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Cursusnieuws 

Nationaal Cursuscentrum Groen 
Het Instituut voor professionele maat-cursussen 

Het NCG is een particulier onderwijsinstituut. Sinds vijf jaar verzorgen wij met een team van ca. 15 spe
cialisten korte cursussen, bedoeld voor vaklieden, die werkzaam zijn in de groene sector. De deelnemers 
worden vertrouwd gemaakt met nieuwe inzichten en technieken, zowel praktisch als theoretisch. 
Alle cursussen worden in de woon- of werkomgeving van de cursist gehouden. 
In de loop van dit jaar zullen op ca. 45 plaatsen de onderstaande cursussen worden gehouden. 

Snoeien Bomen (P 01.10) 
Sortimentskennis, kwaliteitseisen, determineren en snoeien. Winter- en zomerdeel, elk 2'12 dag. 

Dendrologie I en 11 (P 02.10 en P 02.20) 
Sortimentskennis, toepassing en habitusherkenning van 250 soorten en cultivars uit het bomensortiment. 

Onderhoud en beheer heesters en bosplantsoen (P 04.10) 
Praktijkgerichte cursus, 40 lesuren (5 dagen à 8 uur). 

Boomverzorging (P 05.10) 
Onderhoud/verzorging oudere bomen (meer dan 15 jaar). Nieuwe ontwikkelingen en inzichten, veiligheids
aspecten. Cursusduur: 3 hele dagen. 

Motorzagen (P 06.10) 
Ondermeer: onderhóud motorzaag, zaagtechnieken, veiligheidseisen. Cursusduur: 3 dagen à 8 uur. 

Klimtechnieken en veiligheid (P 07.10) 
Praktijkgerichte cursus (kleine groepen) in twee delen: 3 dagen, nadien 2 dagen. 

Veilig en vakkundig onderhoud van grove bomen (P 08.10) 
Met O.m. bomen in het stedelijk gebied, verzorgen van stam en kroon, de keuze van gereedschappen, wer
ken met ladders, hoogwerkers, motorzagen en hydraulische zagen alsmede veiligheid in en om de boom. 
Cursusduur: 4 dagen à 8 uur. 

Voor nadere informatie over startdata, cursusplaatsen en het niveau van de cursussen kunt U contact op
nemen met het NCG, 
Postbus 54, 2820 AB Stolwijk, tel. 01820-25025. 

Uitvoerige brochure voor individuelen en groepen op aanvraag. 

Geef uw boom een aroei-impuls 
en verbeter z'n groeiplaats 
met de Transplant 
hogedruk bemestingsmethode 

Transplant bv 

1243 ZG 's-Graveland 

Postbus 24 - Tel. 035-60073 

of 020-995574 

BANK MEES & HOPE NV 
Utrecht. Jansi<erkhol" 15; (030) 31 78 24. 
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Joop Comijs 

Ijzel in Noord Nederland 

Grote schade aan het partikulier en gemeentelijk bomenbestand 

Op maandag 2 maart bedekte een ruim 2 cm d i k
ke i js laag g rote delen van de provincies Drenthe, 
Fr iesland en G roningen. H ierdoor was meer dan 
een etmaal het openbare leven door ondermeer 
stroomstori ngen, uitval len van bussen en trein
d iensten en onberijdbare wegen onmogel i jk. De 
materiële schade was aanzien lijk en de bomen 
waren niet opgewassen tegen de zware ijslasl. 
Takken braken af en namen in  hun val anderen 
mee. Sommige bomen werden ontworteld of ge
halveerd. Er zi jn ook geval len waarbij alleen de 
stam nog staat ; gekandelaberd dus door het i js . 
Niet al leen aan de bossen is g rote schade aange
r icht, ook het gemeentelijk en part iku l ier bomen
bestand heeft veel te lijden gehad . 

Drenthe het zwaarst getroffen 
Uit een onderzoek,  i ngesteld door de Sticht ing 
Landschapsbeheer Drenthe (SLO.) bl i jkt dat 
vooral landschapsbepalende bomen, boomgroe
pen en houtwallen grote schade hebben opgelo
pen. Van de waardevolle bomen, waarvan een 
deel ook In de registratie van de Bomenstichting 
wordt opgenomen, zijn 4700 bomen beschadigd. 
SLO. schat de schade op 1,3 miljoen g ulden. 
Takbreuk en - als gevolg daarvan - afgescheurde 
bast en inscheur ing van de stam, is het meest 
voorkomende schadebeeld. De St ichting had zo
ju ist een dr iejarig project afgerond waarbij het 
achtersta l l ig onderhoud bij de waardevol le 
bomen was weggewerkt (kosten ca. 2 mil joen gu l 
den) . Naar verhouding hebben de verzorgde 
bomen minder te l ijden gehad dan de overige 
bomen. 
Voor de potentieel waardevol le bomen in Drenthe 

is de schade op ongeveer 4 miljoen gulden ge
schal. Nog g roter is de schade bij gemeenteli jke 
en parti kul iere beplantingen, zoals: brinken, tui
nen, wegbeplant ingen, lanen, parken en erfbe
plant ingen. Voor het gemeentelijk bezit wordt 

deze schade op ca. 40 miljoen gu lden geschat, bij 
partikulieren ca. 15 miljoen gu lden.  Het beeld i n  
de provincie is wisselend. Zeven gemeenten heb
ben weinig of geen schade opgelopen , voorna
meliJk in zuid en zuidwest Drenthe. 

Schade opmaken na de dooi 
Veel jonge boompjes zijn zo ver kromgezakt dat 
de toppen de g rond raken, maar of ze zich na de 
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Op 2 maart Viel er geduren· 
de een etmaal IfSfegen in de 

drie noordelilkste provincies. 
Veel bomen bezweken ge· 
heel ol gedeellelijk onder de 
zware ijslast van soms wel 
2 cm dik Ook deze treurbeuk 

In het Noorderplantsoen te 
Groningen heelt hel bege· 
ven. (Het Noorderplantsoen 
IS als waardevol object in de 
registratie opgenomen) BIJ 
het te perse gaan van dit 

nummer Vlas de omvang 
van de schade nog niet 
overal bekend. 

foto: E FG. 
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Dr. J Gremmen 

atb. 7 Jan van Goyen . 
Landschap met twee eiken 

(7647) 
RIjksmuseum, Amsterdam 

dooi weer opr ichten was op het moment dat di t  
arti kel werd geschreven nog onvoorspelbaar .  
H oe g root de werkel i jke schade u i teindel i jk zal zijn 
kan pas na de vorst worden beoordeeld .  In na
t uu rterreinen is deze nauwelij ks in geld u i t  te druk
ken; bijvoorbeeld b i j  de gescheurde en afgebro
ken jeneverbesstrui ken 
De bovengenoemde bedragen zijn al leen voor 
het herstel van wonden , het afzagen van takstom
pen, het i n  model brengen van boom kronen enz. 
Misschien moet men wel concl uderen dat sommi
ge bomen zo zwaar zijn beschadigd ,  dat het beter 
is om ze te vel len en n ieuwe exemplaren aan te 
planten 
In 'het volgende nummer hopen we een totaal 
overzicht van de ramp te kunnen geven en het 
standpunt van de Bomensticht ing v .w .b .  herstel of 
herplant van met name zwaar vermi n kte monu
mentale bomen . 

F. R .M 
Schatting van het % beschadigde landschaps
bepalende bomen en bomenrijen 

o - 40% c:::::::::=J 
40 - 60% c:::::::::=J 
60 - 80% c:::::::::=J 

Eikebomen en eikebossen in de 17e en 1ge eeuwse 
vaderlandse schilderkunst 

De Hol landse landschapsch i lderkunst u i t  de 1 7e 
eeuw heeft zi jn ontstaan vooral te danken aan de 
vele impulsen van Zuidnederlandse sch i lders, d ie 
aan het e inde van de 16e eeuw en begin  1 7e 
eeuw voor de geloofsvervolg ing en de i nquis i t ie 
naar het Noorden uitweken om zich i n  Amsterdam 
of in Utrecht te vestigen. Tot deze schi lders be
hoorden onder andere G i l l i s  van Coninxloo, Roe
lant Savery en David Vinckboons. H un kunst 
d roeg ook bij tot de verdere special isatie, d ie ge-

kenmerkt is door een g rote verscheidenheid van 
thema 's .  Vele kunstenaars u i t  d ie periode hebben 
daaraan dan ook hun faam en bekendheid te dan
ken ,  zoals uit enkele onderstaande voorbeelden 
moge bl i jken. 

Specialisatie 
De favoriete onderwerpen van Jacob van Ruis
dael, d ie in Haarlem woonde, zijn het du inland
schap gestoffeerd met bomen en strui ken en 
daar naast ook de door stralend zonl icht  overgo
ten korenvelden. Zij n welbekende leerl i ng ,  Mein
dert Hobbema, volgt hem daarin na. H endr ick 
Avercamp, de doofstomme schi lder Uit  Kampen, 
kennen vele van ons door zi jn winterse taferelen 
met de vele figuranten, die u i tbundige ijspret sug
gereren. Aert van der Neer ,  een t i jdgenoot, even
eens bekend door deze zogenaamde ' wi ntertjes ' ,  
special iseert zich ook i n  het thema 'maneschijnt
jes ' ,  nachteli jke landschappen ,  beschenen door 
een volle maan. Ael bert Cuyp, Jan van Goyen en 
Salomon van Ru isdael zi jn de g rote meesters van 
het riviergezicht  en van weidelandschappen, 
gestoffeerd met al ler lei soorten vee Paulus Potter, 
wel bekend om zijn beroemd geworden jonge stier 
(Maur i tshuis ,  ' s  G ravenhage) gebru ikt dit vee als 
hoofdmotief; het landschap vervult bij hem nog 
slechts een secundaire rol. De Vlam i ng Gillis van 
Coni nxloo is de schepper van het boslandschap. 
H ij schi ldert bomen met machtige kru inen en geeft 
het gebladerte op min i t ieuse wijze weer, 

Eikebomen 
Nadat het ' bosstuk '  was geboren gaan bomen en 
bossen een toenemend belangrijke rol in de land
schapschilderkunst vervul len .  I n  onze Lage Lan
den gaat het daarbij in hoofdzaak om eiken, essen 
en wilgen,  die ervan nature voorkomen. Deze 
worden dan ook in een oneindige variatie op talr i j 
ke schi lderijen afgebeeld. Voor de dendroloog is 
het echter meestal onmogel i jk om met zekerheid 
vast te stellen ,  om welke boomsoorten het gaat 
Maar we kennen een aantal tableaux ,  waarvan we 
dit wel weten,  omdat de kunstenaar het ons zelf 
meedeelt 



Dit IS onder andere het geval bij een drietal doe
ken van de vermaarde 17e eeuwse kunstenaar 
Jan van Goyen (1596-1656). Een van zijn conter
feitsels genaamd 'Eik door bliksem neergeveld' 
uit 1638 bevindt zich in het. Museum van 
Bordeaux. Dit monumentale werk werd in de 
zomer van 1970 in het Singer Museum van Laren 
tentoongesteld. Het gaat hier om een oude boom, 
die niet 'neergeveld' is, maar wel ernstige bescha
diging door blikseminslag vertoont. Een tweede 
schilderiJ' landschap met 'twee eiken' uit 1641, be
hoort tot de collectie van het Rijksmuseum in 
Amsterdam. Deze bomen staan in een wijds land
schap met een opkomende onweersbui. Ook zij 
vertonen de sporen van dit natuurgeweld en van
daar ook de dreigende lucht (afbeelding 1). Als 
derde voorbeeld wil ik hier noemen de 'oude eik' 
uit 1642, in particulier bezit. Dit fraaie tableau laat 
ons een oude, afgetakelde reus zien, die even
eens door het hemelvuur werd getroffen; slechts 
enkele levende takken, die deels afhangen in de 
rivier, zijn nog overgebteven. 
Het zal daarna tot de 1ge eeuw duren, voordat 
zich een belangrijke wedergeboorte van de land
schapschilderkunst aankondigt. Uit deze tijd ken
nen we onder andere Andreas Schelfhout, 
Barend C Koekkoek en enkele schilders uit de 
zgn. Haagsche School, die deze kunstvorm weer 
tot grote bloei hebben gebracht. 

Eikebossen 
Barend C Koekkoek (1803-1862), bekend als de 
prins van de 1ge eeuwse landschapschilderkunst, 
benadert de natuur op zeer realistische wijze. 
Naast zijn talrijke landschappen en wintergezich
ten, die met schaatsenrijders, kastelen, rufnes en 
met riet afgedekte boerenwoningen worden 
gestoffeerd, heeft hij zich vooral gespecialiseerd 
in het genre 'eikebossen'. Zijn magistrale doek 
'Entrée de forêt' uit 1848, in de verzameling van 
het Rijksmuseum, laat ons een oude, knoestige 

eik zien met enkele afgebroken en dode zijtakken 
(afbeelding 2). Een tweede voorbeeld uit zijn om
vangrijke oeuvre is het kapitale stuk getiteld 

'eikenbos' uit 1856, in het bezit van Museum Boy
mans van Beuningen te Rotterdam. Deze eiken 
ziln op waarlijk meesterlijke wijze geschilderd en 
wet zodanig dat het slechts weinig fantasie van de 
beschouwer vraagt om zich in een eeuwenoud 
eikebos te wanen. 
Eeuwenlang hehbAn eiken een symbolische rol in 
de schilderkunst vervuld, want zij waren het zinne
beeld van kracht en duurzaamheid. Boeit Jan van 
Goyen ons door ziln machtige, solitaire eiken, die 
het natuurgeweld trotseren, bij Barend Koekkoek 
roepen de majestueuse eikebossen nostalgie bij 
ons op naar de tijd dat deze bossen nog op tal van 
plaatsen in ons land voorkwamen. 

Veel voorkomende ziekten en plagen bij bomen (31) 

De bladvlekkenziekte van de paardekastanje 

Een ziekte die men vooral de laatste jaren nogal 
vaak kon aantreffen, is de bladvlekkenziekte van 
de paardekastanje. De ziekte uit zich vooral in de 
zomer en meestal op jonge tot half volwassen bo
men. Door de gehele kroon verspreid is het blad 
dan overdekt met onregelmatig gevormde, roest
bruine vlekken, Deze zijn vaak meerdere centime
ters groot. Bij zware aantasting krult het blad op en 
valt voortijdig van de boom. De ziekte wordt ver
oorzaakt door de schimmel Guignardia aesculi, 
een ascomyceet (olaasjeszwam). In het voorjaar 
infecteren de ascosporen het blad en aan het be
gin van de zomer ziet men de symptomen eerst 
als waterige groene vlekken verschijnen. Gaande
weg verkleuren de vlekken naar roestbruin en zijn 
daarbij meestal duidelijk begrensd door een gele 
rand. 
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alb. 2 Barend C. Koekoek 
Entree de lorêt (1848) 

RIJksmuseum, Amsterdam 
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Aan de bovenzijde van het blad ontstaan, in het 
midden van de vlekken, kleine (0,1-0,2 mm grote) 
zwarte puntjes. Dit zijn de vruchtlichamen (picni
den), waarin de ongeslachtelijke sporen (coni
diën) worden gevormd. Deze zorgen nog in het
zelfde groeiseizoen voor herinfectie en versprei
ding van de ziekte. 
De schimmel overwintert In het afgevallen blad. 
Hierop vormen zich in het voorjaar kleine zwarte 
bolletjes, de vruchtlichamen (peritheciën) waaruit 

J Kopinga de geslachtelijke sporen vrijkomen die de boom in 

Zaterdag 23 mei 

het nieuwe groeiseizoen infecteren. 
Hoewel de boom een aantasting wel zal overle
ven, moet bij jonge bomen rekening worden ge
houden met enig groeiverlies. De ziekte kan che
misch worden bestreden op het moment van de 
voorjaarsinfectie, maar dit beperkt zich door 
gaans tot de kwekerij. In het openbaar groen 
wordt bestrijding in de regel achterwege gelaten. 
Hier wordt de ziekte echter, meestal zonder dat 
men dit beseft, reeds mechanisch bestreden door 
het wegruimen van het afgevallen blad. 

Adoptie van monumentale zomereik op kasteel Amerongen 

lek H. BenneU 

De Bomenstichting zet dit voorjaar haar adoptie
project voort in Amerongen (Utr.) met het adopte
ren van een kolossale zomereik in de tuin van 
kasteel Amerongen. 
Waarschijnlijk is de eik omstreeks 1677 geplant. In 
1673 is het kasteel door de Fransen verwoest en 

zIJn boomgaarden en omliggende bossen gekapt. 
De wederopbouw vond plaats vanaf 1677. Op 
een landmeetkundige tekening van 1683 staat op 
de plaats van de eik een laan getekend. De eik 
maakte, naar men aanneemt deel uit van de laan. 
Toen de laan werd gekapt bij een omvorming van 
de tuin, jaren later, is hij gespaard gebleven. 
Het doel van de adoptie is, de aandacht te vesti
gen op de landelijke inventarisatie van waarde-

volle bomen en te laten zien dat boomverzor
ging belangrijk is voor het behoud van het 
bomen bestand. De adoptie is een samen

werking van leden van de Kring Prakti
serende Boomverzorgers en de Bomen

stichting. Enkele kringleden verrichten 
op de adoptiedag onderhoudswerk 

aan de boom of bomen. Dit houdt voor 
de eik in dat er zware dode takken 
worden weggenomen. Met de eigenaar 
wordt een overeenkomst gesloten, 
om ook in de toekomst de nodige zorg 
aan de boom te blijven besteden. 

Donateursdag 
Voorafgaand aan de adoptie vindt even

eens op kasteel Amerongen de donateurs
dag plaats. Na afloop worden deelnemers 

uitgenodigd om de adoptieplechtigheid bij te 
wonen. Wilt u niet aan de donateursdag deel

nemen maar wel de adoptie meemaken dan 
bent u vanaf 14.00 uur welkom bij de eik. 

Programma 
Het programma voor de donateursdag vindt u in 
de bijgesloten convocatie. Voor de adoptie ziet 
het programma er als volgt uit 
ca. 12.00 uur: beginnen de boomverzorgers met 
de onderhoudswerkzaamheden aan de eik 
14.00 uur. Ontvangst genodigden 
14.15 uur. · Opening door Marjan ten Cate, secre
taris van de Bomenstichting, gevolgd door onder
tekening van de adoptieovereenkomst met de 
eigenaar, diverse demonstraties en voltooiing 
werkzaamheden 
15.40 uur: Onthulling adoptiebord door Piet Stelt
man, Hoofd afd. In- en Externe Betrekkingen van 
Staatsbosbeheer 
16.00 uur. Afsluiting 

Tot ziens op kasteel Amerongen op 23 mei a.s. 

Frank Moens 



Waardevolle oude bomen (20) 

De Kabouterboom 

Van de heer Merkus, 
kontaktpersoon In 
Beek-Ubbergen , ont
vingen we de afge
beelde foto van deze 
d ikke oude tamme 
kastanje. De boom 
heef1 een omtrek van 
8 meter, IS 25 meter 
hoog en de leeftijd wordt geschat op 400 à 500 
jaar. 
H iermee over!ref1 deze, in 1 98 1  gerenoveerde, 
tamme kastanje de ' topper'  Uit de l i jst van de 
meest waardevolle bomen In Nederland (Bomen
n ieuws 5/1 986). 
De tamme kastanje, die plaatselijk bekendheid 
geniet ais de ' kabouterboom ' , staat aan de rand 
van het brongebied van de beek d ie door het 
kastanjedal stroomt op het landgoed ' De Heerl i jk
heid Beek' van het Geldersch Landschap bij 
N IJmegen. 
Dat de boom ru im anderhalve eeuw geleden al 
opviel ,  maken we op u i t  het onderstaande stukje 
tekst u i t  het 'Geldersch Lustoord ' ,  I n  1 825 In 
N ijmegen uitgegeven.  

F . R .M. 

van deszelfs voren, over te steken. Dit kastanje
bosch , waarvan wij nu reeds onderscheidene malen 
gewaagd hebben, maaJn een der schoonste sieraden 
van het dorp uit. Hetzelve bestaat uit ongemeen 
zware ta=e kastanjehoomen, wier hooge en bree
de kruinen eene verkwikkende schaduw geven, 
terwijl d.erzelver groote en spitse bladen een fraai 
gewelfsel vormen. Bel! dezer boornen, staande aan 
de is door deszelfs buitengewoon dik-
ken stam inzonderheid daar een -vol-
wassen rnensch denzelven in geen reizen kan 
omvademen. Men heeft vall uit dit bosch de be-

op de daarml11st water-
kommen, waarin men vaak de Beeksche meisjes 
hare wasschen ziet spoelen; voorts op het dorp, 
den strllatweg en de weilanden lot in het versie 
verschiet. Het k astanjebosch verlatende, begeven 
wij ons naar beneden, langs een vrij steil en slin
gerend pad, behvelk ons m"er eene beek in een 
verrukkehjk dal voert, dat wij het walerdal wil
len noemen, tellvijl de beek, die hetzelve door
stroomt, den naam aan het lager liggende logement 
Westerbeek heeft gegeven. Deze beek, welke het 
dal van boven tot beneden doorsnijdt, vloeit in 

Boomtransport anno 1855 

Dat we tegenwoordig zu in ig zijn op ons bomen
bestand is bekend. We hebben zelfs bomenban
ken waar men volwassen bomen met wortel en al 
'verhuist ' .  Dat men zich i n  de vOr ige eeuw ook al 
met dergelijke ' verhuiz ingen' beZig hield wisten 
we nog n iet, maar lazen we i n  een Br its tljdschrif1 
uit 1 855, The I l l ustrated London Newsl 
In het nummer van 22 september was een hout
gravure opgenomen van een ' Barron ' s  machine' . 
Met d i t  apparaat zag men kans volwassen bomen 
te verplaatsen, een geWicht van totaal Vijftien ton. 

Voor het transport waren ongeveer twaalf paar
den nod ig .  Het was bepaald geen k lus die in een 
handomdraai werd gedaan .  Iets bijzonders was 
het wel , want The I l lust rated London News vertelt 
dat een hele groep mensen kwam kij ken naar het 
verhuizen van enkele bomen In het Londense 
Regent's-Park.  Het waren leden van het bestuur  
en de staf van The Royal Botanic Society, ' u i t 
genodigd door hun onvermoeibare secretaris 
mr  J.e. Sowerby ' .  
Het blad geeft een nauwkeur ige beschrijvi ng van 

1 9  

De leeftijd van 

boom op het 

Heerlijkheid Be,?K' biJ 

Nijmegen wordt geschat op 

500 jaar 

foto: Th Merkus 
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Hou/gravure van he/ ver
plan/en van een boom mei 

behulp van de 'Barron 's 
machme' ,n Regenl's -park 

Ie London. Deze afbeelding 
Slond m The lIIuslraled 

London News van 22 
seplember 7855. 

Bron: ProlIel nr. 740 

ui l . Profoei nr. 140; Maand
blad voor de medewerkers 
van Verkeer en Walerslaai 

de werkzaamheden en van de 'Barron's 
machine ' De transporteur bestond uit twee losse 
wielstellen, verbonden door verankerde balken. 
Tussen deze balken werden de bomen, compleet 
met wortelkluit, opgehangen en rechtop ge
houden, 

Graven 
Men begon met rond de boom een vierkant uit te 
zetten, ter grootte van de wortelkluit die uitgegra
ven moest worden. Rondom haalden 'de werklie
den' zoveel grond weg, dat er ruimte kwam om 
een tunnel onder de boom door te kunnen gra
ven. Wortels die ze daarbij tegenkwamen moch
ten de grondwerkers niet afhakken. Ze moesten 
deze �ehouden en zoveel mogelijk terugbuigen. 
Als de tunnel klaar was werden er enkele dikke 
planken in gelegd. Andere werden in dwarsrich
ting aangebracht, zodat er langzamerhand een 
vierkant frame ontstond, waarop de wortelkluit tij
dens het vervoer kwam te rusten. 
De dwarsplanken moesten zo lang zijn, dat ze op 
de omringende grond konden liggen als de aarde 
onder de boom werd verwijderd. Vervolgens 
groef men de grond om de wortelkluit verder weg. 
Om de balken van het draagframe sloegen de 
grondwerkers kettingen, die nodig waren om de 

boom met wortels en al op te takelen. Aan twee 
kanten werden nu de wielstellen van Barron's 
machine bij de boom gezet. Ter weerszijde van de 
stam kwamen de draagbalken van de transpor
teur, die daarna op het onderstel verankerd wer
den. Op de balken zette men een lier. De kettin
gen van het draagframe werden er achtereenvol
gens aan vastgemaakt. Steeds als de lier een deel 
van de ketting had ingehaald, werd dit verankerd. 

Het hijswerktuig ging dan naar een volgende ket
ting. Zo kwamen boom, wortelkluit en frame lang
zaam van de grond. Aan de boom waren intussen 
lange lijnen gemaakt, die door arbeiders strak ge
houden werden. De boom mocht immers niet 
omvallen. 

Toom paarden 
Het gat onder de boom werd haastig dichtge
gooid. Er werden planken neergelegd om 'Bar 
ron's machine' over te laten rijden. 'Een toom 
paarden werd aangespannen, ' alsdus The Illus
trated London News, en het eigenlijke transport 
kon beginnen. Op de plaats van bestemming was 
al een gat gegraven met een glooiing naar het 
midden om de kar over te laten rijden. Rond de 
plek waar de wortel kluit geplaatst moest worden 
was bovendien een soort loopgraaf gemaakt. Van 
hieruit zouden de grondwerkers de planken van 
het draagframe kunnen verwijderen. 'Gedurende 
de operatie op zaterdag bleek het onmogelijk een 
es te verplaatsen, als gevolg van een groot aantal 
sterke, maar niet zeer dikke wortels die bijna lood
recht in de zware klei staken en die niet door
gesneden mochten worden, ' aldus het Londense 
tijdschrift. 'Maar toen de wortels waren uitgegra
ven werd de boom 's maandags met behulp van 

twaalf paarden naar zijn nieuwe plaats gebracht, 
zonder dat er enige tegenslag ontstond, De hoe
veelheid vervoerde grond was 9 ft. 6 inch bij 9 ft. 
(2,9 x 2,7 meter) in het vierkant en 2 ft. dik aan de 
zijkant en 3 ft. 6 inch in het midden (respectievelijk 
0,6 en 1,1 meter), wegende meer dan tien ton, los 
van de boom en de kar die ongeveer vier en een 
half tot vijf ton wogen ... ' 



Reakties na verwonding 

Hoe werkt het hout van een levende boom? 

Sinds de amerikaanse onderzoeker Alex Shigo 
in 1984 zijn waarnemingen over het afweer
mechamsme van verwonde bomen tegen 
schimmels in Nederland ten tonele voerde, is 
daar onder boom verzorgers veel discussie 
over gevoerd. Zo langzamerhand ontstaat er 
enige duidelijkheid over de materie bij een 

kleine groep mensen. Gebleken is na gesprek
ken die de Bomenstichting heeft gevoerd met 
mensen van groenbeherende instanties, dat 
nog lang niet iedereen van het bestaan van het 
afgrendelingsmechanisme bij bomen op de 
hoogte is. Hierdoor wordt er door velen ook 
nog steeds een wondbehandeling toegepast 
waarmee de afgrendeling juist wordt vernie
tigd. Op zaterdag 22 november 1986 organi
seerde de Kring Praktiserende Boomverzor

gers voor haar leden een themadag over hout
anatomie. Or. lr.A. G. Voorhoeve van de Prak
tijkschool Arnhem hield op deze dag een ver
helderend betoog over het ontstaan van ver
schillende afgrendelingslagen in het hout van 
levende bomen. Marjan ten Cate vatte het ver
haal samen. (red. ) 

Inleiding 
De voordracht had tot doel , de houtanatomie te 
verduidelijken als basis voor i nzicht i n  afgrende
l ing en overwal l ing van boomverwondi ngen. 
Van het totale houtlbastsysteem wordt de i ngewik
kelde en veranderl i jke bast bu iten beschouwing 
gelaten, omdat deze slechts zijdel i ngs van belang 
is bij de reacties op een verwonding .  
De ro l  van cambium en hout  is heel g rofweg a ls  
volgt weer te geven:  
• cambium levert elementen (bouwstenen) 
• de bouwstenen vormen weefsels 
• de weefsels worden gerangsch ikt in een 
structuur  
• deze structuur  noemen we het hout 
Bij beschadiging reageren cambi um en hout met 
overwall i ng en afgrendel i ng .  

Voor een goed begri p van het verdere verhaal 
moeten de termen 'aXiaal ' ,  ' radiaal ' en ' tangen
tiaal ' du idel i jk zi jn (zie afb. 1 ) . Verder laat afb .2  -de 
schematische lengtedoorsnede van een jonge 
boom- zien, waarbij elk jaar een nieuw laagje hout 
en een nieuw laagje bast wordt gevormd rond de 
hele boom. De bast kent dus ook jaarr i ngenl 

Radiaal 
... 

Tangentiaal 

alb 1 

t raaI 

Het cambium 
De cambiumlaag, d ie  gemiddeld Ui t 4-5 cel lagen 
bestaat, is  microscopisch dun ,  dus onzich tbaar 
voor het blote oog (zie afb .3) .  Men moet de cam
biumlaag dan ook niet verwarren met het -wel 
zichtbare- sapvl ies; dat is een deel van de jongste 
bastjaarnng, bestaande uit glad en vochtig aan
voelend weefsel . 
Afbeeld ing 4 is een schemati sche weergave van 
de del ing van het cambium aan de houtkant ,  dus 
naar b innen toe. 

-top5j 

1 een cambiumcel deelt zich i n  een cambiumcel 
en een zogenaamde xyleemmoedercel (x .m.c.) 
2 .  bij de volgende del ing doet de cambiumcel 
weer hetzelfde; de xyleemmoedercel deelt zich op 
in twee nog ongedifferentieerde xyleemcellen 
(houtcellen) 
3. door veranderingen (differentiatie) en door 
groei In lengte en breedte ontwikkelen deze 
xyleemcellen zich tot verschi l lende celtypen, die 
samen het hout zullen vormen . 
4 di t  proces gaat het hele g roeiseizoen door; 
daarbij d rukt de cambiumlaaq zich als het ware 
naar buiten door del ing en door de ontwikkel ing 
van de afgescheiden cellen . 
N aar buiten toe, dus aan de bastkant ,  verloopt het 
proces precies zo, a l leen ontstaan daar floëem
moedercel len en f loëemcel len (bastcel len) i n  
plaats van xyleem. De laag floëemcel len vormt het 
sapvlies, waaru i t  bij verdere ontwikkel ing de bast 
ontstaat . Hout, eenmaal gevormd , verandert n iet 
meer van structuu r; de ing rijpendste veranderi ng 
is nog de verkern ing ,  maar de onderli nge rang
schikk ing bl ijft gehandhaafd . In de bast vi nden 
nog lang al ler lei processen plaats, omdat de om-

2 1  

Maart 1987 

Een uitgave van de 

bomenst:icht:ing 

alb.2 
Schematische weergave van 
een 4)arige boom; 1-4. jaar· 
lagen van het hout, ww het 
deel van schil en cambium 
dat weggewerkt moest wor· 
den ·warrig okselweelsel
met bredere "in getekend 
Bron. Handleiding bij de 
plantenanatomie, 
Or E. Reinders 
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afb. 3 
Radiafe doorsnede 

Microscopisch dunne cam· 

blUm/ ag. 4·5 cellen dik. 
vorm de overgang van 

hour- naar bast weefsel. 

Bron: Practicum handleidmg 

basiscursus plantenanatomie 

en -morlologle, L. U. 
Wagenmgen. 

afb. 4 
Een cambiumcel o'eelt zich 

In een cambiumcel en een 

xyleemmoedercel De cam· 
blumcel herhaalt dit weer. 

De xyleemmoedercel deelt 

zich In t wee xyleemcellen. 

Door differentiatie en door 

groei In lengte en breedte 

ontwikKelen de xyleemcellen 
Zich tot verschillende cel

typen, die samen het hout 
zullen vormen. 

afb. 5 
KnngpOflg hout, 1/1 dil geval 

van elk. kenmerkt zich door 

rmgen opgebouwd UIl grote 
hourvaren. 

Algrendelln slaag 4 is op 
deze albeeldmg re zien als 

her donkele laaQje buiten de 
jongste jaamng 

C=cambium 
XMC = xyleem moedercel 
X = xyleemcel 

Cambiumzone 

• 

)IOUT 
VAT ç 

H 
Y 
'l 

[IJ 
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mE�L HOU! 
VAT 

Differentiatie 
in diverse 
celtypen 

Cambium drukt zich naar buiten 

t rek toeneemt en de bast moet meegroeien .  I n  de 
levende bast verandert de onder l inge rangsch ik
king van de cel len dus nog wel . 

Het hout 
De cel-vormen,  d ie zich u i t  de xyleemcel len ont
wikkelen, versch i l len per boomsoort ,  maar kun
nen steeds worden gezien als een van de drie 
categor ieën vaten, vezels of g rondweefse l .  
VATEN 
De vaten dienen voor het watertransport de 
sapstroom van beneden naar boven, waarmee 

voedingsstoffen worden vervoerd. Het zijn vaak 
'g rote' (soms met het blote oog zichtbare) open 
buizen (eik) zonder cel i nhoUd en celkern, dus 
'dode' elementen. Soms zijn ze zeer klein en zelfs 

met een loupe niet te zien (haagbeuk). Ze maken 
het hout bij verwonding toegankelijk, met alle mo
gelijke gevolgen van dien. De rangsch ikk ing en 
de g rootte (doorsnede) van de vaten is kenmer
kend voor de houtsoort ; zo heeft de eik zoge
naamd kr ingpor ig hout (zie afb.5), terwill bij vele 
andere soorten de vaten allemaal van gel ilke 
g rootte en regelmatig verdeeld zijn, Ook de orde
n i ng van de vaten met groepen vezels en g rond
weefsel versch i l t  per boomsoort .  Bij naaldbomen 
ontbreken de vaten en gaat het watertransport al 
leen via de h ierna te bespreken vezeltracheleden. 
VEZELS 
De vezels zijn te onderscheiden in vezellrache
reden en l i br i fo rmvezels. Vezeltrachereden dienen 
voor watertransport en stevigheid; ze zijn welis
waar ook 'dood ' door het ontbreken van cel
i nhoud en -kern, maar minder kwetsbaar bij aan
tast ing door schimmels, omdat ze d i kkere wanden 
hebben en minder open zijn dan de vaten. 
Llbriformvezels zi jn verantwoordelijk voor de ste
vigheid van het hout; hun cel i nhoud bestaat uit 
chemische stoffen (water ,  su i kers en alcohol) ,  die 
bij toetreding van zuurstof (bij beschadig i ng) kun
nen oxideren , waardoor verk leur ing en afsl ui ten 
van de cel optreden. Sommige houtsoorten heb
ben veel trachel'edenweefsel en geen l ib riform 
(bv de beuk); andere hebben beide (eik) of al leen 
Il br i form (es). Bil de laatste is de sapstroom dan 
ook totaal tot de vaten beperkt. In hoeverre deze 
verschi l len in weefselorganisatie ook de effectivi
teit van de (axiale) afgrendel ing belnvloeden is 
een in teressante vraag, die nader onderzocht ver
d ient te worden.  
GRONDWEEFSEL 

Het grondweefsel of parenchym bestaat Uit kleine 
-in het spinthout- nog levende cel len ,  die tot taak 
hebben, voedsel (bouwstoffen) op te slaan. Zij 
kunnen aktief reageren op aantast ingen.  Doordat 
de parenchymcel len een levende cel kern heb
ben, kunnen zij nog n ieuwe stoffen aanmaken,  die 
in de afgrendel i ng een rol spelen E r  zijn dr ie soor
ten parenchym, die zich niet zozeer onderschei· 
den door hun vorm, als wel door hun l igging , 
rangschi kking en functies. 
• H outparenchym ' begeleidt '  de vaten en vezels 

en bestaat uit staande cellen,  die g roepsgewijS 
gerangschikt zijn op een dwarsdoorsnede (zie 
afb. 6). Het houtparenchym speelt -o.a. door de 
vorming van thyllen (blaasjes) In de vaten- een be
langnjke rol bij het afsluiten van de vaten tegen 
een binnendringende schimmel. 
• Mergstraalparenchym, dit zi jn l iggende cel len ,  

gerangschikt i n  radiaal verlopende mergstralen, 
d ienen voor opslag en transport van bouwstoffen; 
in het najaar van de kroon via de bast naar het 
(kern)hout en in het voorjaar andersom, Op iedere 
dwarsdoorsnede van een stam is te zien , dat n iet 
a l le mergstralen I n  het midden beginnen,  maar 
dat het aantal toeneemt met de leefti ld, opdat er 
per mi l limeter omtrek gemiddeld steeds evenveel 
mergstralen beschi kbaar ziln Schimmels bl ilken 
n iet makkeli jk door mergstralen heen te kunnen 
d ringen, waardoor tangentiale verspreid ing van 
een sch immel wordt afgeremd .  



• Terminaalparenchym bestaat eveneens u i t  
levende cellen, d ie als een gesloten r ing de jaar
r ing afsluiten en daarmee radiale verspreid ing van 
een schimmel kunnen afremmen. 
Afbeeld ing 7 laat een ru im telijk/microscopische 
opname zien van het hout, waarbij vooral opval t ,  
dat e r  overal contact i s  tussen de cel len v ia  ' st ip
pels ' ,  zodat vochttransport (sapstroom) i n  al le 
r icht ingen mogel i jk is . Gasui twissel ing tussen de 
cel len gebeurt via de ' i ntercel lu la i re holten ' ,  de 
kleine ru imten tussen de cel len,  d ie al lemaal met 
el kaar i n  verbi nding staan, zodat zuu rstof moeite
loos tot diep in het hout kan worden uitgewisseld 
tegen koolzuurgas (afb .6) 

Reakties op beschadiging 
Na beschadiging van een boom zul len micro
organismen trachten in de boom binnen te dr in
gen. Vooral houtrotschimmels, die eri n s lagen,  de 
boom te koloniseren, kunnen g rote schade aan
richten. Bij veel boomsoorten b l ij kt echter vooral i n  
he t  l evende spinthout een  afgrendel ing van het 
aangetaste hout te kunnen optreden, waardoor 
het overige hout kan bl i jven functioneren . (afb. 8) 
De ameri kaanse onderzoeker Sh igo heeft aange
toond dat veel bomen de beschadigde of aange
taste plek aan drie kanten afg rendelen ,  nameli jk i n  
d e  lengter icht ing (/aag 1), naar b innen (laag 2) e n  
naar OPZIJ (laag 3). Bovendien wordt i n  veel geval
len het in de toekomst te vormen hout tegen aan
tast ing van b innenui t  beschermd door afsl u i t ing 
van het 'oude'  hout met behu lp  van de zoge
naamde laag 4. Volgens Voorhoeve vormt over
wal l ing van de wond tenslotte een vijfde, niet te 
verwaarlozen factor in de 'strijd ' .  
LAAG 1 
De vaten vormen het meest kwetsbare deel van 
het houtsysteem bij beschadiging l iggen ze open 
en kunnen zich niet actief verweren; schimmels 
zouden zich dus via de vaten snel naar boven en 
beneden i n  de boom kunnen verspreiden. Dat dit 
vaak n iet gebeurt, is een gevolg van het fei t ,  dat 
de aangrenzende houtparenchymcel len wel ac

tief kunnen reageren met de vorming van thyl len 
(met vocht gevulde blaasjes) i n  de vaten , waar
door deze snel ' verstopt ' raken. (afb.  9) Schimmel
g roei wordt dan moeil i jk, zo niet onmogeli jk .  De 
vorm ing van thyl len wordt op gang gebracht door 
chemische pri kkels, hormonen (feromonen),  stof
fen vanuit de schimmel en well icht zelfs door de 
toetreding van lucht .  N iettemin IS laag 1 .  de 
zwakste van de vier en IS verspreiding in axiale 
r icht ing veel voorkomend.  
LAAG 2 
Om schimmelgroei naar het midden van de boom 
tegen te houden, beschikt de boom over de jaar
ringen, die zowel een passieve rol spelen als een 
actieve. De d ichte structu u r  van het nazomerhout 
vormt een passieve, maar n iet erg effectieve bar
r ière. Het term inale parenchym reageert samen 
met het overige houtparenchym enerzijds passief, 
omdat de cel i nhoud kan oxideren, waardoor de 
cel len ondoord r ingbaar worden. Anderzijds is er 
een actieve (levendel ) reactie, waarbij voor de 
sch immel- g i ft ige stoffen en thyllen worden 
gevormd. 
LAAG 3 
De zijdelingse afg rendel ing gebeurt vooral door 
het mergstraal parenchym , dat net zo reageert als 
de overige levende parenchymcel len door de vor
ming van g i ft ige stoffen en thyllen. 
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alb 6 
Delalltekenmg dwarse 
doorsnede door hel hout 
nabij de jaargrens 
(Ouercus roburlzomerelk). 

Detailtek nmg dwarse 
doorsnede door het hout bij 
sterke vergrolmg. 
1 = voorjaarshouI; 
2 = zomerhoul: 
3 = jaargrens: 4 = smalle 
mergstraal. 
5 = Voorjaars outval mei ver 
schillende thyl/en: 
6 - zomerhoutval, 
7 = vezeltracheleden: 
8 = Ilbri/orm: 
9 = houtparenchym: 
10 = wand van het vat: 
11 = doorgang naar thy/: 
12 = halve ho/stippel 
13 = intercellulaire holte 
8ron: Pra ricum handleiding 

baSiSCursus plantenanatomie 
en ·morfologle. L. U 
Wageningen 

alb. 7 
Grole voor/aarsvaten van lep 
(scanning eleclronen· 
microscopische opname) 
8ron: Oe iepezlekte. een 
ecologisch ongeluk 
Naluur en Techniek 
jaargang 49 nr. 8 

Een goed a/geglende/de en 
overgroeide wond op 
dwarsdoorsnede 
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afb 9 
In een houtvat (hv) heelt 

zich een blaasvormige Uit
groeIIng -thyl- ontwIkkeld 

vanuit het omringende 
houtstraalparenchym (hspa) 

afb_ 10 
Het onbeschadigde cam

bium rondom de wond 
vormt na verwondmg een 

laag parenchymcellen met 
zetmeel. die verkurkt (laag 4: 

zie pIJltJe). Links van de 
wond IS dUlo'eilïk te zien hoe 

een mergst raal de d rde 
algrendelmgslaag heelt 

gevormd van waaruit boven
dien callusweelsel groeit 

alb 11 
Een halve stamomtrek was 
oorspronAeltJk de afmellllg 

van deze wond (van pOI
toodpunt 101 penpunl) Na 

zo 'n 7 Jaar was de bescha
digde plek weer geheel al

gesloten: het nieuwe weelsel 
IS l1Iet met het oud hout 

vergroeid en Iigl er los op 
De dunn donkere rand IS 

een laag mg8sloten bast. die 
op de plaals van sam n

ko SI van de o,;er
groellngslagen UI loopt 

In en punt 

alb. 12 
Ovel Zicht van 5 verschil! n

de afgrendefingslagen 
1 = laag 1 - afsluillng 111 de 

lenglenchling door 
houtparenchymcel!en 

2 =/aag 2 - afstuiting onder 
her ,"!ondoppervlak 

3 = laag 3 afsluillllg aan de 
Zijkant van de wond vanuit 

het mergstraalparenchym 

4; laag 4 - a/s/uillllg van hel 
- oude - hout 

5 = het wondovergroeiings
,.,ee sel 

M. ten Cale-van Elsland 

LAAG 4 

Het niet beschadigde cambium rondom de wond 
vormt snel na de verwonding een laag paren
chymcellen met zetmeel, die verkurkt .  Bij k leine 
wonden wordt deze 'laag 4' alleen plaatselijk ge
vormd,  bij grote wonden helemaal rondom de 
boom (horizontaal en vertikaal) opdat vanuit het 
' oude' hout geen aantasti ng van het na de ver-

wonding gevormde hout kan plaatsvlnden_ (afb. 5 
en 1 0) .  Ook op het wondoppervlak is na jaren een 
verkurkte laag aanwezig, die soms wordt aange
zien voor afgrendelingslaag 4 _ Het gaat dan ech
ter om de verkurkte schors van het i nmiddels ge
vormde wondweefsel, die overigens een perfecte 
afgrendeling vormt. Afgrendel ings/aag 4 heeft als 
nadeel, dat hij niet f lexibel is, waardoor er  na ver
loop van tijd, vooral bij d raaiwinden en extreme 
temperaturen, scheuren kunnen optreden in het 
nieuw gevormde hout. De afgrendeling beperkt 
zich niet tot één cellaag, maar voltrekt zich in een 
vaak millimeters brede zone, die herkenbaar is 
door een vaak l ichtbruine verkleu ring. Men moet 
deze verkleurde zone niet verwarren met het 
schimmelfron!, dat vaak te zien is als een duidelijk 
scherp a/getekende l ij n .  In het begin van het 
wondverzorgingstijdperk werd vaak geleerd de 
wond ' tot op het natuu rlijke hout '  schoon te krab
ben. Dat daarmee vaak juist de verkleu rde afgren
delingslaag werd weggehaald weten we nu -en 
we zijn veel voorzichtiger geworden met het Uit
frezen en schoonmaken van wonden .  

Wondovergroeiing 
De laatste factor in de strtJd tegen de houtrot
schimmels is het overgroeilngsproces als een be
schadigde plek vol ledig is overgroeid, rot hij waar
schij n lijk minder snel verder als gevolg van 
zuu rstofgebrek. Vanuit de niet beschadigde 
wondrand wordt cal lus (wondweefsel) gevormd 
hetzij vanuit het cambium, hetzij vanuit het 
mergstraalparenchym. Dit cal lusweefsel deelt 
zich snel en ontwikkelt zich vervolgens tot een 
nieuw bastlcambium/houtsysteem , dat volgens 
normale processen over de oppervjakte van de 
wond groeit. Wanneer het gevormde wondweef
sel de wond gaat afsluiten, wordt een deel van de 
bast naar binnen gedrukt en de rest naar bUi ten . 
In de volgende jaren worden er weer normale 
jaarringen gevormd, waarmee de beschadigde 
plek van buitenaf onzichtbaar wordt (afb. 11) Het 
callus ligt los op de wond en is er niet mee ver
groeid . Tussen wondweefsel en voormalig wond
oppervlak l igt een laag ingesloten bast. 

Tenslotte 
I n  hoeverre de aantasting werkelijk tot staan wordt 
gebracht ,  hangt af van de erfelijke aanleg van de 
boom en zijn vitaliteit (groeikracht), en ook van de 
soort schimmel . Hoe gunstiger de gr08lplaats, 
hoe beter de afgrendeling. (afb. 1 2) Het tijdstip 
van verwonding speelt vermoedelijk ook een gro
te ro l ,  hoewel dit nog niet is bewezen .  Immers, i n  
de winter kunnen o o k  de levende cel len niet actief 
reageren en is de boom dus tot het groeiselzoen 
afhankel i jk van de passieve barrieres. Onderzoek 
zal moeten uitwijzen, hoe dit ver loopt. I ntussen lijkt 
het een goede zaak, om noodzakelijke verwon
ding (snoei) in het voorjaar 0/ de zomer uit te 
voeren. 

Wie geinteresseerd is in een meer diepgaande uit

leg van houtanatomie in relatie tot wondreacties, 
verwijs ik daarvoor naar rapport nr.429 van 'Oe 
Oorschkamp , (EI/en Reuver. wondreacties van 
bomen - een literatuurstudie) Het rapport is te 
bestel/en bij de Bib/iotheek van de Oorschkamp, 
Postbus 23, 6700 AA Wageningen en kost r 12,
(mer. verzendkosten). 
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m 
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Bomen in de mythe (15) 

De hulst 

In een bevroren winters bos d raagt de hu lst extra 
ijs blaadjes. Mooi om het paleis van de sneeuw
koningin mee te versieren. 
In  onze centraal verwarmde h uizen zetten we 
liever de echte alt i jd g roene hulstblaadjes. Vooral 
met de kerst worden de altijd groene, onsterfelijke 
bladeren van de h ulst, maar ook die van de 
kl imop, taxus en launer gebruikt .  
Maar een vrol i jk 1 5e eeuws gezang verklaart de 
hu lst toch we l  superieur  aan de kl imop. 

Nee, klimop, nee' dat wens ik niet, gewIs, 
laat hulst de meesterschap, gelijk gewoont is 
hulst stond in de halle, fraai als fijn glas, 
klimop aan de buitenmuur, een koukleum eerste 
klas. 

BIJ hulstbeheer en zijn vrolijk volk is dans-zang 
algemeen, 
bij klimop en zijn maagdenrtj woont wroeging en 
geween, 
klimop heeft een wintervoet, hij spotte met de kou, 
zo verga het iedereen die hem verkiezen wou. 

Hulst heeft bessen zo rood al het maar kan, 
de kweker en de jager onthouden zich er van. 
Klimop heeft bessen met een sleepruim-zwart 
gelaat, 

daar komt de uil op af en eet ze als hij gaat. 

Oe hulst lijkt dikwijls van veel vogels dik. 
Oe nachtegaal, de papegaai, de lieve leeuwerik. 
M 'n klimop, wat vogel komt u toe? 
Alleen het sombre uilenbroed, dat roept oehoe I 

Oehoe! 

Wat d ichterlijke vnjheden mag de maker niet ont
zegd worden .  Maar  al le papegaaien en ui len 
daargelaten ,  is des dichters voorkeur voor de 
hulst duidelijk .  Als de hu lst met kerstmis zo opge
hangen werd dat de dieren van de boerderij het 
goed konden zien , dan zouden ze beter werpen . 
Men geloofde ook dat de hu lst bescherming bood 
tegen elfen en tovergodinnen .  Maar voor Maria 
Lichtmis moest het laatste blaadje hu lst uit huis en 
stal verdwenen zijn .  

Af met de  hulst en  de  klimop en al 
waarmede met dekt de kerstmishal. 
Zodat de bijgelovige vrind, 
geen enkel vergeten blaadje meer vindt. 
Want zie, zoveel blaadjes door domme liên 
veronachtzaamd zijn-wil aandacht biên-

Hanneke van Dijk zoveel spoken zult ge zien. 

Een ander bijgeloof was verbonden met de pr ik
kende blaadjes, de ' hij-hulst '  en de gladde blaad 
jes de 'zij -hu lst ' .  Werd met kerst de ' hij -hu lst '  het 
eerst in huis gebracht ,  dan zou de echtgenoot het 
gehele jaar de baas zij n .  Was de g ladde 'Zi j -hu lst '  
het eerste binnen dan was de echtgenote de 
baas. 
De hulstbessen spraken ook tot de verbeelding en 
werden in verband gebracht met het l i jden.  

Van alle bomen langs 's konings weg, 
zeg kiest gij uw vorst? 
0, den boom die nog groent op kerstmis zeg, 
de struik met de bloedende borst, 
de hulst met de druppels bloed geef die mij, 
want dat is de boom van tante Marij. 

M et tante Marij werd in deze ballade uit Cornwall 
de heilige maagd bedoeld .  
De veelbezongen hu ls t  werd door de Kelten ge
plant om al le kwade geesten te weren .  Zo' n stoere 
donkere struik ziet er dan ook wel uit dat hij zijn 
mannetje staat. 

30 en 3 1  meI, Open Dagen K.N.N.V. 

De Koninklijke Nederlandse Natuu rhistorische 
Vereniging (KNNV), afdeling U trecht ,  organiseert 
in het kader van het 85-jarig bestaan van de 
KNNV twee Open Dagen op zaterdag 30 en zon
dag 31 mei 1 987 .  Het thema van deze dagen is 
' De Stadsboom in Ut recht' . De heer Pfeiffer, lan
del i jk voorzitter van de K N NV, verricht op zater
dag 30 mei de officiële opening door het aan bie-

den van een boom, een Cedrela, aan de stad 
Ut recht .  
Rondom beide dagen vinden er  tal van activiteiten 
in Utrecht plaats, zoals lezingen , cursussen ,  ten
toonstel l ingen, excursies en speciale kinderactivi
teiten .  Tijdens de Open Dagen zel f  kunnen de be
zoekers wandelingen maken langs enkele 
bomenroutes in de U trechtse binnenstad. De ver-



trekpunten zijn op het Domplein en op de Maria
plaats Langs de routes zijn op diverse lokaties 
kleine deel-tentoonstel l ingen ingericht over de 
stadsbomen. Ook geven beeldhouwers en hout
bewerkers langs de wandel routes demonstraties 
van hun artistieke werkzaamheden. De Bo
menstichting zal met een stand aanwezig zijn in de 
Buu rkerk. 
Met deze manifestatie wil de KNNV bezoekers de 
kans geven om h un kennis over de natuu r  te ver
diepen . Ook wil zij de bevolking op de hoogte 
brengen van het belang van de natuur  i n  de stad 
en de kwetsbaarheid van het stedelijk g roen. 
Ter gelegenheid van de Open Dagen komt een 
geHlustreerd boekje u i t  met een aantal boomsoor-

Diaserie 'Bomen en Bijen' 

Eerste uitgave in de reeks 'Boom en 
Maatschappij ' 
Na vijf series ' Boom in Beeld '  die met 'de Linde en 
de Es' in 1 986 werd afgesloten,  is dit jaar de 
eerste diaserie uit de nieuwe reeks Boom en M aat
schappij verschenen. De serie ' Bomen en Bijen ' 
geeft in 24 dia 's  een ind ruk  van de imkerij en het 
nut van bijen voor de bestuiving van gewassen. 
Door middel van een 7 -tal dia 's  wordt de aan
dacht gevestigd op het belang van de aanplant 
van d rachtbomen, zoals valse acacia en l inde, 
voor de Instandhouding van bijenvolken. Boven
dien leveren enkele soorten drachtbomen honing 
van uitstekende kwaliteit . De Boomfeestdag staat 
dit jaar in het teken van de aanplant en i nstand
houding van d rachtbomen. Ook door verschi l len
de imkersverenigingen wordt dit jaar veel aan
dacht besteed aan dit evenement. 
De diaserie is samengesteld door de heer L . G . M .  
Hensels, specialist bestuiving e n  bijenteel t ,  werk
zaam bij het consulentschap Akker- en Tuinbouw 
te Roermond. Naast 24 dia 's  omvat de diaserie 
een tekstboekje en een gel uidscassette met de 

Boekbesprekingen 

Champion trees in the British Isles 

Op de Britse eIlanden IS men een stapje verder 

met de inventarisatie van het bomenbestand 
dan bij ons. Men heeft in 1985 jaar reeds een 

recordlijst van de dikste en hoogste bomen uit

gegeven. In dil nummer vindt u een lijst van de 

'top ' van Nederland voorzover die via de 

inventarisatie bekend is. (red) 

Kampioensbomen 
Het is niet nodig een record jager te zijn om dit een 
fascinerend boekje te vinden.  Het bevat van 52 1 
boomsoorten, de hoogte en diameter. In totaal zijn 
dit 1 093 i ndividuele bomen,  die in hun  soort of 
variëteit de hoogste of dikste zijn. Toevallige facto
ren als groeiplaats, topbreuk en leeftijd spelen bij 
het berei ken van extreme maten natuurlijk een rol , 

ten ,  die voorkomen in de U t rechtse binnenstad .  
Ook verschijnt er een Bomenkaart, waarop de 
wandel routes en bezienswaardigheden langs de 
U trechtse singels en g rachten staan aangegeven .  
I n  een  folder tenslotte staat gedetail l eerde infor
matie over de Open Dagen. Deze is onder andere 
te verkrijgen bij de V .VV U trecht. 

Voor nadere informatie over de Open Dagen kan 

men zich wenden tot de volgende adressen: 

• KN NV, Oudegracht 237, Utrecht 
tel . .  030-3 1 4797 
• K.  Marsman, Utrechtseweg 3 1 3 , De Bilt 

tel . .  030-762382 

gesproken tekst. De serie is te bestel len bij de 
Bomenstichting of bij het Comité l\Jationale Boom
feestdag. 

maar in g rote li jnen geven deze l i jsten toch een 
beeld van de potenties van verschil lende soorten. 
Op het punt van hoogtegroei doen de natuu rlijke 
Eu ropese soorten het niet zo best, ondanks de 
voorsprong die ze op het punt van aantal en leef
tijd zouden moeten hebben .  De top (40 m en 
hoger) wordt bij het loofhout bereikt .door esdoorn 
(40), tamme kastanje (40) , veldiep (40), bergiep 
(42), k leinbladigelinde (40) , es (4 1 ) ,  zomereik (4 1 ), 
moseik (42), wintereik (43), en beuk (44) .  Daaren
tegen is de 'jonge' exoot Eucalyptus globulus nu 
al met 44  m vertegenwoordigd en Populus tricho
carpa met 4 1  m .  Opvallend is verder dat de hybri
den het beter doen U lmus  'Vegeta' (40) , Til ia x 
europaea (44), Populus ' Manlandica' (40), 
' Regenerata' (40) , ' E ugenei '  (43), 'Serotina' (46) 
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Bomen en Bijen 
uiigave: Comité Nat. 
Boomfeestdag. 
BomenSlichting 
24 dia·s. tekstboekje. 
geluidscassette 
prijs J 30.' (inel Verzeng· 
kosten) 

Mitchell. A.F .  and V . E . Hal · 
lett . 1 985. Champion Irees In 
the Bnllsh Isles. Foreslry 
Commission . R & 0 Paper 
1 38. 28 P 
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" BeSlflJdingsmiddelen 

in en om huis" 

en Platanus x acerifolia (48). Dit zullen we toch wel 
aan heterosis toe moeten schrijvenl 
Bij het naaldhout komen natuu r l i jk nog aanzienlijk 
hogere bomen voor, maar ook daar bl ijven de 
Eu ropese soorten achter: grove den met slechts 
37 m, Corsicaan (46), Oostenr i jker (42) , f i jnspar 
(46) , z i lverden (54) tegenover Tsuga heterophyl la 
(5 1 ) , Sequoiadendron giganteum (5 1 ) , Abies 
concolor l owiana (5 1 ) , Plcea sitchensis (59) en on
bedreigd aan top de douglas en Abies grandis ,  
beide met 61 m. 

Nederlandse bomen blijven achter 
We moeten wel concluderen dat de Eu ropese 
soorten op dit punt genetisch i nferieur zi jn en het 
l igt voor de hand om de ijst i jden daar maar weer 
de schuld van te geven ,  
Voor  Nederland beschikken we nog n ie t  over 
complete vergel i jkbare cijfers, maar ongetwijfeld 
blijven onze bomen in hoogte aanzienl i jk achter bij 
die op de Britse eilanden .  M ogel i jk komt dat IIoor-

Bestrijdingsmiddelen in en om huis 

Hoewel di t  boekje weinig met bomen te maken 
heeft, Vinden we het toch de moeite waard,  u van 
het bestaan op de hoogte te brengen . Het behan
delt op kri t ische wijze de manier, waarop er door 

Aanvulling lespakket 

Op het in 1 985 verschenen bomenlespakket voor 
de basisschool , u i tgegeven door het Comité 
Nat ionale Boomfeestdag, i s  de eerste aanvul l ing 
verschenen, Theo van der Werf, schoolbioloog i n  
Vlaardingen,  heeft ook  d i t  keer het merendeel van 
de tekst samengesteld .  De aanvul l ing omvat een 
ui tbreid ing van het aantal les- en werkkaarten ,  ver
deeld over de Bomenmappen 1 tlm 4, Deze map
pen hebben oplopend naar leeft i jd de titels 
' Boomu urtjes ' ,  'Bomen Sparen ' ,  ' Bomenwerk' en 
' Boom en stad , bos i n  landschap' meegekregen, 
waar i n  op de ontwikkel ingsstadia of onderzoeks
vaardigheden van het kind (resp. ontmoeten ,  ver
kennen , ontdekken en onderzoeken) wordt i nge-

al door meer wind en door de vaak arme enlof 
ondiepe bodems, die we hier hebben . 
Verrassend zijn de vrij ger inge extreme hoogtes 
van berken, walnoot, abeel , esp, krimi i nde, vogel
kers en netelboom, terwijl van paardekastanle, 
zwarte noot, grauwe abeel en zelfs van boskriek 
indrukwekkende maten vermeld zij n .  Van de jon
ge watercypres

<
Nordt al een hoogte van 27  m en 

een diameter van 72 cm gemeld. 

De maximaal gemeten di ktes hebben wat meer 
een cur iositeitswaarde dan de hoogtecijfers, Van 
zeven soorten worden bomen vermeld met een 
doorsnede van meer dan 300 cm, en wel tamme 
kastanje (363), plataan (369), winterei k (344) ,  
zomereik (384) ,  l ibanon ceder (313) ,  mammoet
boom (332) en venij nboom (340) ,  
Voor dendrologen en voor ontwerpers d ie wi l len 
weten welke extreme maten door bepaalde 
boomsoorten bereikt zij n ,  is  di t  een i nteressante 
u itgave. H , M ,  Heybroek, 

fabrikanten, overheid en particulieren met chemi
sche bestr i jdi ngsm iddelen wordt omgegaan en 
de manier ,  waarop dat ook zou kunnen en moe
ten, zonder dat er schade wordt aangericht aan 
natuur ,  mi l ieu en eigen gezondheid .  Het boekje 
raadt de consument aan zich af te vragen , of de 
te bestrijden organismen (algen, onkruiden , insek
ten, mUizen enz , )  wel echt zo schadel ij k zijn (oor
wurmen biJv, zien er m issch ien wel 'eng '  u i t ,  maar 
zijn niet gevaarlijk of schadel i jk) en of ze dus wel 
zo nodig bestreden moeten worden. Daarnaast 
worden de vl iegenmepper en andere mil ieuvrien
del i Jke methoden en middelen in ere hersteld en 
de meeste chemische middelen afgekeurd i , v , m  
hun  schadel i jkheid ,  D e  sch rijvers zijn z o  reëel ge
weest om voor iedere ' plaag ' aan te geven ,  welk  
chemisch middel desnoods gebruikt kan worden, 
als men daar n iet onderuit  denkt te kunnen, Een 
bron van in formatie en handig om i n  h u is te heb
ben als handleid ing voor het ' bestrijden '  van alles, 
wat mensen maar lastig kunnen vinden: van lu izen 
tot mU izen ,  van mos tot meeldauw. 

M . t . C .  

gaan. A l s  extra i s  een kompas, een houtschijfje en 
een voeldoos bijgevoegd .  
D e  bladen zijn i n  zwart/wit uitgevoerd, zodat ze 
d , m .v ,  kopiëren eenvoudig zijn te vermenig
vuld igen , 
De aanvul l ing is te verkrijgen bij het Comité 
Nat ionale Boomfeestdag , Postbus 20020, 3502 
LA UTRECHT (030-852727) en kost f 1 9 ,50 Het 
basispakket i s  eveneens te verkri jgen op boven
staand adres; de pri js h iervan is f 22 ,50 ,  



Daar sta je dan . . .  

Iedere dag, als i k  mi jn kinderen naar school 
bracht, kwam i k  langs een pracht ige tamme 
kastanje. Een gave, volwassen boom in  een voor
tu in .  Iedere herfst lag het trottoi r  vol met de eet
bare kastanjes en ook de rest van het jaar was de 
boom het dagel i jks aankijken meer dan waard. 
Toen werd het hUIs te koop gezet Mijn schrik was 
g root, want veel bomen overleven het niet, als ze 
van eigenaar wisselen. Een nieuwe eigenaar heeft 
geen binding met de boom , ziet eerder de zorgen , 
die het bezit van een boom teweegbrengt en staat 
er n iet bij sti l ,  dat je van een boom ook plezier kunt 
hebben . Dus zaagt hi j  hem om , al dan n iet met 
toestemming van de gemeente, i n  plaats van het 
bijvoorbeeld eens een jaartje aan te z ien.  
I k  was bang , dat ook de tamme kastanje ten offer 
zou val len en overwoog alvast een briefje in de 
br ievenbus van dat lege huis te doen met een (wat 
voorbarig) verzoek om clementie. U i tei ndel i jk 
besloot i k  te wachten met mi jn br iefje, tot het hu is 
verkocht, en de toekomstige eigenaar bekend zou 
zijn 
Had ik maar n iet gewachtl Op dezelfde dag, dat 
het bordje 'verkocht' in de tuin stond ,  lag ook de 
boom in 'hapklare brokken' achter het huis. Het 
was maar goed , dat niemand me kon horen, toen 
i k  dat ontdekte l Achteraf bleek, dat de n ieuwe 
eigenaar een kapvergunn ing had gevraagd en 
gekregen, omdat zijn caravan n iet langs de boom 
naar de garage kon .  Reëel? Ik weet het n ietl 
Toen er een paar maanden later weer een huis in 
de buu rt te koop stond,  deze keer met een prach
t ige grote l i nde i n  de tU in ,  heb i k  meteen een 

briefje i n  de bus gedaan ,  N og dezel fde week had 
ik de nieuwe eigenaar aan de telefoon ,  nogal 
gepikeerd l 

H I J  was natuur l iefhebber en helemaal n iet van plan 
om d ie boom weg te halen,  dus waar bemoeide ik 
me eigenl ijk  meel 

Daar sta je dan l 

M . t .C .  

'Rijplaten' niet altijd voldoende 

jn de folder ' Bomen & Bouwen' wordt aangera
den rijplaten op een funder ing van zand of gr ind 
te gebrui ken als er boven de wortels moet worden 
gereden. Deze richtl i jn is  afkomstig uit de besteks
voorwaarden die zijn opgesteld door de RAW . 
Het woord ' r i jplaten '  geeft verwarr ing.  Het om
schri jft de manier van verstevig ing door m iddel 
van een t i jdel i jke verhard ing van de grond, die af
hankel i jk van de omstandigheden van hout ,  staal 
of beton kan zijn .  Daarbij I S  ook de afmeting van 
de gekozen plaat van belang.  
Onder ' r i jplaten '  wordt door ve len echter de stalen 
rij platen verstaan. DA van der Heij, hoofd plant
soenen in Gouda, merkt terecht op dat op natte 
veengronden de stalen rijplaten averechts wer
ken. Ze zijn dan te smal om zware last van vracht
auto' s  enz. o p  te vangen en zul len spoed ig i n  de 
grond worden gereden, De platen snijden e lke 
wortel af die ze op hun  weg tegen komen .  Veel be
ter is het i n  dat geval om ook op een funder ing van 
zand ,  g r i nd of lavasteen bijvoorbeeld dragl ine
schotten of stelcom platen te gebru iken .  

29 
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Agenda 

8 en 9 april 

Restauratie '87 
Vakbeurs voor herstel en behoud van gebouwen,  
natuu rmonumenten, kunstwerken , boeken en 
arch ieven ,  
P laats Hanzehal te  Zutphen 
Openingstijden 1 0 ,30 - 1 9 ,00 u u r  
Entree: f 1 0 , - p , p ,  
I n l icht ingen 05750- 1 5 1 00 

1 7  tlm 26 apri l  

Flora Nova 
Boomkwekerijtentoonstel l i ng 
P laats: Beurshal F lor ida 
te Boskoop 

28 apri l ,  1 9  mei,  20 juni 

Openstel l r ng tu in Walen burg 
P laats: N eer langbroek 
Openi ngsti jden 1 0 ,00 - 1 7 ,00 u u r  
Toegangsprijs: f 5 , - p ,p ,  
I n l icht ingen b i j  he t  secretariaat van de  
N ederlandse Tuinen Sticht i ng tel 020-235058 

23 mei 

Donateursdag en Adoptiedag Bomensticht ing 
Plaats: Kasteel Amerongen te Amerongen 
Aanvang :  Donateu rsdag 1 1 , 00 uur 
Aanvang Adopt ie bijeenkomst 1 4 ,00 uu r  
Voor meer I nformatie z ie  elders i n  d i t  nummer 
en bi jgesloten convocat ie of kontakt opnemen 
met de Bomenstichti ng ,  

24 mei 

Landel i jke I nfo- en Aktl viteitendag ter afsl u i t ing 
van de zure regenweek 1 987 
P laats: Corversbos H i lversum 
Organisatie WISE -Amsterdam 
I n l icht rngen 020-853857/851 049  

28 mei , 7 en 8 juni 

Openstel l ing tu inen ' De Wiersse' 
Op deze drie dagen worden de tu inen voor het 
publ iek opengesteld om de bloeiende Rhodo
dendrons te kunnen bezicht igen 
P laats Kasteel ' De Wiersse' te Vorden (aan de 
r i jksweg Vorden -Ruu rlo) 
Openingstijden 1 0 , 00 - 1 8 ,00 uu r  
Toegang: f 4 , - ; k inderen to t  6 jaar g ratis 
I n l icht ingen VVV Achterhoek 05750- 1 9355 

VVV Vorden , 05752-3222 
Voor g roepsbezoek 05752-6693 

30 en 31 mei 

Open Dagen KN NV-Utrecht 
Ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van 
de Kon inkl i jke Nederlandse N atuurh istorische 
Vereniging organiseert de afdel ing U trecht 
Open Dagen, waar i n  de boom centraal zal 
staan ,  
Ui tgebreidere r nformatie vi ndt u elders i n  d i t  
nummer ,  
P laats: Centrum -Ut recht 

3 , 4, 1 0  en 1 1  juni 

Cursus 'Zure regen ,  oorzaken en gevolgen' 
O rganisatie: Sticht ing Post -Hoger 
Land bouwonderwijs 
P laats: ' De Leeuwenborg' Hol landseweg 1 ,  
Wageni ngen 
De cursus i s  van belang voor een brede groep 
deskundigen, die werkzaam zijn in het beleid 
op adviesbureau ' s  en aan onderwijs- en 
onderzoekinstel l i ngen 
I n l icht ingen 08370-84093/84094 

3, 4 en 1 7, 1 8  juni 

Cursus 'Automatiser ing Groenbeheersystemen' 
Organisatie St icht ing Post -Hoger 
Landbouwonderwijs 
P laats Boskoop 
De cursus i s  bedoeld als algemene i nformatie 
over de problematiek van automatiser ing b in
nen g roenbeheersystemen 
I n l icht ingen 08370-84093/84094 



Vragen 

Op een jonge beuk trof ik op de stam een wit 
schimmelachtig poeder aan. Het komt voor 
als wit-grijze stippen of slierten, alsof de 
boom wordt u itgehold door één of ander in
sekt. Er waren echter geen beschadigingen 
zichtbaar. Het was de enige boom in de om
geving die dit verschijnsel had. Kunt u mij 
vertellen wat d it is en of het schadelijk is voor 
de boom? 

U heeft op de beuk de aantasti ng gezien van de 
' wol l ige beukestam lu is ' .  Onder de 'schimmelplek
ken ' , die bestaan u i t  een wasachtig pluis, leven 
gele ongeveer 1 mm grote, ongevleugelde l u izen, 
die zich voeden met het sap uit de bast vaten en 
cambiumcel len .  De voortplant ing vindt, naar men 
aanneemt, u i tsl u i tend ongeslachtel i jk plaats en 
beperkt zich tot één generatie per jaar 
De di recte schade die de luis aanr icht ,  hoeft in 
pnncipe n iet g root te zij n ,  maar door de g rote hoe
veelheid wondjes in de bast kan de schimmel 
Nectria coccinea de gelegenheid kr i jgen , in de 
boom binnen te d ringen. De schimmel heeft tot 
gevolg dat g rote delen van de bast afsterven en 
loslaten .  I n  gebieden,  waar de sch immel voor
komt kan worden overwogen om de luis te 
bestrijden. 
(z ie voor u i tvoeriger besch rijvi ng Ziekten en 
plagen bij bomen nummer 1 1  i n  Bomennieuws 
aflevering 24 -winter 1 982). 

Vermeer TS84T 
VOORKOM ROOIEN, VERPLANTI 

Ook g rote bomen kunnen nu worden verplant 
met VERMEER TS841. 

• Hoge overlevingskans 

• Slechts één operator nodig 

• Kuil graven en verplanten met één 
machine 

• Snel, economisch 

• Robuuste konstruktie, hoogwaardige 
materialen 

• 9 Typen leverbaar 

• Ontwerp gebaseerd op meer dan 25 
jaar ervaring in boomverplantmachines 

Voor meer Informatie: 

VERMEER INTERNATIONAL B.V. 
Postbus 323, 4460 A S  Goes 
Tel.: 0 1 1 00-32232 

Vermeer 
BOOMVERPLANTMACHINES 

Frans van Jaarsve ld 

-

1 1  

Boomverzorgi ng en Verplant i ng 

Overeind 42 
3998 J B  Schalkwijk  
Telefoon 03409 - 1 8  80 

REMION 
Postbus 330 3600 AH Maarssen 
Telefoon 030-622134 

Ook voor: 
Boomjukken 
Boomschijven Gietijzer 
Boomkorven 
Boomplaten beton 
Boomschijven beton 
Boomkranzen beton 
Boomborders beton 

3 1  
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EEN STERK PROMOTIE·  
AANBOD V4N STIHL, 

HET WERELD· 
MERK !  

STI H L  028 AVEQ WB 37 cm R 
Cyl i nderi n houd 4 7  cc 
Motorgewic ht 5, 7 kg 

STI H L  034 AVEQ 40 cm R 
Cyl i nderi n houd 56,4 cc 
Motorgewic ht 5,3 kg 

NU 1 .01 5 · NU 1 .195 · 
(exc l .  B1W) , ( exc l .  B1W) , 

Profiteer erva n .  Koop een motorzaag va n de 
n r. 1 in de were l d  met a utomatische kett i ng rem 
"QU ICK STOP", g e l u i ds- en tr i l l i ng sd e m per, d u bbe l e  
l u c htfi lter, hand besc hermer, e lektron isc he ontste
k i ng ,  a utomatisc he kett i ngsmer i ng . Tegen ec hte 
voordee l pr ijzen ! 

Andreas STI H L  B.V. 
Laa g raven 59 
3439 LL N ieuwege i n  
te l . : 030/885 897 

STIHL® 
N r. 1 I N  DE WERELD 


