
Bomen en bliksem 
Een onweersbui gaat gepaard met b l iksem .  Dit is  

i n  feite de ont lading van electrisch ge laden 
wolken. 
Die ontlading bereikt soms het aardoppervlak. Wij 
noemen dat een b l ikseminslag. De bl i ksem zoe kt 
door het l uchtruim naar de aarde de weg van de 
minste weerstand. Vandaar de zichtbaar gr i l l ige 
vorm en de verhoogde trefkans voor berge n ,  
torens, hoge gebouwen, al leenstaande boe rderij
en en bomen .  
Regelmatig zij n bomen het slachtoffe r van een 
bl i kseminslag .  Sommige bomen worde n zelfs 
meerdere malen getroHen .  Meestal heeft dit te 
maken met hu n standplaats, bijvoorbeeld als soli
tai r in een open landschap. Er zij n  echter ook 
bomen in een bosacht ige omgeving d ie tel kens 
wee r een bl i kseminslag te verdu ren krijgen.  Een 
afdoende verklaring is hier nog niet voor. 
De opgelopen schade aan een boom is pe r geval 
verschillend en is afhanke li jk van de kracht van de 
ont lad ing (deze kan tusse n  de 10.000 - 1 00.000 
Am pè re l iggen),  van de boomsoort en de stand
plaats van de boom . Soms worden bomen letter
l ijk  verspl interd ,  altij d van boven naar beneden in 
de l engtericht ing van de stam . 
Veel vaker echter bestaat de i nslag u i t  een lang,  
soms verschroeid ,  bl i ksemspoor van 2 tot  6 cm 
breedte langs de stam naar de voet van de boom . 
Soms spi raalsgewijs, waarbij de bast is losgesla
gen en het onderl iggende hout in ee n aantal ge
vallen is gespleten. Op de plaats waar de inslag 
contact heeft gemaakt met de aarde is deze soms 
omgewoeld. 
M eestal overleven bomen zo ' n  ' bl i ksemaanval'. 
De getroHen delen vormen ec hte r  een i nvalspoort 
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voor  micro-organismen (sch immels, bacteriën) 
d ie de boom aantasten en verder verzwakken. 
Het onzichtbare gedeelte, het wortelstelsel , kan 
ook zwaar beschadigd zijn. H et gedeelte dat de 
electr ische stroom soms tot d iep in de aarde heeft 
ge transporteerd is daarbij ve rnietigd. Pas na en
kele jaren kan worden vastgesteld of de boom ook 
dit heeft kunnen overleven. Afhanke l ij k  van de 
mate v an schade en eventueel de belangr ijkheid 
van de betreffende boom , dient te worden beoor
deeld of deze kan worden behouden of uit 
vei l igheidsoverwegingen moet worden geve ld. 

Wat gebeurt er als gevolg van de 
blikseminslag? 
Het verschij nsel van het losspringen van de bast 
en het openscheuren van het hout ontstaat door
dat de bast- en houtcelle n ondanks de aanwezig
heid van ce l  sap en de goed geleidende ce l  mem
bramen een hoge electrische weerstand bezi tten. 
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Een uitgave van de 
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De klap door blikseminslag 

kan zo hard aankomen dat 

een boom wordt versplinterd 
Iata J. Kopinga. 



De bliksem trelt de boom di· 
rect. Oe s troom omlaadt zich 

straalsgewijs m de aarde, 

vaarbij mens en dier m de 

n bljheid van de inslag mdl' 

reel worden getroffen Oe 

koe loopt een grotere kans 
gev/ond (ol gedood) Ie wor· 

den dan de gehurkte vrouw. 

Hel spannmgsverschll biJ de 
koe (tussen voor· en achter· 

poten) IS name/�'k veel groler 

dan bij de vrouw. 
bron' 'Leven met bliksem' 

door Ir. H Aaltmk. 

Na blikseminslag blijft er een 

vertik ale baan van openge· 

scheurde bast zichtbaar, 
waarlangs de elektrische 
stroom naar de aarde is 

gevloeid. 
Iata.' J v. d. Brink. 

In extreme gevallen kan 

door blikseminslag beplan· 

ting vlamvatten. Meestal blijft 

de schade beperkt tot 
schroeivlekken en een open· 

gescheurde boom. 

Iata Jan Pil. 

De hoge spanning van de electrische stroom ver
oorzaakt snel le temperatuu rstijg i ng ,  waarbij een 
deel van het celvocht wordt omgezet in water
damp.  De daardoor veroorzaakte u i tzett ing h eeft 

dan tot gevolg dat het houtweefsel barst. Hoe be
ter de geleid ing ,  hoe minder schade de boom 
ondervi ndt van de ins lag. De omstandigheden 
waaronder de b l iksem inslag plaatsvinden, heb
ben i nvloed op de gevolgen voor de boom. D roog 
hout  bijvoorbeeld geleidt de electrische stroom 
slecht, nat hout daar entegen geleidt veel beter. 
Een hoog gehalte aan zetmeel geeft betere gelei
d ing dan een hoog gehalte aan vetten en ol ië n. 

Boomsoort bepalend voor inslag 
E ik ,  esdoorn,  es, els, en iep bezitten een hoger ge
h alte aan vetten en ol ië n en ku nnen daardoor 
meer sch ade oplopen dan beu k, l inde, noot, berk, 
fijnspar, of grove den. Loofhout heeft bovendien 
meer kans op een inslag dan naaldhout door zijn 
doorlopende vaten die als geleider fu ngeren . De 
bl iksem zal onder de hoogste bomen de snelste 
geleider ' kiezen' . 
Een bekende duitse waarschuwi ng: 
'Die Buche sol! man suchen 
Von der Eiche sol! man weichen' 
su ggereert dat men tijdens een onweersbu i  beter 
onder een beu k  dan onder een eik kan schu i len .  
De gladde stam en het oppervlakkige wortelstel
sel van de beu k  geleiden de stroom snel naar de 
aarde waardoor minder gauw beschadig ing op
treedt. De eik met zij n ruwe bast en zij n tot d iep i n  
de grond lopende wortels, zeker wanneer deze 
contact maken met het g rondwater (de stroom 
gaat dan vl a de wortels) ,  geleidt de stroom lang
zamer en langer waardoor de stam kan spli jten en 
takken ku nnen u i tbreken. 
Overigens is het toch niet aan te raden om onder 
een beuk te schuilen als die keuzemogel ij kheid 
Zich zou voordoen. Schuilen onder een boom tij
dens een onweersbui is levensgevaarlijk, zeker 
wanneer het een al leenstaande boom betreft . 
Wanneer die boom door de b l i ksem wordt getrof
fen verspreid de stroom zich straalgewijs door de 
bodem in  al le r icht ingen (min of meer Ci rkelvormig 
rondom de boom) . Mensen of dieren ku nnen dan 
alsnog ind i rect een dodelij ke electrische schok 
kr imen 
Een vei l ige afstand van een boom is ongeveer 50 
meter. 
In het open veld ku nt u het beste een laag pu nt op
zoeken, een droge greppel , ku i l  of slootkant bij
voorbeeld. Hu rk bij het hoogtepunt van het on
weer en sla de armen om de benen heen, de voe
ten dicht bij elkaar tenei nde het raakvlak met de 
grond zo klein mogelijk te maken (zomin mogel ij k  
geleid ing) .  Ga  in ieder geval nooit l iggen I 
Wanneer er 1 0  seconden l iggen tussen bliksem 
en donder is de wol k mee r  dan drie k i lometer ver 

weg en n iet gevaarlij k. Is er een kortere tussen
poos, dan moet u oppassen. 

Het tegengaan van beschadiging door blik
sem bij bomen 
Tegenwoordig worden veel hoge gebouwen, 
torens, al l eenstaande hu izen of boerderijen bevei
l igd tegen b l ikseminslag .  
Een d i kke koperen draad wordt op het  hoogste 
pu nt van het gebouw als een korte antenne be
vest igd en vandaar met een gelsoleerde leiding 
naar de aarde geleid en in contact gebracht met 
het grondwater. Vla de weg van d e  minste 
weerstand zal de bl iksem in de zogenaamde 
antenne slaan. Precies d ezelfde methode kan 
worden toegepast op bomen .  Waardevol le  bo
men die op min of meer b l i ksemgevoel ige plaat
sen staan of al eens door de bliksem zij n getroffen, 
ku nnen op deze manier worden beschermd . 
Door samenwer king tu ssen gespecial i seerde be
drijven in het aanbrengen van bl i ksemafleiders en 
boomverzorger ku nnen dergel ij ke preventieve 
maatregelen worden getroffen. 

JvdB 



Warm onthaal in Oudenbosch 

Donateursexcursie zaterdag 4 oktober 
De najaarsexcurs ie  werd geheel verzorgd door 
de heer van der Bom , d i rekteur van de Koninkl i jke 
Boomkwekerij 'A lphons van der Bom' in 
Oudenbosch .  
Op  deze zonnige zaterdag werden we door de 
heer van der Bom op royale wijze onthaald en 
heeft hi j  ons laten kennismaken met de ontwi kke
l i ng van de boom in al ler lei fasen ,  van 1 -Jarige af
legger op de kwekerij tot een oude reus in de tu in  
van het klooster St. Lou is .  
D e  dendrologen i n  het gezelschap konden o p  de 
kwekerij hu n kennis opfrissen met de daar aanwe
zige grote verscheidenheid aan soorten en varië
teiten. Voor anderen was het een openbaring te 
horen en te zien hoe een s prietje wordt  'opgeleid' 
tot (st raat)boom en wat voor selekties d aarbij wor
den toegepast. 
Na af loop kreeg een ieder twee posters als hu is

werk ter bestudering mee, waarop ondermeer de 
elementaire zaken van de boomverzorging ston
den besch reven. 

Bomen in de mythe (13) 

De Walnoot 
De walnoot is een vreemdel ing uit het Verre 
Oosten,  Maar h ij is hier al zolang ingeburgerd dat 
er vele verhalen rond hem zijn  ges ponnen. Het 
begint al bij de oude Grieken. Carya, een konings
dochter werd bemi nd door Bacchus . Haar zusters 
waren erg jaloers en probeerden te verh inderen 
dat zij er met Bacchus vandoor zou gaan. Bac
chus was hierover zo vertoornd dat hi j de boze 
zussen in stenen veranderde. Kennel ij k  vond h ij 
Carya ook n iet zo aardig meer. want haar veran
derde hij i n  een walnoot .  
Eigenl i jk is Carya d e  wetensch appelijke naam 
voor hicory-noot ,  wel een telg uit d e  notenfamil ie 
met walnootachtige noten, m aar de ' echte' wal 
noot heet Juglans regia. H et enige wat aan dit ver
haal klopt is dat 'regia' koninkl ij k  betekent . Een als 
boom vermomde koningsdochter? De naam Jug
lans is een verbaste ring van Jovis g lans ,  wat ' noot 
van Jupiter' betekent. Deze noten werden kenne
lijk geschikt bevonden als voedsel voor de 
Goden. De ri jpe noten worden omgeven door een 
di kke groene bolster. Binnen deze bolster l igt een 
harde bruine schi l  en hierbinnen weer de witte 
kern voorzien van een bru in vliesje. 

Lekkernij 
Bekijken we dit b innenste eet bare gedeelte dan is 
het n iet verwonderl i jk dat i n  de s ignat uur leer wal
noten gebruikt werden bij alle ziekten die met het 
hoofd te maken hadden. Ze zien er dan ook pre
cies uit als hersenen. De jonge nog zachte noten 
werden vroeger wel gekookt i n  een su i kerst roop 
en als zoete lekkernij gegeten .  De jonge onri jpe 
noten schijnen ,  op azijn gezet , ook een lekkernij te 
zijn .  Bovendien is de azijn van deze pickle goed 
tegen keelpi jn .  Van de kernen wordt notenolie ge-

Nogmaals wi l len we de heer van der Bom , zi jn 
echtgenote en al le aanwezige medewerkers dan
ken voor de zeer ges laagde dag. 

FRM 

maakt .  Deze ol ie is zeer gesch i kt om meu bels mee 
in  te  wrijven ,  om in  te  bakken of te gebru iken als 
lampenol ie. De bladeren hebben een s peciale 
lucht .  N iet voor n iets stond er vroeger bij veel 
boerderijen een noteboom bij de keukend eur. Op  
d ie  manier h ie ld men  de  vliegen buiten. M et d e  
groene bolsters is het goed wol verven_ Het resu l 
taat is een mooie gele tot geelgroene kleur. Dezelf
de kleur die we na h et noten zoeken niet van onze 
handen af kunnen krijgen. De bladeren hebben 
deze eigenschap ook. De zigeuners gebruikten 
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Tijdens d e  rondwandelingen 

passeerden vele soorten de 
revu. Reuk- en smaakzIn

tuigen moesten er soms aan 

te pas komen om bijzondere 

soorten te herkennen. Deze 
Clerodendron tflchotomum 
valt op door de zeer 
onaangename geur die vrij

komt bij het ' . ."I/ven van de 
bladeren. 

loto· Frank Moens_ 

Juglans nigra (wainool) 

lek. Uit kalalogus 

Boomkwekeflj Udenhout. 
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het blad om hun  hu id mee i n  te wrijve n. Het blad 
bevat iodine. Met een aft re kse l  van note bi ade re n 
kan (donker) haar een die pe re kle u r  krijge n e n  
verme ngd met 'zwijnevet' schijnt het aan haaru i t
val ee n ei nde te maken. Mocht u ooit d oor  ee n dol
le hond of ee n adder worden ge bete n, d an heeft 
CU lpépper nog ee n goed rece pt: 
Ve rme ng walnote nblade re n  me t uien, zout en ho
ning. De historie vermeld echter niet of het in- of 
uitwe nd ig ge bruikt moet worde n .  We houde n het 

Hanneke van Dijk m aar op het laatste. Bij het wal note n  ve rzamele n 

Uittreksel 

Beleidsnota 1986-1990 

Voor de de rde achte ree nvolge nde kee r heeft de 
Bome nstichting haar beleid voor de kome nde 
pe riode van 4 jaar r icht ing gegeve n  i n  ee n be
leidsnota. I n  d i t  u i ttrekse l  worde n de be langrij kste 
punte n  wee rgegeve n .  De doe lste l l ing b l ijft onge
wilzigd: ' He t  bevorde re n van de zorg voor het to
tale bomenbestand (buite n  het bos), opdat Nede r
land bij voortd u ring kan beschi kke n  ove r ee n 
evenwichtig ,  gezond e n  rijk bestand aan bome n i n  
be bouwd e n  landel ijk ge bied ' .  
De wer kwijze van d e  Bomensticht ing val t ruwweg 
te verdele n i n  vie r categorieën, elk met ee n e ige n 
doe l  e n  doe lgroe p: 

• Voor l icht ing e n  publ iciteit; 
• Stim ulere n e n  coö rd i ne re n; 
• Advisere n e n  bemidde len; 
• I nve ntar isatie/ Registratie van waardevolle 
bome n. 

Geschiedenis 
De Bome nsticht ing be stond i n  1 985 vijf tie n jaar, 
ee n pe riode waarin de sticht ing zich ontwikke lde 
tot ee n kund ige organisatie met ee n kle i ne achte r
ban , m aar ee n groot be re ik .  In de jare n  zeve nt ig 

was er  vooral aandacht voor het be houd van 
waardevolle , oude bome n en was ' het grote 
publ iek '  de voornaamste doe lgroe p. Al le ngs we rd 
er  echter steeds meer ke nn is  ve rzameld e n  u i tge
drage n ove r  het totale te rre in  van de boomverzor
ging (van jong tot oud) en we rd ook de 'vakwe

reld' een belangrijke doe lgroe p. 

Voorlichting 
Het tijdschrift ' Bome nnieuws' (oplage 3000 stuks, 
6x per jaar) speelt ee n be langrijke rol in deze ont

wikke l i nge n .  Daarnaast vonde n e n  vinden (st u
die)boe ke n, brochures, posters,  d iase ries, excur
sies ,  exposi ties ,  pe rsber ichte n, lezinge n e n  gast
lesse n  hun  we g naar de 'consume nt'. Vee l pro
d u kte n z ij n  ee n gevolg  van same nwerking met 
ande re ' groe ne' organisaties. Het doe l  is steeds 
me nse n  te overtuige n  van het be lang van bome n 
e n  daarna van goede zorg voor d ie bome n. Ee n 
lande l ij k  netwerk van kontakt pe rsone n bevorde rt 
de communicatie tussen het secre tariaat i n  
U trecht e n  gei ntere sseerde n i n  het land. 

i n  de herfst kome n er hee l wat stokken aan te pas. 
Trad itie getrouw worde n de note n  uit de bome n 
geslage n  of ge bongeld . Volge ns d i t  volksrijm pje 
l ijdt de boom hie r n ie t  van: 
'Oae vrij vrouw, patrijshond of walnoot pijn, 
hoe meer gij ze slaat, hoe beter ZIJ zijn. ' 
De vrouw e n  de hond zul le n  het h ie r  we l niet mee 
eens zij n en wat bet reft de boom is dit ook m aar 
de vraag. Laat al deze ve rhale n u er e chte r niet 
van weerhouden ee ns le kke r  van de nie uwe oogst 
te ge nieten. 

Inventarisatie 
De Bome nstichting is in 1 984 , in same nwe rking 
met het Staatsbosbehee r gestart met ee n lande li j 
ke inve ntarisatie en registratie , van waardevol le , 
monume ntale bome n .  Het doe l  is om tot ee n ove r
zicht te kome n en tot ee n be le id , ge richt op wette 
l ij ke besche rm i ng van deze bome n .  De i nve ntari
satie ze l f  zal worde n afge rond in 1 987, m aar vindt 
daarna ee n ve rvolg in diverse projecte n ,  ge richt 
op publ icite i t ,  besche rm ing en ve rzorging 

Organisatie en Financiën 
De Bomenstichti ng word t gele id door een 
Bestuur, terzijde gestaan door ee n aantal advi
seurs uit ve rwante vak ge biede n .  Het secretariaat , 
waar sinds 1 septe m ber  1986 vij f vaste medewer
kers e n  enke le vr ijwill igers/stagiaires we rken ,  is 
het uitvoe re nd orgaan. De organisatie wordt ge
f i nancierd Uit donaties, strukturele en projectsub
sid ies en de verkoop van voorlichtingsmateriaal. 
I n  de be leidsnota wordt aangegeve n, d at de 
Bome nsticht ing i n  toe nemende m ate projectmatig 
zal gaan wer ke n  e n  aktief sponsors voor deze pro
jecte n zal gaan we rve n .  

Projecten 
Naast het basiswerk ,  vooral bestaande u i t  voor
l icht ing in de breedste zin van het woord (zie voor
l icht ing), wordt ee n groe ie nd aantal projecte n op 
gang gebracht of reeds uitgevoe rd .  De i nve ntari
satie en het ve rvolg d aarvan we rde n  reeds ge
noemd . Daarnaast wordt er onder mee r gewerkt 
aan ed ucatiemate riaal voor de jeugd; het aanzien 
van het be hee r van bome nve rzame l i nge n (arbo
reta & p ine ta) De totstand komi ng van ee n boom
verzorgingsvademecum wordt voorbe re id e n  be
geleid. Het boe k  ' Bome n e n  Wet '  (e ige n  u i tgave) 
word t  herzien en ee n aantal folde rs ove r vee l  voor
kome nde proble me n  is in voorbereid i ng (Bome n 
& Buren, Bomen & Bouwterreine n, Bome n & Be r
me n ,  Bome n & Watergeve n  enz). Voor de nabije 
toe komst is ee n aantal projecte n  in voorbere iding 
op het ge bied van vakonde rwijs, vakvoorlichting 
en de voor l icht ing van het publie k met behulp van 
f i lm , boe ke n ,  kale nde rs en ' bome ndage n' . 
M tC. 



Uitbreiding Secretariaat Bomenstichting 

Binne n  Bestuu r e n  Secretariaat hebben zich enke 

le wijzigi nge n  voorgedaan. 
Marjan ten Cate-van E/s/and, jare nla ng Voorzitte r  
va n het Bestuur ,  is  si nds 1 se pte mbe r j . l .  - als Se
cre taris van het Bestuur  - belast met ee n aantal di
rectietake n ,  waaronder P R-zake n en Exte rne 
Betre kki nge n. 
De ande re medewe rke rs hebbe n nu de volgende 
functies 
Jogchum van den Brink: Coö rd i nator Fi nancië n 
e n  P roJecte n .  
Frank Moens: Coö rdi nator Burea uza ke n  e n  
Bome nnie uws. 
Kees Wagtmans: (tijde li jk medewe rker) Coö rdi na
tor Inve ntarisa tie. 
/ngrid Surstedt: Administratie f medewe rkste r. 

Bestuursleden 
M r.E .w .  de Kruyff, voorzitter, 

Vice-preside nt  Recht-
bank van Amsterdam 

I r. K.E . H ui zi nga, vice-voorzitter, 
Landschapdesk u nd ige 

MW.lr . M .  ten Cate, secretaris, 
Boomve rzorgings-
deskundige 

o r . J .T h .  Adolfse, penningmeester, Dir .  
Rab oba nk Nede rland 

Dr. I r.P.C . de Jong,  bestuurslid, 
Dir. Bota nische Tu ine n, 
R . U .-Utre cht. 

Jhr . M r.T h. Sandbe rg , bestuurslid, 
Advocaat. 

o rAA. de Vee r, bestuurslid, 
O nderzoeker afd. Land-
schap STI BO KA. 

Waardevolle oude bomen (18) 

De Moeierboom van Etten-Leur 
Aan de hand van oude plattegronde n ,  foto's e n  
ee uwe noude pe nte ke ni nge n van ve rschi l le nde 
plaatse n i n  de gemee nte Etten -Le u r  kunne n  we 
vastste l le n, dat ook i n  het ve rleden de b ome n een 
belangrijke plaats innamen i n  het dorpsleven. 
O nde r de b omen werden dorpsve rgade ri nge n 
belegd , sommige d ie nde n als zon of wi ndbe
scherming,  wee r ande re die nde n als de coratie op 
marktplei ne n en kaste le n of stonde n langs za nd 
wegen a ls e ige ndomsmarke ring van de aa nlig
gende pe rce le n. 
Slechts e nkele bomen uit deze ee uwe noude 
planologie van de twee ke rkdorpe n  Ette n e n  Le ur 
(nu de ge mee nte Ette n-Le u r) zil n nog i n  leven .  
H ie ruit b li jkt ,  dat de  Ette n  e n  Le urse i nwoners 
si nds la nge tijd hun  i nvloed -vaak onbewust- heb
be n doe n  ge lde n met betre kking tot de b omen e n  
het groe n  van deze twee kerkdorpe n, 
De meest bekende boom uit de gemee nte Ette n
Leur en ver daar buite n  is ongetwijfe ld de moede r
boom op de ma rkt. De wete nschappe li jke naa m is  
Ti/ia p/atyphyllos ofwe l  grootb ladige li nde. Door 
de naam 'moeie r- of moede rboom ' word t  de li nde 
vaa k ve rwa rd met de moe rbeib oom (Morus). 

Domien Driesse n  heeft -na ande rhalf Jaar als vriJ 
wi l l ige r  aan het proje kt Inve ntarisatie e n  Registra
tie van Waarde vol le Bome n te hebbe n mee
gewe rkt- de Bome nstichti ng  ve rlate n. De heer mr.  
E .w .  de Kruyff ,  die a l  vele jare n  i n  het Bestuur  van 
de Bome nstichti ng zit, heeft het Voorzi tte rscha p 
overgenome n, 
Mevrouw d rs, A,M .  van de n Bri n k-Ne nge rman, 
die gedure nde ruim 10 jaar in ve rschi l le nde func
ties vee l we rk voor de Bome nstichti ng heeft ve r
zet , is  a ls  bestuu rslid a fgetrede n .  De hee r A .  
Coops, die vanaf de opri chti ng de Bome nstichting 
van advies heeft gedie nd , heeft afscheid ge
nome n .  
O p  bijgaande lijst kunt u zie n ,  hoe het Be stuur  i s  
same ngesteld e n  wie onze Advise urs zijn. 

Adviseurs 
I ng.R .  Alberts, Boomve rzorgingsdesk un-

d ige 
I ng .T .H. Bakke r, Boomtechnisch adviseu r  
I r .G . J .P .  Jansen, H fd .a fd .  L .A.T .Z .  

Staatsb osbe hee r .  
I r .  J .  Kopinga, Wet .  Med. Rij ksi nst. v. 

O nde rz. i n  de Bos- e n  
Landschapb ouw 

I ngAJ. Midde ndorp, Medewe rke r 
Rijkswate rstaat 

I ng.G.M. Otte r, Hoofd Pla ntsoe nendienst 
Ijsselstein 

o r. l r. K. Rijniersce, Consulent i n  a lg. d ie nst 
voor het stedel ijk groe n  

Ing.R .V. Smits, Be planti ngsadviseur  
IrP. H. v.d. Velde, Stedebouwkund ige 
Dr. I r .A.G .  Voorhoeve ,  Stafmedewe rke r  P . B. L.C . 

Twee of drie eeuwen oud? 
De me ni nge n  ove r  de leeftijd van de moede r
boom zi jn ve rdee ld . Hoe lang hij deze karakte 
ristie ke vorm a l  heeft is  niet be ke nd. I n  het boe kje 
van d rs. H.G. J .  Buyks 'De Ette nse markt e n  de 
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M arjan len Cale 

De Moeierboom van Ellen, 

Leur anno 1986. 
De ijzeren stellage onder de 
takken maakt de koepelvOf' 
mlge snoeivorm mogelijk, 
foto: Frank Moens. 
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Deze gedenksteen is ge
plaatst onder de boom na 

de restauratie van de bomen 

op de markt. De moeder

boom zou in 1979205 jaar 
oud ziln, maar waarschijnllïk 

kunnen we hier nog 100 jaar 

bij op tellen 

foto' Frank Moens. 

J. Hop. Etten-Leur 

bomen' wordt geschreven dat de moed er boom 
deze naam heeft gekregen als u itzond erings
boom op de l i nd ebeplant ing van de Markt. Over 
de moederboom als aparte of bijzond ere boom is 
maar wein ig geschreven en in het archief is er nog 
m inder over terug te vind en. Wat betreft de leef
t i jd , moeten we slec hts gissen . Uit het verhaal van 
d rs .  H.G .J. Buyks blijkt dat de moed erboom even 
oud is als de overige oude marktbomen. Dit bete
kent dat de boom nu 211 jaar oud moet zijn ( plant
seizoen 1773-74) . T ijdens het speu rwerk i n  de 

bomenhistorie, ben ik toch over de leeftijd van de 
moeder boom gaan twij felen .  U i t  de arch iefstu k· 
ken ' Resolut ie Boeken d er Vrijheijt Etten' bl ij kt dat ,  
alvorens men in  1 773 het  p lan had om op de 
Markt van Etten een n ieuwe du bbele  rij bomen 

bomen verzorgen 

bomen planten 

boomverzorgingsprodukten 

Mariëngaarderweg 39 
9074 TM Hallum 
Tel.: 05183 - 1131 

aan te planten , de bestaand e bomen eerst gekapt 
moesten word en .  Er staat n iet vermeld of alle bo
men werden gekapt, maar het is mogelijk d at de 
l inde van voor 1774 is .  Di t vermoeden wordt voor 
mij mi n of meer bevestigd door het grote verschil 
in stamomvang tussen de moederboom en de 
overige ( knot-) l i ndebomen op de markt. Deze ver
schi l len in stamomvang ku nnen n iet toe te schrij
ven zij n aan andere g roei plaatsomstand igheden, 
want ze staan al le op de markt in ongeveer dez elf
de si tuat ie .  Door berekening van een gemiddelde 
d i ktegroei per jaar van de rij l i nden ten opz ichte 
van de moeder boom, zou de moeder boom onge
veer 100 jaar ouder moeten zijn en komen we ui t  

op een leeftijd van ongeveer 300 jaar ( plant jaar 
1675) . Op een pentekening uit 1780 zijn du idel i jk 
de jonge l ind en (ca. 6 jaar) te z ien. E r  is ook een 
grotere boomkru in  te onderscheiden; d it kan een 
gedeelte van de kru i n  van de moeder boom zij n .  
De naam moeder o f  moeierboom stamt mogel ij k  
nog u i t  de t ijd dat d e  raadsvergader ingen en 
rechtspraak in de openlucht plaatsvonden,  
meestal i n  de ' kui jp' van het  dorp -de markt- onder 
een l i ndeboom. Dit verklaart de naam moeier
boom. De naam klopt ook als men een grote 
boom spaart bij kap, waarbij men nieuwe boomp
jes van dezelfde soort aanplant (moeder met 
k ind eren). 

BANK MEES & HOPE NV 
U lrccht. Janskerkhof 15; (030) 31 iS 2·l 
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Veredeling van bomen 
Zaad als basis voor goede en slechte 
eigenschappen 
Iedereen die naar bomen kijkt kent het beeld van 
de pas geplante popu l ieren of andere laan bomen 
met g rauwe papierstrookjes om de stam : de waar
merkstrookjes van de NAKB (Nederlandse Alge
mene Keu ri ngsdienst voor Boomkwekerijgewas
sen). Ze geven de naam van de 'soort' en even
tueel van de onderstam Als de boom op zijn defini
tieve plaats staat heeft het strookje feitelij k zijn 
d ienst al gedaan het was er in de kwekerij aange

hecht  en gaf degene die het plantsoen kocht  een 
zekere garantie dat het materiaal soortec h t  was en 
aan bepaalde kwaliteitseisen voldeed . 
Die merkstrookjes zijn het t i pje van een g rote ijs
berg : ze zijn het enige d i rec t  zic htbare blijk van 
een brede activiteit die erop gericht  is te zorgen 
dat alle bomen die aangeplant worden,  en n iet al
leen de laanbomen, van een goede genetische  
kwaliteit zij n .  De  bosbou wer merkt e r  meer van: 
als hi j een part i j dou glas of groveden bij de kweker 
koopt, heeft weliswaar niet elk boompje een waar
merkstrookje, maar de partij gaat vergezeld van 
een document van de NAKB, dat vermeldt van 
welke ( goedgekeu rde) herkomst het zaad is waar
u i t  deze planten zijn opgekweekt. En een goede 
bosbouwer wac ht n iet af wat hi j kr ijgt ,  maar stelt 
zelf zijn eisen ten aanzien van de herkomst die hij 
wi l  hebben. Die genetische kwal iteit is een zaak 
van voortdu rende zorg van de reeds genoemde 
NAKB en va n het Ri jksinstituut voor Onderzoek in 
de Bos- en Landschapsbouw "De Dorsc h kamp". 
Maar eerst komt de vraag: waarom is deze zorg 
nod ig? Waarom zouden onze bomen genetisch  
slecht zijn? Fu ndamenteel voor de beantwoording 
van deze vraag is de ontdekking dat de meeste 
boomsoorten genetisch erg heterogeen zijn en 
naast goede, ook (voor ons) heel slec hte verte
genwoordigers hebben. Vroeger wist men dit niet, 
men dacht 'een den is een den, een dou glas is 
een dou glas' en dat leidde ertoe dat ons land 
overspoeld is  met herkomsten d ie ongesch ikt zi jn 
voor onze omstandigheden, zoals bijV. dennen uit 
Zweden ,  Zu id F rankrijk of de Boven-Rijnvlakte en 
douglas uit de Rocky Mou ntains. Veel van die uit
heemse bomen staan er nog, de werkelijk goede 
typen zijn schaars. Bij i nheems materiaal is boven
dien onbedoeld vaak negatieve selectie bedre
ven :  we moeten aannemen dat de ei ken en beu
ken in de Veluwse malebossen ook daarom zo 
krom zijn ,  omdat over de eeuwen en vele boom
generaties heen uit deze gemeenschappelijke 
bossen de meest rec hte bomen het eerst gekapt 
zijn en de kromme voor de volgende generatie  
moesten zorgen. (omgekeerd is i n  de laaneiken 
door de eeuwen heen een positieve selectie u i tge
voerd , doordat de boomkwekers slechts de beste 
ind ividuen uit hu n ei kenzaaisels a�s laanbomen 
verkochten,  en doordat zaaiei kels vrijwel steeds 
onder laanbomen verzameld werden). Naast het 
repareren van deze genetische sc hade, die in het 
verleden in onwetendheid is aangebracht, ku n
nen we nu de genetische  constitut ie van d iverse 
boomsoorten ook du idel i jk verbeteren, dankz ij de 
hu idige techni eken en inzic hten . 

Drie technieken 
In g rote l i jnen heeft de boomveredelaar dr ie tech
n ieken tot zijn besch ikking .  
• Het  vinden van de goede herkomst 
• Het aanleggen van zaadgaarden 

• Het selekteren van klonen 
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NAKB-waarmerkstrookje 
geeft een zekere garantie 
dat het boompje soortecht is 
en aan bepaalde kwaliteits

eisen voldoet. 
foto: Frank Moens 

Geselecteerde opstand van 
douglas op Het Loo. Van 

deze opstand mag zaad 

worden geoogst en 
verhandeld. 
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Zaadgaard van grove den. 
Om zoveel mogelijk zaad te 
produceren moeten de bo· 

men vrij op kunnen groeien, 

vandaar de grote 
plantalstanden. 

Om het plukken makkelijker 
te maken z/ïn de bomen 

gesnoeid en getopt; de ge
netische kwaliteit lijdt daar 

niet onder/ 

Techniek 1. het vinden van de goede herkomsten. 
(De ' herkomst'van een partij zaad of planten is ge
woon de naam of geografische  aandu id ing van 

het bos waari n het zaad verzameld is.) In eigen 
land betekent d it in eerste i nstantie het aanwijzen 
van (genetisch) zeer goede opstanden ,  waar in 
zaad verzameld mag worden.  Daar staat voor de 
belangrijkste boomsoorten de Zaaizaad en Plant
goedwet achter: van mindere opstanden mag 
geen zaad of p lantgoed in de handel gebrac ht 
worden. Gezien het vele slec hte materiaal dat in 
het verleden i n  onze bossen is  gekomen, is met 
deze eenvoud ige maatregel al een grote verbete
r ing berei kt . De toegelaten opstanden staan ver
meid i n  de 'Rassenlijst van naald- en l oofbomen 
voor bos- en landschapbouw in  Nederland' . D i t  
geldt voor grove den ,  zwarte den ,  douglas, ei k, 
beuk, berk en els .  Voor douglas is  ec hter meer no

dig. We hebben heel goede opstanden in Neder
land maar d ie leveren veel te weinig zaad . Impor
ten �an zaad u i t  het natuu rl i jk areaal (het westen 
van Noord Ameri ka) bl ijven nod ig .  In i nternatio
nale samenwerking is daarom in  274 representa
tieve afstanden in het hele areaal zaad verzameld . 
Vele Eu ropese landen hebben nu vergelijkende 
proeven aangelegd met voor hun gebied relevant 
geachte herkomsten; Nederland heeft er 161 i n  
toets ing .  Op basis daarvan weten we nu wel ke 
herkomsten we voortaan moeten importeren. 

Techniek 2: het aanleggen van zaadgaarden. 

In techniek 1 vergeleken we hele populaties van 
planten en selecteerden de besten. Ec hter ook 
bi nnen eé n populatie komen veelal grote geneti
sche verschi l len voor. Door nu (genetisch) su pe
rieure i nd ividuen uit te zoeken, h iervan een aantal 
enten te maken en die door el kaar heen uit te plan
ten ,  maken we een zaadgaard , een soort boom
gaard met als enig doel zaad product ie. H iermee 
is een aanzien l i jke ' genetische winst' te behalen. 
Zaadgaarden zijn al aangelegd van grove den ,  
koekelare den ( een vorm van de Corsicaanse 
den), esdoorn ,  douglas, berk,  esp en kers. De Ne
derlandse behoefte aan zaad van groveden kan al 
uit de zaadgaarden vervuld worden. 

Heel spec iaal is de larix-hybride zaadgaard: hierin 
is éé n kloon van Europese larix doorplant met ver
sc heidene klonen J apanse larix, die als bestuivers 

d ienst doen . Van de E uropese larix wordt dan 
zaad geoogst dat vrijwel geheel u i t  hybriden tus
sen de twee soorten bestaat en planten levert met 
su perieu re groei . Van hu n vader hebben zij 
bovendien voldoende resistentie meegekregen 
tegen de larix kanker, een ziekte waarvoor de Eu
ropese larix gevoel ig  is. 

Techniek 3: het selecteren van klonen. 
Sommige loofhoutsoorten als wi lg ,  popu lier ,  iep ,  
es, esdoorn, plataan etc . worden van oudsher a ls 
kloon ,  di t wi l  zeggen vegetatief vermeerderd: 
door stekken, enten , oc uleren of afleggen. Voor 
de veredelaar opent d it grote mogel ij kheden: een 
enkele su perieure zaai l i ng die hi j door kru isen en 
selecteren gewonnen heef t  kan zo duizenden of 
honderddu izenden planten opleveren van dezelf
de hoge en constante kwal i tei t. I n  deze categorie 

heeft de Dorsc h kamp grote veredel ingsprogram
ma's lopen voor alle bovengenoemde boomsoor
ten alsook voor diverse exc lusieve soorten voor 
het

' 
stedel i jk groen zoals Ca/a/pa, Davidia, 

Sophora, Prunus, Malus e.a. 

Een vierde techniek het vegetatief vermeerderen 
van popu lat ies, bijv. door het in-vitro vermeerd e

ren van weefsel uit d e  embryo's uit zaden ( bijv. eik 
of douglas) moet in het voorbijgaan even ge
noemd worden, maar is in Nederland nog n iet in 
gebruik. 
Elk van deze technieken heeft zi jn eigen mogelijk
heden en beperkingen, maar ze slu iten e l kaar niet 
u i t: zo streven we voor es en esdoorn zowel naar 

de product ie van genetisch  goed zaad ( techniek 
2) als naar het u i tgeven van goede klonen (tech
niek 3). 

Drie doelstellingen 
De doelste l l i ngen van het veredel i ngswerk ver
sc h i l len van soort tot soort .  Globaal ku nnen ze 
ec hter in d rie categorieë n  samengevat worden: 
gezond heid , goede groei en d iversiteit. 
• Gezond heid , aangepastheid aan klimaat en 

g roei plaats. Dit betekent resistentie tegen belang
njke Ziekten, voldoende vorsthardheid , tijd ige af
sl uiting van groei in de herfst, l aat ui tlopen van de 
knoppen van bijvoorbeeld douglas en f i jnspar om 
d e  nachtvorsten i n  het voorjaar te ontlopen, w ind
resistentie b i j  bomen voor het  open landschap,  
etc. 

• Goede groei , goede produ ktie. I n  veel geval len 
betekent goede groei n iet al l een een hogere op
brengst, of een snellere vervu l l i ng van de functies 
waarvoor de bomen geplant zijn ( laan bomen,  
n ieuwe rec reat iebossen) . Soms is een nog 
belangrijker effect van snelle groei dat de hoge 
kosten van bosverjonging en van verzorging van 
de jonge bomen of bossen gedru kt wo rden 

• Variatie, genetische d iversiteit. Om voor een 
groot aantal doeleinden en groeiplaatsen over het 
juiste materiaal te ku nnen beschikken is het ont
wikkelen van een breed sortiment nodig .  Genelt 
sc he d iversiteit geeft populaties een goed aanpas
singsvermogen en is de beste garantie d ie we 
hebben tegen onverwac hte veranderingen in het 
biotisch en abiotisch  mi l ieu .  Het houdt genen
materiaal besch ikbaar dat we later missch ien nog 
eens nod ig zu llen hebben. 
Ook bij het gebruik van klonen kan heel goed vol-



daan worden aan de wens om met veredelaar die 
een brede diversiteit in het veld te 
brengen. Daartoe is allereerst dal er een 
voldoende aantal klonen met liefst sterk uiteenlo

van die soort in de 
handel wordt gebracht Tezamen vertegenwoor

die veelal zelfs een bredere diversiteit dan 
een grote groep van spontane po
pulatie van een soort. Dat is zeker het geval als er 
bij klonen ook of andere, in de na
tuur zeldzame genotypen, voorkomen. 
De veredelaar voelt trouwens de eerst-

voor het bewaren en actief be
schermen van de diversiteit van zIJn 

soorten, Dat doet hij onder andere door het verza
melen, vermeerderen een van be
dreigd materiaal. 
De hele activiteit van het verbeteren van 

een 
in de ' (In de vaktaal van de 

Doornkweker wordt term 'verede-
len' gebruikt voor enten en oculeren; het opslag 
van de onderstam heet dan Dne onderde-
len komen bij het veredelen geregeld krui-
sen, selecteren en toetsen, In veel rnaar 
vooral bij techniek 3, is het kruisen middel. Soms 
moet dat in de kou van het vroege voorjaar en 
Dovenin de er wel 
truCJes om 

takken van 
in de kas uit te kunnen voeren, In 

selectie in de een of 
het van ve

Ie bomen of groepen van Domen, veelal speciaal 
in proeven met en 

en het trachten 'de beste' daarUit Uit 
Wordt er op resistentie tegen een ziekte 

dan komen er vaak massale kunst-

inoculaties of infecties bij te 

pas, om verschillen in resistentie op te sporen. De 
selectie iS zowel kunde als kunst en de 

pen van 
men, variabiliteit, 
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Populieren kloon 

kwekenï 

tolo' Frank Moens 

Tegenwoorclig we 
methoden om jonge planlen 

op grole schaal 

Ie Daarmee kunnen 

goede groepen zaailingen, 
bijvoorbeeld uil k ru,i<in,.,,,n 

worden 

vermeerderd 
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Een slanke vorm van d e  es-
doorn (Acer pseudoplata

nus), die goed brUikbaar /ilkt 
voor het stedelijke groen en 

voor sommige laanbeplantin-
gen. Oe boom is vegetallef 

vermeerderd; de kloon is 
onder de naam 'Constant P' 

in de handel gebracht. 

Hans M Heijbroek 
Rijksinstituut voor onderzoek 

in de 80s- en 

Landschapsbouw 

'De Dorschkamp', 
Wageningen 

foto's: De Dorschkamp 

verbreid ing ,  eisen aan bodem en kl imaat, sterke 
en zwakke punten, ziekten en plagen,  teelt, ge
brui kswijze, wensen van de afnemers ,  dan is de 
kans klei n dat hi j een goede of succes rij ke verede
laar zal z ij n ,  of dat h ij in staat zal z ij n  de beste typen 
u i t  z ij n  materiaal te selecteren .  

Toetsing duurt een bomenleven lang 
Toch is veredelen veel meer dan 'de gouden 
greep' :  een vaak veronachtzaamd s lu i tstu k  is het 
toetsen van geselecteerd m ateri aal, om te z ien of 
het werkel i jk aan de verwacht ingen voldoet en in 
hoeverre het werkeli jk beter is dat het voorheen in 
de praktijk gebru i kte materiaal . 
Vol ledige toets ing  zal z ich over een vol ledige 
boomleeftijd moeten u itstrekken en is dus zelden 
mogelij k .  M aar z odra er voldoende aanwijz i ngen 
z ij n  dat het n ieuwe materiaal beter is dan het ge
bru i kel i jke, kan er tot u i tg i fte aan de praktijk en tot 
opname in de Rassenl ijst bes loten worden. E n  

dan komt als een onmis bare schakel d e  i n  het be
gin genoemde NAKB in actie :  door administratie
ve controles ,  veldkeuring en waarmerking z iet d ie 
er o p  toe dat de laanbomen of zaai li ngen die de 
afnemer koopt ook werkel i jk soortecht zijn en wer
kel i jk van de herkomst die op het eti ket of op het 
begeleid ings formul ier staat. 
De boomveredelaar wordt door de bu itenwacht 
nogal eens beklaagd d at zijn werk zo lang duu rt. 
Zelf voelt h i j  dat n iet z o. E l ke veredel ing duurt 
lang : ook met het produceren van een nieuw 
tarweras gaat gauw een 1 0  à 15 j aar heen. In dat 
l icht is het niet gek dat de iepen Commelin, 
G roeneveld, Dod oens, Lobel en P lantij n u i tgege
ven werden tussen de 1 4  en 20 j aar  nad at ze ge
kru ist  en gezaaid waren. K ranten, polit ici en 
economen mogen moeite hebben om meer dan 
een paar jaar vooru i t  te z ien ,  maar bomenmensen 
weten dat je met langere perioden moeten 
plannen . 



Bosbouwkundige opleidingen in Nederland (2) 
De landbouwhogeschool te Wageningen 
De Landbouw Hogeschool le idt op tot landbouw
ku ndig ingenieu r .  De opleid ing bestaat u i t  twee 
delen: een eenjarige propaedeuse en een drie
jarige opleidi ng voor het doktoraal . Het geheel 
duurt dus min imaal vier jaar. De propaedeuse 
geeft een voorbereiding op de doktoraalstud ie, 
waarbij zowel het landgebru i k  als de bosbouw 
aan de orde komen. In deze periode is  er gelegen
heid voor de student , het met zichzelf eens te wor
den over de te kiezen stud ier icht ing. 
De doktoraalstu die kent een aantal verpl ichte vak
ken,  waarb innen nog enige beperkte keu ze mo
geliJ k IS .  Verder een aantal vak ken naar eigen keu 
ze e n  praktisch werk. Op deze wijze is  het moge
lij k ,  dat e lke student een eigen stud ieprogramma 
samenstelt. Om hem hierbij wat te hel pen heeft 
men een aantal z.g. stu dieprofielen opgesteld. E lk 
van deze tot du sver achtt ien studieprofielen is ge

richt op bepaalde beroepscategorieë n .  Het is de 
bedoel ing ,  dat de stu dent t ijdens het eerste jaar 
van zij n doktoraal stud ie beslist over de te kiezen 
richti ng. 
Aanvankelij k lag het in de bedoel i ng, dat bepaal
de stu denten na het behalen van de l r-t itel nog 
verder zouden worden opgeleid. Deze vervolg
opleid ing gaat echter niet door. Wel komt er i n  
1 987 een mogel ijk heid ,  een stud ie te  volgen voor 
ontwikkel ingsdesku ndige in de derde wereld. 
Deze opleid ing heeft bosbouwku ndige, sociale, 

Vermeer TS84T 

VOORKOM ROOIEN, VERPLANTI 

Ook grole bomen kunnen nu worden verplant 
met VERMEER TS84T. 

111 Hoge overlevingskans 

111 Slechts één operator nodig 

111 Kuil graven en verplanten met één 
machine 

111 Snel, economisch 

111 Robuuste konstruktie, hoogwaardige 
materialen 

111 9 Typen leverbaar 

111 Ontwerp gebaseerd op meer dan 25 
laar ervaring in boomverplantmachines 
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ekonomische en ju r id ische kanten. Bi nnen de stu· 
dlerichti ng  bosbouw zij n verschi l lende variaties 
mogelij k .  Zo kan het accent worden gelegd op 
bosbeleid ,  bosgebru i k, bosaanleg , bosI nstand
houding en bosprodu kten .  Iedere richt ing kent 
verplichte en keuzevakken.  De bosbouwstudie 
kent geen speciale tropische orië ntat ie .  Wel IS het 

in al le r icht ingen mogel ij k, zich speciaal op de 
(su b) tropen te orië nteren. 
H ier volgen nog enk ele  nadere gegevens over de 
zoju ist genoemde stu diericht i ngen: 
• bosbeleid - wi l len wij ook i n  de toekomst nog 
over bos ku nnen besch ikken ter wi l le van hout pro
du ktie, natuu rbehou d  en rekreatie, dan zal een 
du idel ij k en goed doordacht beleid moeten wor
den gevoerd. Hier in zu l len planning en voorl ich
t ing een rol spelen. 
• bosgebruik - deze orië ntatie is du idel ij k  op het 
bedrijfseconomische en technisch-organisa
torische beheer gericht .  Het betreft de bedrijfs
voer ing van houtproduktiebossen en bossen be
doeld voor rekreatie. Er wordt o .a .  gedoceerd 
over houtoogst en de w ijze waarop die kan plaats
vinden en over de ontslu i t ing van bosgebieden . 
• bosaanleg - hoe ku n je zorgen dat daar, waar 

Ie  wein ig bos is, er meer bos bij komt? dat is  h ier 
de centrale vraag. Ook het herstel van bossen 
komt aan de orde. 
• bos-instandhouding - de mens is de grootste 
vijand van het bos. 
Denk aan het overmatige kappen en aan de aan
tasting door zu re regen.  Per j aar verdwij nen twaalf 
m i ljoen hectare bos van de aardbodem (de op
pervlakte van Engelandi) .  Hoe kan men het bos 
beschermen tegen kwalij ke natuu rl ij ke of menselij
ke invloeden? I nzicht in de bos- leefgemeenschap 
is  hierbij van groot belang. 
• bosprodukten - het bos is als grondstof fen
leverancier ( hout ,  harsen, vruchten) niet onuitput
tel ij k .  Er moet dus voorzichtig mee worden om
gesprongen.  Hoe maakt men een efficië nt ge
brui k van de aanwezige houtsoorten? 
• Er IS nog een zesde richt ing mogelijk onder de 
naam: vrije orië ntatie. H ierbij kan men het  studie
pakket voor een zeer g root gedeelte zelf samen
stel len. Deze orië ntat ie is speciaal bedoeld voor 
diegenen die k iezen voor agroforestry (een land
bouwsysteem, waari n zowel bomen als land
bouwgewassen worden geteeld), boomverede
lli l g  en de urbane bosbouw. Deze urbane bos
bouw i s  de richti ng ,  d i e  voor de Bomensticht ing 
het meest i nteressant is ,  omdat het accent l igt op 
bomen en bossen rond en in de steden. Al le spe
ci f ieke problemen die h ier  beslaan in verband meI 
het i n  wezen boom-onvriendelij ke mi l ieu van de 
stad komen aan de orde. Slechts een klein per· 
centage van de studenten k iest deze r icht ing 
Aan het studieprog ramma ervan wordt nog 
gesleuteld .  
Tot slot vermeld i k  nog ,  dat b i nnen de stud ie bos
bouw een praktij ktijd van d rie tot zes maanden 
verpl icht is .  Dit geldt echter niet voor de vrije orië n
tatie, die kan naar keuze  plaatsvinden in b i nnen

of buitenland (eventueel in de tropen). 

JJC 
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Overgebleven 200·jarige 

Taxus aan de rand van het 

bouwterrein in Strijen 

Iepen in Amersfoort aan de 
iepeziekte ten prooi gevallen 
Ruim 60 jaar nadat ze van een vroegtiJdige kap 
waren gered, zijn de resterende twee iepen 
van de rij, die vroeger langs de StadsringlKlei
ne Haag in Amersfoort stond, geveld. De ie

pen waren aangetast door de iepeziekte. Het 
bestrijdingsmiddel, waarmee ze enkele jaren 
geleden waren ingeënt, mocht niet baten. In 
Bomennieuws nummer 4 van dit jaar kon u in 
een uitvoering artikel lezen hoe in 1924 na een 
aktie van enkele bewoners van Amersfoort op 
het nippertje enkele iepen werden gered. 
Daarmee was toen Amersfoorts eerste natuur
beschermingsaktie een feil. Nu zijn de bomen 
het slachtoffer geworden van de iepeziekte die 
ook dit jaar weer flink heef1 huisgehouden in 
grote delen van het land. 
FRM 

Supermarkt slokt Taxus op 
Het bericht over het vellen van de monumentale 
beuk in Geldrop (Bomen nieuws 5) was amper uit, 

toen de mededeling binnen kwam dat er weer een 
geregistreerde boom het loodJe had moeten leg
gen Ook hier betrof het de uitbreiding van een 

pand, die 'onmogeliJk' werd gemaakt door de 
aanwezigheid van, in dit geval, een aantal bomen. 
De enige oplossing was de bomen te kappen, in 
ieder geval één van twee 200-jaar oude venijnbo
men (Taxus). Inspanningen van van onze kontakt
persoon, de heer Sneep en een mevrouw die het 
lot van de bomen aan hart ging, hebben het om· 
hakken niet kunnen voorkomen. Eén boom is 
reeds geveld, de andere twee blijven staan, maar 
doordat er tot vlakbij de stam bouwaktiviteiten zui
len plaatsvinden, wordt voor hun leven gevreesd. 
Redaktrice MarJa Visscher van de 'Hoeksche 
Waard Koerier' vatte deze affaire in onderstaand 
artikel samen. Plaats van handeling is het dorpje 
StriJen in de Hoeksche Waard (ZH). 

Gruttersdorp 

Er waren eens drie stokoude bomen In de tuin van 
een oude notariswoning, gelegen In het centrum 
van Gruttersdorp. Een dorp dat bestuurd werd 
door een raad die op de pul van het gemeentehuis 
de volgende tekst had staan. "Kies het kleinste 
van twee kwaden, het grootste komt vanzelf" 
Degene die de tekst verzonnen had, was in hun 
ogen een groot man en daarom leefde men, een 
enkele daargelaten, ook volgens die regels. Toen 
de notaris op een dag besloot, zijn praktijk neer te 
leggen en een eenvoudige woning in het dorp be
trok, liep de zoon van een oude grutter door de 
straten en keek met interesse naar het notarishuis. 
Hij liep dromerig door de grote tuin en zette zich 
tegen de stammen van de oude taxus. Oe grutter 
droomde immers van een groot pand en een 
groot erf erachter, waar hij gemakkelijk zijn grut
terskar kon keren en royaal het meel, de bonen en 
de erwten kon lossen. Hij keek omhoog naar de 
schitterende Taxus en zei hardop. "Alleen jlI jij zal 
gekapt moeten worden ". In goede stemming liep 
de energieke grutter naar het gemeentehuis, nam 
beleefd de hoed in de hand en zei dat hij het nota
fIshuis wel wilde kopen om er een grote grutterij in 
te vestigen, of hij een bouwvergunning kreeg? Oe 
raad die net via de dorpsomroeper had vernomen 
dat er een dorp verder een grutter met de Initialen 
A H. zich wilde gaan vestigen, zag wel wat in de 
ondernemingsgeest van deze jonge man en be
loofde alle medewerking. Haast, door de mogelil
ke komst van AH., leek geboden. Daarom stuur
de B&W van Gruttersdorp een brief aan de provin
cie waarin zij 'met klem vroegen deze bouwaan
vraag zo spoedig mogelijk af te werken'. In het 
dorp leefde echter een jonge vrouw, die niet vol
gens de regels op de pui van het gemeentehuis 
wenste te leven. Zij had gehoord dat de mooie 
stokoude bomen moesten verdwijnen, en begon 
actie om het behoud van deze bomen. Maar in die 
tijd betekende actie, een reactie. In het anders zo 
rustige Gruttersdorp ontstond grote beroering. 
voor en tegen werden volgens de oeroude grut
ters mentaliteit van de raad afgewerkt en zo kozen 
zij als vanouds voor 'het kleinste van twee kwa
den' Oe grootste, de kapvergunning kwam dan 
vanzelf wel. Waren het niet juist de blinden die hun 
kop In het zand staken? Op een kwade ochtend 
kapte de dorpshouthakker, in het bijzijn van een 
nieuwsgierige reporter van een regionale krant, 
de oude boom met een klap om. Oe grutter wreef 
vergenoegd in zij'n handen: hU kon gaan bouwen. 
Oe jonge vrouw, wier gevecht tevergeefs was ge
weest, boog verdrietig over zoveel onbegrip het 



hoofd. Voor haar eindigde dit verhaal als de 
sprookjes van Grimm: 'Wreed ' 
Nu anno 1 986 liggen er in de vitrine van het ge
meentehuis met opgravingen uit die tijd, twee 
Taxus-takjes tentoongesteld. Vlak erbij ligt een 
kaartje waarop staat 'Zeg mij wie je politieke 
vrienden zijn en ik zal zeggen wie je was 

' 

Bijzondere bomen 
De twee pracht ig volgroeide venijn bomen waren 
met hu n 200-jaar uniek voor de streek. Meestal 
wordt deze leeftijd niet bereikt door allerlei on
gunstige faktoren zoals (zoute) wind en hoge 
grondwaterstand. Nu er één gekapt is ,  wordt de 
andere bedreigd door veranderde omstandig

heden. De wortels van de gekapte boom rotten 
weg en dit proces is ook nadel ig  voor de wortels 

van de nog levende boom. Dit i s  herhaaldelij k 
door verschi l lende deskundigen naar voren ge
brac ht ,  echter zonder dat er naar werd gelu isterd. 
Wij hopen maar dat de desku n digen ongel i jk kr ij 
gen, de tij d  zal het l eren . 

In Strijen is men voorbijgegaan aan een stuk
je historie_ Tegen alle protesten in zijn de 
bouwplannen goedgekeurd. De Bomenstich
ting hoopt, dat het gemeentebestuur zal in
zien dat er een onvervangbare boom is ver
dwenen en dat in de toekomst bij vergelijkba
re situaties eerst een gedegen onderzoek 
naar alternatieven zal plaatsvinden, 

FRM 

Drachtplanten Arboretum gerenoveerd 
Op zaterdag 1 3  septem ber j . 1  is op het l andel ij k  
proefbedrijf Insektenbestuivi ng e n  Bijenhouderij 
'Ambrosiushoeve' te H i lvarenbeek het gereno
veerde drachtplanten arboretum offic ieel her
opend. 
Ter ere hiervan onthu lde de heer J. Speelziek, 
voorzitter van de Stic ht ing Landel ij k  P roefbedrijf 
Am broslushoeve een vitrine m et een plattegrond 
van het arboretum . 
Het drachtplanten arboretum is u niek in Neder
land en bestaat uit een selectie van bomen en 
stru i ken die nectar enlof stu i fmeel leveren voor de 
bijen. De renovatie bestond u i t  het wegwerken 
van ac hterstall ig onderhoud en het voorzien van 
duideli jke naam bordjes bi l elke boom . 

J . v .B  

Lindebladwesp 
I n  het groeiseizoen van 1 986 kon men op sommi
ge plaatsen nogal eens l i nden waarnemen waarbij 
grote gedeelten van de kroon er  tamelijk verdord 
u i tzagen. D i t kwam voor bij o .a. Hollandse l inde, 
Krimi inde en soms kleinbladige l inde; van zowel 
grote maar ook kleine en halfvolwassen exem
plaren. Bij nadere besc houwing bleek ec hter dat 
er sprake was van vraatschade. Het bladmoes 
was aan de onderzijde van de bladeren, tu ssen de 
nerven, weggevreten waardoor ze waren ' geske
letteerd'. Dit schadebeeld wordt veroorzaakt door 
de larven van de l indebladwesp (Cariloa annu
lipes). 
Deze zij n ca.  1 cm lang, zwart van kleu r  en zien er 
slijmac htig uit , waardoor ze op kleine naaktslakjes 
lij ken. 
Vanwege het u iterl ij k en omdat het geen ec hte 
rupsen zijn ( het gaat om een wesp en geen v l in 
der) ,  worden ze aangeduid als 's lakvorm ige 
bastaardru psjes' . 

9 1  

Rechts d e  heer J Spe'elziek 
tlidens de toespraak voor de 
onthulling. 

in een deel van het blad IS 
het bladmoes al 
weggegeten. 

Geskeletteerde bladeren van 

de linde veroorzaakt door de 
larven van de lindebladwesp 
(Caliroa annulipes) 
loto's. De Dorschkamp 
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Soms drie generaties per jaar 
De larve overwintert i n  de grond, in een bruine 
cocon ( = popomhulsel) .  Omstreeks apr i l  v indt ver
popping p laats en in de loop van mei verschijnen 
de zwarte, 7-8 mm lange, wespen. De vrouwtjes 
leggen 6 tot 1 0  eitjes per blad, die afzonder l i jk i n  
de  epidermis (bu itenste cel laag) aan de  onderzij 
de van het blad , worden afgezet. H ieruit komen 
na ongeveer twee weken de larven die de eerste 
vraatschade veroorzaken. In jun i  verlaten ze de 
boom, om wederom in de grond te verpoppen . 
Omstreeks ju l i  verschijnt de tweede generatie die 
ook weer eieren afzet, waaruit dan de tweede 
generatie larven komen .  Deze kunnen tot begin  
oktober nog vraatschade geven ,  waarna ze  de  
boom verlaten om te  overwi nteren. Onder gunsti
ge omstandigheden kunnen er soms drie genera-

Jllze Kopinga ties per jaar voorkomen.  

Behalve op l inde komt de larve ook voor op berk, 
e ik en wilg . Hetzelfde type bastaardrupsjeS, maar 
dan van een sterk verwante soort , de vruchtboom
bladwesp (Caliroa ceras/), kan men aantreffen op 
o.a .  meidoorn ,  appel , kers en peer .  
De aantasti ng kan chemisch worden bestreden, 
maar omdat de boom er, normaliter , n iet aan te 
gronde gaat en de plaag zich meestal beperkt tot 
een ger ing aantal bomen , laat men bestrijd ing i n  
het openbaar groen i n  de  regel achterwege. 
Bovendien treedt de aantasti ng n iet ieder jaar 
even sterk op. Omdat vooral jonge bomen door 
een aantast ing sterk in hun  groei worden geremd ,  
IS bestrijd ing i n  d e  kwekerij vaak wel noodzakel i jk . 

Roermondse zilverlinde geadopteerd 

N A M .  Sengers, 

Staatsbosbeheer. 

Zeeland 

De heer Barten, eigenaar van de linde, onderte
kent de adoptie-overeenkomst van de Bo
menstichting, gadegeslagen door Marjan ten Ca
te en de heren Stijnen, wethouder van openbare 
werken en Sport van de gemeente Roermond 
(links) en Lodewijks, gedeputeerde voor Milieu en 
Volksgezondheid in L imburg en J v. d. Brink. 
De heer Lodewijks verrichtte later op de dag de 
onthulling van het adoptie bord bij de boom. De 
adoptie vond plaats op zaterdag 27 september 

foto Frank Moens 

Bomen met bijzondere funktie (1) 

Bomen op Vliedbergen 
Wie door het Zeeuwse land rijdt en dan met name 
door Walcheren of Zuid-Beveland ,  heeft vast wel 
eens een vl iedberg waargenomen. H et is eigenl i jk 
een reusachtige molshoop,  meestal met gras be
groei t ,  maar soms ook met struikgewas. Op ver
scheidene vl iedbergen staat een monumentale 
boom, die vroeger ev1. als markeri ng heeft 
gediend. 
De vl iedbergen komen niet al leen i n  het agrari
sche gebied voor .  Sommige l iggen in een dorps
kern wat verstopt tem idden van de omri ngende 
bebouwing;  andere zijn vol ledig begroeide ele
menten i n  een tuin of park. 
Als gevolg van vergravi ng ,  afspoel ing ,  beplanting 
en betreding door vee is het bovenvlak van de 
bergjes veelal afgeplat .  De hoogte van de vlied
bergen is daardoor nogal versch i l lend;  deze 
varieert van 5 tot 1 2  m. M aar er zijn ook nog 
restanten van deze bergjes, die niet hoger zijn dan 

zo ' n  3 meter. Ze zijn als een opbol l ing in een akker 
zichtbaar. 

Vluchtheuvel bij vloed 
Er is in de laatste twee eeuwen veel onderzoek ge
daan naar de oorsprong van de vl iedbergen .  Met 
name uit het archeologisch onderzoek in 1 955 
waar bij een vl iedberg werd afgegraven ,  is men 
veel te weten gekomen.  Zo heeft men ontdekt dat 
de vl iedbergen, ook wel werven genoemd, stam
men uit de 1 Oe tot 1 2e eeuw van onze jaartel l ing .  
Bovendien heeft men kunnen nagaan dat de 
bergjes vaak na twee perioden tot hun u i teindel i jk 
hoogte bereikten. Men heeft voor de opbouw 
vooral de klei gebruikt die i n  de di recte omgeving 
voorhanden was . 
Over de functie van weleer zijn de meningen nog
al verdeeld. H oogst waarschi jn l ijk heeft de vl ied
berg in de eerste periode vooral gediend als 
vluchtheuvel voor de eenvoudige landbouwer 
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(herder) en zijn schapen bij optredende hoge 
vloeden. Al lengs wordt de heuvel verder opge
hoogd en doet dan d ienst als woonplaats. De 
woonhoogte krijgt daarna een krijgskundige bete
kenis; ter verdediging van de sleutelposit ie van de 
handel wordt er een houten toren opgebouwd, 
waarbij rondom het stei le talud van het bergje een 
gracht wordt gegraven.  Door wijziging van de 
krijgstechnieken zu l len de bergjes hun  krijgskun
d ige betekenis later weer verl iezen .  

Berg als monument 
Veel van de vl ied bergen zijn i n  de loop van de 
eeuwen afgegraven. Van de naar schatt ing 1 50 in 
het verleden i n  Zeeland opgeworpen bergjes zi jn 
er nog ca. 40 over. De vl iedbergen vormen het 
tastbaar bewijs van de noeste arbeid van onze 
voorouders; ze hebben als archeologische vind

plaats een grote cultuurhistorische betekenis en 
zijn dan ook met recht wettelijk beschermde 
monumenten. 
Op bijgaande foto staat de vliedberg van Sint 
M aarten i n  'de G roe' 
Dit  bergje l igt tussen Goes en 's  Gravenpolder en 
is vanaf de weg goed zichtbaar. Uit l i teratuuron
derzoek is  gebleken dat de fraaie l inde bovenop 
de vl iedberg van voor 1 89 1  dateert. De boom ver
keert in goede gezondheid en dat met zijn groei
plaats op ruim 7 meter boven het omringende 
maaiveld l  
Voor wie zich wat meer wi l  verdiepen in  de ont
staansgeschiedenis van de vliedbergen is er een 
aardig boekje verschenen. De titel is 'Vl ied ber-

W i m  Kruijk 
• 020- 1 82985 

gen, tekens van t i jd i n  het Zeeuwse landschap' .  
Het boekje i s  verkrijgbaar door overmaki ng van 
f 1 2 ,50 op postbank 5652027 t . n .v .  Sticht ing 
Natuur- en Recreatie-i nformatie te Middelburg .  

/J. Q Arbor Delden � 05407 -63420 • 
H A  v .  Scherpenzeel 

/ • 030-76522� 
adviesburo H .  de Haas \ 085-5 1 0330 • 

Frans v. Jaa rsve ld 
• 03409- 1 880 

Arbori Arn hem 085-424223 • 

Samenwerkende Boomverzorgers 

• 
boom-, bos-, en landschapsverzorg i ng;  

• boombeheersplannen en adviezen; 

• boomverplanting; 

• vel l i ng van bomen; 

• 
boomverzorg ingsarti kelen . 

Lmde op de vliedberg b/ï 
Sint Maarten in de Groe. 
foto. N A . M. Sengers. 
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bomenst:icht:ing 
Donkerstraat 17 

3511 KB Utrecht 
Tel. (030) 33 13 28 

Agenda 

23 november 

Open Dag Hout 
Voor de 1 0e maal wordt de Open Dag H out geor
ganiseerd door de Cursisten Veren ig ing Ned . 
Hout Academie, Ned.  Verenig ing van Houtsoor
ten Verzamelaars en Centrum Hout .  
Plaats De F l int ,  Amersfoort 
Openingstijden :  1 0 .00 - 1 7 .00 uur 
I n l ichti ngen: 02 1 59 - 48704 

3 t/m 7 februari 

Nationale Onderwijs Tentoonstel l i ng  
Plaats: Jaarbeurs, Utrecht 

25 maart 

Nationale Boomfeestdag 
De landel ij ke v ier ing vindt plaats in Franeker 
I nl ichti ngen 030 - 852727 
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U kunt uw vragen over bomen schr i ftel i jk stellen 
aan: Bomensticht ing 
Red. Bomennieuwslrubriek 'Vragen' 
Donkerstraat 1 7 , 351 1 KB Utrecht .  
Vermeldt u dU idel ij k uw naam en adres, dan kun
nen wij u zonodig rechtstreeks antwoorden,  

In mijn tuin staat een Pinus die nu opvallend 
veel geel/bruine naalden vertoont. Deze 
boom (huishoog) is tot aan zijn kroon be
groeid met klimop. Kan dat de oorzaak zijn 
van het geel worden der naalden? Zij blijven 
ook afvallen wat mij zeer verontrust. Kan be
mesting uitkomst bieden? 

Het verkleuren van de naalden is waarschi jn l i jk 
toe te schrijven aan de gewone jaarlijkse ' ru i '  van 
naald bomen i n  het najaar. E lk  jaar verl iest een 
naaldboom een jaargang naalden en komt er in 
het voorjaar een n ieuwe generatie bi j .  

Donatie 1987 

Bij d i t  Bomennieuws ontvangt u de acceptgiro
kaart voor de beta l ing van uw donatie voor het 
komende jaar (kaart met afgesneden rechter
bovenhoek) 
Zoals u ziet heeft ook bij de Bomenstichting de 
nieuwe blauwe kaart zijn i ntrede gedaan _ Wij 
verzoeken u om deze kaart alleen te gebruiken 
voor betalingen en eventuele wijzigingen i n  
naam en adres m .b .v ,  een  adreswijzig i ngs
kaart door te geven_ Door het verval len van 
een handmatige controle worden veranderin
gen n iet meer opgemerkt. 

Evenals dit jaar is  de min imumdonatie niet ver
hoogd.  Op de acceptgiro vindt u in de rechter· 
bovenhoek het bedrag vermeld betreffende 
uw min imum donatie voor 1 987 en het bedrag 
dat u in 1 986 aan ons overmaakte_ 

Wij stellen het buitengewoon op p rijs en doen 
een beroep op allen om, ind ien mogel i jk ,  meer 
dan de min imum donatie over te maken, Wij 
hopen van harte dat wij ook voor het komende 
jaar weer op u kunnen rekenen, 

Over het algemeen zitten er 3 tot 4 jaargangen 
naalden aan een tak. Nu  doet zich de laatste jaren 
het verschijnsel voor dat bomen soms meerdere 
jaargangen naalden in 1 jaar verl iezen .  Of dit  de 
opval lende geelverkleuring veroorzaakt, is n iet te 
zeggen,  Het zou ook een reaktie kunnen zijn op 
de droge zomermaanden. 
De kl imop kan de boom verstikken wanneer hi j  de 
kroon helemaal overgroeit. Bl ijft di t  echter beperkt 
tot de stam en de kale takken dan richt kl imop 
geen schade aan. Als er volgend voorjaar bij het 
uitlopen nog steeds of weer gele naalden aan de 
takken zitten ,  is er iets mis .  Onderzoek door een 
deskundige zal dan uitsl u i tsel moeten geven over 
de oorzaak: een aantast ing of gebrek aan l ucht, 
vocht enlof voedsel . Pas dan is aan te geven of 
bemest ing wensel i jk is .  

FRM 


