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Twee rode beuken geadopteerd in Leeuwarden 

Op zaterdag 31 oktober j.1 werden twee rode beu
ken bij het Nieuw Sint Anthony Gasthuis in de bin
nenstad van Leeuwarden geadopteerd door de 
Bomenstichting. Een opmerkelijk feit, vooral om
dat voor het eerst een adoptie plaatsvond in zo'n 
historische stedelijke omgeving. 
De oude binnenstad van Leeuwarden is nog in 
betrekkelijk gave staat: enkele grachten, een 
wirwar van straten en stegen en een groot aantal 
monumentale panden. Daaromheen loopt nog de 
oude singelgracht, waarin de vorm van de histori
sche omwalling is te herkennen. 
Rijk gezegend met oude bomen is deze bin
nenstad niet. Bij de oude Middeleeuwse kern 
pasten bomen ook niet zo goed, of - beter gezegd 
- er was geen ruimte voor. Bij wat jongere gebou
wen werden wel tuinen aangelegd en bomen ge
plant en een voorbeeld daarvan is het Nieuw Sint 
Anthony Gasthuis dat in 1868 een uitbreiding 
kreeg in het noordelijk deel van de binnenstad. 

Toen werd ook de tuin aangelegd en werden rode 
beuken aangeplant, 'modieuze' bomen in die tijd, 
die we ook veel in de achtertuin van de monumen
tale herenhuizen aantreffen. 

Gezondheidstoestand 
Onder leiding van kontaktpersoon Luc Noordman 
werd een onderzoek gedaan naar de toestand 
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waarin de twee ca. 19 m hoge beuken die er nu 
nog staan, verkeren. Daaruit kwam naar voren dat 
vooral de gezondheid van de eerste boom (B1 op 
figuur 1) te wensen over laat. De grond onder de
ze boom is vanaf ca. 40 cm sterk verdicht en daar-

door moeilijk of niet bewortelbaar. Bovendien is 
onlangs een nieuwe riolering in de straat (het 
Perkswaltje) aangelegd, dichtbij het smeedijzeren 
hek dat de tuin van het gasthuis omgeeft. Het hier 
en meer zuidelijk gelegen deel van het wortelstel
sel van de beuk zijn daardoor verdwenen. Eén en 
ander uit zich onder andere in een slechte bla
dontwikkeling. Chemisch onderzoek van het blad 
heeft verder uitgewezen dat er een tekort is aan 
stikstof en kali. Bij de tweede boom (B2 op de fi
guur) komt geen verdichte bodemlaag voor. Hoe
wel de toestand van deze boom beter is, wordt de
ze bedreigd door een plan om parkeerplaatsen 
aan te leggen. 

Overeenkomst en Onderhoud 
Op grond van de bijzondere waarde van deze 
twee beuken, niet in het minst door hun situering 
in zo'n monumentale omgeving, heeft de Bo
menstichting deze exemplaren uitgekozen voor 
een eerste adoptieproject in de provincie Fries
land. Een adoptie, die op de gemelde datum 
plaatsvond onder aanwezigheid van een groot 
aantal autoriteiten en belangstellenden. 
De plechtigheid werd geopend in één der recrea
tiezalen van het gasthuis, dat overigens reeds ge
ruime tijd de modernere bestemming van bejaar
dencentrum heeft. Na een welkomstwoord door 
de voorzitter van het bestuur van het gasthuis, 
drsL Hilarides, hield mevrouw ir.M. ten Cate-van 
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(Iata geheel boven) De 

heer Hilandes (I) 

spreekt als voomt/er 

van het bestuur van het 

Nieuw Sint Anthony 

Gasthuis de omstanders 
toe. 

(Iata Itnks) Gedeputeer
de Dankerl speurt met 

een wIggeiroede naar 
ondergrondse leidingen. 

(Iata onder) Aad van 
den Burg, als boom ver

zorger verbonden aan 

het Onderwilscentrum 

voor Land- en T utnbouw 

te Leeuwarden geelt uit

leg over de methoden 

van bodemonderzoek bij 
bomen. 

lolo's: Hans Gierveld. 
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Figuur 1. Situatieschets van 
de geadopteerde rode beu
ken in Leeuwarden. Verkla-

rtng van de tekens: 

81, 82 geadopteerde rode 
beuken 

G gedenkplaat adoptie 

Al,A2,A3 vleugels van hel 
Nieuw SI. Anthony Gasthuis 

(A2-Wiarda, A3-Juliana) 

g grindpaden 
t tuin (gazon en borders) 

s smeedijzeren hek 

H hlstortsche bebouwing 

(herenhUizen uit de 1ge 

Eeuw) 

Pe Perkswa/tje (straat) 
PIJ Pij/steeg 

Gedeputeerde Dankert heeft 
zojUist de onthuJling van het 

adoptie-aandenken verricht. 

foto Hans Gierveld. 

Elsland namens het bestuur van de Bomenstich
ting een warm pleidooi voor de boom in het alge
meen en voor deze te adopteren beuken in 
Leeuwarden in het bijzonder. Vervolgens vond 
buiten, aan een inderhaast geimproviseerde 
'adoptietafel' de ondertekening van het contract 
door mevrouw ten Cate en de heer Hilarides 
plaats. Hierin wordt zoals bekend de adoptie door 
de Bomenstichting vastgelegd, een eenmalige 
(doch grondigel) onderhoudsbeurt door de Kring 
Praktiserende Boomverzorgers (KPB) aangekon
digd en de verplichting voor de eigenaar van 

Pe 

H 
Pij 

de bomen opgenomen, deze in de toekomst goed 
te onderhouden. 
Leden van de KPB voegden vervolgens de daad 
bij het woord en gingen verder met hun, reeds op 
de ochtend van die 31 e oktober begonnen onder
houdsbeurt. De heer Aad van den Burg, als 

Bomen en reigers 

boomverzorger verbonden aan het Onder
wijscentrum voor Land- en Tuinbouw te Leeuwar
den, gaf op enthousiaste en instructieve wijze toe
lichting op de verschillende handelingen. Er wer
den diverse demonstraties gegeven bodemver
betering met behulp van een zogenaamde HD
unit (een soort kolkenzuiger die de verdichte 
grond wegzuigt en hoogwaardige, bemeste tuin
grond terugperst); 'wichelroede-lopen' om de 
tracés van leidingen te ontdekken; het werken met 
een penetrometer om de dichtheid te meten; en 
last but not least een spectaculaire solo-klimpartij 
in boom B2, waarbij de boomverzorger zich op 
handige wijze met zijn touwlussen tussen de tak
ken door naar boven wist te werken, en passant 
zijn kettmgzaag met zich meeslepend. 

Tot slot het adoptie-aandenken 
Na de demonstraties sprak de gedeputeerde voor 
Milieuzaken van de provincie Friesland, de heer 
K. Dankert. Het was dan wel jammer dat een ver
tegenwoordiger van de gemeente Leeuwarden 
op deze plechtigheid ontbrak, des te verheugder 
kon de Bomenstichting zijn met de aanwezigheid 
van de 'hoogste milieu-autoriteit' in de provincie. 
De heer Dankert vergeleek in zijn speech oude 
Nederlandse binnensteden met de Tropen en de 
Alpen. Letterlijk en figuurlijk ver van elkaar, maar 
alle drie bedreigd door 'ontbossing'. De adoptie 
van de rode beuken bij het Nieuw Sint Anthony 
Gasthuis in Leeuwarden kan een signaal zijn voor 
allen die nog dachten dat het met die ontbossing 
wel meevalt. De heer Dankert sprak de hoop uit 
dat ook de gemeente Leeuwarden dit signaal op
vangt. Vervolgens onthulde hij het - uiteraard aan 
het hek en niet aan de boom bevestigde - adoptie
bord, ter openbare bezegeling van de gesloten 
overeenkomst. 
Tot slot van de bijeenkomst werd het gezelschap 
weer in het gasthuis ontvangen met een ruim aan
geklede consumptie. Ook ontvingen alle bezoe
kers een aardig boekje van de hand van Wiebe H. 
Keikes over de Jongste geschiedenis van het Sint 
Anthony Gasthuis. Daarna ging een ieder zijns 
weegs, vol vertrouwen in een nieuwe boomvrien
delijke toekomst voor Leeuwarden. 
AAd.V 

Tegenstrijdige belangen binnen de natuurbescherming 

Het kan voorkomen, dat op het gebied van de 
natuurbescherming verschillende opvattingen of 
belangen met elkaar in strijd zijn. Een bekend 
voorbeeld vinden wij bij het heidebeheer. Er zijn 
natuurbeschermers, die van mening zijn, dat men 
de natuur zoveel mogelijk haar gang moet laten 
gaan. Bij heide betekent dit, dat er vergrassing en 
bomenopslag zullen optreden. Er zijn er echter 
ook, die de heide graag in stand willen houden en 
daarbij gebruik willen maken van de meest doel
matige methode, namelijk het afplaggen van de 
heide (dit is het met de schop of mechanisch ver
wijderen van de zode met de bovenste 
grondlaag). 

Een soortgelijk geval doet zich voor ten aanzien 
van de nestbouw van reigers (en eventueel ande
re grote vogels) in waardevolle bomen. Reigers 
hebben voor de volledige vertering van de gege
ten vis maagzuur nodig, dat later als een nogal 
agressieve stof in de uitwerpselen terechtkomt. 
Door deze uitwerpselen kan de vitaliteit van de 
boom ernstig worden aangetast. Nu zijn reigers 
beschermde vogels en men kan dus van mening 
zijn dat deze bescherming overeind moet blijven, 
desnoods ten koste van waardevolle bomen. 
Wanneer dergelijke bomen straks ook een offi
ciële status van beschermd monument hebben 
gekregen, kan men ook dit doen gelden, des
noods ten koste van de reigers. 



Het zou In zo'n 
boom beschermers en 
over elkaar zouden blijven staan. In 
np'''''''K zouden in elk voorkomend 

IS echter wel, dat eerst over voldoen
de betrouwbare gegevens kan worden beschikt. 
Wanneer men leest, die door verschil-
lende in de der ge-
daan, dan valt het op dat over de mate van scha-

heerst. Sommigen 
dat de mest van niet is 

voor bomen, omdat deze door de regen wordt 
dit in tegenstelling tot de mest van 

aalscholvers, die de bast sterk aantast. Een groot 
botanicus als Westhoff maakt er 

van, dat hij nooit schade aan bomen door 
,-,,,,,,,,,,,,,,,1 heeft kunnen vaststellen 

Ons Inziens IS een grondig onderzoek op dit punt 
gewenst, alvorens over eventuele 
kan worden 
De wil graag de en/o! 

horen. 
Schrijft u 
J.J.c. 

lezers van het Bomennieuws 

gezondheidstoestand van de beuk 1987 

Veel beuken slecht in blad 

De vitaliteit van de beuk is over de drie voorbije 
nn"rn,,,,i,,,rAn van het vitaliteitsonderzoek 

vrij stabiel gebleven De zomer stonden 
veel beuken slecht in blad De vraag is no',Molllr,r{ 

of, en zo ia waardoor, de vitaliteit 
terugloopt. 
De volgende verschijnselen waar te nemen 

bruin of brUin blad, brUine scheu
ten, klein blad, krullend blad, verkleurend 
blad en kale takken door afgestolen twijgen en 

blad. Vaak is het een combinatie van meer 

van deze die de kronen Ijl maakt 

Waar komt het voor? 
komen door hele land voor, 

oude als bij beuken en zowel 
1/Y""I",,,,,rlo bomen als 
De indruk bestaat dat het meest 
voorkomen bij oude beuken, meer dan 1 00 
oud, Na onderzoek in een reeks van 
30-80 Jaar op de Veluwe, in Drenthe en Noord
Brabant blijkt geen duidelijke relatie te vinden te 

tussen de slechte bladstand en het vochtleve
rend vermogen of de voedingstoestand van de 
bodem. Trouwens, op eenzelfde kan 
een variatie in de 
voorkomen, zowel tussen 
één Enkele van de rlI'>nn.",rn 

selen zijn duidelijk te verklaren als aantastingen 
door insekten of door een schimmel. Oe laatste 
kan zelfs scheutsterfIe teweegbrengen. Beide 
soorten worden hierna kort 
beschreven. 

Insektenaantastingen 
l1li Wintervlinders 

Sinds enkele komen de kleine en de grote 
wintervlinder brumata Erannis 

dichtheden voor in onze 
rupsen van deze insekten 

tasten soms ook beuken aan. In het Deelerwoud 
werd dit dat een 

door rupsen van de kleine wintervlinder. Nu 
kwam zowel in 1986 als 1987 eind een zeer 
warme week voor. Mogelijk werd hierdoor het 

uitkomen van de van de 
wintervlinder bevorderd. Deze rupsen hebben 
het vooral gemunt op de 

l1li Beukespringkever 
Ook de 

larve van deze kleine kever mineert in het blad en 
veroorzaakt dode, brUine die veelal tot 
aan de bladrand doorlopen. Onder het 

bevindt zich daar een bolvormig, wit 
waarin de larve Zich verpopt. 

Ook is het blad 'als met hagel doorschoten' als ge-
van de kevers. zware 

meer van deze blaasmijnen In 
een blad Er blijft evenwel meestal een 
deel van het blad groen, 
l1li Beukebladluis 

Een derde insekt dat dit een aantal malen 
werd waargenomen, is de beukebladluis 
hls ragi). Deze met wit 
dekte luizen komen in groepen aan de onderzijde 
van het blad voor. Als van de 
ontstaan geelbruine vlekken en gaan de bladeren 
om de hoofdnerf naar beneden omkrullen. Dit 
schadebeeld onderscheidt zich hierin dus van de 
'schuitjes', de naar boven beukebia
deren, die als van zure regen worden 
vermeld. Vaak vormt zich roetdauw op de suiker 
die de luizen afscheiden. Ook als de luizen zelf al 
verdwenen zijn, kunnen zij toch nog 

worden door de ",rlnlor",,_ 

bleven vervellingshuidjes en de roetdauw. 
l1li Beukekankerluis 

onbekendheid wordt de beu-
kekankerluis >JU."''-''-'0} niet zo vaak als 

Toch kan dit in
van takken veroorzaken, De 

donkerbruine luizen zitten in kolonies op takken of 
dunne waar zij de sappen uit het 

Door de aangebrach-
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Beukespnngkever 
lang) met aantastingsbeeld 
(naar Novak V. e.a. 1976) 



78 

.I'IA,(1vil·iXVÇlrl7!.Flklp verOOf

door ApiognomomB 

emHJIII'IUi-! op beuk 

A afgestoNen eindscl1eut 

B. aantastingsbeeld 

(naar H. Bulin 1983) 

Uil 
Bosbouwvoorilchtlng nr. 

5/1987 
van Dam, P GriJpma 

A Oosierbaan, De 
D()(""hk"�1n Wageningen 

Tekening Annefmek Punt 

voor schimmels van deze aan-
sterft het gedeelte boven de woekerin-

gen af verdorren de bladeren. De luizen wor-
den altijd druk door mieren bezocht. 

Schimmelaantastingen 
• Bladvlekkenziekte 

en worden vaak nerven, De 
schimmel kan ook de scheuten doen afsterven, 
De wordt op beuken van 
alle De meeste komt de 
schimmel alleen voor op de randen van beuke
biaderen en veroorzaakt dan geen noemenswaar

schade, Meestal bereikt de schimmel maar 
een 
om tot ongeveer 30 cm lange 

Bovendien gaan aan-
met bladval. In het 

In het najaar ontstaat op het af
vorm en de sporen 

Ginkgo in herfst 

Vreemd deze nevel die hel land omsluit,' 
de bomen, struiken, alle grassen, 
en de akkers schaars nog wat gewassen; 
ja zelfs het dier- en menselijk 

Een stilte die het leven te slUiten. 
Maar zie ginkgo in de achtertuin, 
rechtstandig streeft hij hoger zonder kruin, 
nu van blad in 't stille buiten. 

der natuur, net overga/en 
met herfstzon die ons weer 
wordt 't 
zo gaan we opmeuw de winter tegemoet 

o beeld van leven, 
uw kleur nog fel uw groeikracht 
zo slaan we nog niet in ons levenshemd, 

en ons streven zich steeds beter geven. 

daarvan zorgen voor de eerste infectie in het vol-
Hoe een van deze 

schimmel ontstaat, daarover slechts weinig 
gegegevens beschikbaar. Het is niet 
dat insekten een rol In dit verband 

maar dit 
De meeste schade 

,",0'"",,,-;<,,, op beuken die een sterke blad-
vertoonden. Sterke van het 

blad kwam ouder 
120 Jaar. de aan-

tot 

Overige oorzaken 
De 

door factoren als: 
temperaturen in mei en daardoor het late 

van uitlopen: 
• vaak voorkomende en In 1987; 

van de droge 

ben gespeeld, Deze invloed op 
Ilet van Insekten en ziekteverwekkers. 



Molens en bomen 

Van te hoge bomen en te weinig wind 
Hoge bomen vangen veel wind: vooral 's zomers 
kunnen zij met hun volle bladerkroon veel molen
moois aan het oog onttrekken en de vrij aanwaai
ende wind in zijn loop belemmeren. Oe al of niet 
vrijwillige molenaar of molenbeschermende in
stantie zal hier vroeg of laat iets tegen willen doen. 
Dit zou een bedreiging voor de bomen kunnen be
tekenen. Oe Bomenstichting komt in zo 'n geval op 
voor het belang van die bomen, maar niet kritiek-
100S' Soms zal zorgvuldig en verantwoord snoeien 

van de boomkroon het molenbiotoop kunnen ver
beteren. In andere gevallen zou besloten kunnen 
worden, dat een bepaalde boom of bomengroep 
beter het veld kan ruimen - door verplanting naar 

een andere plek of desnoods door hem te rooien. 
Maar in al die gevallen - en dat zijn er helaas veel 

- zal toch door een team van deskundigen eerst 
moeten worden gewikt en gewogen. Een mooi uit
gegroeide oude boom is soms als monument nog 
moeilijker vervangbaar dan een molen. Minder 

problemen levert het op, als het om pas geplante 
begroeiing gaat die laat zich nog gemakkelijk ver
planten. Voor alle planters, die oog hebben gekre
gen voor het mogelijke conflict tussen bomen en 

molens, geldt natuurlijk.' voorkomen is beter dan 
genezen. Aan al deze dingen zou vaker gedacht 
moeten worden: bomen die nu nog klein zijn, wor
den groot. En hoe groter, hoe moeilijker en kost

baarder het verplanten wordt. Tot verplanten niet 
meer mogelijk is en alleen nog maar kan worden 
gekapt. 
Oe heer G. de Vries, stafmedewerker van de Vere
niging 'Oe Hollandsche Molen', legt in dit artikel 
uit hoe de ideale omgeving van een molen er uit 

zou moeten zien. 

Zinvol Molenbehoud 
Van de zijde van de overheid en de molenbe
schermende en -beherende instanties wordt in 
toenemende mate aandacht gevraagd voor de in
richting van de omgeving van molens: het molen
biotoop. Deze inrichting dient zodanig te zijn dat 

windtoetreding naar de molen zonder belemme
ringen kan plaatsvinden. Indien er een windreduc
tie van bijvoorbeeld 10% optreedt dan wordt het 
vermogen van de molen reeds met bijna 30% be
perkt. Gebouwen en bomen die te dicht bij een 

, .. : :  . 

molen staan, belemmeren een goede doorstro
ming van de wind en oefenen daardoor een slech
te invloed op die molen uit. Het in bedrijf stellen 
van een molen garandeert het beste onderhoud 
en een goede windtoevoer naar de molen wordt 
daarom gezien als een van de drie voorwaarden 
voor zinvol molenbehoud. Met restauratie- en 
onderhoudssubsidies van rijk, provincie en ge-
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Molen De Onderneming' in 

Wissenkerke IZI.) als voor

beeld van een molen in een 

slecht molenbiotoop 

Onbelemmerde windvang 
voor de Hilmahuistermolen, 
een grondzeiler. in het Gro
ningse V,s'Illet. 
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Voorbeeld van de toepas 
5ing van Cle regels voor de 

wmdbelemmering bij een 
grondzeiIer 

Voorbeeld van de toepas· 
slng van de 

windbelemmeflng 

slelljngmolen. 

Uil: De Inrichtmg van de om· 

van Molens. 

lU/Cl· Hollandse Poldermolen Noord·Hollandse Poldermolen 

van een vakbekwaam 
van het Gilde van 

Molenaars in 1970, zorgt deze vereni· 
tot molenaar. De meeste 

worden thans door deze vriJwil
Het spreekt vanzelf dat zinvol 

molenbehoud pas kan indien aan 
drie voorwaarden wordt vol-

daan. Hoe mooi en waardevol bomen ook zij 
horen niet bij molens! 

Het belang van werkende molens 
Sinds de molen de Ie Schiedam met be
hulp van een aanloopsubsidie van het Ministerie 
van Economische Zaken in 1973 weer volledig 

In is is het aantal 
werkende windkorenmolens tot ongeveer 

stuks gestegen. Deze molens leveren het 
volkorenmeel aan bakkers en particulieren, waar-

leden van het Gilde van Echte Bakkers tot de 
vaste afnemers behoren. Daarnaast zien we veel 
molens in de weekeinden draaien, De Vrijwillige 
Molenaars dan klaar voor de ontvangst van 
toeristen en geven over het oude 
aan elke bezoeker. Zo verleven-

5,55 m 4,84 m 4.13 m 3,42 m 2,71 m 
toelaatbare bebouwings
en beplantingshoogte 

1 
Bij de gekozen norm: 
ontoelaarbaar 

toel aal baar 
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bij de gekozen norm 
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200 m 100 m 

toelaatbare 
bebouwings
en 
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Stellmgmolen Bergmalen 

digen de draaiende molens ons Het 
spreekt vanzelf dat velen het betreuren als zo'n 
draaiende molen vanuit hoeken door 
bomen en struiken aan het 
ken. Een molen behoort 

wordt onttrok
de I ucht af te ste-

ken, rondom vrij te staan en reeds van verre 
zichtbaar te zijn. Een op deze ingerichte 

omgeving de van de 
molen. Ook dat hoort bij een molen biotoop. 

Hoe de omgeving van de molen in te richten? 
Toen molens nog in 
velen een bron van bestaan of 

waren, zag 
anders uit. 
Als er al bomen rond 
het een van 
bomen, welke door hel '<lr,,..,,,,,,,,,,, 

heel met de molen vormden. /"\"'''(1p'',,,, 

onder meer meidoorn, vlier, hazelaar en 
bomen, die door hun nimmer de 
vrile windvang belemmerden. 
Door de 'De Hollandsche Molen' werd 
in 1982 een rapport 
normen voor een worden 
aangegeven. Dit van de 
omgeving van molens' heeft reeds een belang
rijke bijdrage aan de discussies over hel 
verantwoord inrict1ten van de molenomgeving. 

voor overleg met haar 
of uitvoeren van beplan-

voor zich dat de 
normen voor een in het open veld staande 
molen anders zijn dan voor een die 
bijvoorbeeld door om-
ringd. In het eerste een 
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rondom vrij te staan en 
reeds van verre goed zicht· 

Ie Zijn.. 
Dil gaal met op voor de 
'Grote Geesterense' molen 
te Geesleren (Ov.) 

Ingeklemd tussen 
Slaat in T!/ilgle (Ov) de 
Wesrerveldmolen Voor hel 
goed funktioneren iS 
een goede wmdaanvoer ook 
een goede afvoer van 
belang. 
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molens. 
Star' te Balkburg 

(OvJ 

Wipmoten 

• BI('ilocmVV8f:hl. 
E. 
Postbus 15 

GUde van 
vrijwillige 
Molenaars 

1540 AA KOOG AAN DE ZAAN 

Weidemolen Standaardmolen 

uitkomst geven die we kunnen 
de 1 :100-regel, in het tweede 

we de 1 toe. Dit betekent na 
het passeren van de onbebouwde zone de be

zich verhoudt tot de afstand van 
als 1: 1 00 resp. 1 :30 

De biotoopwacht 
De 'De Hollandsche Molen' stelt het op 

te worden geïnformeerd over 
wijziging van de 

met het Gilde van 
naars, heeft zij de landelijke in-

rUim 120 personen als bio-
!"n,nlA",,!'lh! aktief. Iedereen die heeft om 
de te 

is ervan 
overleg met betrokkenen 

veel bereikt kan worden, waarbij het van 
een monumentale oude boom zeker niet uit het 
oog wordt verloren. 

Conclusie 
Wij hebben te maken met de historische 
erfenis van molens. die bijna zonder 
als monument aangemerkt en soms met histo-
rische waardevolle oude bomen, die zeker ook 
monument kunnen worden geZien. Het zal 
om de verschillende aspecten 

erfenis zeer nauwgezet te 
onderzoeken om tot een positieve te 
komen. 

De HoUandsche 
Molen 

n"',"lr:::t :::t r1! minimaal f 25,- per 

Leden 
'Molens'. 

4 keer per jaar het 

De Hollandsche Molen 
Here 476 
1017 sterClam 
020-238703 



De van waardevolle bomen in Nederland 
- de stand van zaken in augustus 1987 

Zoals u ongetwijfeld weet, is de Bomenstichtmg 

sinds 1984 met het inventanseren van waar

devolle bomen. Nederland werd hiertoe in vakken 

verdeeld. Een groot aantal medewerkers 

is sindsdien deze bomen op te sporen. Wij 

nu verder en 60% van ons land is ge-

reed. Dil betekent, dat van alle betreffende bomen 

mC!rol'Wfm formulieren met ge-

stand

foto's van 

rond deze 

te hebben, doch dit is 
helaas niet Geschat wordt, dat het nog wel 

drie Jaaf zal duren, temeer daar het niet alleen om 

het inventanseren gaat, maar ook om een defini

tieve in het Bomenarchief. Omdat er be

hoefte bestond aan een tussentijdse rapportage, 

is er in een verschenen over wat 
er tot op heden is Hiervan geven wij u 

hieronder een korte samenvatting 

veel tijd 
De dat het opsporen van 
waardevolle bomen geen karwei is en 

wat vergt. Ondergetekende heeft 
twee vakken voor genomen 

en dat leverde ongeveer op. een 
boom eenmaal moeten de ge-

gegevens worden verzameld, waarvoor 
vaak is. Verder moet steeds 

worden overwogen, of een boom het inven
tariseren waard is. Immers te veel bomen zou het 
projekt onuitvoerbaar maken. 
Wij kunnen ons voorstellen, dat ""cnrnlr1O 

medewerkers met enthousiasme zijn begonnen, 
maar geen kans zagen, het tot een goed einde te 

Een feit dat er bij de Bomenstich-
en dankbaarheid leven voor de 

ervan zoveel 
bevorderen. Dat betekent, dat iedere ge

meente die waardevolle geregistreerde 
bezit, daarvan een met een 
ze te beschermen en te onderhouden. Verder zal 
het archief tegen 
voor wetenschappelijk onderzoek en 
voor de publiciteitsmedia. 

Wel of niet waardevol? 
Misschien vraagt u zich af, welke criteria bij de in
ventarisatie Allereerst de estheti
sche waarde: de mate waarin de boom 
aan schoonheid van de omgeving. Verder kan 
een boom van kultuurhistorische betekenis 

een 

een of 
Ook kan er sprake zijn van een 

waarde: het kan een 

linde van een bepaalde leeftijd als onderdeel van 
een ril straatbeplanting van dezelfde 
zal niet worden gel'nventanseerd. Staat dezelfde 
boom als in een overigens boomloze 

hij in sterke mate het stads- of 
kan het dat hij wel in 

komt. Hetzelfde kan worden 
wanneer deze linde een Wilhelminaboom is. 

vorm van wettelijke bescherming. 
Het IS verder vanzelfsprekend, dat het C éH'YIO",,1 ol 

len van een Bomenarchief met Zich m�>pr"PI"ï1I 

dat het ook moet worden bijgehouden. Er kunnen 
in de der jaren bomen bijkomen en bomen af
vallen. Ongetwijfeld zal dit veel werk met zich 

Verder mag worden verwacht, dat 
een gunstige invloed zal hebben 
mening ten aanzien van bomen. 

zal ernaar streven, de ge re-
bomen als herkenbaar te 

maken door middel van van een bord. 
En misschien is er te wel een 

heid, de meest waardevolle bomen In een foto-
boek aan het voor te stellen. 
U zie! er is nog heel veel werk te doen. Maar wij 

ervan overtuigd, dat dank zij zowel de 
financiële als de daadwerkelijke inzet van velen dit 

prOjekt tot een einde worden 

J.J.C. 
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Joop COFIllJS meet, onder 
toeziend oog, deze eeuwen· 

oude eik in hel park DaaJ· 
hUizen Ie Velp. De om/rek 

en hocg!e van de bomen 

belangnjke gegevens in 

register van waardevolle 
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Mevrouw Frscher'van der 
onthulde hel gedenk· 

bij oudste boom 

zUidelrjk -Flevoland 

loto Frank Moens 

oudste boom van de IJsselmeerpolders m bezit van Lelystad 

Van piketpaaltje tot monument 
de dijk waar de nieuwe 

den gebouwd, in de nog te vormen 
werd in 1950 een 1J'''Gtuaa, 

De norlA,r7p!lJr,i'l 

boom, waar
is te zien dat hij al heel 

doorstaan. Op 8 oktober 
kwamen bijeen in de oude 
kantine van de R.IJ.P. (Rijksdienst voor IJssel-

merd. In de eerste woonde 'Oma Bakker' er 
vlak bij en heeft het 

rdéiOClelE:n de boom door heen 
aldus de anecdote, verteld door 

A.M. van Nispen tot Pannerden van de direktie 
Zuiderzeewerken. 
Verscheidene keren waren er kapplannen, maar 
deze konden worden ge
maakt. Van 1970 tot 1974 heeft ir. M. 
zich als hoofd van de Dienst der Zuiderzeewerken 

behoud van dit 

Daarna heeft de boom een reeks aanslagen en 
beschadigingen moeten doorstaan (onder andere 
brandschade). Zowel de gemeente als 
Rijkswaterstaat Zuiderzeewerken) waren 
van dat deze historische boom een beter 
lot verdiende dan 

lIor1rm"nri" boom

die er voor 

moeten zorgen dat de komende Jaren de er 
in blijft. 

Om de historische waarde goed zichtbaar te 
maken, is een hekwerk om de boom geplaatst. 
het hek is een met de naam van de boom 

Het 
de heer Klasema. 
Zee, onthuld. 
Te valt dat de nog vele jaren zal 

van de Jaren 
en dat hij ook de die nu in de plan-

aan de gemeente fase verkeert, zal mogen overleven. 

Gedurende een kwart-eeuw hebben verschillen- F,R.M, 
de mensen zich om het leven van de wilg bekom-

Waardevolle oude (22) 

De (knot )linde van Driel 
kasteel Doorwerth aan de andere kant 

van de Neder-Rijn staat, tegen de binnenkant van 
de een hollandse linde vu/garis). De 
boom heeft een omtrek van ruim 5 meter en de 

wordt geschat op ongeveer 300 jaar. 
In 1986 is uit de kroon zware die 
ook een deel van de stam heeft weggerukt. 
dens restauratiewerkzaamheden in '77/'78 was 
de tak op één punt verankerd met een kabel. Dit 
heeft echter niet mogen baten. Deskundigen van 
'De en Staatsbosbeheer hebben de 
boom beoordeeld. Men was van oordeel dat het 
handhaven van de kroon alleen zou 
als er veel 'tuiwerk' zou worden aange-
bracht. Kabels, in de verankerd en in de 
kroon zouden de boom de stabiliteit 
moelen die was verdwenen na het 
uitwaaien van de tak. De kabels zouden er tevens 
voor moeten zorgen, dat storm de stam niet zou 
afbreken. Er waren tijdens de al duidelijk 
scheuren waar te nemen, veroorzaakt door de ('\(y,,,r,rr"-"a>l,,k,p situatie 



enorme belasting die de stam vanuit de kroon te 
verwerken kreeg. Door die kabels zou het geheel 
een erg onnatuurlijk aanzicht krijgen. De kroon 
moest echter wel een behandeling ondergaan, 
omdat het gevaar voor verder kapotwaaien reëel 
aanwezig was. Er is toen besloten om de kroon 
geheel 'terug te zetten' tot op een hoogte verge
lijkbaar met de situatie, zoals deze rond 1850 

moet zijn geweest (zie illustratie). Afgelopen winter 
zijn de werkzaamheden uitgevoerd. In het verle
den moet de boom geregeld zijn geknot, voor het 
laatst tussen 1830 en 1860. De kroon dateerde 
dus van na die tijd. De stam en wortelaanzet heb
ben zich niet kunnen instellen op de zware be
lasting, wat uiteindelijk resulteerde in het uitwaaien 
van een grote tak. 
De stam is voor een groot deel rot van binnen en 
gevuld met een humeuze massa waarin, vanuit 
het levende hout, adventiefwortels groeien. Na
tuurlijke verjonging door middel van deze wortels 
is niet uitgesloten en daarom wordt de stam niet 
schoongemaakt. Het verrotte materiaal dient dan 
als voedingsbodem voor de nieuwe wortels tot ze 
de onderkant van de stam hebben bereikt en ver 

der de bodem In kunnen groeien. Het wegnemen 
van de kroon en het sparen van de adventiefwor
tels zal dus een verjonging van zowel kroon als 
stam tot gevolg hebben. 
De deskundigen waren van mening dat de condi
tie van de huidige stam een belasting van een 
kroon van maximaal 30 tot 40 jaar aankan. Dit 
houdt dus in dat op gezette tijden, als de toestand 

niet verandert, de boom wederom moet worden 
geknot. 
Wanneer we de foto's bekijken moeten we wel 
concluderen, dat het beeld van de boom nu niet 
bepaald fraai IS te noemen. Als we ervan uitgaan 
dat de hergroei volgens de schetsjes verloopt, zal 
de kroon er over enkeje jaren weer wat toonbaar
der bijstaan. Maar na één groeiseizoen (de foto is 
begin juli gemaakt) was er nog niet veel aktiviteit 
in het uitlopen van de takstompen te bespeuren. 
Het is te hopen dat de boom aan de verwachtin
gen kan voldoen. 

F.R.M. 

na ingreep na 1 jaar na 10 jaar 
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Voor en na de behandeling: 

een schol kontrast. Oe maat

regel was noodzakelijk om· 

dat het gevaar voor Uit

scheuren van de stam reëel 

aanwezig was. 

Oe verwachling van de 
hergroei van de kroon. 
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Deze gids is voor f 18,75 te 

bestellen bij de Kon. Mij. 

voor Tuinbouw en Plantkun
de, giro 33474 (niet te koop 

in de boekhandel). 

B. Mobach. Stichting LONL. 
Utrecht. Zonder jaar. 

Prijs f 15,50 incl. 

verzendkosten. 

�k-;tn(,��"'(fv.J .... ��:<;rrt(:f':!cn 
;�.: kOri ��t,*. 

Boekbesprekingen 

Tuinengids voor de lage landen 

Het was een goede gedachte van het tijdschrit! 
Groei en Bloei, orgaan van de K.M.T.P., een tui· 
nengids voor Nederland en België samen te stel· 
len. De gids is te beschouwen als een voortzetting 
van de voormalige lona-tuinengids, die in 1973 
voor het eerst verscheen 

en alleen 
Nederlandse 

tuinen 
vermelde. 

Meer dan 200 tuinen worden in de Tuinengids 
vermeld en in het kort besproken, tuinen die 
vanuit verschillende gezichtspunten beschouwd 
van waarde zijn. Alle zijn voor het publiek toegan
kelijk, zij het op bepaalde tijden en op bepaalde 
voorwaarden. Het betret! uitsluitend tuinen, die 
door de mens zijn aangelegd. Natuurgebieden 
vallen er dus buiten. Verder worden in een inlei
ding over de historie de verschillende tuinstijlen in 
het kort besproken. 
Bij elke tuin worden de openingstijden vermeld, 
het ontstaan, het speciale karakter, terwijl speciale 
voorwaarden met tekens zijn aangegeven. Blade
rend in deze gids besef je eigenlijk pas goed, welk 
een waardevol bezit deze tuinen voor Nederland 
en België vormen, een bezit dat zowel de be
langstelling als de zorg van velen ten volle 
verdient. 
Het is jammer dat de lijst met de waardevolle 
bomen, die wel in de lona-tuinengids stond, uit de 
nieuwe opzet is weggelaten. De redaktie heet! 
zich waarschijnlijk willen beperken tot de tuinen; 
ons inziens een slechte keus. 

J. J.C. 

148 kleine landschapselementen in kort bestek 

Dtt boekje is bestemd voor mensen die in hun 
woon- of werkomgeving dagelijks kleine land
schapselementen tegenkomen. Het kunnen de 
eigenaars of gebruikers van die elementen zijn, 
maar ook vrijwilligers in het onderhoud, of mensen 
die betrokken zijn bij de planvorming van een ge
bied. Dan gaat het vooral om plannen van lokale 
of eventueel regionale aard: bestemmingsplan· 
nen, landschapsbeleidsplannen en ruilverkavelin
gen. Het zal immers moeilijk zijn om op hoger 
planningsniveau, zoals het streekplan, systema
tisch met kleine landschapselementen rekening te 
houden. Een goede definitie van 'het kleine land
schapselement' bestaat eigenlijk niet. Het meest 
bruikbaar is nog de in het Structuurschema 
Natuur- en Landschapsbehoud gegeven om
schrijving die luidt: 'individuele kleine elementen 
in het landschap met natuurwetenschappelijke, 
visueel-landschappelijke enlof cultuurhistorische 
waarden, met inbegrip van geomorfologische en 
geologisch belangrijke elementen'. De meeste 
van de 148 door Mobach beschreven elementen 
vallen onder deze noemer, al zijn sommige zeker 
niet per definitie klein (heide, sterrebos, zand
verstuiving b.v. ). De elementen kunnen in vier 

groepen worden ingedeeld: begroeide (eigenlijk 
gegroeide) elementen, natte elementen, gebOUW
de elementen en aardwetenschappelijk waarde
volle elementen. Wat betreft de eerste drie catego
rieën lijkt de opsomming vrijwel volledig; de 
laatste categorie is echter (te) beperkt en zou aan
vulling behoeven met behulp van b.v. de landelij
ke inventarisatie van Gea·objecten en de legenda 
van de Geomorfologische kaart 1 : 50.000. 
Een ander punt van discussie IS, zoals altijd, de 
waardering. Sommige elementen zijn zo ruim 

gedefinieerd (b.v. bank, boom) dat uit nader on
derzoek moet blijken of de elementen het waard 
zijn, geregistreerd enz. te worden. 
Maar dit zijn slechts kanttekeningen bij een overi
gens heel waardevol boekje, waarvan het leeuwe· 
deel bestaat uit de beschrijvingen van de 148 
landschapselementen. Elk element beslaat een 
bladzijde, die de volgende onderdelen bevat een 
pentekening van het element, de definitie, gege
vens over het ontstaan enlof de functie, versprei· 
ding in het land en eventuele streeknamen, een 
voorbeeld van een plaats waar het element te vin· 
den is en een literatuurverwijzing. De opbouw vol· 
doet goed. De tekeningen zijn exact maar toch 
sfeervol, al mist men bij sommige, met name aard· 
wetenschappelijke elementen een schaalaandui· 
ding (b.v. doline, legakker). Verwarrend is dat de 
beschreven voorbeelden vaak niet dezelfde zijn 
als de getekende (b.v. brug, geluidswal, knot· 
boom, strang, vuurtoren). 
Het boek bevat een uitgebreid register waarin zo· 
wel de trefwoorden als de overige gebruikte na· 
men zijn opgenomen. 
Tot slot nog twee kritische opmerkingen over de 
presentatie. Brouwer Offset leverde een boek af 
met een wel erg rafelige letter. Dit is, ook bij offset· 
druk, toch niet nodig? En dan is het - met het oog 
op documentatie-doeleinden - niet verstandig een 
boektitel met een getal te beginnen. Als dat getal 
op het omslag dan ook nog met een andere kleur 
wordt gedrukt, dan ligt weglating van dit deel van 
de titel (of bestelling van publikatie nr. 148 van het 
LONL) voor de hand. Maar laat u daarom uw 
bestelling niet achterweget 

AAdV 



Agenda 

28 november tlm 24 december 

Expositie van tekeningen van Humphrey Bennett 
Plaats Gebouw Noord-Holland 
J.J. Hamelinkstraat-hoek 
Schipholweg, Spaarne 
tel 023-306262 
Open op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur 

1 9  december tlm 3 januari 

Hortus met de Kerst 
Tentoonstelling van kerstversieringen in de kas 
van Hortus de Wolf 
Plaats: Hortus de Wolf 
Kerklaan 30, 9750 AA Haren 
Openingstijden: dagelijks van 10.00 - 16.45 uur 
Toegangsprijs: f 1,- ;kinderen tot 4 jaar gratis 
Weekend rondleiding: f 1,50 extra 

Vragen 

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

Bij ons huis staat een merkwaardig gevormde 
lariks_ Wij weten niet of het een speciale soort 
is_ Wij maken ons zorgen over de takken die 
hoe langer hoe meer naar de grond buigen en 
die in het voorjaar bezaaid zijn met zeer kleine 
witte vlokjes_ De boom bloeit goed en draagt 
volop vrucht_ Wat moeten we aan het onder
houd doen? 

Die bijzondere groeivorm heeft een natuurlijke 
oorzaak evenals het hangen van de takken. Dit 
laatste treffen we bij alle lariks-soorten aan. Mis
schien heeft u ook wel een oude prieelvorm in uw 
tuin staan. De horizontale groeiwijze wordt dan 
geënt op een onderstam. Een vertikale groei is er 
nauwelijks. Lariks-boompjes met dergelijke vorm 
worden geregeld in tuincentra aangeboden met 
stammetjes van een meter en hoger. 
De witte vlokjes op de naalden zijn wolluizen, een 
veel voorkomend verschijnsel bij naaldbomen. 
Zolang u geen duidelijk waarneembare schade 
ziet, hoeft u de luis niet te bestrijden. Een douche 
met koud sproeiwater wil nog wel eens helpen. Als 
de boom elk jaar goed uitloopt, bloeit en vruchten 
draagt hoeft u zich geen zorgen te maken over de 
gezondheid. 

F.R.M. 

1 8  tlm 21 januari 

Vakbeurs voor de Tuinbranche VTB 88 
Plaats Jaarbeurs, Utrecht 
informatie: 030-955911 

27 februari 

Nederlandse Dendrologische Vereniging 
Algemene Vergadering 
Plaats Nijkerk 
Informatie 01727-4266 

1 3  april 

Nationale Boomfeestdag 
Thema: Een wereld vol bomen 
Organisatie Landelijk Comité 
Boomfeestdag 
Informatie 030-852727 

Nationale 

Ik heb een Ginkgo biloba, die ik twee jaar ge
leden heb geplant, getopt_ Was het beter ge
weest als ik de top had omgebogen? Zo ja, 
kan ik dat in het vervolg beter doen? 

Ginkgo biloba vormt vanzelf bij hel uitlopen in het 
voorjaar weer een nieuwe doorgaande spil, hetzij 
uit een knop (oog) onder de plaats waar u heeft 
getopt, hetzij uit een oog in de naaste omgeving 
waar is omgebogen. Oe drang naar de natuurlijke 
habitus knipt of buigt u niet uit de boom. (Ook 
vruchtbomen proberen zich op deze wijze te her
stellen.) Het maakt dus niet uit wat u doet, maar 
hoe minder u verwondt, hoe beter het is. 

Ik heb twee Catalpa's in mijn tuin. Eén daar
van kreeg plotseling (niet door droogte) slap
pe bladeren, die daarna verkleurden. Wat is 
dit? 

Uw omschrijving duidt op een Verlicillium
aantasting verwelkingsziekte (zie ook Bomen
nieuws nr.20, 1981). Wilt u hierover zekerheid ver
krijgen, dan zal een deskundige ter plaatse pools
hoogte moeten nemen. 

Wanneer en hoe moet ik zaad van de bruine 
beuk zaaien? 

Zaaien kunt u direkt na de zaadval, aan het eind 
van de zomer. Voor de diepte geldt de stelregel 
'net zo diep zaaien als het zaad dik is'. Voor 
beukenootjes houden we de lengte aan, dus 
ongeveer 2 cm diep. 

J. Kopinga 
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