moment stagneert de groei, omdat 
door sluiting van de huidmondjes het 
assimi latieproces goeddeels wordt sti 1ge
legd. De boom gaat ech te r door me t adem
halen en spreekt op zulke momenten zijn 
reserves aan. Duurt deze situatie te lang, 
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dan gaat dit ten koste van de vitaliteit 
van de boom. We kunnen trachten hem te 
helpen door vergroting van het grondvolume. 
Hij zal hierop reageren met een hernieuwde 
groei, met meer blad en een grotere ver
damping maar ook met een grotere ,vraag naar 
water. We geraken op die manier in een vi
cieuze ci rkel. Beter is het te proberen, 
waar mogelijk, de wortels kontakt te laten 
maken met het grondwate'r. De beste oplos
sing is echter het probleem struktureel 
aan te pakken en wel door vanuit de groen
sektor meer ruimte te claimen voor onze 
straatbomen. 

KONTROLE VAN BOMEN 

De belangstelling voor stadsbomen wordt 
steeds groter. Veel plantsoenendiensten 
hebben daarom een speciale afdel ing voor 
boomverzorging opgericht. 
Ook groenvoorzieningsbedrijven zouden deze 
diensten aan beheerders van groenobjekten 
kunnen aanbieden. Een van de werkzaamheden 
omvat de kontrole van het bomenbestand. 
Dit behelst o.a.: 
- beoordeling vitaliteit aan de hand van 

kleur en hoeveelheid blad 
- opname van de te behandelen wonden 
- kontrole van eerder behandelde wonden 
- kontrole van boompaal en vooral boomband 
- kontrole op dierlijke aantasting 
- beoordeling kroonvorm en kroondichtheid 
Aan de hand van deze kontroles kan het 
werkschema met o.a. wondverzorging, be
strijding en zome rsnoe i opgesteld worden.' 

Een vlugschrift over dit onderwerp zal in 
september verschijnen bij het Consulent
schap voor Tuinaanleg en Onderhoud te 
Wageningen. 

AKTIE VOOR BEHOUD VAN DE "DIKKE BOOM" 
(VERVOLG) 

In vervolg op het artikel in Bomennieuws 
nr. 15/16 kunnen de aktievoerders voor de 
"Dikke Boom", de plattelandsvrouwen, het' 
volgende meedelen: De oproep voor steun 
in het Bomennieuws was niet voor niets. 
Begin mei was er genoeg geld in kas {ruim 
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f. 8.000,--) om aan de eerste fase van de 
restauratie te beginnen. 
De dode en al te zware t akken zijn afge
zaagd en de wonden behandeld. Er is op
dracht gegeven om een hek (van hout) rond 
de boom te plaatsen. Daarna wordt de grond 
losgemaakt om de dikke boom wat meer "adem" 
te geven. 
We zijn er echter nog niet helemaal. Vol
gende opknapbeurten behelsen o. a. het ver
ankeren van zware takKen in de kruin en 
het vi a wortels toedienen van extra voe
ding en vocht. Wi 1 de verzorging helemaal 
kl aar zijn dan is er nog een p aar duizend 
gulden nodig. P as dan bI ijft er weer een 
monumentale eik voor het nagesl acht be
houden. 
(financiële hulp kan op de volgende wijze 

wo rden gegeven: 
Rabo-bank La ren - bankn r. 3348.11.120 

postgironr. 92.03.78 
t.n.v. Aktie behoud "Dikke Boom".) 

DE GOEDE HOVENIER 

Tien mooie bomen stonden langs de wegen. 
Eén werd er door de storm geknakt, toen 
stonden er nog negen. 
Negen mooie bomen stonden trouw op wacht. 
Een kabel moest daar in de �rond, toen 
stonden er nog acht. 
Acht mooie bomen waren nog gebleven. 
Een auto ging wat ui t koers, toen stonden 
er nog zeven. 
Zeven mooie bomen stonden er op de bres. 
De weg moest worden uitgebreid, toen 
stonden er nog zes. 
Zes mooie bomen stonden stram en stijf. 
Een aardgasleiding lekte erg, toen ston
den er nog vi jf. 
Vijf mooie bomen strekten hun takken fier. 
Er moest nog een riooltje door, toen 
stonden er nog maar vier. 
Vier mooie bomen vol levensenergie. 
De hoek moest worden afgerond, toen bleven 
er nog d ri e. 
Drie mooie bomen ro tten op die stee. 
Een werd door schimmels aangetast, toen 
waren er nog twee. 
Twee mooie bomen stonden kort bijeen. 
De jeugd heeft er een afgeschild, toen 
was er nog maar één. 
Eén mooie boom, 't was zielig om te zien. 
Maar er kwam een goede hovenier, die 
plan t te er wee r t i en . 

(Dienst Hout en P lantsoenen, Haarlem -
H aarlems Dagblad.) 

BRINKEN BOEK 

Een verkenning van de brinken in Drente, 
samengesteld door de Werkgroep Brinken. 
Het idee om een brinkenboek samen te 
stellen ontstond in 1973 na de zware 
stormen waarvan vele dorpsbomen het 
slachtoffer werden. Toen bleek hoe 
kwetsbaar ook de vele brinken waren 
ge\'Iorden. 

De brink is het groene hart van de oude 
drentse dorpen en een ontmoetingsplaats 
voor de gemeenschap. Naast de historie 
van de brinken is in het boek ook veel 
aandacht aan de bomen besteed. Twee 
hoofdstukken zijn gewijd aan de begroei
ing en aan het beheer en onderhoud van 
het groen. De Bomenstichting heeft haar 
keurmerk verleend aan het boek omdat de 
betekenis van de bomen op de brinken op 
een bijzonder goede wijze tot uitdruk
king wordt gebracht. Het boek telt 304 
pagina's en is rijk geillustreerd. De 
lage prijs van f 35,-- werd mogelijk 
door steun van het Provinciaal Bestuur 
van Drente en het achterwege blijven van 
een honorarium voor de leden van de 
werkgroep. 

BRINKENBOEK 
Een verkenning van de brinken 
in Drente. Samengesteld door de 
Werkgroep Brinken. XI I + 304 pag. 
rijk geTllustreerd. 
ISBN 90 232 1769 1 Prijs f 35,-

Verkrijgbaar via de boekhandel. 


