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Laatste woord over wond verzorging nog niet gezegd 

Toen begin 1983 in het vakblad Tuin en Land
schap een artikel verscheen waarin de Neder
landse boomverzorgers werden beschuldigd van 
verkeerde snoei en (letterlijk) te diepgaande 
wondverzorging, brandde er een felle discussie 
los, die tot op heden nog niet is afgelopen. 
Wie deze discussie heeft gevolgd, weet dat het al
lemaal draait om de vraag, hoe en in hoeverre een 
boom in staat is om rottingsschimmels, die via 
oude en nieuwe wonden binnendringen, tegen te 
houden door de vorming van diverse afgrende
lingslagen in het hout. 

Bijeenkomst K.P.B. 
Op 25 Januari j.l. kwam deze vraag opnieuw aan 
de orde tijdens een bijeenkomst van ruim 40 leden 
van de Kring Praktiserende Boomverzorgers 
(KPB), gehouden in Schaarsbergen. 
Na een inleiding van voorzitter Kopinga, die aan 
de hand van dia's liet zien, wat er tot nu toe als min 
of meer vaststaand kan worden aangenomen in 
het afgrendelingsvraagstuk, trok de hele groep 
het bos in, gewapend met enkele motorzagen (en 
oordoppen). Daar werden voor drie groepen 
deelnemers drie vrijwel dode Amerikaanse eiken 
geveld en op diverse manieren tot segmenten en 
plakken verzaagd. Oe fascinerende processen 
van rotting en afgrendeling achter oude snoei
wonden en afgestorven takken waren duidelijk 
zichtbaar, maar niet steeds afdoende te verklaren, 
hetgeen leidde tot een uitstekende discussie op 
hoog niveau. 
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Het voert te ver, om de hele discussie in het 
Bomennieuws weer te geven. 
Wel is het goed te signaleren, dat deze boomver
zorgers zich kennelijk zeer intensief bezighouden 
met de theoretische achtergronden van hun vak. 
Ze denken mee en zijn voortdurend bezig om 
theorieën te toetsen in hun dagelijkse praktijk en 
delen de eventuele resultaten daarvan weer mee 
aan hun collega's, ook al zijn dat concurrenten. 
Zo leidt vakmanschap tot meesterschap 
Enkele konklusies van de laatste jaren, die tijdens 
deze middag opnieuw werden bewezen, wil ik 
hier weergeven, omdat ze direkte konsekwenties 
voor de praktijk hebben. 
Bij het afzagen van een levende tak moet men al
léén in het weefsel van de tak zagen en niet in het 
weefsel van de stam. Ter hoogte van de takaan
zet, die als een verdikking rond de tak op de stam 
is te zien, lopen deze weefsels in elkaar over. 
Daarom moet men buiten de takaanzet zagen. (zie 
tekening 1) 
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Tek. 1 
Orièntalie van de houtele

menten van het laatstge
vormde hout, gedurende het 

grootste gedeelte van het 
groeiseizoen (NB in het vroe· 
ge voorjaar is deze enigszins 

afwijkend). 
Duidelijk is dat door te dicht 

langs de stam te zagen, niet 
alleen de tak, maar ook de 

stam wordt beschadigd. 
Correcte snoei IS volgens de 

gestippelde lijn. 

Tek 2 

A. is de dichte houtstructuur 
die ontstaat op de plaats 

waar stam· en takhout· 
elementen elkaar kruisen, 

tijdens de groei van de 
boom. Dit is een passieve 

bescherming tegen rot, van· 
uit de tak naar boven in de 

stam. 
B is de 'chemische' algren· 

deltngslaag die ontSlaat bij 
natuurlijke takalsteNtng. Dit 

noemen we een actieve 
bescherming 

Tek. 3 
Wanneer de stam van een 

boom ernstig wordt bescha· 

dlgd, vormt het cambium di· 
rect enkele cellagen die na 

enige tip verkurken. 
Deze afgrendeltng is door· 

gaans zo effectief dat jaren 
later, wanneer de wond 

reeds behoorlilk, of geheel, 

is overgroeid, rot vanUit het 
(inmiddels verrotte) 

gedeelteB. 
Dit IS al het hout dat aan· 

wezig was op het moment 
van verwonding. Het zal het, 

na de verwonding gevorm· 
de, gezonde hout A met 

aantasten. Dit kan wel wan· 
neer deze algrendeling 

wordt beschadigd, bijvoor· 
beeld door 'Ultlrezen' tot op 

het gezonde hout. 

ir. Marjan ten Cate· 
van Elsland 
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Dit heeft als reden dat natuurlijke passieve barriè· 
res in de grens tussen taK en stam niet moeten 
worden doorbroken. (zie tekening 2) 
In het spinthout vindt o.a. op chemische wijze, een 
aktief afgrendelingsproces plaats. In het kernhout 
van een tak wordt niet op aktieve wijze een afgren
deling gevormd. Men moet dus ten allen tijde pro
beren te voorkomen, dat takken pas worden afge
zaagd als ze al te dik zijn, want dan gaan ze, vrij
wel onontkoombaar, inrotten via het kernhout. 
In grote snoeiwonden kunnen via het kernhout, 
waarin geen aktieve afgrendeling plaatsvindt, 
schimmels toch een boom binnendringen. 
Om het overgroeien van een snoeiwond te bevor
deren, dient men deze ook weer niet al te ver van 
de stam te maken, zodanig dat er een 'kapstok' 
ontstaat. 
De bouwstoHen voor de overgroeiing moeten na· 
melijk uit de neerwaartse sapstroom in de stam 
komen, 

Zelf regelen 
Het ontstaan en de werking van afgrendelingsla
gen zijn overduidelijk aangetoond. Dit betekent 
dat een boom voor zijn reakties op verwonding 
niet geheel van de mens afhankelijk is, maar ook 
een aantal zaken 'zelf regelt', soms beter dan de 
boomverzorger dat voor hem kan doen. 
Een goed funktionerende afgrendeling van een 
wond is voor een ervaren verzorger meestal her· 
kenbaar en moet dan gerespecteerd, ofwel onge· 
moeid gelaten worden. 
Het doorbreken van een afgrendeling dwingt de 
boom tot nieuwe reakties die veel energie kosten. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat een bijna gesloten 
wond die enigszins ingerot is meestal niet behan
deld hoeft te worden, omdat hij na sluiting niet of 
nauwelijks meer verder zal rotten. (zie tekening 3) 

Onvoldoende afgrendeling 
De afgrendelingslagen zijn echter niet heilig. Bij 
sommige boomsoorten, zoals de populier, funktio· 
neren ze minder goed dan bij sommige andere 
soorten. 
Het proces werkt alleen afdoende, als de boom 
voldoende vitaal is. Hiervan is echter nog lang niet 
alles bekend. 
Zeer agressieve schimmels en houtborende in· 
sekten kunnen een afgrendeling doorbreken. Het 
gebruik van goede wondafdekmiddelen blijft dan 
ook geboden (zie Bomennieuws no, 4/84), ook al 
omdat het insterven van een (verse) wondrand 
daarmee wordt tegengegaan, 
Van de reakties van een boom op schimmels die 
van binnenuit (via de wortels) een aanval op de 
boom doen, is nog weinig bekend, 
Dat voorkomen beter is dan genezen, is ook hier 
een open deur, die toch maar weer eens moet 
worden ingetrapt. Het is beter grote snoei wonden 
te voorkomen door tijdig te snoeien, wortelschade 
en -sterfte en vitaliteitsvermindering te voor· 
komen, 

Afzagen dode takken 
Bij het afzagen van afgestorven takken, moet de 
reeds gevormde wondweefselwal gespaard wor
den, omdat Zich tussen het weefsel van deze wal 
en het 'oude' weefsel van de stam een sterke af
grendelingslaag bevindt. 
Het zou jammer zijn om die te doorbreken. 
Bij het natuurlijke afstervingsproces treedt ook in 
het hout een goede en vaak afdoende afgrende· 
ling op tussen tak en stam. 

Oude wonden 
De behandeling van ingerotte oude wonden blijft 
voorlopig een punt van discussie. 'Uitkrabben tot 
op het gezonde hout', zoals het motto vroeger 
luidde, lijkt in elk geval verleden tijd, omdat daar
mee alle afgrendelingslagen worden doorbroken, 
Wel lijkt het verstandig, nat, verrot materiaal uit de 
wond te halen, omdat dit een al te gunstig klimaat 
vormt voor schimmelgroei. Maar dan alleen dát 
materiaal dat met de blote hand kan worden ver· 
wijderd (vuistregel). 
Over het al dan niet draineren van wonden zijn in· 
teressante discussies te voeren. Wat IS bijvoor· 
beeld de winst van een droge wond, waarin 
schimmels minder snel groeien tegen het verlies, 
nJ het doorboren, van een inmiddels gevormde 
afgrendelingslaag. Onderzoek moet uitwijzen, wat 
beter is. Het heeft beide voor· en nadelen, die 
door een ervaren boomverzorger per geval tegen 
elkaar kunnen worden afgewogen. 



Hoogstamvruchtbomen opnieuw de belangstelling 
tijd IS het telen van fruit voorbehouden ge

weest aan edelen, kasteelheren, geestelijken en 
kapitaalkrachtige Pas na de M idde l leeu-
wen vond de van fru i t  en het telen er-
van ingang bij de burger, 
vooral boeren op het Men beoefen-
de de fruitteelt  vooral als waar een be-
scheiden oogst aan hand- en bewaarfruit tegen-
over stond, Op en 
had de fruitteelt eigen karakter, Een 
grote maakte er al t ijd een 
onderdeel van u i t ,  maar de waarde ontlenen 
ZIJ aan wat wordt 

gesnoeide en 
men tegen de m uren van de moestuin of zelfs te
gen een Het 
onderhoud werd uitgevoerd door daarvoor aan
gestelde hoveniers, die over veel kennis  
beschikten over het snoeien , rassen en verzor-

van de bomen, 
De fruitteelt op de 
neerde karakter van en prof ijt 
t ijd, tot in deze eeuw, be houden, Ten aanzien van 
de fru itteelt ten behoeve van de handel hebben 
zich vanaf 1900 stormachtige 

ontwikkelingen die we dagelijks om 
ons heen kunnen zien en proeven, In de moderne 
fru itteel t  is de hoogstam vervangen door 
een kleine boomvorm, de De 

gevolgen daarvan in oude fru i tcentra als de 
Betuwe en Zuid-L imburg zijn zeer ingrijpend 

de belangste l l ing 
voor de hoogstam weer toe, vooral van de 
van particu l ieren, Het gaat dan om mensen d ie 
zelf nog een paar hoogstammen bezitten, op
nieuw wi l len aanplanten of zich van het achterstal
l i g  onderhoud wil len ontdoen, Vooral dat laatste is 

Want van de die nu nog 
resteren, verkeren er vele in een verwaarloosde 

Stichting R.A. W. 
Deelname aan werkgroep "bestek-
omschrijving" de Wegenbouw. 
De is door de Ratio-

en Automatisering Wegenbouw te 
kortweg RAW. uitgenodigd 

om In een werkgroep te nemen die 
werkt aan het samenstellen van voorschriften 
die bij water-, 
en zoveel mogelijk moet be-
schermen, Om tot deze bestek

te komen zal de Bomenstich-
haar kennis geven La,v, bomen, De heer 

als bestuurslid en de heer Smits als 
adviseur zul len de Bomenstich ting vertegen
woordigen. 

1\1Ir1nC,,,,c,,,n en 

het 
rassen keuze, de 

bevat zo ca, 1 44 vol prakti-
sche rijk gelil ustreerd met foto's en tekenin-
gen, Het kost f 1 5,-, 
Door een kaartje te sturen naar de 
LONL, Donkerstraat 17, 3511 KB Utrecht ,  
a lvast een reserveren. 

Doctoraal Waarde-
bepaling Bomen 
Per 21 is Margot Wul lems 
een studie betreffende het 
"""""",nr. van bomen', in het kader van haar doc
toraal studie aan de L.H. te Wageningen, 

naar een effectief 
mCleoeO:'111 ICISS'VS!eell1 dat in Nederlandse si

tuaties kan worden gebruikt 
Eén van de onderdelen van de stage betreft het 
bestuderen van bomen door 
o,a. verkeer en vandalisme, 
De stage wordt door een commissie 
Waardebepaling waarin bestuursleden en advi-
seurs van de zitting hebben. 
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Tekst Alan Mtchel Bewer· 
king Ir. J H. WIersma. 

illustraties John Wilkinson 
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illustraties f 29,95. 

HEDERA 

Waarom het embleem geen wortels heeft. 
Bij de honderden mensen, die de moeite namen 
om de enquête in te vullen, waren er enkelen die 
bezwaar maakten tegen het embleem van de Bo
menstichting: het is te kunstmatig, het heeft geen 
wortels, het past niet bij de doelstelling, enz. 
pat bezwaar horen we vaker, sterker nog, het leeft 
ook bij enkele bestuursleden en adviseurs. 
Er wordt dan ook op vergaderingen regelmatig 
over gediscusseerd, maar uiteindelijk wordt iede
re keer besloten, toch dit symbool te handhaven 
als onderdeel van onze huisstijl. 
Tegenover het nadeel van dit 'kunstboompje' 
staan namelijk enkele doorslaggevende voorde
len. Het belangrijkste daarvan is de herkenbaar-

Boekbespreking 
Het bespreken van nieuwe uitgaven op bomenge
bied heeft tot doel, de lezers van 'Bomennieuws ' 
in te lichten over inhoud en kwaliteit van deze uit
gaven. Oe volgende punten komen daarbij glo
baal aan de orde. 
- een korte beschrijving van de inhoud; 
- ons oordeel (uiteraard toegelicht) over inhoud, 
uitvoering, prijs, enz,; 

- indien mogelijk vergelijking met soortgelijke 
uitgaven; 
- een aanduiding van de doelgroep(en), 

Bomen kennen en herkennen (gids voor 600 
soorten naald- en loofbomen). 
Mijn eerste reaktie op dit nieuwe boek was nega
tief; het iS overbodig. 
Zowel voor de volslagen leek, die een beuk van 
een eik wil leren onderscheiden als voor de gevor
derde zijn er bruikbare bomenboeken op de 
markt. De uitgeverij Zomer en Keuning heeft zelf 
met de 'Bomen-zakgids' van Keith Rushford een 
prima boekje gemaakt. Er staan 350 soorten in be
schreven en daar kom je in Noord-West Europa 
een heel eind mee. In deze nieuwe uitgave wor
den ruim 600 soorten beschreven en dat bete
kent, dat er heel wat soorten in staan, die in ons kli
maat niet of nauwelijks groeien. Zo wordt bijvoor
beeld de kamerden beschreven, die thuishoort in 
de buurt van Nieuw Zeeland en bij ons alleen als 
kamerplant gedijt. 

heid. Het is uniek en blijft daardoor goed in het 
geheugen hangen, Het is een signaal, dat vol
doende associaties heeft met een boomvorm om 
het als symbool voor de Bomenstichting te blijven 
gebruiken. 
Een meer biologische boomvorm zou als em
bleem bovendien verwarring wekken, omdat veel 
boomverzorgingsbedrijven een 'echte' boom in 
hun huisstijl hebben verwerkt. 
Kortom, het embleem is in de 1 5  jaar van ons 
bestaan zo zeer een herkenbaar symbool gewor
den, dat we de Bomenstichting te kort zouden 
doen, als we het zouden veranderen, 

Zo'n groot aantal soorten is voor een dendroloog 
misschien aantrekkelijk, maar voor de leek werkt 
het alleen maar verwarrend. 
AI met al is dit boek een toevoeging aan de toch 
al onoverzichtelijke verzameling bomenboeken, 
waaruit het voor de consument langzamerhand 
moeilijk is om te kiezen. 
Maar dat neemt niet weg, dat het een goed boek 
is, 
Vooral de vele prima afbeeldingen vallen op, Je 
hebt de tekst bijna niet nodig, omdat je de bomen 
wel aan de plaatjes kunt herkennen, Geen enkel 
belangrijk detail is vergeten en de kleuren zijn erg 
'echt'. 
De tekst is ook goed, zeer gedetailleerd, hier en 
daar wat erg vakgericht. De tekst behandelt per 
boom geschiedenis, gebruikswaarde van boom 
en hout, groeisnelheid . en hoogte en winterhard
heid. De aangegeven maten gelden trouwens al
leen onder gunstige groeiomstandigheden. Ik 
ben niet erg enthousiast over de determinatieta
bellen; waarom voelt iedere auteur zich toch ge
roepen om zijn eigen determinatiesysteem op te 
zetten? Het is wel bruikbaar, maar niet prettig, 
De prijs van het boek (f 29,95) is plezierig, maar 
de vraag is wel, hoe lang deze, aan de buitenkant 
geplastificeerde pocket het uithoudt, als hij echt 
mee naar buiten wordt genomen. 

M.t.C 
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Veel voorkomende ziekten en plagen bij bomen (24) 
De appelbloedluis 
De appel bloedluis (Eriosoma fanigerum) behoort 
tot de fami l ie van de Ze komt in  kolonies 
voor op twijgen en stam - en soms onder
gronds, op wortels en wortel hals - van appel en 
sierappel. 
Behalve op deze soorten kan men ze ook aantref
fen op ondermeer meidoorn en peer, De kolonies 
zijn overdekt met een w itte, waslaag, Wan
neer men deze ontstaat een bloedrode 
kleur, vandaar de naam van de lu is, Op de plaat
sen waar de kolonies zich bevinden ontstaan na 
enige wratacht ige tumoren die doen 
denken aan de kroongalziekte in een jong sta-
diu m  12 van deze 
Deze zogenaamde bloedlu iskanker kan zware 

de tak ernstig misvormen afbeel-
ding), 
De l u izen u i tsluitend wijfjes, die zich vivipaar 
(d.w,z, levendbarend, dus niet door 
voortplanten. Per o ntstaan 9 tol 11 genera-
ties. 

vi ndt zowel door l u i zen die 
z ich,  dankzij h u n  mei de wind laten mee-
voeren, als door die i n  
het verschijnen. 
De lu izen overwi nteren als larve in kleren en 
schorsspleten van de bovengrondse delen en op 
de wortels in  de 
Omdat bomen bij ernstige 
niet al leen misvormen. maar ook nog sterk in h u n  

worden geremd doordat takken en 
Iwijgen zich n iet ""Ilori",.., 

zelfs afsterven - is 
bestrijding 

die de l uizen 
behulp van sl uipwespen 

is reeds enige 
maar dit  werkt nog niet 

doende en biedt voorlopig al leen nt>rc",t>f'ljA,,,'n 

voor de fruitteelt. In de boomteelt en het openbaar 
groen kan men de aantast ing bestrijden door het 
uitsnoeien en van de lak
ken, of well icht m eer afdoende bespuit ingen 
met een i nsecticide. 

Palenlichter 
Bij de plantsoenendienst van de gemeente Rid
derkerk is i n  m e t  twee monteurs 
van de werktuigbouwkundige afdel ing een zoge
naamde palenlichter ontworpen, 
Voorheen werden die geen 
meer deden vlak boven de grond aTCleZaalJo. 
had lot gevolg dat het "f"r,IArnAI"IIA'H;;;n 
deel ging schuiven  tegen de stamvoet. De hier
door ontstane wonden vormden 
valspoorten voor m icro-organismen. 
De van dil ca. 25 kg zware apparaat be
rust op het hefboom principe. Men kan eenvoudig 
de uit de trekken en 
ken. In de Ridder kerk worden op deze 

ongeveer 700 palen per 
De heren Bax en Boer van bovengenoemde ge
meente bereid tot het verstrekken van nadere 
i nformatie. 
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appelbloedlws 
1010, 'de Dorschkamp' 
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Ladders veilig gebruiken 
Leo Schaap Het veilig gebrui ken van ladders is al leen mogelijk 

'De Dorschkamp' als diverse controle-, voorzorgs- en vei ligheids
maatregelen in acht worden genomen, 

Relorm/adder 
1010 'Oe Dorschkamp' 

Als maatregel kunnen worden genoemd: 
• controleer voo r het gebru ik de ladder op be
schadigingen; 
• stel de ladder altijd onder een hoek op van 70° 
tot 7 5° met de grond; 
• laat, indien de ladder tegen een boom wordt 
geplaatst, beide stijlen tegen de stam rusten. Als 
dit niet mogelijk is (de stam is te dun) , dan dient de 
bovenzijde van de sti j len een (van alumin ium met 
rubber beklede) vork te bevatten, Wanneer een 
dergelijke vork niet aan de bovenzijde van de lad
der is bevestigd, dan moet de ladder tegen een 
sterke tak worden geplaatst, waarbij minimaal 
twee sporten boven die tak uitsteken en; 
• plaats houten ladders zo, dat de borgpennen 

van de sporten aan de klimzijde zitten; 
• zet de ladder alt i jd met de onderzijde naar 
beneden; 
• beklim een ladder met het gezicht naar de lad
der toe; 
• kl im nooit  met meer dan één persoon tegeli jk 

op een ladder; 
• voorzie een ladder van ladderschoenen, in
dien deze op een glad oppervlak moet worden 
gebrui kt; 
• voorkom het wegzakken van de stijlen in een 
zachte ondergrond door gebruik te maken van 
een stabilisatiebalk; 
• klim nooit hoger dan de vijfde sport van boven 

als een ladder tegen een muur is geplaatst; 
• beklim bij een driedelige refo rm ladder, die is 

opgesteld als vrijstaande ladder, nooit het u i tge
schoven derde ladderdeel; 
• gebruik bij harde wind (windkracht 6 of meer) 
geen ladders; 
• gebruik metalen ladders of ladders, waarvan 
de stijlen met metaal zijn versterkt nooit in de buurt 
(minimaal 2 meter afstand) van bovengrondse 
elektriCIteitsleidingen; 
• houdt altijd beide handen vrij voor het vastpak
ken van de sporten of stij len .  Is dit niet mogelijk, 
dan moet men werken met een vei l i gheidsgordel; 
• zorg ervoor dat een uitgeschoven ladder mini

maal drie sporten overlap heeft; 
• maak de bovenzijde van een ladder vast. in

dien zijdelings moet worden gewerkt. Zijdelings 
wegsch uiven wordt hierdoor voorkomen; 

• belopen van een horizontaal opgelegde lad
der is niet toelaatbaar. 
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Sprekend hout 
Oe of en wat 
daarmee verband houdt 

Inleiding 
in het hout van veel boomsoorten is de aanwas 
van leder als een zichtbaar. 
Hiermee kan de worden gemeten, wat dendro-

genoemd wordt. Door stukken hout 
uit verschillende achter 
elkaar te wordt een historisch overzicht 
verkregen van alles wat er met de bomen tijdens 
hun leven is Dit maakt het de 
ouderdom van houten voorwerpen te hc.n'OI'e." 

Vaak IS ook de herkomst van het hout te 
herkennen daarmee aan te tonen waar een 
voorwerp vandaan komt. Behalve dat is uit de wis
selende breedte van de nog heel wat 
meer ontdekken, zoals grote en kleine verande-

In het klimaat over vele dUizenden jaren, 
het periodiek zonnevlekken, de 

waarin 
en helaas als iets nieuws de 

Geschiedenis 

Grondbeginselen van de dendrochronologie 
Wat er allemaal in van bomen ontdekt 
kan worden, berust op 
punten: 
• Het patroon van 

breedten is historisch In duizenden 
zal nooit een patroon herhaald worden. (Figuur 1). 
• Er is wel een zekere in het 

patroon van verschillende bomen van eenzelfde 
soort en leeftijd, wanneer zij stammen uit een ge
bied met eenzelfde klimaat en vergelijkbare 

reeksen te maken van het hout 
edlgeltelilk over

kunnen 
zij een patroon van jaarringen heb-
ben. Zo kunnen duizenden 
worden voor een op het 

van allerlei houten voorwerpen uit het verle
den en van klimaat-invloeden. Om betrouwbaar te 

moet de al gauw of vijftig 
betreffen. Soms wel tachtig 

2) 

Leonardo da die van zoveel ver- Geschiktheid van houtsoorten 
stand had, heeft al en beschreven wat Voor verschillende doel-
de oorzaak is van de Hij onderkende einden moet een houtsoort liefst duurzaam en 

sinds een ver verleden in een 
dat door klimaat het I",,,,mr,rm 

breedte van hun beïnvloedt. 
Maar zoals het bij hem met veel zaken werk-
te hij dat niet verder uit en de ontdekking werd 

de aandacht ge
van 1709 in het hout 

Honderd jaar nadien werd in overeen-
komst gevonden in het patroon van de 
dikten van verschillende bomen die in eenzelfde 

leefden. 
Dit Inzicht werd echter ook niet 
In Nederland was J.C. 
van de Rijksdienst voor het 
Bodemonderzoek, al in 1880 met het bestu
deren van jaarring patronen. Dat leidde echter niet 
tot bruikbare resultaten en zijn materiaal evenals 
dal van latere vondsten uit het Castellum Val-

gestookt .,. 
in de van 1944 op-

Het duurde tot in het begin van onze eeuw voor 
Dr. A.E, Amerikaanse astronoom, 
op het Idee kwam de invloed op het klimaat van 
de Iedere 11 zonnevlekken na te 
gaan In de van hout. En daarin slaagde 

Aan hem komt de eer toe als eerste de 
van de 

ideeën bestreden door 
maar na 1930 werden 

zij de basis voor een nieuwe die met 
name in de Verenigde Staten tot ontwikkeling 
kwam. 
Het duurde nog tot de tweede wereldoorlog eer 
ook in verschillende landen het den

en 

en voor 
maatstudles de twee soorten mammoetboom 

en S en de borstel-

No. 51 

stukken hout 
van 



8 

fig. 2 
Als het zo eens kon: met 

vier bomen voorbij Floris V I 
In de praktijk vergt dat het 

combineren van vele kleine 
stukken hout. 

fig. 3 
Een valse Jaarring In 

naaldhout 

kegeldennen (Pin us aristata en P. /ongaeva.) Hij 
zocht die laatste vooral in het oosten van Californië 
en in Arizona, gebieden met extreme klimaat
schommel ingen, waar koude en droogte karakte
ristieke sporen in het hout achterl ieten. 
Zoals bek.end kunnen de mammoet bomen enige 
duizenden jaren oud worden. Maar de borstelke
gelden overtreft all es: de oudst bekende die nog 
leven zijn ruim 4600 jaar. Bovendien werd in hun 
nabijheid dood hout gevonden van bomen die 
meer dan 8000 jaar geleden waren begonnen te 
g roeien. Hars en een koud en droog klimaat had
den voor conservering gezorgd. Door combi
neren van vondsten kon zo over een periode van 
achtduizend jaar het jaarringpatroon worden 
bestudeerd. 
In Europa komen zulke oude bomen niet voor .  H et 
vinden van geschi kt materiaal is daardoor veel 
moei l ij ker, wat een reden is waarom men hier veel 
later is begonnen. 
De eik is een voor de hand l iggende soort voor dit 
onderzoek. Hij heeft goed herkenbare jaarringen, 
met grote vaten i n  het voorjaarshout en een dichte 
donkere begrenzing van het zomerhout aan het 
e ind van het groeiseizoen.  Eikehout is wijd ver
breid en duurzaam en werd alom voor van alles 
gebruikt . Ook g roeien eiken vaak op plaatsen 
waar de invloed van het kl imaat goed zichtbaar is 
in de structuur van het hout. Toch moet men op
passen: het Zuid-Duitse eikehout verschilt sterk 
van hout uit Sleeswijk-Holstein .  Het eerste komt 
echter wel weer aardig overeen met eiken in Ne
derland en in delen van Zuid-Engeland en Ierland. 
In Zuid-Duitsland wordt overigens ook de zilver
den (A bies a/ba), de 'Tanne', al sinds eeuwen 
voor allerlei doeleinden veel gebruikt. Dit hout lijkt 
echter wein ig op eiken, zodat er een afzonderlijke 
reeks voor is samengesteld .  
Een  voorbeeld van een  dend rochronologisch wei
nig geschikte houtsoort is de populier. Vooral op 
vochtige standplaatsen groeit die met een heel re
gelmatig patroon waarin weinig evenementen te 
herkennen zijn die houvast geven voor een bepa
l ing van de ouderdom. 

Wijze van uitvoering 
De dendrochronologie l i jkt heel eenvoudig . Men 
legt maar twee stukken hout naast elkaar van bo
men waarvan men weet of vermoedt dat zij een 
tijd lang tegelijk hebben geleefd. Naast de oudste 
ervan legt men weer een overeenkomstig stuk van 
een nog oudere en zo maar door tot een 'eindelo
ze boom' .  
I n  d e  praktijk valt dat echter niet mee. Door indivi
duele eigenschappen reageren bomen verschil
lend op uitwendige omstandigheden. Dat geldt 
voor bu ren in een bos en zeker voor bomen die 
een paar honderd kilometer uit elkaar gestaan 
hebben.  Behalve dat het klimaat en de bodem het 
jaarringpatroon beïnvloedden, hebben ook insec
tenvraat en ziekte een rol gespeeld en oo k de in 
Europa al duizenden jaren brandende en hout
hakkende mens. Waar die bomen weghaalde 
konden de overblijvende van de ontstane ruimte 
profiteren waardoor ze een aantal jaren versterkte 
aanwas hadden. 
Een bijzonder probleem is dat slechte groei
omstandigheden in sommige bomen onvolledige 
jaarringen kunnen veroo rzaken. Op delen van de 
omtrek heeft dan geen aanwas plaatsgehad. In 
een op zo ' n  plek genomen monster ziet men dan 

een jaar over het hoofd .  Bij de eik komt dit niet 
vaak voor, maar wel bij de zilverden. Het is ook 
mogelijk dat een periode van zeer ongunstig weer 
in het voorjaar stagnatie van de aanwas geeft. 
Dan ontstaat in het voorjaarshout een bandje van 
klei nere cellen dat voor een jaargrens kan worden 
aangezien,  een valse jaarring dus. (Figuur 3) Te
gen dit soort fouten geven grote aantallen gege
vens een zekere bescherming. 
De weergave van deze gegevens gebeurt ge
woonlijk in grafieken. Die kunnen de jaarring
breedten weergeven, maar ook de soms nog 
meer karakteristieke verschillen i n  dichtheid van 
het hout. M et de verkregen cijferreeksen kun nen 
allerlei wiskundige bewerkingen worden uitge
voerd, waarbij de computer veel gemak geeft Er 
is dan ook al een i nternationale jaarring-databank. 
De bovengenoemde onvolledige en valse jaarrin
gen vormen een bijzonder probleem bij de com
puterverwerking, waarbij het gezonde verstand 
van de onderzoeker moet helpen. Soms krijgt hij 
zekerheid door betrouwbare historische gege
vens, zoals door een jaartal op een balk in een 
kerktoren. 
Het combi neren van allerlei houten voorwerpen 
en stamstukken tot chronologische reeksen is in 
Europa een geduldwerk. Douglass daarentegen 
had het gemakkelijk en kon bij zijn klimaatstudies 
een reeks van duizenden jaren halen uit de stam 
van één boom. Hij ontwikkelde een holle boor die 
lange spanen geeft waaraan het jaarring patroon 
te zien is. Deze ' aanwasboor' wordt nu ook alge
meen gebruik bij het onderzoeken van bomen, 
ook in de bosbouw (Figuur 4). 
I n  Europa begint men een reeks meestal met een 
levende boom. West-Duitsland heeft enkele eiken 
van meer dan 500 jaar, maar in Nederland komt 
men i n  de praktijk niet verder dan 300 jaren. De 
weinige oude bomen die hier voorkomen zijn ge
woonlijk hol en staan al zo lang onder menselijke 
invloed dat hun hout geen natuu rlijke opbouw ver
toont. Daarom moeten vele geschikte vondsten 
van allerlei soort worden aaneengepast tot een zo 



mogelijke sluitende reeks, Voor de Zu id-
Duitse eiken i s  men op die manier de 
9500 al In andere en voor 
andere houtsoorten verschil l ende kortere 
reeksen ontwikkeld, 
Soms worden stukken die wel 
aan elkaar passen maar niet aansluiten aan het 
eind van een bekende reeks, Dat levert dan een 
stu k  'zwevende' ch ronologie van onbekende 
ouderdom, zoals bijvoorbeeld met delen van 
boomstammen die met het g rind uit r iv ierbeddin
gen worden opgebaggerd, 
Om zo'n zwevend stukje in de tijd-
schaal onder te is een andere manier van 
ouderdomsbepaling de 
radiokoolstofmethode, 

Ouderdomsbepaling met radioactieve kool
stof 
Van de vrije stikstofatom en in de aardatmosfeer 
verandert er door straling vanuit de wereldru imte 
nu en dan één in een atoom dat de massa 14 van 
stikstof houdt, maar de eigenschappen van 
een normaal atoom koolstof met een massa van 
1 2 , ofwel C1 2, 
Zo' n n ieuw C14-atoom verbindt zich da<:1elljK 

zuurstof tot een molecuu l  C02: ",VV'LUUI 
Oe C 14-atomen blijven echter niet bestaan maar 
veranderen weer in stikstof, waarbij een ra-
dioactieve straling ontstaat dat kan 
worden, Na ongeveer 5600 is de helft weg, na 
nog eens 5600 de helft van de resl, 
enzovoort, 
Nu planten het  koolzuurgas uit de 
l ucht, en daarbij ook die moleculen waarvan het 
koolstofatoom C 14 is. Ook deze worden de 
koolzuur-binding in de bladeren of naalden tot sui
ker verwerkt, waaruit weer andere 

stoffen "Ar..."",\( 
plant worden en Daardoor 
bevatten al le planten een klein beetje C14  en zijn 
zij door de  bij de afbraak daarvan heel 
l icht radioactief. Ook  voor hout geldt dit dus, ook 
daarin treedt verval van C14 op, Maar het wordt 
niet meer nadat het hout eenmaal ge
vormd i s, 
E r  is dus  verschil tussen pas ontstaan hout en hout 
dat a l  enige tijd bestaan heeft. Wanneer een 
van de buitenste jaarring van een levende boom 
verbrand wordt, bevat het koo lzuur  dat dan ont
staat evenveel C 14 als he! koolzuur in de atmos
feer, Een hout dat 500 oud is, ech
ter koolzuur met minder straling en hout van 5000 

zal nog maar weinig meer dan de helft van de 
stral ing veroorzaken die was toen het 
werd Uit de hoeveelh ei d  kan 
dus de  ouderdom worden '-";;'liJO<""." 
Bij vergel i jking met de u i tkomsten van de dendro
chronologie bleek deze echter niet zon-
der meer juist Ie Een stuk  hout dat de 
jaarringtelling ruim 6000 oud moest werd 
met C 1 4  op ongeveer 5000 jae.r gedateerd . Nu 
kan een jaarringtel ling nauwelijks fout zijn, dus 
moet de reden voor het verschil z i jn dat er  6000 
jaar geleden belangrijk meer C 1 4  in de lucht zat 
dan n u. 
Van die sterkere concentratie van voor 6000 jaar 
is er n u  dus evenveel over als er na 5000 over 
zou zijn geweest van een sterkte zoals d ie  tegen

i s. 
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De kop van een aanwas· 

boor en stuk van een 
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een nog oudere duig en een 

hedendaagse boom 

Grafische voorslellingen van 

de jaarringdikIen bepalen het 

Chronologisch verband 
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Alle vroegere ouderdomsbepalingen met de 
C 1 4·methode moesten hierdoor worden aange
past, wat onder meer voor de archeologie grote 
gevolgen had. De dendrochronologie geeft dus 
een controle voor de C14-bepalingen. Anderzijds 
kan men door het C14 de ouderdom van een zwe
vende dendrochronologie vinden, hoewel niet zo 
nauwkeurig als met jaarringen, want op 6000 jaar 
kan er nog wel een fout van 200 jaar in de meting 
zijn 

Dendrochronologie in de praktijk 
In veel landen van Europa, ook in het oosten, heeft 
men de Amerikanen gevolgd en de dendrochro
nologie tot een wetenschap ontwikkeld. Neder
land, dat wel vooraanstaat bij het C14-onderzoek, 
heeft echter geen eigen instituut voor het bestude
ren van jaarringen. De Rijksdienst voor het Oud
heidkundig Bodemonderzoek heeft er iets aan ge
daan, maar het budget is beperkt en er zijn andere 
werkzaamheden die voorgaan. Voor onze proble
men zoekt men daarom hulp bij andere landen, 
vooral in West- Duitsland. 
Een aardig voorbeeld uit de archeologie is de ou
derdomsbepaling van een put in Wijk bij Duurste
de. Drinkwaterputten werden in het verleden nog
al eens gemaakt van een aantal vaten, meestal 
wijnvaten, boven elkaar. Deze tonnen kwamen 
gevuld met wijn uit het buitenland. Door vergelij
king met gegevens uit West- Duitsland kon worden 
vastgesteld dat de herkomst in dit geval de omge
ving van Mainz was en dat het hout kwam van een 
eik die in het jaar 818 werd gekapt. In aanmerking 
genomen dat er enige jaren verlopen zullen zijn 
voor het vat werd gebruikt als putwand 
geeft dit een aanwijzing voor de ouderdom van de 
bebouwing. (Figuur 5) 
Een ander voorbeeld is een uitgebreide studie 
van het eikehout van meer dan honderd panelen 
van Rembrandt. Om kromtrekken te voorkomen 
werden en worden de planken daarvoor gezaagd 
in een radiaal vlak, waar dus het hart van de boom 
in of dichtbij ligt. In zo'n paneel liggen de jaarrin
gen dan netjes op een rij aan de kopse kant van 
het hout. Het merendeel bleek van bomen uit on
ze kuststreek te zijn en een enkele uit het binnen
land. Een vervalser moet dus uitkijken dat hij geen 
hout gebruikt uit een verkeerde periode of van 
een onwaarschijnlijke herkomst. Soortgelijk on
derzoek werd in Duitsland gedaan betreffende de 

schilder Lucas Cranach Sr. die veel met beuken 
panelen werkte. 
Het viel daarbij op dat het hout al een jaar of twee 
na de velling gebruikt was. Ook bij vele middel
eeuwse gebouwen bleek gewoonlijk vers hout 
verwerkt te zijn, dat dus niet eerst jarenlang In het 
water gelegen had. 
Naast oudheidkunde heeft ook de studie van het 
klimaat aan de hand van jaarringpatronen, de 
dendroclimatologie, een grote vlucht genomen. 
Onder meer zou men daarmee, door uit het verle
den de toekomst te voorspellen, de ontwikkeling 
van de landbouw in grote delen van de wereld in 
betere banen kunnen leiden. Bijna vanaf de 
laatste ijstijd kan namelijk uit hout het verloop van 
temperatuur en vochtigheid worden beoordeeld, 
hetgeen een inzicht geeft in het te verwachten kli
maat. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat de 
eerste zestig Jaar van deze eeuw uitzonderlijk mild 
waren en dat de toekomst waarschijnlijk niet zo 
gunstig zijn zal. Ook kan de samenstelling van 
hout aangeven of op bepaalde plaatsen op lange 
termijn voldoende wind voorkomt om met succes 
etectriciteit op te wekken. Dat bespaart veel tijdro
vende windkrachtmetingen wanneer ter plaatse 
nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn 
Locale problemen kunnen ook worden onder
zocht. Zo is in Hamburg de invloed van het stadkli
maat - en de luchtvervuiling door het verkeer - be
oordeeld door bomen langs hoofdwegen te ver
geliJken met boomgroepen in parken waar nog 
frisse lucht was. 
Een spectaculaire klimaatvondst van Douglass 
gaf de verklaring voor het emigreren van een in
dianenvolk uit Arizona omstreeks het Jaar 1250. Er 
zijn toen gedurende 70 jaar geen zonnevlekken 
geweest, en dat betekende daar droogte die het 
bestaan onmogelijk maakte. 
Behalve het voorkomen van zonnevlekken maakt 
het barre klimaat waarin Douglass' dennen in het 
gebergte groeien, extreme vorst in het hout zicht
baar. Nu geven vulkanische uitbarstingen stof, 
dus minder zon, dus meer koude, en dat tekent 
zich af in het hout. Zo heeft een uitbarsting die de 
hoge beschaving op het eiland Santorini in de 
Egelse zee vernietigde - waar Plato over berichtte 
en waarvan men al vermoedde dat die in de ze
ventiende eeuw voor Christus plaats had - in het 
jaar erna vorstschade veroorzaakt in de borstelke
geldennen in Arizona en dat was in 1627 v.C. Dat 
is wel een van de sterkste verhalen van het spre
kende hout. (Figuur 6) 
In Nederland wordt beschikt over een eigen reeks 
voor de eik betreHende de laatste twee eeuwen. 
Die maakt het mogelijk Nederlandse vondsten te 
passen in de West- Duitse standaardschaal voor 
eik. Door geldgebrek is het gemaakt in samen
werking met Duitse onderzoekers, zoals het geval 
was met Wijk bij Duurstede en de Rembrandtpa
nelen. Dit is een reden om hier op het ogenblik 
verder niet veel aan te doen. 
Onze' Kano van Pesse', in het Drentse veen ge
vonden, is gemaakt uit een dennestam. Die was 
niet in een jaarringreeks te vatten maar is met de 
C 14-methode gedateerd en bleek uit omstreeks 
6 500 v. C. te zijn 



Waardevolle oude bomen (8) 
Wrijven helpt niet, spijkeren wel. 
Breukebomen. 
Stel dat u eens zwaar ti lde en dat u daar een breuk 
aan hebt overgeho uden. Wrijven helpt n iet .  Wat u 
dan moet doen is uitzoeken of er bij u in de buurt 
ook breu kebomen staan. Die l i ggen weliswaar 
niet voor het oprapen ,  maar om het u gemakkelij
ker te maken, geef i k  de breukebomen aan de 
Breukenweg in het Drentse Yde als voorbeeld. AI 
i n  1800 werden op die plek de eerste breu kelij
ders genezen, toen door de smid Willem Nijen
hoes. De bomen waren toentertijd wilgen, maar 
hun  vermeende geneeskracht gaf ze toch n iet het 
eeuwige leven en zowel de wilgen als de hierop 
volgende popul ieren zijn al lang geleden 'versle
ten' en hebben plaats gemaakt voor een viertal l in
den, waarvan er nu nog twee staan. 
De boomsoort deed er trouwens n iet toe, als ze 
maar van een ander waren en die ander de naam 
had dat hij/zij kon doen genezen. Hoe de behan
deling in zijn werk ging zal ik h ieronder in het kort 
weergeven, zodat u weet wat u te wachten staat 
als u eventueel van deze destijds zeer populaire 
geneeswijze gebruik wilt maken. Smid Nijenhoes 
was er zoals gezegd de eerste die met zijn breuke
bomen de geneesku nde bedreef. Van heinde en 
ver, zelfs vanuit het buitenland , kwamen de pa
tiënten om genezen te worden.  Zi j  kochten dan 
van Nijenhoes drie spijkers en sloegen deze in de 
boom nadat de smid een onverstaanbare spreuk 
had geuit, waarbij hij voorover gebogen naar de 

g rond staarde, alsof hij ter plaatse een studie 
maakte van de bodem, onder het gemompel van 
wetenschappeli jke kretologie. Een andere moge
l i jkheid ,  namelijk dat de smid de spijkers zelf in de 
boom sloeg was beter, maar alleen voor de wat 
beter gesitueerden weggelegd, omdat dit ook 
du urder was. Arm of rijk ,  als de zo ver mogelijk in
geslagen spijkers eenmaal door de bast van de 
boom waren overgroeid, dan was de patiënt ge
nezen. Het geloof had daar al les mee te maken, 
want n iet voor niets werden steeds drie spijkers in 
de boom geslagen: drie is een hei l ig getal. 

Familie aangelegenheid 
De kleindochter en later de achterkleindochter 
van Nijenhoes volgden vader Wi llem en el kaar na 
hun  overlijden respectievel i jk op met deze uitoefe
n ing van de geneeskunst. 
Ook kleindochter Jantien rommelde wat met de 
spijkers en uitte een onverstaan bare sp reuk. 
Daarna sloeg altijd de bezoeker zèlf de spijkers in 
één van de bomen , i ndertijd popu l ieren die naar 
men zegt tot manshoogte vol met spijkers zouden 
hebben gezeten. Patiënten hoefden haar n iets te 
betalen maar wèl was het de gewoonte dat men 
na genezen te zijn een zelf uitgekozen cadeau als 
dank gaf. Er wordt beweerd dat i n  de loop der ja
ren vele mensen op deze wijze zi jn genezen. 
Voor zover bekend zijn in Yde de laatste spijkers 
in 1930 in de boom geslagen, maar in franstal ig 
België en wie weet ook elders, in ons land, worden 
de breukebomen als zodanig nog druk gebruikt. 
In de Yder bomen zijn trouwens vaag nog steeds 
twee groepjes van drie spijkers te zien en die zi jn 
vast niet van 1930. 

Naschrift 
Bij de Bomenstichting is n iet bekend hoeveel 
breukebomen ons land telt. Dit is logisch omdat 
dergelijke historische aspecten al gauw uit het 
oog worden verloren. Maar toch maakt zo 'n  ach
tergrond een boom juist tot een levend monu
ment .  Kent iemand één of een aantal van zulke 
ooit in de geneeskunde gebruikte bomen dan 
zouden we graag een berichtje (naam/stand
plaats) daarvan ontvangen om deze, als onver
vangbaar te beschouwen bomen in het i nventari
satiebestand op te nemen, zo dit niet al gebeurd 
is .  
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Tijnaarlo 
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Bomen in de mythe (6). 
De Taxus 
Deze "Wachter over rustende gebeenten" zoals 
Tennyson de Taxus noemde is een merkwaardige 
boom. Somber en droefgeestig wordt hij inder
daad veel op kerkhoven aangetroffen. Dit is te 
danken aan het feit dat hij vroeger gewijd was aan 
Hecate, de godin van de onderwereld. 
Ceres (Demeter), één van de vele echtgenoten 
van Jupiter, was godin van de landbo uw en de 
beschaving. Haar dochter Proserpina was de go
din van de plantengroei. Op een kwade dag werd 
Proserpina door Pluto geschaakt. Hij vluchtte met 
haar, tot hij aan de oever van een rivier kwam, die 
hem de vlucht wilde beletten. Toen Pluto zag dat 
hij niet over de kolkende rivier kwam sloeg hij met 
zijn tweetandige vork zo hard op de aarde dat er 
onder zijn voeten een wijde spleet ontstond. Door 
de spleet stortte hij zich met Proserpina in de 
du isternis van de onderwereld. 
Ceres was radeloos en verwaarloosde haar dage-

Taxus baccala lijkse plichten op zoek naar haar dochter. Het 
lek. PS Engel werd droog en dor op aarde. Het volk smeekte Ju-

Hanneke van Diik 

piter Proserpina toe te staan weer lerug te keren 
tot de bovenwereld zodat de toestand daar weer 
leefbaar werd. 
Om van de smeekbeden af te zijn stond Jupiter 
Proserpina toe terug te keren, op voorwaarde dat 
ze al die tijd dat ze i n  de onderwereld vertoefd had 
geen voedsel had aangeraakt. 
Maar een geest verklapte dat Proserpina net die 
dag granaatappel pitten had gegeten.  Toen 
besloot Jupiter dat zij voor iedere pit die zij gege
ten had ieder jaar een maand zou doorbrengen in 
het sombere rijk van P luto. En zo kwam het dat de 
plantengroei in de 6 gunstige maanden van het 
jaar goed was en dat de planten zich de over ige 
tijd schu i l  hielden in de koude grond. Als Proserpi
na in de onderwereld verdween verzaakte Ceres 
van verdriet haar plichten. In de Onderwereld 
heette Proserpina Hecate. 
Op kerkhoven staat de Taxus als teken van zege 
van het onvergankelijke leven. Hij kan zowel leven 
als dood symboliseren en taxustakjes werden 
vroeger dan ook rondom de dode geplaatst en tij
dens begrafenissen meegedragen. 

De Nederlandse naam voor Taxus is venijn boom. 
Alles van deze boom is giftig , behalve het rode 
vruchtvlees. Men geloofde zelfs dat het schadelijk 
was in zijn schaduw te slapen. Het algemene 
woord voor vergiften,  toxine is afgeleid van het 
woord Taxus. 
De Latijnse naam Taxus is afgeleid van het Griek
se Toxon ,  wat boog betekent. 
In de Middeleeuwen werd Taxushout nog ge
bru ikt voor het vervaardigen van handbogen. 
De Taxus komt veel in Engeland voor. De Druïden 
en later de vroege Christenen bouwden hun tem
pels in de buurt van deze bomen. 
Taxussen kunnen zeer oud worden, wel ouder 
dan 1 000 jaar. Met deze kennis verrijkt zullen we 
een Taxus op een kerkhof anders bezien. 

Najaarsbijeenkomsten Kontaktpersonen (1984) 
Het afgelopen najaar zijn weer de regionale bij
eenkomsten gehouden voor de kontaktpersonen 
van de Bomenstichting.  De vergaderingen von
den achtereenvolgens plaats in Utrecht (regio 
midden/oost); Den Haag (west), Assen (noord) en 
Den Bosch (zuid). 
Met uitzondering van de regio midden/oost was er 
een grote opkomst. 
Enkele agendapunten waren: 

Adviezen en voorlichting 
Aan de kontaktperso nen is gevraagd bouw- en 
graafwerkzaamheden in de buurt van bomen 
nauwlettend in het oog te houden en de zorg die 
aan het behoud wordt besteed aan het secreta
riaat door te geven 
Door het bestuur  van de Bomenstichting wo rdt 
thans gewerkt aan regelingen in de bouw- en kap
verordeningen waarbij het verplicht is aanwezige 
bomen in het ontwerp aan te geven. Aan de hand 
van de nieuwe gegevens zal een herziene uitgave 
worden gemaakt van de folder ' Bomen sparen op 
het bouwterrein'. 

Verzorgen van boomwonden 
Het afgelopen najaar, tijdens het symposium 
boom en boomverzo rging in Ede, heeft dr .  Alex 
Shigo (V .S. )  zijn ' revolutionaire' ideeën over 
boomverzorging ten tonele gevoerd. 
Bij veel beheerders en boomverzorgers heeft zijn 
verhaal nogal wat vragen opgeroepen. Geconclu
deerd kan worden dat de Nederlandse levens
omstandigheden voor de boom nogal afwijken 
van de Amerikaanse, waardoor zijn zienswijze niet 
zonder meer overgenomen kan worden. Weten
schappelijk onderzoek zal moeten uitwijzen in 
hoeverre zijn stel l i ngen in Nederland kunnen wor
den toegepast. 

Boomfeestdag 
Het landelijk Comité Nationale Boomfeestdag 
heeft, naast het landelijk bestuur ,  provinciale com
missies. Aangezien de Bomenstichting nauw sa
menwerkt met het comité, was het wensel i jk dat 
per p rovincie een kontaktpersoo n zitting zou ne
men in de commissie. De volgende heren hebben 
zich hiervoor aangemeld: 



Friesland · Vervaart, Noorder, Drente 
- Holsteijn, Overijssel - de Jong, Gelderland - van 
Baarsen_ Utrecht de Vos, Noord Hol la nd - Rep
ka, Zu id-Hol land Bos, Noord-Brabant . v.d. 
Gaag, Limburg - Beisman en Zeeland - nog geen 

Kontaktpersonendag 1 985 
Eind mei beg in  zal de landelijke I.>,"" ",I"I.>I .-"" y,o,",. 

worden 
n"'(\AI<�yn voor deze dag zal het snoeien 

van bomen en  het beoordelen van de vitaliteit van 
bomen. 

Overzicht van kontaktpersonen van de Bomenstichting 
noord 

Beljer. 
P. Bouman. 

Hoogezand·Sappemeer 
H . T  Dijkema, 
H. Geven. Nieuwe 
H A  Zwolle 
F ,J ,  
H.  Hoisteijn, 
L. Noordman, Le" UVI!èl'lJ"" 
P Nugter. Meppel 
B ,  Plaat, Ulrum 
K A  Reukema, Ulrum 
G,J, Sch uiten, Losser 
JA Slangen, Eelde 

B, 
J . J  v, Biemen, Tiel 
H .  Boers, Loenen afd 
ew Bommeljé, 
Geldermalsen 
G, Bootsman, Eefde 
J .J ,  
T,  DOlinga, 
J ,  Glastra, 
G,  de Graaf!, R"rnp,,,,lrl 
P J  Hasenaar, Utrecht 
Stichts landschapsbeheer, 
D e  Bill 
F.  van Jaarsveld, Schalkwil k 
P Koster, Maartensdijk 

Regio West 
W. y, Beek. 
H . F . M .  Bos, Moordrecht 
R .  Ridderkerk 
DA v . d  Gouda 
A R. den Spilkenisse 
A, Hoekstra. 
H. Enkh uizen 
L M , jr , 

ald Zaan 
Amsterdam 

A.C. Obdam 
I .  de Maaré. Boskoop 
ehr Maas Geesteranus. 
Lelden 
D .  Okker. Bnelle 

Regio 
AF Baan. 
J Beisman. 

Zeeland, 

y, Bergeijk, w<,�,p,h""k 
Boer. Kerkrade 

Braam. Udenhoul 
W.v Casteren. Beugen 
P . J .  V.d.  Gaag. 
Bergen o p  Zoom 

Drente, Overijssel} 
Smit, Hindelopen 

GL Emmen 
SL.O. Assen 
SLO. Groningen. 

D alfsen 

Grauw 
H .J ,  V .d .  Velde. Buitenpost 
M, Vorenhout. Mantinge 
H .J Dronten 
M A  E nschede 
HT Zuur. Oude Pekela 

Utrecht) 
J. Meleijn.  Nieuwegein 
M. Mensink. 

bij Du urstede 
Merkus. Beek·Ubbergen 

A.  Pek, Utrecht 
P BW 
J J  Schenk. 
H. van Scherpenzeel, 
De Bi l t  
M 
E A  Vrnck. 
NA de Vos, Bunnik 
A.S. de Waard, W"nArlln(lAn 
D A  
H v d  

WA Parmentier, H i l legom 
P QuasI. Oostvoorne 
A Raad, Rotterdam 
R A  Amsterdam 
M.A de 

P P ",,,lhMh,,;,n 
H. Sneep, q"'H",,",,,m 
P. Sonneveld, 
Hendrik Ido Am bacht 
H Stelt. Amsterdam 
J . J ,  Veer, Hilversum 

H.J van 
Heer Abtskerke 

S.M Biervliet 
R. Tielman, nu'u"",,,U"'" 
F. Voncken (St. IK L ) , 
Roermond 
A. Wilmsen, Overloon 

Fra ns va n Jaa rsve ld 

I I  

Boomverzorging en Verpla nti ng 

Overeind 
3998 JB Schalkwijk 

C::>Tr-.r"'\n 03409 - 1 8  80 

1 3  
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Een Haagbeuk 

Carpinus betulus 

'Frans Fontalne' 

foto: F Fontame 

Het 'bloeden' van bomen 

AAN N E M I N GS B E D R I ,J F  

Het bloeden van bomen is een verschijnsel dat 
zich bij een aantal bomen voordoet wanneer zij 
worden beschadigd in de periode van het vroege 
voorjaar tot aan de tijd dat zij volop in blad staan. 
Doordat er nog onvoldoende verdamping via de 
bladeren kan plaatsvinden ontstaat er een over
druk van vocht vanuit  de wortels. Het vindt dan 
een gemakkel i jke weg naar buiten door verse 
wonden, veroorzaakt door b .v .  aanrijdingen of 
snoeien . 
Er zijn soorten die altijd bloeden, maar er zijn er 
ook die afhankelijk van - nog niet bekende - plaat
selijke omstandigheden wel of niet bloeden. 
Daarnaast speelt bij het bloeden van paarde
kastanje, iep en populier waarschijnl i jk een ander 
mechanisme een rol , namelijk het bloeden als ge
volg van een 'natte kern ' .  Dit treedt vaak op bij bo
men op te natte gronden. Ook kan de bloedings
ziekte, veroorzaakt door een bacterieinfektie in het 
levende hout, voch tafscheiding teweeg brengen. 
H ieronder een overzicht van boomsoorten die 
kunnen bloeden als ze verwond worden in boven
genoemde periode. 

soorten die vrijwel alt i jd bloeden: 
- gewone esdoorn 
- noorse esdoorn 
- walnoot 
- berk 
- geel hout 

soorten die vaak b loeden 
- zwarte noot 
- h icorynoot 
- vleugelnoot 

moseik 
- Quercus castanifolia 

soorten die soms bloeden: 
- haagbeuk 

hopbeuk 
hongaarse eik 
hollandse iep 
paardekastanje 
balsempopulieren 

Uiteraard moet deze lijst met de nodige voorzich
t igheid worden gehanteerd. Er is niet mee gega
randeerd dat bijvoorbeeld een andere wilg- of po
pul iersoort beslist niet zal bloeden. 

A. J.V AN ZUIJLEN BY. 

B O OMV E R Z O R G I NG E N  V E R P L A N T I  N G E N  

U IT V O E R E N  VAN GRO N D - E N  WAT E RW E R K E N  

AAN LEG E N  ONDERH O U D  VA N S P O R T V E L D E N PLAN T SOE N E N  

Lagehaarsed ijk 98 
3455 RN Haarzu i lens 
Telefoon (03407) 1 557 - 2592 



Pinetum 'Ter Borgh' 
Ontstaan 

Door de familie Everts werd in 1 956 het i nitiatief 
genomen om een pi netum te stichten. Op de door 
haar h iervoor ter beschikking gestelde grond van 
± 1 ,9 ha werd naar een ontwerp van de heer G. 
Bootsman, voorheen beheerder van het pi netum 
B l ijdenstein te H i lversum, een un ieke collectie 
coniferen geplant. Het is thans een aantrekkelijk 
park geworden, waarin het goed wandelen is. 
In 1 972 werd het door de stichters geschonken 
aan de 'Stichti ng Pinetum ter Borgh '  met het doel 
het voortbestaan te verzekeren .  De stichting be
schikt over enige geldmiddelen,  waarvan de 
rente-opbrengst echter ontoereikend is voor de 
betal ing der onderhoudskosten. Daarom heeft het 
stichtingsbestuur in 1 973 besloten de bezoekers 
u i t  te nodigen een kleine bijdrage voor het onder
houd te leveren. Dit geschiedt door bij de i ngang 
van het pinetum circulaires beschi kbaar te stel len, 
waarmee in l ichtingen worden verstrekt en waarin 
om een bijdrage wordt verzocht. 

Taak 
Welk doel en wel k nut heeft nu  eigenlijk zo 'n  pine
tum en wat heeft de stichters bewogen ermee te 
beginnen? De oorsprong l igt bij de bosbouw, i n  
de dertiger jaren begonnen na het ontginnen der 
heide. Het hierdoor ontstane nauwe contact met 
bomen , in het bijzonder coniferen, deed het ver-

Landgoed 'Oranjewoud' 
Het bouwen van hu i zen en het ontwerpen van 
parken en tuinen zijn aan tijd gebonden en geven 
tevens uitdrukking van de geest van die tijd . Tui
nen zijn daarom door de eeuwen heen naast sch i l 
derstukken, schetsen, huizen, en beelden, ge
schriften en voorwerpen, een weerspiegel ing van 
onze vaderlandse gesch iedenis. Eeuwenlang 
heeft de kunst van het aanleggen van fraaie lust
hoven in Nederland gebloeid .  De verschi l lende 
stijlen als renaissance, barok en landschapsstijl 
hebben in ons land steeds een eigen karakter ge
had, aangepast aan de typisch Nederlandse om
standigheden. Het landgoed 'Oranjewoud'  is een 
deel van het oorspronkelijke park, dat door de be
kende tui narchitect Daniel Marot in 1 707 in de 
Nederlandse barokstijl is ontworpen. De basis
structuur van dit park vertoont nog duidel i jk barok
kenmerken ( 1 600- 1 760). De tuin is opgebouwd uit 
ru imten in bepaalde verhoudingen. Het accent l igt  
op de hoofdas, ook wel zichtas genoemd. De 
hoofdstructuur wordt bepaald door een stelsel 
van lanen en grachten. De meeste kenmerken 
van dit park wijzen echter op de invloed van de 
landschapsstijl (1 760-1 880). 
In tegenstel l ing tot de statische tu inen uit de barok 
wordt de landschappelijke tu in gekenmerkt door 
beweging en romantiek, kronkelende paden 
langs bomen en gazons en gr i l l ige vijvers. Tuinen 
en parken zijn kwetsbare en vergankelijke ku nst
uit ingen. Enkele jaren geen onderhoud betekent 
al bijna de ondergang van een tu in .  S inds de 2e 
wereldoorlog was op 'Oranjewoud' geen structu
rele verjonging meer u itgevoerd . Een aantal bo
men was reeds Jaren geleden door bl i ksem
inslag getroffen, wortelvoeten waren aangetast 

langen ontstaan ook andere soorten aan te p lan
ten dan voor de bosbouw gebru i kel i jk .  
Experimenteren op grote schaal zou te kostbaar 
zijn geworden, zodat besloten werd slechts een of 
enkele bomen van dezelfde soort aan te planten.  
H iervoor bleek wel een terre in van bijna 2 hecta
res noodzakel i jk .  Geleidel i jk werd de band met de 
bosbouw minder hecht; het element 'schoonheid 
creëren' kreeg de overhand. 
Welk nut dit heeft i s  i ndividueel verschi l lend; zo zal 
de bezoeker - tu in l iefhebber - zijn kennis van coni
feren kunnen vergroten. Vooral de vakman kan 
zijn herkenningsvermogen van coniferen uitbrei
den en boomkwekers, hoveniers en tuincentra zijn 
ermee gebaat als tuinl iefhebbers meer soorten co
niferen i n  h u n  tu inen wil len planten .  Ook voor de 
bosbouwkunde en het tuinbouwonderwijs is het 
pinetum belangrijk, daar alle coniferen van de 
wetenschappel i jke naam zijn voorzien .  
Van het  pinetum is een nomenciatuur l ijst ter plaat
se verkrijgbaar. Rondwandel ing op 1 2  mei .  

door wortel rot  en honingzwam, het structureel 
evenwicht was verstoord, de kronen vertoonden 
veel dood hout en ingerotte wonden. 
In opdracht van de Friesland Bank is in het jaar 
1 977 door het ingenieursbu reau 'Oranjewoud ' 
BY een beheersplan voor dit park opgesteld. Er  
is voor gekozen om het  park fasegewijs te  renove
ren, te verjongen en waar nodig aan te passen 
aan de functie en het gebru i k  van de jaren '80 .  I n  
verband met d e  functie van het landgoed als con
ferentieoord en cu rsuscentrum is het parkeerter
rein vernieuwd en opnieuw aangekleed met 
rhododendronpartijen .  Met respect voor het verle
den en ken nis van het heden is gewerkt aan een 
kwalitatieve instandhouding van een park voor de 
toekomst. (Rondwandeling op 1 8  mei) 

1 5  

De artikelenreeks van 

Bomenluinen wordt ver· 

zorgd door P S Engei 

Cedrus deodora 
tek PS Engel 

'Oranjewoud ' 
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Agenda 
20 maart 
2ge Nationale Boomfeestdag 

Inf. Landelijk Secretariaat SBB 
Griffioenlaan 2,  Utrecht 
030-852727 

7 april 
Rondwandeling Hortus Botanicus 
Plaats : Hortus Botanicus, Plantage Midden

Iaan 2 ,  Amsterdam 
De eerste rondwandeling uit een serie van 
1 4  georganiseerd in het jubileumjaar van de 
Bomenstichting 

1 0  t/m 1 2  april 
Symposium Praktische Boomverzorging 
Plaats: Vork University, Engeland 
Tijdens de driedaagse bijeenkomst voor 

praktische boom verzorging wordt ruime 
aandacht besteed aan recente onderzoeks 
resultaten. Er wordt ingegaan op zaken als 
vermeerdering, iepeziekte, selektie ,  plan
ten, aanbinden, snoei en snoeiwonden, 

controle op wondparasieten enz. 
Nadere informatie kan worden ingewonnen 

bij de Arboricultural Advisory and Infor
mation Officer, Forestry Commission Re
search Station, Alice Holt Lodge, Wreccles
ham, Fornham Surry, telefoon 09-44 420 
22255 of bij Secretary Arboricultural Asso
ciation, Amfield House, Amfield, Nr. Rom

sey, Hauts, telefoon 09-44 794 6871 7 .  

Vragen 
u kunt uw vragen over bomen schr iftel i jk stellen 
aan: Bomenstichting 
Red. Bomennieuwslrubr iek 'Vragen' . 
Donkerstraat 17"  3511  KB Utrecht .  
Vermeldt u duidel i jk uw naam en adres, dan kun
nen wij u zonodig rechtstreeks schrijven .  

Vorig jaar bloeiden de rode paardekastanjes 
in het van de Werfpark in Leiden fantastisch. 

Ze kwamen vol in vrucht tot ze ongeveer één 
à anderhalve centimeter waren, toen vielen 
ze er allemaal af. 
Zijn kastanjes "tweehuizig', of is er wat 
anders aan de hand? 

De gewone paardekastanje is éénhuiz ig (d.w.z.  
dat op iedere boom zowel mannel i jke als vrouwe
lijke voortplantingsstrukturen voor�omen) in dit 
geval als tweeslachtige bloem (meeldraden en 
stam per in één bloeiwijze). 
De door u genoemde kastanje is echter een sterie
le cult ivar of variëteit van de rode paardekastanje, 
vermoedelijk de variëteit plantierensis of de cul
tuurvariëteit ' B rioti i ' .  
H ierbij komt het wel tot vruchtzetting maar deze is 
parthenocarp, d .w. z. wel ontwikkel ing van het 
vruchtbegi nsel, maar niet van het zaad. De zaden 
worden dus niet rijp en doorgaans vallen de 
vruchten (meestal onderontwikkeld), voortijdig, in 
korte tijd, van de boom . 

27 april 
Rondwandeling Proefbijenbestand 
Ambrosius hoeve 

Plaats: Ambrosiushoeve, Tilburgseweg 32, 
Hilvarenbeek 
Onder deskundige leiding wordt een rond

wandeling georganiseerd voor donateurs 
van de Bomenstichting. 

Aanvang: 1 0.30 uur 
Inlichtingen: 01 3-425888 of bij het secreta
riaat van de Bomenstichting. 

1 2  mei 

Rondwandeling Pinetum Ter Borgh 
Plaats: Anderenseweg 7, Anloo 
Rondleiding door dit bijna 30 jaar oude 
pinetum. 
Aanvang: 1 3 .30 uur; verzamelen om 1 3 .00 

uur bij herberg de Hoeve, Anloo. 

1 8  mei 
Rondwandeling Oranjewoud 
Plaats: Oranjewoud, Lindelaan 1 ,  

Oranjewoud . .  

Voor de donateurs op deze dag speciaal 
toegankelijk 

Aanvang 1 3 . 30 uur 
Inlichtingen: 051 30-36292 of bij het secreta
riaat van de Bomenstichting 

8 juni 

Donateursdag 

Aesculus X carnea 'Bflotll 

Donateursexcursie 8 juni a.s.  

De voorjaarsdonateursexcursie zal  i n  tegen
stel l ing tot eerdere berichten niet plaatsvinden 
op een proef-kwekerij voor laanbomen. Het 
onderwerp bleek voor dit jaargetijde minder 
geschikt. De excursie zal nu in het teken staan 
van landgoederen in Nederland, toegespitst 
op het landgoed Mattem burgh nabij Woens
drecht (N . Br . ) .  Aangezien de excursie pas be
gin juni plaatsvindt. wordt de convocatie met 
het mei-nummer van het Bomennieuws ver
zonden. U kunt nu al vast deze dag in uw 
agenda reserveren. 


