
b i. omen nieuws 

Stormschade 

Juli was een slechte maand voor veel bomen. Nu 
eens niet door droogte, maar door de zomer
stormen die onder de bomen lelijk hebben huisge
houden. Erg veel bomen zijn beschadigd, afge
knapt of met wortel en al omgewaaid. Doordat de 
stormen uit verschillende richtingen kwamen en 
gepaard gingen met enorme windstoten konden 
er zeer uiteenlopende en onverwachte vormen 
van schade ontstaan. Veel kerngezonde, gave 
bomen werden daardoor het slachtoffer; bomen 
die al tientallen jaren stormen hadden weerstaan. 
Nu, vele weken later, hangen er nog overal afge
broken, inmiddels verdorde takken en hele uitge
scheurde toppen in de bomen. Op sommige 
plaatsen heeft men met een hoogwerker de scha
de al aangepakt; de afgebroken takken afge
zaagd en de wond afgedekt. Dat is wel nodig, niet 
alleen omdat het mooier staat, maar ook omdat 
via de breukvlakken inrotting kan ontstaan. Bo
vendien kunnen die takken er alsnog uitvallen en 
schade aanrichten. 

Aansprakelijkheid 
Schade hebben ze al genoeg aangericht' Geluk
kig zijn er geen persoonlijke ongelukken gebeurd, 
maar heel wat voertuigen en gebouwen zijn be
schadigd door vallende takken of volledig geplet 
onder omgewaaide bomen. De schade kan vaak 
niet verhaald worden op de eigenaar/beheerder, 
want stormschade valt meestal onder 'over
macht'. Alleen als de boom al vóór de storm zicht
baar gevaarlijk en verwaarloosd was, kan de be
heerder aansprakelijk worden gesteld. Daarbij 
gaat het dus om zieke en stervende bomen en bo
men met ingerotte, niet verzorgde wonden. 
Maar wat te denken van de vele bomen, die vlak 
langs asfaltwegen staan en daardoor aan de weg
kant bijna geen wortels hebben? En van populie
ren, waarvan aan de wegkant regelmatig wortels 
worden afgestoken, omdat ze het wegdek anders 
opdrukken? En van de vele bomen, waar kabels 
en leidingen vlak langs de voet zijn gelegd en 
waar iedere keer weer wordt gegraven? 

Rektifikatie 
Lezing over Bomen 

In Bomennieuws nummer 4 stond in de aan
kondiging dat Ir. Marjan ten Cate-van E/sland 
lezingen over bomen en boom verzorging ver
zorgt, het telefoonnummer foutief vermeld. Het 
nummer moet zijn 08380-12195. 

Adres: Ir. M. ten Cate-van Elsland 

Vossenakker 1, 6711 CW Ede 

AI deze bomen zien er op het oog vaak nog rede
lijk gezond uit, maar de beheerder weet, dat ze bij 
storm om kunnen gaan. Hij staat alleen machte
loos, want de meeste bomen moeten hun groei
ruimte nu eenmaal delen met kabels en leiding'en, 
auto's en gebouwen. 

Afspraken 
Hopelijk worden deze gevallen van stormschade 
(omwaaien door een te geringe verankering) door 
de beheerders benut voor het maken van duidelij
ke afspraken over de benodigde wortel ruimte 
voor opgroeiende en voJwassen bomenl Wie fo
to's heeft gemaakt staat helemaal sterk! 
Overigens houdt de Bomenstichting zich aanbe
volen voor foto's van dit soort gevallen. Binnen
kort wordt het Informatieblad no. 13 'Stormschade 
aan bomen' herzien en daarvoor zijn enkele goe
de foto's nodig. Bij voorbaat dankl 
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Bladvlekkenziekte op de 
gewone esdoorn (Acer 

pseudoplatanus) 

Veel voorkomende ziekten en plagen bij bomen (21) 
De inktvlekkenziekte van esdoorn 
De meest opvallende bladaantasting bij esdoorn 
is wellicht de inktvlekkenziekte die wordt. veroor
zaakt door de schimmel Rhytisma acerinum. De 
ziekte dankt zijn naam aan de zwarte, duidelijk be
grensde, O,S tot l,S cm grote vlekken die in de 
loop van de zomer verschijnen op de bladeren 
van ondermeer gewone esdoorn, Noorse es
doorn en Spaanse aak. 

Aan de onderzijde van deze vlekken ontwikkelen 
zich na enige tijd talrijke sporedragers (conidiën). 
Het is nog niet bekend in hoeverre de sporen die 
zich hierop ontwikkelen (kunnen) bijdragen aan 
de verspreiding van de ziekte. Voorlopig wordt 
aangenomen dat ze geen rol van betekenis heb
ben en dat de verspreiding van de ziekte plaats
vindt door middel van ascosporen. Deze ontstaan 
in de ingezonken vruchtlichamen (apothecien) die 
in de lente worden gevormd in de zwarte vlekken 
van het aangetaste blad. Wanneer deze sporen in 
het voorjaar de pas uitgelopen bladeren infecte
ren, ziet men een lange tijd nog niets. Pas aan het 
einde van juni of in het begin van juli verschijnen 
gele vlekken op de bladeren die geleidelijk ver
kleuren naar zwart. 
De schade die de ziekte aanricht is voor de boom 
nauwelijks van betekenis. Omdat het aangetaste 
blad in de herfst wat eerder (3 tot 4 weken) afvalt 
kan, met name bij jonge bomen, hoogstens wat 
groeiverlies optreden. 
Wil men de ziekte bestrijden, dan kan dit het beste 
worden uitgevoerd door in het najaar en de winter 
het aangetaste, afgevallen blad op te ruimen. (Dit 
is overigens ook een van de redenen dat de ziekte 
voornamelijk voorkomt in singelbeplantingen met 
esdoorn, waar het blad blijft liggen en niet bij 
straatbomen, waar het afgevallen blad doorgaans 
wordt opgeruimd). 

Kontaktpersonendag te Houten 
Op zaterdag 23 juni jJ is de voorjaarsbijeenkomst 
gehouden voor de kontaktpersonen van de 
Bomenstichting. 
Ongeveer 40 kontaktpersonen, bestuursleden en 
medewerkers van de Bomenstichting, waaronder 
een 10-tal nieuwe kontaktpersonen, kwamen 's 
ochtends bijeen op het Jaarbeursplein in Utrecht. 
Van daaruit begon per bus een rondrit door de ge
meente Houten onder leiding van de heer 
Klösters, hoofd van de plantsoenendienst van 
Houten. 
Houten is een snelgroeiende gemeente ten 
zuiden van Utrecht. Het bezit een oude kern, 
waarin het oude beeld van vroeger met veel boer
derijen nog duidelijk zichtbaar is. Er staan veel 
oude bomen waaronder een groot aantal leibo
men. De plantsoenendienst heeft het initiatief ge
nomen om waardevolle bomen te adopteren, 
d.w.z. er wordt een overeenkomst gesloten met 
de eigenaar waarin wordt bepaald dat de ge
meente een deel van de onderhoudskosten voor 
haar rekening neemt. Door het kollektieve onder
houd van een groot aantal bomen kan de prijs 
laag blijven. Om het behoud van de bomen te 
waarborgen heeft men de kapverordening aange
past (zie hiervoor Bomennieuws no. 2fWaarde
volle bomen nO.3). 
Tijdens de busrit gaf de heer Klösters uitleg over 
de problematiek van de instandhouding van en
kele bomen. Op zeer markante of bijzondere 
plaatsen werd uitgestapt om de situatie ter plekke 
te bekijken en met elkaar hierover van gedachte 
te wisselen. 

Na de gezamenlijke lunch in café "De Roskam" in 
Houten werd de dag voortgezet op het landgoed 
'Wickenburgh'. Dit landgoed is sinds 1741 in het 
bezit van de familie Wttewaal. Het beslaat een op
pervlakte van ongeveer 7 ha. bestaande uit bos
gebied, grasland en bebouwing. Tot aan 1940 
werd het park en bos rond de gebouwen goed 
onderhouden. Na die tijd trad er verwaarlozing 
op. De laatste 15 jaar heeft de heer Wttewaal zelf 
het onderhoud ter hand genomen. Zijn beheer 
richt zich thans op het geleidelijk dunnen van het 
bos en het vrijhouden van de paden. De houtop
brengst is geheel voor eigen gebruik. De heer 
Frans van Jaarsveld, kontaktpersoon van de Bo
menstichting en boom verzorger en de heer Wtte
waal leidden ons rond over het landgoed. Hierbij 
werd stilgestaan bij verschillende fraaie oude 
exemplaren van o.a. zwarte noten, treurbeuken 
en gewone den. 
Tijdens de wandeling werd besproken hoe het 
parkonderhoud in de toekomst zou moeten ge
beuren en hoe bepaalde bomen zouden moeten 
worden opgeknapt. 
De geslaagde dag werd om vier uur 's middags 
afgesloten op het Jaarbeursplein. 



Baken-populier 
van Heerewaarden verliest 
deel van haar kroon 

In Bomennieuws no. 1 van dit Jaar berichtten we 
u dat de baken-populier van Heerewaarden door 
bliksem was getroffen en dat de boom dringend 
aan verzorging toe was. 
Met het hevige noodweer dat begin juli over ons 
land raasde is weer een aanslag op het leven van 
de boom gepleegd. Een deel van haar kroon 
werd door een zware windstoot weggerukt. De af
gebroken tak liet een grote wond achter. 
Mevrouw M. Schroevers, inwoonster van Heere
waarden, heeft het initiatief genomen om te trach
ten deze voor de omgeving zo karakteristieke 
boom te behoeden voor verdere ondergang. 
Door middel van een pamflet en krantenberichten 
zijn bewoners geattendeerd op wat er met de zgn. 
'kopse boom' gebeurd is. Daarnaast werd ge
vraagd om een financiële bijdrage voor de op
knapkosten, die volgens de begroting van een 
boomverzorger op ongeveer f 1350, - zouden 
komen. 
Het college van Burgemeester en Wethouders 

zag in dat men met een opknapbeurt het voort
bestaan van de boom kon verzekeren en stelde 
het gironummer van de gemeente open voor gif
ten. Bovendien werd besloten dat de gemeente 
het resterende bedrag uit de gemeentekas zal 
aanvullen. 
Met dit gegeven in de hand kon de opknapbeurt 
uitgevoerd worden. Op 15 en 16 augustus j.1. heb
ben boomverzorgers enkele takken verwijderd uit 
de nog resterende kroon, zodat het evenwicht 
weer enigszins hersteld is. De grote wond aan de 
zijkant van de stam is bijgewerkt en met wondbe
handelingsmiddel afgedekt. Men had bij de werk
zaamheden de beschikking over een hoogwerker 
die belangeloos door Rijkswaterstaat beschikbaar 
werd gesteld. 
Wilt u bijdragen in de opknapkosten van de 'Kop
se Boom' dan kunt u een bedrag storten op giro 
851390 t.n.v. de gemeente Heerewaarden onder 
vermelding van 'Herstel van de Kopse Boom'. 

Bestrijding van Bacterievuur in Nederland 
Het Ministerie van Landbouw heeft bij de bestrij
ding van het zeer besmettelijke bacterievuur twin
tig beschermde gebieden aangewezen waarin 
voor de ziekte vatbare planten niet mogen worden 
aangeplant. 
Daarnaast is er een aantal voorschriften over de 
aanpak van zieke planten en bomen en het zoveel 
mogelijk voorkomen van verdere verspreiding. In 
een door het Ministerie uitgegeven brochure wor
den de maatregelen duidelijk uitgelegd, vandaar 
dat u bij dit Bomennieuws een exemplaar aantreft. 
(Op pagina 6 van de brochure wordt gewezen op 

een inlegvel waarop de grenzen van één van de 
twintig beschermde gebieden in de directe omge
ving van uw woonplaats worden beschreven. Het 
was ondoenlijk een dergelijk inlegvel mee te zen
den.) Wilt u precies weten waar het beschermde 
gebied zich bevindt dan kunt u informatie krijgen 
bij de Planteziektekundige Dienst te Wageningen, 
Tel. 08370-19001, bij één van de Provinciale Dis
trictskantoren van het Staatsbosbeheer of bij het 
Secretariaat van de Bomenstichting. 

De "Kopse Boom" voor 

(links) en tijdens de res/au· 

ra/ie werkzaamheden 

(rechts) 



Ton van Wijlen 
Uilgeveril 

BIGOT & VAN ROSSUM 
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prijs: I 69,50 

Boekbespreking 

Bossenatlas van Nederland 

Djt mooie, goed verzorgde boek behandelt per 
streek (bijv. Zuiderzeepolders, Utrechtse heuvel
rug, Noord- Holland) van Noord Nederland ver
schillende van de belangwekkende bossen en an
dere natuurterreinen. 
In begrijpelijke taal wordt eerst het ontstaan van 
bodems en bossen uitgelegd, vervolgens het in
gewikkelde funktioneren van de natuur. In dat 
hoofdstuk wordt ook een vrij uitgebreide beschrij
ving gegeven van de meeste boom- en struiksoor
ten, die in Nederland inheems of geïmporteerd 
zijn, Na een klein hoofdstukje over de naamge
ving van planten begint de 'hoofdmoot', de be
schrijving van onze natuurterreinen. 
De recreatiemogelijkheden worden per terrein in 
een aparte kolom behandeld. Een andere kolom 
behandelt steeds een ' natuurdetail' , bijvoorbeeld 
de egel, de waterlelie of paddestoelen. 
Ik vind het een fijn boek, niet alleen om er in je luie 
stoel allerlei wetenswaardigheden uit te halen, 
maar ook om aan de hand van de beschrijvingen 
de natuurgebieden zelf te gaan bekijken. De kleu
renfoto's zijn mooi, de zwart-wit foto's hier en daar 
onbegrijpelijk slecht. En de prijs is hoog. Maar ver
der niets dan lofl M.t.C. 

Al ± f 1000,- voor 'Ceder Heemstede'! 

De oproep in het vorig Bomennieuws voor een fi
nanciële bijdrage voor de oudste ceder van Ne
derland heeft al ± f 1000,- opgebracht. 
De ceder was begin dit jaar omgezakt door een 
zware sneeuwlast. In april j.1 is de boom weer 
overeind gezet door een boomverzorgingsbedrijf. 
Er zijn toen tevens enkele speciale maatregelen 
getroffen die verdere groei zouden waarborgen. 
Dit hield wel in dat de gehele operatie bijna 
f 10.000,- kostte. Ongeveer een kwart daarvan 
was in april bijeengebracht door gemeente en 
particulieren. De kosten blijven echter nog erg 
hoog, Mede door uw gift zijn we op de goede weg 
het benodigde bedrag bijeen te brengen. 

AANNEMINGSBEDRIJF 

De Bomenstichting heeft haar gironummer nog 
steeds opengesteld voor giften, U kunt uw bijdra
gen storten op gironummer 2108755 ten name 
van de penningmeester van de Bomenstichting 
te Utrecht onder vermelding van 'Ceder 
Heemstede' . 

A.J.V AN ZUIJLEN BY. 

BOOMVERZO R GING EN VERPLANTIN GEN 

UITVOEREN VAN GROND_ EN WATERWERKEN 

A ANLE G EN ONDERHOUD VAN SPOR TVELDEN PLANTSOENEN 

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



Waardevolle Oude Bomen (6) 
De Etagelinde van Gassel 
Aan bomen wordt vanaf het begin van de mens

heid een mythologische betekenis toegekend. De 
boom vormt ondermeer de verbinding tussen het 
aardse en het hemelse. Afhankelijk van de boom
soort huisden er bepaalde goden in of bevatte de 
boom een kracht. Zo werd er ook door snoeivorm 
symboliek in de boom gebracht. Een voorbeeld 
hiervan is de etagelinde, die men vroeger in veel 
dorpen en bij grote boerderijen kon aantreffen. In 
de etages werd het opklimmen naar hogere 
levensvormen uitgedrukt. Het aantal etages kon 
verschillen van 2 tot 7, waarvoor verschillende in
terpretaties mogelijk zijn. Ze duiden echter altijd 
op het onderscheid tussen hemel en aarde. 
Hoe meer etages hoe meer het _standenverschil 
was opgesplitst. 

Vier etages 
In Gassel nabij Beers (N.Br.) staat even buiten de 
bebouwde kom tegenover de woning op de Wijn
roemer no. 4 een linde met 4 etages. Van onderaf 
zouden de etages achtereenvolgens het symbool 
kunnen vormen voor volk, adel, geestelijkheid en 
goddelijkheid. Het onderste deel, de eerste etage, 
is ruim 400 jaar oud, terwijl de overige 3-etages 
van veel jongere leeftijd zijn. Waarschijnlijk is de 
kruin ooit door één of andere oorzaak verdwenen, 
waarna men in een jongere tak de etages heeft 
gesnoeid. Dit verklaart dan waarom de 2e, 3e en 
4e etage veel geringer van afmeting zijn dan de 
stam en 1 e etage. Vroeger was het huis waar de 
boom voor, staat een café. Het verhaal gaat dat bij 
feestelijkheden een orkest, bestaande uit enkele 
personen plaats nam in de eerste etage, Nadat 
het café is opgeheven, is de linde in verval ge
raakt. Het schot op de etageknoten werd niet tijdig 
afgezet en de boom had zijn oorspronkelijke uiter
lijk geheel verloren. Vorig jaar heeft de gemeente 
Beers, waartoe Gassel behoort, het initiatief geno
men om de etage-linde te restaureren. Hiervoor is 
met de eigenaar overeengekomen dat deze de 
linde voor een symbolisch bedrag aan de ge
meente zal verkopen. Vooruitlopend hierop kon 
dit voorjaar al worden begonnen met de hoogno
dige opknapbeurt. Een boomverzorgingsbedrijf 
heeft alle takken teruggezet tot op de oude kno
ten. Het beheer zal zich in de toekomst richten op 
het tijdig knotten en het waarborgen van de vitali
teit, zodat dit stukje historie nog lang kan blijven 
voortbestaan. 

Nieuw! 
Kabels, leidingen en wortels, 
een ondergrondse concurrentie 

'Kabels, leidingen en wortels, een ondergrondse 
concurrentie' is een nieuwe uitgave van de studie
commissie 'Onderzoek Bomen In Stadsmilieu' 
(O.B.l.S.). In het boekje worden de problemen 
rond het leggen van kabels en leidingen in de di
rekte nabijheid van bomen besproken en eventu
ele oplossingen aangedragen. Het boek zal op de 
beurs Tuin & Park (8 Um 12 oktober, Jaarbeurs 
Utrecht) voor het eerst te koop zijn à f 5,-. Daar
na is het boekje à f 9,- (incl. porto) te bestellen 
bij de Bomenstichting; giro 2108755. 

Enkele voorbeelden van overgebleven 
etage linden 
Ruim een eeuw geleden stonden op veel plaatsen 
in Nederland, met name in de zuidelijke provin
cies, etagelinden. Hiervan zijn er nog maar enkele 
overgebleven. Bijvoorbeeld een 2-etagelinde in 
Beek en Donk (N,Br.); een doorgegroeide etage
linde in Hilvarenbeek (N,Br,): een 1-etagelinde in 
Eersel (N,Br.); een 1-etagelinde in Etten (N,Br.); 
een 3-etagelinde in Spaubeek (Lb.); een groep 
etagelinden in Ulestraten (Lb.); en een 
4-etagelinde in Veessen (Gld). 

Enquête 

Dit is alweer het vijfde nummer van het Bomen
nieuws 'nieuwe stijl', 
Omdat wij graag een inzicht willen krijgen in de 
waardering voor het 'nieuwe' Bomennieuws, 
leggen wij u op bijgesloten antwoordkaart en
kele korte vragen voor. Wij zouden het zeer op 
prijs stellen als u die vragen wilt beantwoorden 
en de briefkaart ongefrankeerd aan ons 
terugstuurt, 
Bij voorbaat onze hartelijke dank! 

De 4-etagelinde van 
Gassel 



De oudste linde van 
Nederland bij Sambeek 

(NBr) 
foto. Jan Pit 

'Week van het landschap' in het teken van de boom 

'De boom in het landschap' is het centrale thema 
van de 'Week van het landschap' die dit jaar van 
zaterdag 22 september tJm 30 september door de 
elf provinciale landschappen in samenwerking 
met 'Natuurmonumenten" wordt georganiseerd. 

Open weekend 
Op 22 en 23 september houdt de 'Vereniging tot 
Behoud van Natuurmonumenten in Nederland' 
open weekend op de buitenplaats Schaep en 
Burgh te 's-Gravenland die gewijd zal zijn aan de 
boom in het landschap. Van 10.30 tot 16.00 uur 
kunt u in en rond het hoofdkantoor terecht voor 
een wandeling (een speciale route die u zelf of on
der leiding van een IVN-gids kunt lopen), een spe
ciale expositie over bomen, informatie door de 80-

menstichting, een dia-voorstelling en een rondlei
ding door het gebouw. In de kantine of op het ter
ras kunt u een kopje koHie of iets fris drinken. 
Zowel zaterdag 22 als zondag 23 september is er 
om 13.00 uur een tuinconcert op het grote gazon 
op Schaep en Burgh. 
Tijdens het open weekend is er een teken
wedstrijd voor de jeugd. Kinderen tot 12 jaar kun
nen daaraan meedoen. Papier en tekengerei lig
gen klaar. Alle deelnemers krijgen een attentie. 

Programma per provincie 
Tijdens de 'Week van het landschap' krijgt het pu
bliek de gelegenheid wandelend en fietsend 

onder deskundige leiding beter kennis te maken 
met de boom in het landschap. Elke provincie 
heeft daartoe een afwisselend programma sa
mengesteld. Een overzicht van de verschillende 
aktiviteiten vindt u op de achterzijde van bijgeslo
ten aHiche. 

BANK MEES & HOPE NV 



Zure regen � waar of niet waar 

Uiteraard wordt er ook bij de Bomenslichting 
gesproken en gedacht over de 'zure regen' In on
derstaand artikel worden zo goed de essentie en 
de konsekwenties van het probleem weergege
ven, dat de Bomenstichting daaraan niets heeft 
toegevoegd (red) 

Onze regen, of beter gesteld, de regen die valt in 
Noord-Amerika en Europa is zuur. Normaal is re
gen neutraal (pH6 à 7). De regen die nu valt is 
zwak zuur (pH 4 à 5). Ook vallen vele stoHen uit de 
lucht wanneer het droog is: de droge depositie. 
Nu kan de natuur best wat hebben. Onze bodem 
kan zuur neutraliseren, onze bomen vallen niet om 
na een "zuur" regenbuitje. Wat onze natuur niet 
kan verdragen is de jaar in jaar uit gestadige' 'zure 
drup". Dat het hierbij gaat om geweldige hoeveel
heden is langzamerhand bekend. Zure regen 
bestaat uit een reeks van stoffen. De belangrijkste 
zijn zwaveldioxiden (S02)' stikstofoxiden (NOx) en 
ammoniak. 

Emissies van zwavel- en stikstofdioxiden 
(in mln kg/jaar in Nederland) 

SOl NOx 

Industrie 419 197 

Wegverkeer 15 282 

Overige 60 74 

494 553 

Het merendeel van de S02 en NOx die wij in Ne
derland produceren exporteren wij, o.a. naar de 
Zweedse meren en de Duitse bossen. Wij importe
ren echter ook weer enorme hoeveelheden. Drie
kwart van de S02 die bij ons neerdaalt komt van 
over de grens, tweederde van de NOxdie onze 
bodem verzuurt importeren wij. De ammoniak die 
wij produceren blijft bijna geheel in Nederland. 
Uit het voorgaande blijkt dat wij te maken hebben 
met een wel zeer grootschalig en ingrijpend 
probleem. 
Een probleem dat geproduceerd wordt door onze 
totale industrie, ons verkeer en de landbouw (in
tensieve veehouderij), ofwel: door onze totale 
maatschappij. Overal waar fossiele brandstoffen 

worden gebruikt, wordt "zure" regen geprodu
ceerd. Zeer terecht komt dan de vraag: "Waarom 
nu opeens zo'n ophef over zure regen als wij al 
een eeuw intensief fossiele brandstoffen 
gebruiken?' 

, 

Het antwoord is vrij simpel. De constante "zu
re"druppel heeft op een aantal plekken de steen 
zover uitgehold dat het opvalt. Eerst de Zweedse 
meren, maar ja, dat was zo ver weg en een nogal 
vaag verhaal. Maar als er ineens enkele honderd
duizenden hectaren bos in Midden-Europa dood 
gaan, terwijl miljoenen hectaren aangetast zijn, 
dan dringt de ernst van de situatie tot elke huiska
mer door. Uit een intensieve inventarisatie blijkl, 
dat ook in Nederland de zure regen onze bossen 
aantast. Reeds een kwart van ons Nederlandse 
bos toont min of mer ernstige aantastings
verschijnselen. 

Conclusie: 
Er zal op korte termijn een serieus begin moeten 
worden gemaakt met het bestrijden van de zure 
regen. Niet alleen om er voor te zorgen dat er over 
30 à 50 jaar nog bossen in Europa zijn, maar ook 
ter bescherming van ons totale milieu. Het gaat 
niet alleen om de bossen. Te vaak wordt het zure
regen probleem geconcentreerd op de bossen. 
Het gaat ook om onze landbouwgronden, onze 
monumenten, het cement van uw huis, het 
roesten van uw auto en de zuiverheid van ons 
drinkwater. Veel moet er nog gebeuren. Veel geld 
zal het kosten. Teveel? 
Nee, want het is waar. Onze regen is zuur. 

Frans van Jaarsveld 

-
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Agenda 

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

22-30 september 
Week van het landschap 
Thema: 'De boom in het landschap'. 
Inlichtingen: 030-765555 
Zie ook bijgesloten affiche 

22-23 september 

Open dagen 'Vereniging tot behoud van 
Natuurmonumenten' 
Plaats: Schaep en Burgh te 's Gravenland 
Openingstijden: 10.30 tot 16.00 uur 
De open dagen staan in het teken van de 
week van het landschap. 
De Bomenstichting is met een stand aan

wezig. 

26 september 
Symposium: 'Ommekeer in kruidbeheer 
mogelijk!?' 
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 
van de G.A. van Swieten Middelbare Tuin

bouwschool Frederiksoord 
Plaats: G.A. van Swieten Middelbare Tuin
bouwschool te Frederiksoord 
Inlichtingen: 05212-1237 

Vragen 

U kunt uw vragen over bomen schriftelijk stellen 
aan: Bomenstichting 
Red. Bomennieuws/rubriek 'Vragen'. 
Donkerstraat 17, 3511 KB Utrecht 
Vermeldt u duidelijk uw naam en adres, dan kun
nen wij u zonodig rechtstreeks schrijven. 

Mijn walnotenboom (6 jaar oud) krijgt ieder 
jaar mooie bladeren en kleine vruchtjes. Dan 
plotseling worden de punten van de bladeren 
bruin en vallen de meeste vruchtjes af. De 
grond bestaat grotendeels uit klei. Wat zou 
de boom tekort kunnen komen? 
Een partner, denk ik! De meeste walnotensoorten, 
die alleen staan, maken wel vruchtbeginsels, 
maar die worden niet of nauwelijks bestoven, om
dat het eigen stuifmeel daarvoor niet wordt ge
bruikt. En zonder bevruchting geen vruchten. Dus 
als u er ruimte voor heeft, zou ik u willen aanraden, 
om er nog een boompje bij te zetten. Succesl 
Voor het bruin worden van de blad punten kan ik, 

Advertenties 

In het Bomennieuws bestaat de mogelijkheid tot 
adverteren. Indien u belangstelling heeft voor het 
plaatsen van een advertentie kunt u kontakt opne
men met Frank Moens van het secretariaat van de 

Bomenstichting 
Donkerstraat 17, 3511 KB Utrecht 
tel.' 030 - 331328 

8 t/m 12 oktober 
Tuin en Park 
Plaats: Jaarbeurs Utrecht 
Openingstijden: 9.00-17.30 uur 
De Bomenstichting is met een stand 
aanwezig. (no. 4052, Margriethal 11) 

27 oktober (in plaats van 20 oktober) 
Donateursexcursie Bomenstichting 
Plaats: Ede/Wageningen 
Voor het programma van de najaarsexcursie 
zie de bijgesloten convocatie 

17 en 18 november 

Open Dagen Hout 
Plaats: AHOY Rotterdam 
Openingstijden: 10.30-17.00 uur 
De 8e 'Open Dag' wordt dit jaar gelijktijdig ge
organiseerd met de beurs 'Eigen Handig' 
Het doel van de open dagen is het kweken 
van belangstelling voor hout, boom en bos. 
Zowel hobbyisten als bedrijven tonen hout in 
al haar facetten. 
De Bomenstichting zal met een stand verte
genwoordigd zijn. 

7-10 januari 1985 
Vakbeurs voor de Tuinbranche (V. T.B.) 
Plaats: RAl-Amsterdam 

zonder het gezien te hebben, geen verklaring ge
ven. Het kan aan de droge zomers van 1982 en 
1983 gelegen hebben; in dat geval is het dit jaar 
niet gebeurd. Het kan een gevolg zijn van luizen 
aantasting, maar ook van verontreiniging of een 
onkruidbestrijdingsmiddel of een nog andere oor
zaak. Waarschijnlijk is er geen verband tussen de 
bladverkleuring en de misoogst, want juist als de 
boom het slecht heeft draagt hij vaak veel 
vruchten. 

rvuC. 

lindebomen en Venijnbomen 
Wie wil mij historische, mythologische of an
dere gegevens doorzenden over in Nederland 
of elders bestaande oude lindebomen of 
venijnbomen (Taxus)? 
Namen van publikaties, boeken, foto's, geografi
sche gegevens, kortom alles waar en bij wie te vin
den wordt met dank aanvaard en beantwoord. 
J.J. Coomans 
Fred. de Merodestraat 5 
B-2600 Berchem (Antwerpen) 
België 

Map Bomennieuws 

Een nieuwe opbergmap voor het Bomennieuws 
en het .informatieblad kunt u verkrijgen door 
f 3,50 over te maken op giro 2108755 t.n.v. 
Bomenstichting Utrecht onder vermelding van 
'opbergmap '. 


