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Waardevolle oude bomen (5) 

De oudste ceder van Nederland 
In Heemstede, in de tuin van de familie Wiesen
haan aan de Bronsteeweg no. 59, staat wéér de 
oudste ceder van Nederland. Staat wéér, want de 
boom heeft ongeveer twee maanden gelegen. 
Tijdens hevige sneeuwval begin dit jaar kon de 
boom de last niet meer aan en is omgezakt. Een 
deel van de wortels is daarbij afgebroken , het me
rendeel is echter in takt gebleven . De familie Wie
senhaan heeft een boomverzorgingsbedrijf ge
raadpleegd of het misschien mogelijk zou zijn de 
boom weer overeind te zetten. Het advies luidde 
positief. 
Ondanks de hoge kosten werd besloten de boom 
zo snel mogelijk rechtop te zetten . Hierdoor is de 
kans dat de boom zijn val zal overleven het 
grootst. 

Linnaeus 
De ceder in Heemstede IS naar alle waarschijnl ij k
heid de oudste in zijn soort in ons land . Het betreft 
hier een Libanon ceder (Cedrus libani). Deze ce
der is, zoals de naam al zegt , van oorsprong af
komstig uit Libanon waar hij nu vr ijwel uitgestor
ven is. 
De eerste bomen In West-Europa zijn omstreeks 
1650 in Engeland ingevoerd. 
Het verhaal gaat dat de ceder door Llnnaeus is 
gepoot op het toenmalig landgoed Bronstee tij
dens zijn verblijf in Nederland (1735-1737) . Dit 
houdt in dat de boom ongeveer 250 Jaar oud is. 
Hij heeft een omtrek van 385 cm en een hoogte 
van 12 meter. Gezien de leeftijd is de hoogte be
trekkeli jk gering . Een hoogte van 30 meter is voor 
deze soort geen uitzondering . Voorbeelden hier-

van staan ondermeer in Claremont Woods in Zuid
Engeland , één van de oudste bewaard gebleven 
Engelse landschapsparken De oorzaak van de 
gedrongen groeiwijze ligt vermoedelijk in het kli
maat (zeewind) en de bodemgesteldheid, waar
door de boom zich niet optimaal kan ontwikkelen. 

Restauratie 
Eind april is met het recht zetten begonnen. Met 
behulp van een 150-tons kraan heeft men de 
boom overeind getrokken. Om te voorkomen dat 
hij weer terugvalt wordt de boom gesteund door 
een dukdalf-achtige konstruktie. Doordat de ce
der nu over minder wortels beschikt waardoor 
minder voedingsstoffen kunnen worden opgeno
men dan voorheen, is ter compensatie de wortel
voet behandeld met verrijk te grond. Deze is onder 
hoge druk in de grond gespoten . Het restauratie
werk is afgesloten met vorm correctie en snoei. 
Onlangs zijn twee medewerkers van de Bomen
stichting gaan kijken. Zij hebben geconstateerd 
dat de boom goed uitloopt. Of de boom de val en 
het rechtzetten zal overleven kan nu nog niet met 
zekerheid worden vastgesteld. Maar we verwach
ten dat wel. 
De kosten van de herstelwerkzaamheden bedroe
gen bijna f 10.000,- . Gemeente en particulieren 
hebben in totaal f 2650,- bileengebracht. Het 
resterende bedrag is echter nog zeer hoog en ook 
in de komende jaren zullen er nog kosten volgen 
voor de noodzakelijk nazorg . 
Wij vragen u om een bijdrage voor deze monu
mentale boom. Stort uw gift op gironummer 
2108755 ten name van Penningmeester Bo
menstichling te Utrecht onder vermelding van 
'Ceder Heemstede '. In een volgend Bomen
nieuws zul/en wij u de stand van zaken melden. 
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Het aantaslingsbee/d van 
de rupsen van de Spll1-

se/mot op een w!ig 
folo RBL 'De 
Dorschkamp , 

Veel voorkomende ziekten en plagen bij bomen (20) 
De spinselmot 
In sommige jaren komt het voor dat boom- en 
struikbeplantingen van wilg langs wegen om
streeks mei-juni over grote lengten geheel zijn 
kaalgevreten terwill de stam en takken volledig 
zijn overdekt met een dicht en taai grijs spinsel. 

400 jaar Haarlemmerhout 
Dit jaar wordt in Haarlem het 400-jarig bestaan 
van de Haarlemmerhout gevierd. 
De Hout is het oudste openbare stads bos van 
Nederland. Het maakte honderden jaren geleden 
deel uit van de binnenduinbossen , in de 3e tot de 
6e eeuw ontstaan. Ze strekken zich uit van 's-Gra
venhage tot Alkmaar . In de loop der eeuwen wer
den veel van deze bossen gekapt. Een restant is 
uiteindelijk de Haarlemmerhout geworden. 

Tijdens het beleg van de stad door de Spanjaar
den (1 572-1573) is het bos in zijn geheel gekapt 
voor versterking van het kamp en voor verwar
ming van de troepen. In 1584 is de bevolking van 
Haarlem met de herbeplanting begonnen. De vol
tooiing van de Hout vond plaats in de 2e helft van 
de 18e eeuw. In de afgelopen 400 jaar heeft de 
Haarlemmerhout veel wijzigingen ondergaan. 

Historisch overzicht 
Ter gelegenheid van de viering van het 400-jarig 
bestaan van de Hout is een boek samengesteld 
getiteld' 400 jaar Haarlemmerhout - mooier is de 
wereld nergens -'. 
Het behandelt uitvoerig de geSChiedenis van het 
ontstaan van het bos en is voorzien van veel foto 's 
en tekeningen. 
Tot de jubileumactiviteiten behoren o.a. een zes
tal wandelingen door de Hout met elk een be
paald thema: o.a. een gebouwenroute, een bo-

Vooral bij regenachtig weer lijkt het erop dat de 
bomen als het ware zijn ingepakt in doorzichtig 
plastic (zoals sommige groen tewaren in de 
supermarkt) . 
Dit aantastingsbeeld wordt veroorzaakt door de 
rupsen van de spinsel mot (Yponomeuta rorre lla). 
De vlinder van de spinselmot heeft een spanwijdte 
van ongeveer 2 cm. De voorvleugels zijn 9ril s
bruin en hebben een gelranjerde achterrand. Om
streeks juli worden de eieren afgezet in hoopjes 
aan de voet van de boom onder een soort kit-laag. 
De rupsen komen rond augustus uit, maar blijven 
voorlopig onder de kit-laag , waar ze overwinteren. 
In het voorjaar verspreiden ze Zich in de boom en 
voeden Zich met de bladeren en de knoppen. 
Hierbij spinnen ze over een groot gedeelte van de 
boom een gemeenschappelijk spinsel. De rupsen 
zijn op dat moment ongeveer 2 cm lang : geel
groen van kleur met brUinzwarte, ronde stippen 
en een donkere kop 
Ze verpoppen onder het spinsel in Juni 
Spinselmotten kan men behalve op wilg ook aan
treffen op andere boom soorten (weliswaar wat 
minder frequent) 
Y. eagnagella op kardinaalsmuts : 
Y. evonymella op de hollandse vogelkers en 
Y padelIa op de meidoorn. 
Zelfs wanneer de bomen geheel zi jn kaalgevreten 
is de schade doorgaans beperkt, omdat ze begin 
luli reeds nieuw blad vormen. 
De plaag wordt in de praktijk dan ook slechts inci
denteel (door middel van bespuitingen met een in
secticide) bestreden . 

meninscriptieroute en een bomenrou te. Deze 
laatste route voert de wandelaar langs de oudste, 
de mooiste en de meest bijzondere bomen , waar
onder de oudste boom van de Hout. een eik van 
400 jaar Waarschijnlijk behoort deze boom, met 
een stamomtrek van 5.20 meter, tot de eerste her
plant in 1584. Daarmee is deze eik tevens één van 
de oudste bomen van Nederland. 

De rondwandelingen (f 3,50) en de bijbehorende 
routekaart (f 9,90) zijn op veel adressen in Haar
lem en bij vestigingen van de VVV. in Nederland 
te verkrijgen. 
Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel en kost 
tot 31 augustus f 35,-, daarna f 45 ,- . 

Lezing over bomen 

Ir. Marjan ten Cate-van Elsland verzorgt 
lezingen over bomen en boomverzorging. 
Inhoud, tijdsduur en vergoeding in overleg. 
Te/.. 08383-12195 



Monumentale eiken Almelo gekapt. 
Begin maart vroeg een aantal verontruste Alme
loërs hulp aan de Bomenstichting om te voorko
men dat in het hartje van de stad twee oude eiken 
zouden worden gekapt. Om te maken voor 
een aantal woningen, De bomen werden door de 

l<!r,Ar<Of'\i\An van de Bomenstichting, de he
ren Nugter en ten Have, onderzocht en bleken ge
zond en vitaal. De leeftijd werd op 130 

De bomen zouden nog minstens 300 
door kunnen leven, 
Bij het - en In een later stadium het 
verlenen van de - werd in het 

geen gehouden met het bestaan 
van de twee monumentale eiken 
Pas toen de bomen op het punt stonden geveld te 
worden, werd onze De 
die de kon bieden was, een be-
roep te doen op de' 'Wet AROB" r;Net Administra
tieve 

::lf"r1TO,'IMC"C1P was na,""ol/on 

De commiSSie besliste echter dat het algemeen 
meer was met de bouw van wo-

ningen dan met het behoud van de monumentale 
bomen, 

verkeerden 

niet meer was, De is als 
belanghebbende daarna in beroep gegaan bij de 
Raad van maar werd niet als 
bende' Intussen waren de eiken ook 
al 

Ontwerp en bestaande situatie 
Er is weer eens gebleken dat in de ont
werpfase van een bouwproject niet wordt uit
gegaan van de bestaande situatie, Zo moeten 
voor de zeer waardevolle 'natuur
monumenten' verdwijnen, Dat betekent zeker in 
de stad een grote het moment van 
'ontdekking' 

om een 
veranderen of aanpassen, 
Een gemeente meent die 
dan niet meer op zich te kunnen nemen, waardoor 
de bomen, vaak het loodje moeten 

belangrijk is dat In de ontwerpfase de werke
situatie wordt onderzocht en de bomen wor-

den niet alleen als op de plek 

hel verlenen van een 
nagegaan of hieraan voldoende aan
besteed, 

heeft naar aanleiding van de
van Nederlandse Ge-

kunnen worden genomen om dit soort 
misstappen in de toekomst te voorkomen, Te 
ner zullen wij u hierover nader informeren, 

Frans van Jaarsveld 
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De twee, inmiddels 
gekapte, eiken in 
een/rum van Almelo 



Beuk 
Saartje Burgerhart Waar de beuk stond is nu een lege plek in de laan 

en tegen de hemel. Hijzelf ligt terzijde van de weg, 
de machtige tors van een boomlichaam , glad en 
groen van buiten, massief en glanzend crême
kleurig van binnen. Het blijkt nu dat hij helemaal 
niet ziek was of 'kwijnend' zoals het gemeente
bestuur had gezegd en op grond waarvan het 
doodvonnis werd geveld . 
'Tsla', zegt nu de man die het hoogst intekende op 
de lijst van gegadigden voor het kappen en ver
handelen van de boom, "je kunt 't van buiten niet 
zien hè? Pas als je 'm omhakt weet je of-tie echt 
wat mankeerde" 
Daar vraag Je Je dan toch af of dat wel zo is. De 
tandarts weet mij exact te melden ol er werkel ijk 
iets mankeert aan de tand die mij zorgen baart. 
Daarentegen begint hij te boren in de tand waar 
ik geen klachten over had, want die bl ijkt aange
tast. Mijn tandarts weet waar hij het over heeft, hil 
heeft verstand van tanden. 
Gemeentebesturen, en dat is de ellende, bemoei
en zich al te vaak met veel te veel dingen waarvan 
ze geen enkel verstand hebben. Een boer blijft 
gestaag klagen over al dat beukeblad ieder najaar 
op zijn wei land , iemand komt vertel len dat er zo
veel dood hout In de kronen zit, bij een fietser viel 
tijdens een storm een dode twijg op het stuur en 
het hoogste bod voor het kappen bij de inschrij
ving voor houthandelaren bedroeg ruim veertien
honderd guldens. Het resultaat : de beukebomen 
moeten worden omgehakt, met het oog op de ver
keersveiligheid op de openbare weg, de gewas-

uit De Volkskrant senschade, (veronderstelde) afnemende vitaliteit 
23 februari 1984 van de bomen. En wat de schoonheid van het 

uiterwaardengebied betreft, die zal niet worden 
aangetast, want van die rUim veertienhonderd 
gulden zet je makkelijk en fluks een aantal aardige 
stekjes van wilgen , essen, poppels langs de kaal 
geslagen weg en dan zul je eens zien hoe mooi 
dat oogt met een jaar of tien. 
Het was trouwens nog een heel gedoe om de 
boom het leven te benemen. Urenlang zongen en 
gonsden de kettingzagen hun destructiel lied . 
Hier een tak, daar een zilarm, het gekerm, ge
kraak en gegil was niet van de lucht. Bij vol ver
stand en leven werd de boom geamputeerd . Er 
stonden nog aardig wat mensen bij te kijken. Som
migen hadden karretjes bij zich of een licht aan
hangwagentje: wie weet viel er wat voor ze af. 

AANN EM I NGSB EDRIJ F 

Tenslotte was het zo ver , met een diepe radeloze 
schreeuw stortte de boom vanuit de hoge neer. 
En ogenblikkelijk als aasdieren stortten zich snor
rend en ronkend een hele kudde van zagers op 
het gevallen boomlichaam. Terwijl zijn doods
schreeuw nog klonk werd hij al in stukken ge
zaagd. Een haast aanstootgevende vertoning. 
Honderd en vijftig jaren oud is hij geworden. En ie
dereen die hem nu ziet, die hem in zijn gave, kern
gezonde binnenste schouwt, die weet die man
keerde dus niks, die was dus zo gezond als wat , 
die had makkelijk nog eens honderd jaar langer 
kunnen leven, die is het slachtoffer geworden van 
domme afweginkjes van mensen die nog niet 
eens geboren waren toen de boom zijn volwas
senheid al had bereikt. 
Banale kortzichtige redenerinkjes hebben geleid 
tot zijn vonnis en tallozen zijn daarmee beroofd 
van een leverancier van schaduw, van zuurstof, 
van de vreugde om beukenootjes te rapen en van 
een in geen honderdvijftig jaar te vervangen 
oogstrelend openbaar bezit. 
Nóg honderd jaar na nu had hij zich van al die ta
ken kunnen kwijten, had hij die diensten aan de 
gemeenschap kunnen verlenen . Honderd jaar na 
nu , het gemeentebestuur dood , begraven en ver
gaan , alsmede de hele bevolking, ons incluis, on
ze dochters, zelfs onze eigen kinderen . Al die le
vens op, uitgeleefd en vergaan. En nog had de 
boom er gestaan tot nut en vreugde van die wil nu 
nog niet kennen . 
Nu IS de hemel leeg geworden daar, een kale plek 
aan de weg, de overgebleven bomen lijken te 
treuren. Ook hun dagen zijn geteld . 

A.J.VAN ZUIJLENBY. 

BOOMVERZORGING EN VERPLANTI NGEN 

UITVOEREN VAN GROND_ EN WATERWERKEN 
AANLEG EN ONDERHOUD VAN SPORTVElDEN PLANTSOENEN 

Lagehaarsedijk 98 
3455 RN Haarzuilens 
Telefoon (03407) 1557 - 2592 



Beuken 'sterfte' 
Beuken die vorig jaar als gevolg van droogte en 
luis al in september hun blad lieten vallen zijn niet 
massaal doodgegaan zoals door sommigen werd 
voorspeld , integendeel! 

Bomen In de mythe (3) 
De linde 
Met zijn hartvormige zachte bladeren is de linde 
gewijd aan Freya , de gOdin van de liefde en de 
vr ucht baarheld . 
Een dansje onder een dorpslinde werd vaak ge
zien als een trouwbelofte. Niet alleen onder een 
linde werd gedanst ook erin. Dit werd mogelijk ge
maakt door een linde zodanig te snoeien dat het 
een etagelinde werd. In de bovenste etage woon
den de goden, In de middelste het wereldlijk ge
zag en in de onderste de mensen. Op dit " mense
li jke " niveau bracht men een stellage aan , waar 
een dansvloer op kwam en de muziek een plaats
je vond. 
Zo danste men letterlilk in Freya 's armen. 
Lindehout is zacht en goed te bewerken. 
Men noemde het wel het 'heilige hout' , omdat er 
veel heiligenbeelden uit gesneden werden . 
Net als onder de eik werd ook onder de linde recht 
gesproken. Onder oude documenten kunnen we 
dan ook wel het volgende zinnetje tegenkomen 
"Judicium sub tilia" . De wetenschappelijke naam 
voor de linde, Tilla, IS afgeleid van het Grieks waar 
tilon of ptilon, veer of vleugel betekent. Dit duidt op 
de gevleugelde bloemstelen . Van oudsher wor
den de lindebloemeljes gebruikt om thee van te 
trekken. Ze worden geplukt als ze op het hoogte
punt van hun bloei zijn. Dit bloeitijdstip kan men 
het beste met de neus ontdekken, de linden geu
ren dan heerlijk. Vroeger en ook nu nog werd de 
thee gebruikt bij een opkomende verkoudheid. 
De bladeren, de bast en zelfs de as werden ge
bruikt tegen allerlei ziekten en tovenarij. 
Dat de linde een geliefde boom was kunnen we te
rugvinden in allerlei plaatsnamen en persoonsna
men. Van de laatste is de naam van de grote 
Zweedse botanicus Linnaeus of Linné wel het 
mooiste voorbeeld. 

Lindebomen kunnen een eerbiedwaardige leefti jd 
bereiken. ZO IS de linde van Sambeek, naar men 
beweert 1000 jaar oud, en daarmee de oudste 
boom van Nederland. Daarom worden ze vaak 
als herdenkingsboom geplant. Veel plaatsen in 
Nederland hebben een Oranjeboom Een boom 
ter herdenking van het feit dat prinses Wilhelmina 
koningin werd, prinses Juliana haar moeder op
volgde of Koningin Beatrix haar moeder . 
Willen we de linde als zinnebeeld van het leven en 
de liefde de mensheid verder laten begeleiden, la
ten we dan een lindeboom planten bij de geboorte 
van onze kinderen. In onze eigen tuin of geschon
ken aan de gemeente waarin we wonen . 

Imks: de boom m sep 
tember va n het vorig jaar 
rechts: dezellde boom 
dit voorjaar, loopt weer 
goed Ulfi 

Hanneke van Dijk 

Lindebloesem 
bron. RIjksherbarium 
Leiden 
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Boekbesprekingen 
Knoppen & twijgen; van bomen en Iteesters 
in West- en Midden-Europa: een determineer
boek voor 150 houtgewassen 

Het boek begint met een uitvoerige inleiding over 
de herkenningspunten in de winter. Na de uitleg 
van het geheel nieuwe determinatiesysteem vol
gen kleurenfoto's waarop de knoppen en takken 
van elke vermelde boom of struik in detail zijn af
gebeeld, voorzien van verklarende teksten. 
Een register van de Latijnse en een van de Neder
landse namen completeren het boek. 

De bomengids 
Herken in één oogopslag de bomen in park en 
bos 

De inleiding maakt, enigszins verontschuldigend, 
dUidelijk, dat dit een simpel boekje is voor mensen 
die de bomen in hun omgeving (of tijdens een va
kantie in Europa) willen identificeren zonder daar
voor ingewikkelde boekwerken te hoeven raad-

Dit alles maakt een gedegen en zeer verzorgde in
druk. Het is daarom des te spijtiger dat het boek 
nauwelijks geschikt is voor gebruik in Nederland. 
Er ontbreekt namelijk een groot aantal boomsoor
ten dat in Nederland inheems is of is ingevoerd. 
De vertaler zegt in zijn voorwoord: "Druktech
nisch was het helaas niet mogelijk deze erbij op te 
nemen". Maar waar dient dit boek dan voor, 
vraag ik mij af. De mensen die afgaande op het 
prachtige uiterlijk dit dure boek aanschaffen, ko
men bedrogen uit: het is voor velen te moeilijk en 
het is - voor Nederland - niet volledig . 

M.t.C. 

plegen . Ik vind de tekst (of de vertaling?) slecht en 
soms onbegrijpelijk. zeker voor de gebruikers 
voor wie het boekje bestemd is. Maar waarschiJn
lijk is dat niet eens zo erg, want het gaat eronl dat 
Je de boom herkent door 'plaatjes te kijken '. Die 
plaatjes zi jn wel goed. Het boekje heeft een han
dig zakformaat. Doordat het klein en simpel is, vult 
het een gat in de bomenboekenmarkt. 

M.t.C . 

BANK MEES & HOPE NV 



Bestrijding Iepeziekte vergt goede samenwerking tussen 
overheidsdiensten/gemeenten en particulieren 

Eind juli zullen medewerkers van de gemeentelij
ke plantsoenendiensten en de Plantenziekenkun
dige Dienst weer de gezondheid van de Neder
landse iepen gaan beoordelen. Door iepeziekte 
aangetaste bomen zullen worden gekapt en ver
brand. Op deze manier hoopt men de iepeziekte 
onder de duim te houden. 

Opruimen zieke iepen 
Zieke bomen worden in overleg en samenwerking 
met de gemeente onschadelijk gemaakt. De 
Direktie Staatsbosbeheer van het Ministerie van 
Landbouw en Visserij zorgt voor het opruimen van 
de door de Plantenziektenkundige Dienst gevon
den zieke bomen, daarbij geholpen door groen
verzorgingsaannemers. Na het omzagen wordt 
alles verbrand , want in ongesch ild hout kan de 
lepespintkever , het insect dat de ziekte van de ene 
naar de andere boom overbrengt, eieren leggen. 
Mocht dit gebeuren, dan komen er na een week 
of vIJf van elke spintkever zo'n 100 nakomelingen 
die rondvliegen en gezonde iepen weer met de 
schimmel besmetten. Om dat te voorkomen is bij 
de opruiming snelheid geboden een kwijnende 
boom kan al snel een broed boom worden. Dit 
geldt ook, wanneer die boom In stukken is ge
zaagd met het doel daar van de winte r de open 
haard mee te stoken. 

Het welslagen van de iepeziektecam pagne zal 
ook afhangen van de medewerking van het pu
bilek. Het publ iek kan helpen door de gemeentelij
ke plantsoenendienst te waarschuwen als iepen 
ziek worden, maar ook door geen ongeschild ie
penhout voor de open haard te gebruiken. Ge
schild hout levert geen gevaar meer op voor de 
verspreiding van de ziekte. 
Ongeschild iepenhout mag niet worden bewaard 
en ook niet worden vervoerd . De Algemene In
spectiedienst van het Ministerie van Landbouw en 
Visserij zal o.m. naleving hiervan inspecteren. 

Geld en werk 
Dit jaar is voor de bestrijding f 5,5 miljoen uitge
trokken . Bij de Plantenziektenkundige Dienst en 
het Staatsbosbeheer werken in de zomermaan
den ongeveer 100 mensen extra ten behoeve van 
opsporing en opruimen van dit soort aantastin
gen. Bij de aannemers die de opruiming verzor
gen gaat het om een nog groter aantal. 

Planten 
De Rijksoverheid stimuleert herbeplantingen na 
verwijdering van zieke bomen en struiken via de 
Regeling Landschapsverzorgingsbijdragen. BIJ 
her planten na iepeziekte kan zelfs voor 80% ge
subsidieerd worden. 
Aanmelding voor aanvraagformulieren dient te 
geschieden bij de Provinciale Kantoren van 
Staatsbosbeheer. 

1010 linKs ' Jonge lepelak 
aangetast door de lepe 
ziekte. De donkere stip 
pen zijn de verstopte 
hou/vaten 

folO onder: lep nwal, 
zoals er vroeger zoveel 
waren De rechter boom 
is aangetast door 
iepezlek/e. 



Agenda 
2 mei t/m 14 oktober 
International Garden Festival 
Internationale Tuinbouwtentoonstelling 
Plaats: Liverpool (G.B.) 

31 juli en 21 augustus 
Open (dins)dagen in de tuin van Walenburg 
Plaats: Leersum 
Openingstijden: van 10.00-12.00 uur en van 
14.00-17.00 uur 
Toegangsprijs: f 5 ,- p.p., kinderen tot 8 
jaar f 2,50 

29 en 30 augustus 
Studiedagen: Boom en boomverzorging 
Plaats: Ede 
Inlichtingen: Ir. J. Geervliet 
Postbus 118 
2770 AC Boskoop 
Tel.: 01727 - 3220 

Vragen 
U kunt uw vragen over bomen schriftelijk stellen 
aan Bomenstichting 
Red. Bomennieuwslrubriek 'Vragen'. 
Donkerstraat 17, 351 1 KB Utrecht 
Vermeldt u duidelijk uw naam en adres. dan ku n
nen wij u zonodig rechtstreeks schrijven. 

Advertenties 
In het Bomennieuws bestaat de mogelijkheid tot 
adverteren. Indien u belangstellmg heeft voor het 
plaatsen van een advertentie kunt u kontakt opne
men met Frank Moens van het secretariaat van de 
Bomenstichtmg 
Donkerstraat 17. 3511 KB Utrecht 
tel. . 030 - 33 1328 

8 t/m 12 oktober 
Tuin en Park 
Plaats: Jaarbeurs Utrecht 
De Bomenstichting is met een stand 
aanwezig. 

20 oktober 
Donateursdag Bomenstichting 
Plaats: Wageningen 
De najaarsexcursie vindt plaats in het arbo
retum van de Landbouwhogeschool te 
Wageningen 

17 en 18 november 
Open dagen Hout 
Plaats: AHOY Rotterdam 
De Bomenstichting is met een stand 
aanwezig. 

Wat is het nut van een boomspiegel? 
Een booms pi egel is de open grond rond de stam 
van bomen in trottoirs en gazons. Buiten de 
boomspiegel van een straatboom is de grond 
bestraat met trottoi rtegels. klinkers of asfalt. Via de 
open grond van boomspiegel kunnen regenwater 
en zuurstof in de bodem doordringen en kan over
maat aan koolzuurgas uit de bodem verdwijnen 
Dit is vooral voor jonge bomen belangrijk. Boven
dien geeft de spiegel de boomstam de ruimte om 
dikker te worden . 

M l.C. 

Hoe krijg ik een ingegroeid hek met zo min 
mogelijk schade uit een boom? 
Door het hek uit de boom te zagen of te beitelen 
richt u meer schade aan dan wanneer het hek ge
woon blijft zitten . Een ingegroeid hek belemmert 
de vertikale sapstromen niet of nauweli jks en heeft 
daardoor geen Invloed op de condi tie van de 
boom. Wel IS het mogelijk. dat er op de grens van 
de boom enige rott ing ontstaat. maar een gezon
de boom zal die rottingsprocessen vertragen en 
inkapselen. zodat er ook nauwelijks echte struktu
rele schade ontstaat. 
Laat u het hek dus maar liever zitten. 

M.t.C. 

Map Bomennieuws 

Een nieuwe opbergmap voor het Bomennieuws 
en het in formatieblad kunt u verkrijgen door 
f 3,50 over te maken op giro 2 108755 t.n. v. 
Bomenstichting Utrecht onder vermelding van 
'opbergmap ' 


