
bomen 
• 

nieuws 

januari/februari 1988 

Een uilgave n de 
bomenst:icht:ing 

Win/ers beeld van een laan 
van haagbeuken (Carpinus 
betulus) op het landgoed 
'Stoutenburg' in de 
Gelderse Vallei 
foto: Jan PI/ 



2�--------------------------------------� 

Frans van Jaarsveld 

11 

Boomverzorging en Verplanting 

Overeind 42 
3998 JB Schalkwijk 
Telefoon 03409 - 18 80 

totuw 

BANK MEES & HOPE NV 



'Beginnen zij nu ook al?' 
Iedere zichzelf respecterende natuur- en milieu
beschermingsorganisatie schrijft de laatste tijd 

over het probleem 'zure regen'. Lees er de bladen 
maar eens op na. De één schrijft nog overtuigen
der dan de ander en als je twee of drie van die ver
halen hebt gelezen, komt de angst, die je juist zo 
goed had weggestopt weer boven. Je hebt de 

neiging om het hele probleem van je af te schui
ven en er gewoon niet meer aan te denken. 
Maar de Bomenstichting is een zichzelf respecte
rende natuur- en milieuorganisatie en de feiten 
liggen er: luchlverontreiniging is het grootste 

probleem van de gel'ndustrialiseerde wereld ge
worden en bedreigt zeer direkt ons leefmilieu. 
Moet de Bomenstichting dan ook maar stukjes 

gaan schrijven over de oorzaken, de effecten, de 
veroorzakers en de noodzakelijke maatregelen? 
Tenslotte worden de bomen er nog het zwaarst 

door getroffen. Misschien zou u ze lezen, maar 
dan wist u het ook eigenlijk al. Misschien zou u ze 
overslaan en zuchten 'beginnen zij nu ook ai?' 

Dat helpt dus niet. Toch moet er iets gebeuren. 
Wachten op de overheid helpt ook niet: daar gaat 
het allemaal veel te langzaam, waardoor de maat
regelen -als ze er al komen- gewoon te laat zullen 

zijn. 
Dat neemt niet weg, dat de Bomenstichting ook 
zal gaan proberen als een lastige mug de logge 
overheidsolifant op gang te krijgen. Daarnaast 
moeten we gewoon zelf aan de slag. Niet alleen 
als Bomenstichting, maar ook als mens, ouder, 
huisvrouw/-man, automobilist, enz. We kunnen 
zoveel zelf doenl We noemen een paar dingen; ie
dereen met gezond verstand kan de lijst zelf 

aanvullen. 
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overzicht artikelen 1987 

Oorzaak 'verkeer' 
• als je kleine afstanden met de fiets doet, is dat 

ook nog beter voor je gezondheid en je 

portemonnee; 
• het is even wennen, maar met trein en bus kom 

je ook bijna overal en het 

misstaat heus niet; 
• een 'schone' auto, die 

bovendien niet racet, 
maar rijdt, scheelt 

kilo's lood 
en nitraten. 

Oorzaak 'bio-industrie' 
• met minder vlees en eieren doe je zowel het 

milieu als jezelf goed; 
• scharrelvlees is wel duurder, maar ook lekker

der en de 'produktie' ervan 
heeft het dier en milieu 
niet belast; 

• zelf kippen houden is 
heel leuk (kost wel voer, 
wat vaak weer uit de 
derde wereld wordt 

geimporteerd, maar ze 
zijn ook gek op 'on'-kruid 
en etensrestjes); 

Oorzaal5 'industrie' 
• zuinig zijn met energie scheelt 

in je portemonnee, geeft voldoening en 
heeft indirekt groot effekt op luchtvervuiling (ener
giecentrales); denk daarbij aan allerlei electrisch 
(keuken)gereedschap, stoken, koken, douchen 
en autorijden. 

• minder afval produceren 
(heel veel artikelen kun 
je los in een tas 

meenemen of verpakt 

in glas of een 
papieren zak; al 
die driedubbele 

plasticverpakkingen 

zijn zonde en overbodig)i 
• door afval te scheiden 

(glas, batterijen, papier, 

plastic, blik, kleding, compost, enz.) 
kun je hergebruik stimuleren en verminder 
je de afvalberg; 

• veel dingen (machines, meubels, kleding, 
schoenen) kun je repareren, opknappen en op

nieuw gebruiken; de 'gooi-maar-weg-en-koop
maar-nieuw-mentaliteit' moet uit de tijd raken! 
• gebruik geen giftige of agressieve stoffen en als 

je ze toch nodig meent te hebben, gooi de resten 
dan niet in de vuilnisbak, maar lever ze inl 
• denk ook aan de spuitbussen en de ozonlaag. 

Oorzaak 'onkunde en overschilligheid' 
• voed je kinderen sober en milieubewust op; 
• stimuleer milieuprojekten op school (Green

peace!); 
• word lid van de Stichting Natuur en Milieu. 
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v I. n r.staand: J Manneveld. 
namens de Imtiatielgroep 

Centrum Natuur- en Mitieu
educatie Schagen; M ten 

Cate. secretaris van de 
Bomenstichting; Mlmster van 
Landbouw en Visserij G.J M 

Braks; E. W de KrulJlt, voor· 
zitter van de Bomensflchting 

en GK Laurent, directeur 
Ford Nederland. 

1'.1. n. r. zittend: J. M de Baar, 
namens Stichting Translation 

SchlpluiUen en F van der 
Leeuw voor het stadsinvul

lingsplan te Oosterhout 

Kortom, wat minder luxueus leven, niets aan te 
doen. Liever nu versoberen dan over 20 jaar in 
een dood land 'leven'. Het is zeker niet makkelijk 
en het lukt ook niet in een paar maanden. Je moet 

jezelf dwingen en eraan wennen. Er zijn heel wat 
mensen, die hun schouders ophalen of zelfs gel'r
riteerd reageren; 'mens, doe niet zo overdreven, 
anderen doen het toch ook niet, wat maakt het uit, 
het IS een druppel op een gloeiende plaat, het valt 
toc:h allemaal wel mee, enz, enz.' 
Toch is het op dit moment de enige oplossing: zelf 
initiatief nemen als individuele burger en niet de 
verantwoordelijkheid bij anderen leggen en zelf 
doorfeesten. Want het feest loopt snel ten einde en 
alleen wij zelf kunnen zorgen, dat het leuk blijft! 
Je bent niet machteloos en denk aan je kinderenl 
Vandaag beginnenl 

Ik wens iedereen een schoon en gezond 19881 

Marjan ten Cate 

Bomenstichting wint Conservation Awards 1987 

De Britse Conservation Foundation looft jaarlijks 
een aantal prijzen uit voor kleinschalige projekten 
op het gebied van stadsontwikkeling, milieu- en 
natuurbescherming en educatie. 
In veertien Europese landen kunnen projekten 
worden ingediend, die meedingen naar één van 
de vier categorieprijzen, de Conservation Awards 
en de hoofdprijs de Nationale Conservation 
Award. 
De BomenstichtIng schreef in voor twee projekten 
in de categorie natuurbescherming, te weten de 

folderreeks 'Bomen & .. .' en de 'Inventarisatie en 
Registratie van Waardevolle Bomen'. Eind 

november viel de uitslag in de bus. Tot ieders ver
rassing had de nederlandse jury het inventarisa-

tieprojekt tot hoofdwinnaar uitgeroepen winnaar 
in de categorie natuurbescherming en winnaar 
van de Nationale Conservation Award. 
Op 18 decem ber vond, tijdens een feestelijke bij
eenkomst in Amsterdam, de prijsuitreiking plaats 
door minister Braks. In zijn toespraak wees hij op 
de signaalfunktie die de Bomenstichting vervult, 
als het gaat om het behoud van bomen. Een 
andere taak is de bevolking te wijzen op de verant
woordelijkheid voor het gebruik van het leefmilieu. 
De vervuiling heeft de grens van het acceptabele 
bereikt. Dit uit zich in allerlei verschijnselen. Jonge 
bomen krijgen nauwelijks kans om oud te worden. 
Oude bomen, soms eeuwen oud, lopen het risico 
in deze of de volgende generatie te verdwijnen 
door bedreigingen van de mens. Het zijn juist de 
bomen die kans zien de tand des tilds te trotseren, 
ze zijn het enig levend bewijs van het verleden en 
daar moeten we zuinig op zijn 
In elke categorie ontving de winnaar een cheque 
ter waarde van f 6 000.- en de hoofdprijs was een 
extra bedrag van f 15.000,-, te besteden aan de 
realisatie van het winnende projekt. 
De Inventarisatie en Registratie begint landelijk 
een steeds grotere bekendheid te krijgen. De Bo
menstichting wordt door een groeiende schare 
ondersteund in de realisatie en het uiteindelijke 
doel - het verwerven van een bepaalde bescherm
de status voor de geregistreerde bomen - komt 
stapje voor stapje dichterbij. Met het winnen van 
de Conservation Awards is nationale erkenning 
voor het projekt verkregen, waar de Bomenstich
ting zeer gelukkig mee is. De geldprijs zal voor 
een deel worden besteed aan het bekendmaken 
van de inventarisatiegegevens en een deel is ge
reserveerd voor de totstandkoming van een korte 
diapresentatie. De diapresentatie - met gesproken 
tekst - zal in tien minuten een overzicht geven van 
het doel en de werkwijze van de Inventarisatie en 
Registratie en zal worden gebruikt op tal van biJ
eenkomsten en beurzen. De première zal, met 
een engelstalige versie, plaatsvinden tijdens de 
presentatie van de 14 Award-winnaars uit de 12 
E.E.G.- landen plus Zwitserland en Oostenrijk be
gin maart in Madrid. Elke winnaar krijgt tien minu
ten de tijd om het Ingezonden projekt toe te lichten 



voor een internationale jury, die daarna besluit wie 
de Europese Conservation Award wint. Hieraan is 
eveneens een geldprijs van f 15.000, - verbondenl 

Prins Bernhard Fonds 
Enkele weken na het bekend worden van de Con
servation Award kwam het bericht van het Prins 
Bernhard Fonds dat men, naast de f 20 000,- die 
al eerder was ontvangen in 1986/87, nog eens 

Plantaktie van 'Beatrix-linden' 

Op 31 januari a.s. hoopt Koningin Beatrix haar vijf
tigste verjaardag te vieren. Voor een aantal perso
nen was dit aanleiding om zich te beraden over 
hoe hieraan op passende wijze aandacht zou kun
nen worden besteed. Dit heeft tot resultaat gehad, 
dat er een plan is opgesteld om een oude cultuur
historische traditie in ere te herstellen. Vroeger 
werden ter herinnering aan bijzondere gebeurte
nissen in het Koninklijk Huis bomen geplant. Op 
veel plaatsen in ons land kan men zogenaamde 
'Wilhelmina-' en 'Juliana-bomen' aantreffen. Op
vallend is echter, dat destijds bij de inhuldiging 
van Koningin Beatrix vrijwel geen herdenkingsbo
men zijn geplant. Haar vijftigste verjaardag vormt 
dan ook een uitstekende gelegenheid om dit ge
bruik nieuw leven in te blazen. 
In september van het vorig jaar is een comité op
gericht, waarin vertegenwoordigd zijn de Confe
deratie van Oranjeverenigingen in Nederland, 
Staatsbosbeheer, de Vereninging van Hoofden 

Waardevolle oude bomen (23) 
De monumentale Mammoet 
boom van Ede 

Inleiding 
Op het voormalige terrein van de timmerfabriek in 
het centrum van de gemeente Ede (achter het 
politiebureau), staat een monumentale Mammoet
boom, Sequoiadendron giganteum, welke ruim 
100 jaar oud is. De boom is geplant door de stich
ter van de Houthandel: Leendert Tulp. Deze hout
handel is in 1972 uit het centrum naar het in
dustrieterrein overgeplaatst. Bij de verkoop van 
de grond aan de gemeente Ede werd bedongen, 
dat de Mammoetboom altijd zal blijven staan. 
Deze waardevolle boom is in de loop der jaren zo 
zwaar uitgegroeid dat hij in 1985 door de ge
meente Ede tot monument werd verklaard. 
De gemeente heeft aan het begin van de jaren 
tachtig plannen ontwikkeld om op dit terrein een 
nieuwe brandweerkazerne te bouwen. 
Door de voorgenomen plannen zou de ruimte 
direct buiten de kroonprojectie worden afgegra
ven tot ongeveer 1,50 meter onder het maaiveld. 
Uiteraard zou de boom worden gespaard. 
Co pijn Utrecht Boomchirurgen b.V. is na afron
ding van de bouwplanfase om advies gevraagd 
om de boom tijdens de werkzaamheden zo goed 
mogelijk te beschermen. Samen met de Plant-

f 41.000,- heeft gereserveerd als bijdrage aan de 
inventarisatie. Met deze gift wil de Bomenstichting 
extra personeel inzetten om de afronding van het 
veldwerk te bespoedigen. In 1990, als de 
Bomenstichting haar vierde lustrum viert, zullen, 
zoals het er nu naar uitziet, de gegevens compleet 
zijn en voor een ieder beschikbaar. 

F. R. M. 

van Gemeentelijke Beplantingen. de Bond van 
Boomkwekers en de Koninklijk Maatschappij 
Tuinbouw en Plantkunde. Het Comité heeft zich 
ten doel gesteld om te bevorderen dat in elke ge
meente minstens één herdenkingsboom wordt 
geplant Het initiatief zal hiervoor bij de gemeente 
liggen en de bomen zullen, ijs en weder dienende, 
in de week na 31 januari worden geplant Op Ko
ninginnedag 30 april a.s. zal bij elke boom een 
herinneringsplaquette worden geplaatst. Dat het 
initiatief bij veel gemeenten aanspreekt, blijkt uit 
het feit dat zich begin januari al ongeveer 500 ge
meenten hadden aangemeld voor deelname bij 
het landelijk coordlnatiepunt. ondergebracht bij 
de plantsoenendienst van de gemeente Zwolle. 

F. R. M. 
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Deze foto werd enkele jaren 
geleden gemaakt door Jan 
Pif. fotograaf bij de Barne· 
'leidse Drukkeni en 
Uitgeverij 
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De monumentale Mammoet· 
boom van Ede siert nu het 

terrein van de 
brandweerkazerne 

Foto: Marlan ten Cate 

/ a de voltOOIIng IS een 
druppelsysteem aange· 

bra cht om in droge t'lden de 
boom van de nodige hoe 
veelheid water te voorzren 
tekening: Cop'jn Boomchi-

rurgen B. V. 

TiJdelijk mlil/ralie systeem tij
dens de bouw 

1. drainageslang 
2. pompput 

3. aanvoerleiding 
4. retourleidmg 

5. druppelsysteem 
6. keermuur 

7. vent/drain P32 
8. worlelgordljn 

9. kroonprojeclie 

-r1.5O 

T Bakker 
Boomtechnisch a d v i seur 

van Copijn Utrecht 
Boomchirurgen b.v. 

soenendienst is een verzorgingsadvies opge
steld. 
Hieronder volgt een overzicht van het onderzoek 
en het advies. Eerst wordt nog ingegaan op de 
Mammoetboom in het algemeen. 

Algemeen 
De Mammoetboom is van nature afkomstig uit een 
tamelijk droog klimaat op de westhelling van de 
Sierra Nevada In de V.S. Deze boom groeit hier 
temidden van andere naaldbomen in een open 
bosstructuur en wordt zéér oud (tot 4000 jaar)1 De 
Mammoetboom werd in 1853 in Europa gelntro
duceerd en wel in Engeland. Deze zeer populaire 
parkboom wordt daar vaak 'Wellingtonia' ge
noemd, naar de destijds geliefde generaal. 
De boom kenmerkt zich door zijn extreme afmetin
gen. In Amerika zijn hoogten bekend tot 110 
meter. Een boom in Devonshire was in 1970 al 60 
meter hoog. Een aardige bijzonderheid is het feit, 
dat de schors van de boom van een zodanige 
struktuur en dikte is, dat de boom een bosbrand 
kan over leven. 

De Mammoetboom is redelijk opgewassen tegen 
de klimatologische omstandigheden in West- en 
Zuid- Europa, dit in tegenstelling tot de Sequoia 
sempervirens, welke als de 'redwood' van Califor-
nië bekend staat. 

. 

In zijn jeugd kan de boom nog wel eens proble
men vertonen wegens zijn niet optimale winter
hardheid. 

Onderzoek 
Uit het onderzoek bleek dat de boom in Ede een 
oppervlakkig wortelstelsel bezat en het grond
water zich op circa 6 meter onder het maaiveld 
bevond. 
De vochthuishouding was dus gebaseerd op het 
zogenaamde hangwaterprofiel, dwz. het water 
dat na een regenbui in de bovengrond blijft 
hangen. 
De vitaliteit van de boom was redelijk. 

Maatregelen 
De maatregelen bestonden uit: 
a. bescherming van de bewortelbare ruimte; 
b. op peil houden van de vochtvoorziening; 
c. stimuleren van de beluchting; 
d. overige maatregelen. 
Ad a 
In samenwerking met de architect en de construc
teur is rond de boom op circa 7,5 meter uit de 
stam, een zware keermuur geconstrueerd. De 
bewortelbare ruimte van 15 bij 15 meter werd 
vrijgesteld van bebouwing en graafwerkzaam
heden. 
Ook werd afgesproken dat de aannemer voor een 
bouwhek zou zorgen, zodat tijdens de werkzaam
heden geen bouwmaterialen binnen de kroon
proJectie konden worden opgeslagen. 
Ad b 
Tijdens de bouw van de keermuur werd tijdelijk 
een wortelgordijn aangebracht om uitdroging van 
de kluit tegen te gaan. Ook werd aan de binnen
zijde naar de boom toe humeuze grond aan
gebracht. 
Tevens werden tijdens de bouw tijdelijke infil
tratiesystemen rond de stam van de boom aange
bracht. Nadat in het voorjaar van 1987 de keer
muur gereed was, is een permanent infiltratie
systeem aangebracht om in perioden van droogte 
extra vocht aan de boom te kunnen geven. 
In de afgelopen zomer werd het systeem vier maal 
per dag gedurende een kwartier in werking gezet. 
In andere zomers zal het afhangen van de mate 
van verdamping, in welke frequentie en hoeveel
heden water moet worden gegeven. 
In principe is het mogelijk om met ditzelfde 
systeem ook vloeibare voedingsmiddelen in het 
wortel pakket van de boom te injecteren. 
Adc 
Rond de wortelkluit IS een beluchtingssysteem 
aangebracht op de overgang tussen de keermuur 
en het tijdelijk aangebrachte wortelgordijn. Dit 
beluchtingssysteem bestond uit een zogenaamde 
ventilatiemat, die over een diepte van 1 meter 
onder het maaiveld verticaal werd aangebracht. 
Verdere verzorgingsmaatregelen richtten zich op 
het doorluchten van de bewortelbare ruimte. Met 
behulp van een hogedrukspuitlans werden verti
cale gaten gespoten, waarin langzaam werkende 
organische meststoffen werden aangebracht in 
combinatie met een sterk humeuze bomengrond. 
Add 
Tenslotte is na het ingraven van het infiltratie
systeem een bodemvegetatie aangebracht. De 
boom kan zich nu in een nieuwe omgeving opti
maal verder ontwikkelen. 
Met dit voorbeeld is aangegeven hoe bomen kun
nen worden behouden, ook als hun standplaats 
dramatisch is of wordt veranderd. 



Viermaal afscheid 

Vier mensen uit Bestuur en Adviseurs hebben de 
afgelopen maanden afscheid genomen. 
Jan van de Wijn boom (Consulent Stedelijk Groen) 
veranderde van functie en verdween daarmee 
weer uit het adviseursbestand. Hij was nog maar 
een paar maanden adViseur en is daardoor niet 
verder gekomen dan een oriënterende kennis
making met de Bomenstichting. Bij zijn afscheid 
werd de hoop uitgesproken, dat de voorlichting 
stedelijk groen na de huidige reorganisatie in een 
gedegen struktuur kan worden voortgezet. 
Pieter van der Velde (Stedebouwkundige) was 
Jarenlang adviseur en lid van de P.R.-commissie. 
Zijn betrokkenheid, inspiratie en speciale deskun
digheid waren steeds goed voor waardevolle 
ideeën en adviezen. Helaas moest hÎJ de 
Bomenstichting vaarwel zeggen omdat zijn werk 
meer tijd ging opeisen. 
Roei Alberts (Hoofd Bomendienst van de Heide
mij) veranderde ook van functie, waardoor zijn 
werk en zijn hobby 'Bomenstichting' niet meer 
logisch konden worden gecombineerd. Roei heeft 
op diverse fronten zijn functie van adviseur meer 
dan waargemaakt. Zijn vertrek uit de werkgroep 
Inventarisatie en Registratie van Waardevolle 
Bomen is pijnlijk voelbaar. Roei is vanwege zijn 
grote verdiensten voor de Bomenstichting be
noemd tot ere-adviseur. 
Tenslotte nam Theo Sandberg (advocaat) af
scheid van het Bestuur wegens tijdgebrek. Men
sen die enthousiasme, Inspiratie en deskundig
heid in zich verenigen, komen altijd tijd tekort De 
Bomenstichting heeft vanaf 1975 kunnen profite-

19 en 20 november j.l. 

ren van de originele invallen, de gastvrijheid en de 
grote Juridische kennis van deze bijzondere man. 
Ook hij kreeg het vignet van de Bomenstichting 
opgespeld als teken van zijn benoeming tot ere-

adviseur. In die funktie hopen we hem nog eens 
t.erug te zien. Het Bestuur van de Bomenstichting 
bestaat nu uit zeven mensen en er zijn zes 
adviseurs. In een volgend Bomennieuws hopen 
we u een uitbreiding van het adviseursbestand te 
kunnen melden. 

M.t.C. 

Kring Praktiserende Boomverzorgers 
vierde eerste lustrum 
Ter gelegenheid van haar vijfjarig bestaan organi
seerde de Kring Praktiserende Boomverzorgers 
in samenwerking met de 'Dorschkamp' op 19 en 
20 november een symposium met de titel 'Boom 
en Bodem'. Tijdens dit symposium kwamen de 
vele facetten die bij dit onderwerp horen naar 
voren. Donderdagmorgen werd eerst gediscus
sierd over een erkenning en bescherming van het 
vak boomverzorger. Hier bleek al spoedig dat dit 
een onderwerp is dat de boomverzorgers hoog zit 
en waar de hoveniers nogal vlot over heen willen 
stappen. Het laatste woord hierover zal voorlopig 
nog wel niet gesproken zijn. 
Gedurende de rest van de dag kwamen de techni
sche aspecten van het onderwerp aan de orde. 
Deze zijn onder meer: zoutschade, bodem ver
dichting, voeding en ziektes. 
Vrijdag was er in Ouwehands Dierenpark in 
Rhenen een praktische dag. Na een aantal korte 
inleidingen vanuit het bedrijfsleven was er een 
demonstratiemiddag van diverse bodemverbete
ringstechnieken. Deze technieken waren voor
namelijk toegespitst op het verbeteren van de 
bodemstruktuur en de voedingstoestand. 
AI met al een geslaagd symposium waar naast het 
inhoudelijk deel ook nog voldoende gelegenheid 
was de persoonlijke contacten te versterken. 
Vanaf deze plaats wil de Bomenstichting de 

K.P.B. feliciteren met haar eerste lustrum en haar 
nog vele vruchtbare Jaren toewensen. 
In Bomennieuws nummer 2 komen we terug op 
enkele van de behandelde onderwerpen. 

Bomen & Buizen 
Met het verschijnen van het eerste Bomen
nieuws van 1988 is tevens de vijfde folder in de 
Bomen & reeks Uitgekomen. De onder
grondse ruimte voor boomwortels en diverse 
kabels en leidingen is vaak maar zeer beperkt 
Bomen en buizen zilten dan in elkaars vaar
water. Onderhoud aan het buizennet IS van tijd 
tot tijd noodzakelijk, het is dan zaak dat de 
bomen zo goed mogelijk worden beschermd. 
Deze folder geeft aan waarom we voorzichtig 
moeten zijn met de wortels en hoe 
voorzorgsmaatregelen kunnen worden 
getroffen. 
Meer exemplaren kunt u bestellen bij de 
Bomenstichting door overmaking van het be
nodigde bedrag op postbank 2108755 t.n.v. 
Bomenstichting Utrecht o. v. v. 'Bomen en 
Buizen' 
De folder kost f 2,50 per stuk, f 18, - voor 10 

stuks; meerdere exemplaren op aanvraao. 
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Marfan ten Ca Ie overhan· 

dlgd Jan V.d. W'jnboom een 

aandenken aan het 

adviseurschap bij de 
Bomenstichtmg. Op de voor
grond Roef Alberts die tot 
ere-adViseur werd verheven. 
1010. Hans G,erveld 

Hans Gierveld 
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Kontaktpersonendag 
van de ongeveer honderd kontakt

personen van de I-lnrnc.nc·hrr,t. 

november de 
Een bedroevend aantal, zelfs als Je bedenkt dat 
we slechts ongeveer mensen tot de harde 
kern rekenen, waarmee we kontakt hebben. 
Een bedroevend aantal ook, als je naar het 
geboden programma. Daar hadden we graag 
meer mensen van willen laten 
Het namelijk over de mogelijke rol van 
kontakt personen in en be
zwaarprocedures, die betrekking hebben op het 
behoud van bomen bi) 
Twee advocaten, jhr.mr.Th. en 
mevr.mrY van Boxel, gaven na een korte inlei
ding antwoord op vragen en commentaar op een 
aantal - door kontaktpersonen 

De hele Juridische warWinkel 
werd daarmee iets duidelijker, maar de voor
naamste conclusie was toch, dat het veranderen 
var) de mentaliteit van ontwerpers en bestuurders 
meer eHekt zal hebben dan een goed gebruik van 
wetten en Die mentaliteitsverandering 
staat bovenaan het verlanglijstje van de Bomen

dus daar wordt aan gewerkt Op het 
secretariaat zullen daarnaast uitspraken van rech-
ters worden verzameld, met deze 

en de vernieuwde uitgave van Bomen 
In de toekomst meer 

bereikt kan worden door mensen die ijveren voor 
het behoud van bomen. 

M.t.C. 

Persprijs 1987 voor Joop Comijs 

In 1982 \Nerd voor het eerst de 
en v/el aan Gerrit de Graaft, die met 

rubriek 'Geheimen van Bomen' in de Barneveldse 
Krant een Uitstekende bijdrage had aan 
goede publiciteit over bomen. 
Hoewel het de bedoeling van het Bestuur van de 

Bomen in de mythe (18) 

De populier 
Toen nam Jacob zich verse lakken van de popu

lieren, amandelbomen en platanen en schilde 

daarop witte sIrepen door hel wit aan de takken Ie 

ontbloten. 

Genesis 3037 

Deze in de bijbel genoemde populier had de 
Hebreeuwse naam livneh. Maar dezelfde naam 
werd ook voor styrax 
Omdat Jacob zich in een gebied bevindt waar 
geen mediterrane boom kan maar 
de oevers van een rivier (bij uitstek 

moeten we aannemen 

was, de uit te reiken, 
1987 stil. Niemand leek zich in de 

zich niet alleen ver-

en inventarisatieme
voor diverse an

natuurrubriek In het Velps 
Weekblad was voor het Bestuur aanleiding, hem 
op 14 november de Bomenpersprijs 1987 uit te 
reiken. 
Oe bestond uit een oorkonde, een groot, hou
ten schaakstuk en een etentje voor twee perso
nen. Hoofdredakteur Pen van het Velps Weekblad 

daar nog enkele kado's aan toe. 
vond aan het eind van een 

in het van 
ongeveer twintig kontaktpersonen, een aantal 
bestuursleden, de heer en mevrouw Pen en fami
lieleden van de heer en had daardoor een 

reE�stE�IIIK karakter 

M.t.C. 

een om te 
of witte abeel. 

De heeft een oude 

de a/ba 

bedoeld wordt maar en landerijen 

aan ze als 
hij dat de 

reis thuiskomend, 
zal herkennen. 



stopt liggen ze dan achter de populieren. De 
bladknoppen van de zwarte populier (Populus 
nigra) zijn kleverig en bedekt met een aangenaam 
geurende balsem. Hier werden vroeger zalfjes 
van gemaakt die hielpen bij jicht, kneuzingen en 
ontstekingen. Bijen gebruiken de balsem om de 
korf te dichten. 
Een bijzondere populier is de ratelpopulier of esp 
(Populus tremuia). Aan het geluid herkent men de 
boom. Jefferies beschrijft de espen met zijn altijd 
trillende blaadjes, door de wind: 'des espen cym
balen te stoten van de hoogste tot de laagste tak, 
elk blaadje eerst naar voren, dan naar achteren te 
draaien en tegelijk heen en weer te schudden; een 
dubbele beweging. Ieder verheft zich een weinig 
en valt weer terug, als de slinger van een klok, op 
zichzelf ronddraaiende, terwijl de blaadjes bij het 
rijzen en zinken elkaar aanraken. ' 
Bij de boomsoorten waarvan het christuskruis 
gemaakt zou zijn, behoort ook het espehout. 

... 'en sedert dat uur Door al zijn leden zond de 
bleke boom 
Een bang bewustzijn, een heilige vrees. 
Die hem doet beven als zelfs geen bries 
Oe luchtige distel verstoort. ' 
N. Hemans 

Ook in de herfst is de esp de moeite waard, 
getuige N. Arthur Hugh Glough 

'In de prachtige heldere october lijkt de esp één 
glorieveld van brede, gouden stukjes. ' 

Alle peppels (populieren) zijn liefhebbers van 
vochtige landstreken en dalen, waardoor rivieren 
stromen. Veel Franse kanaaltjes worden begeleid 
door populieren met dikke dotten mistletoe (mare
tak) in hun pruik 
Volgens de geschiedenis zijn zij langs rivieren ge
plaatst toen Phaeton door een boze Jupiter in de 
rivier de Po werd geslingerd. Jupiter vond dat het 
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maar eens afgelopen moest zijn met dat rijden in Populier 
zijn zonnewagen. De zeven zusters van Phaeton, tekening Humphrey Bennett 

de Heliaden, vonden dit toch wel erg triest. Toen 
zij zaten te huilen aan de oever van de rivier wer-
den ze veranderd in bomen en hun tranen werden 
amber. Zij werden zwarte populieren en hun 
tranen werden de balsem. Vandaar dat we popu-
lieren aan oevers van rivieren vinden; zusters 
wenend om hun broer. 
Misschien toch wel een reden om de zo gewoon 
lijkende populierenfamilie met andere ogen te 
bekijken. Hanneke van Dijk 

Alleen aan donateurs uitgebreide adviezen 

Met ingang van het nieuwe jaar zal de 
Bomenstichting een regel, die al jaren sluimerend 
bestond, strenger gaan hanteren. Het gaat om het 
volgende. 
Vrijwel dagelijks wordt de Bomenstichting per tele
foon of per brief gevraagd om advies of bemidde
ling bij boomproblemen. In een groot aantal ge
vallen biedt een kort advies (bijvoorbeeld d.m.v. 
een folder) of verwijzing al een oplossing. In 
andere gevallen kost het afhandelen op het secre
tariaat meer tijd en soms is zelfs een bezoek van 
één van de medewerkers of een kontaktpersoon 
ter plaatse noodzakelijk om een oordeel te kunnen 
geven. Tot voor kort werden de zaken afgehan
deld met het vriendelijke verzoek om als vergoe
ding donateur te worden. Vanaf heden zullen al
leen donateurs kunnen rekenen op een advies. 
Kleine vragen worden nog kosteloos beantwoord. 
Zodra de vraag tijdrovender is, zal de vraagsteller 
eerst worden gevraagd zich op te geven als dona-

teur, voor tot verdere afhandeling wordt overge
gaan. Als een bezoek ter plaatse wordt gewenst, 
zullen bovendien de reiskosten worden gedecla
reerd. 
Tot deze maatregel is in het bestuur besloten om
dat in een aantal gevallen erg makkelijk van 
diensten gebruik werd gemaakt, zonder dat daar 
lets tegenover stond. In de loop der tijd is het 
secretariaat tot een vraagbaak verheven, waarbij 
soms zelfs over het plaatsen van schuttingen 
moest worden meegedacht. Er werden erg veel 
vragen gesteld over de rechten en plichten van 
boomeigenaren ten opzichte van 'de buren' 
Meestal zijn dat ingewikkelde juridische proble
men, waarvoor men het beste bij een wetswinkel 
te rade kan gaan. Andere vragen kunnen wel 
door het secretariaat worden behandeld, maar 
kosten de vier medewerkers veel tijd 
De vraagsteller rekent op een goed advies en 
hecht vaak veel waarde aan het oordeel van een 
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kosten verbonden, maar 
van de zullen de werkelijke persQ-

worden 
(en zo-

lar,�nl�n,nn van een goed 
compromis, waaraan voor de donateur boven
dien diverse extra voordelen vast zitten, zoals 

zes afleveringen van Bomennieuws en kor-

Nogmaals en bomen' 

In 'Bomennieuws nr. 6/87 las ik op blz, 76/77 
een van de hand van de dhr, 

onder de titel 'Bomen 
en reigers - be
langen binnen de natuurseher

, waarop men reacties 
van de lezers vraagt Zie 
hier ervaring daarmee, 

Sinds ongeveer 20 in
ventariseer ik als vogelaar 
de in het bos 
van kasteel Mauriek in 

die tot de grootste 
in ons land behoort, of
schoon zij sinds 1981 

rnç"nr.rn",'n is van 307 
174 in 1987 

de laatste 

kolonie werd voor 
het eerst m de pa

vermeld in 
1874 en IS sinds
dien daar altijd 

ge
weest. Zeer waar
schijnlijk is ech

ter, dat deze kolonie 
daar al veel langer zit dan de ge-

ron"0f,'oo,rrlc. 113 jaarl Als onder nor-
male werkelijk schade zouden 
doen aan bomen, dan was het kasteelbos reeds 

van de Rr.n;,::,n"ti""ti 
rY>�","onnl hoopt de de 

te beperken tot die zaken, waar
voor men alleen de terecht kan 
en tegelijkertijd de linanciele situatie te 
verbeteren, dat het advieswerk aan donateurs 
naar behoren kan worden 
F,R,M 

lang plat Oe nesten zitten In 25 à 30 m 
eiken. Oe laatste 

me verschuiving op naar de even 
die meer aan de van het rAlrlArl�n" 

staan. Echter._ de laatste zijn er 
nogal wat bomen tegen de gegaan. Vol
gens mijn bescheiden menmg heeft dit echter 

niets te maken met de reigers anders was het bos 
met de niet meer dan 100 
overeind gebleven! Ik denk veeleer, dat het een 
en ander Ie maken heeft mei de enorme luchtver-

Oe bomen worden ziek. Oe kolonie ligt 
vlak tegen de zeer drukke Eindhoven -
Oen Bosch en de reigers kan men in de broedtijd 
in grote op de nesten zien zillen vanuit de 
auto, als men op deze weg rijdt Er wordt op het 

veel over de slechte 
heidstoestand van beuken en eiken in het land en 
dit heeft mets van doen met maar met de 
algemene van het milieu' Hopende 
u met deze gegevens van dienst te verblijf ik 
met groei, 

RH Eindhoven. 

Uit de brief blijkt dat de kolonie zich nu 
Het IS niet of de dit al die jaren ook 
al hebben Wanneer dit het is, dan 
kunnen de bomen zich na het vertrek van de rei
gers weer enigszins herstellen, voordat er op-

enkele jaren de kroon wordt 
Reakties op de brief van de heer Bossong 
kom de redaktie van Bomennieuws, 
red, 

Vreemde Kinderpostzegels 
van 55 cent 

Misschien u ook vreemd van de 
afbeelding op deze Een vrouw 
met een bijl een boom te lijf. Wat heeft dat te bete
kenen? Wij hierover een deskundi
ge, die ons vertelde, dat men met drie kinder-

heeft het te liefelijke 
vrouw-bee ld te bestrijden. Men heeft Willen duide-
lijk maken, dat vrouwen ook zijn voor 

en houthakker, Op de zegel van 55 
boom om. Het 

is maar dat u het weet! 

J,J.C. 



Boekbesprekingen 

Populieren in Nederland 

Nederland is een standaardwerk rijker 'Populie
ren in Nederland'. Uit het voorwoord van de heren 
ir.J.L. Guldemond en ir.J. van den Bos, respecti
velijk Voorzitter Nationale Populieren Commissie 
en Directeur van 'De Dorschkamp' blijkt dat we 
hier met een bijzonder boek te maken hebben. Zij 
schrijven 'Het boek IS tevens te beschouwen als 
het levenswerk van de man die één der grootste 
populierenkenners (en boomkenners in het alge
meen) van ons land IS. H.AJ van Haaren. Zijn 
fenomenale kennis van populieren in Nederland is 
vastgelegd in deze publicatie. ' 
Het onderzoek naar de verschillende populieren
klonen is de laatste tijd snel gegaan. Zo snel dat 
het moeilijk was een goed inzicht te krijgen van de 
kennis die er op dat moment aanwezig was. Met 
dit boekwerk is hier een eind aan gekomen. In een 
logische volgorde wordt de aanwezige kennis be
schreven. Na een algemene inleiding over de 
historie van de populier worden de diverse eigen
schappen van de populier Uit de doeken gedaan. 
Het derde hoofdstuk behandeld de bruikbaarheid 
van de populieren in diverse beplantingstypen. In 
het daarop volgende hoofdstuk komen de speci
fieke eigenschappen van 59 klonen aan de orde. 
Tot slot zijn nog een aantal determinatietabellen 
toegevoegd. 
Met behulp van dit boek is het mogelijk de Juiste 
kloon op de juiste plaats te planten. Iets wat voor
heen een stuk minder eenvoudig was. Ook zal 
met het verschijnen van dit boek de kennis over 
populieren voor een breder publiek toegankelijk 
zijn Een boek dat voor de vakman een 'must' is 
en voor de liefhebber zeker het overwegen 
waard. 

Hans Gierveld 

Bomengids 
landgoed Daalhuizen 

Het onlangs gerestaureerde terrein van het 
voormalige landgoed Daalhuizen te Velp is 
een klein, doch fraai, wandelgebied geworden 
met een prachtige bomenverzameling. De 
meest markante boom is een, door de Bo
menstichting geregistreerde, enorme zome
reik met een omtrek van bijna 5 meter. Een foto 
van deze boom vindt u in ons vorige nummer 
op blz. 83. 
Ondergetekende maakte van dit terrein een 
brochure onder de titel ' Daalhuizen' , vroeger 
en nu'. De gids bevat naast een aantal histori
sche gegevens, de beschrijving van een bo
menwandeling over het terrein. Hij is voor twee 
gulden plus portokosten verkrijgbaar bij 
J J Comijs, Zaalboslaan 12, 6881 RH Velp. 

J.J.C. 

De mooiste sierbomen en -heesters 

In de laatste tientallen jaren is het sortiment bomen 
en heesters, dat door boomkwekerijen en tuincen
tra wordt aangeboden, belangrijk uitgebreid. Wie 
tegenwoordig een tuin beplant, staat een zo om
vangrijk sortiment mooie bomen en heesters ter 
beschikking, dat de keuze wel heel moeilijk wordt. 
Wanneer de kennis van groeivormen en -hoogten, 
van de verschillende eigenschappen en van de 
eisen die de bomen en heesters voor de tuin 
stellen, ontbreekt, worden er al bij de aanschaf 
elementaire fouten gemaakt. 
Dit boek is een uitstekende handleiding, waarmee 
men in het tuincentrum of aan de hand van een 
catalogus zijn keuze kan maken zonder in boven
genoemde fouten te vervallen. Het is praktisch, 
reëel en goed te lezen. Ik vind het jammer, dat er 
niet meer foto's in staan; die staan natuurlijk wel in 
de catalogus, waar je het boek bij gebruikt, maar 
'los' gebrUik van het boek wordt daardoor moei
liJk. Wie dat beseft, kan aan dit boek veel plezier 
beleven. 

M.t.C. 
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Populieren in Neder;a�o 
eigenschappen en gebruiks 

waarde van de in bos. slad 
en landschap voorkomende 

soorlen en klonen 

HAJ. van Haaren 
onder redaclie van: 
G.J. Jansen. J van den 
Burg . M. de Kam. J Kopin

ga en P.H. Schoenfe1d 
Pudoe. Wageningen 1987 
ISBN 90-220-0932-7 

_11){V-,_ 

[ll.' rnnol'\h.> �ir(t)t)Illt'n 
�'t1 -ht'l''''Ill'f'. 

De mooiste sierbomen en 
·heeslers 
Günler Pardatscher 
vert en bew. D van RaaIIe. 
A. Pastel 
TerraZuiphen BV. 1987. 
128 pagina's. geïllustreerd 

ISBN 90-6255-313-3 
prijS I 14.90 
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Agenda 

27 februari 

Nederlandse Dendrologische Vereniging 
Algemene Vergadering 
Plaats Nijkerk 
Informatie: 01727-4266 

13 april 

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

Aktiviteiten Bomenstichting 1988 
Hieronder treft u een beknopt overzicht van de 
data van bepaalde aktiviteiten van de 
Bomenstichting in 1988 aan. 
De data zijn nog niet definitief, maar er wordt 
naar gestreefd ze zo veel mogelijk te volgen. 

23 april - Bomenadoptie in de provincie 
Drenthe 
7 mei -Donateursdag - Flevoland 
17 september - Donateursdag - Haarlem 
10 t/m 14 oktober - Presentatie van de 
Bomenstichting op de vakbeurs 'Tuin en Park' 
te Utr_echt 
15 oktober - Kontaktpersonendag 
29 oktober - Bomenadoptie in de provincie 
Noord- of Zuid-Holland 

VAN DAM 
BOOMVERZORGING 

SNOEIEN MET HOOGWERKER OF KLIMTECHNIEK I 
BOOMCHIRURGIE/GROEI TOORNISSEN/AFBOU'A- EN 

VELLING VAN BOME I ADVIES EN INVENTARI,.·\TIE 

Vragen? 

Na de zomer, kregen wij van een klant een 
door ons gefabriceerde tent terug. De klacht 
was dat het dak was gaan lekken, terwijl wij 
borg staan voor de waterdichtheid ervan. Op 
het oog was er niets aan het doek te zien, 
zodat wij door T.N.O. een onderzoek hebben 
laten uitvoeren. Die constateerden dat er op 
het dak een suikerhoudende substantie te
recht was gekomen bijvoorbeeld afkomstig 
van luizen in bomen. De suikerdruppeltjes 
waren er de oorzaak van dat de waterdicht
heid van het doek werd aangetast. Bij na
vraag bij de klant bleek dat hij tijdens zijn zo
mervakantie onder een groep iepen had ge
kampeerd. Van linden was het mij bekend dat 
deze druipen, maar kan dit ook bij iepen? 

Elke boom waar zich luizen op bevinden druipen. 
De mate van de aantasting is bepalend of we iets 
van hun aanwezigheid merken. Lindensoorten 
hebben over het algemeen veel last van luizen, 
andere boomsoorten wat minder en dit kan ook 
nog van jaar tot jaar verschillen. Luizen eten uit de 
sapstroom in de bladeren en scheiden daarbij een 
suikerhoudende vloeistof af. Een zware luizenaan
tasting kan een klevende laag geven op er 
onderstaande auto's, tenten e.d. Op de drup, 
peltjes groeit een zwarte schimmel, die de suiker
laag geheel zwart kan kleuren. Hieraan het 
verschijnsel de naam roetdauw ontleent. 

F.R.M. 

Adverteren 
in het 

bome ...... ···I ...... ieuws 
Vraag vrijblijvend het tarievenoverzicht bij de 
Bomenstichting, 030 - 33 1328 

STEUN DE BOMENSTICHTING EN WORDT DONATEUR Knip uit en vul in 

o ik geef mij op als donateur 88/1 
o ik meld een nieuwe donateur aan 

o ik geef een jaar donateurschap kadeau aan 

De donateur ontvangt zes maal per jaar het tijdschrift Bomennieuws, krijgt korting op uitgaven 
van de Bomenstichting en kan tweemaal per jaar met de Bomenstichting op excursie. 

De nieuwe 
donateur is: 

Mw.lDhr.: _______________ Voor!.: ___ _  _ 

Adres: _ ______________________ _ 

Postkode: Woonplaats: __________ _ 

Geb.jaar (alleen invullen bij b, c of dl: ____ _ 

Steunt de 0 a) donateur/abonnee voor f ____ _ 

Bomenstichting 0 b) 65 + -donateur voor f ____ _ 
als: 0 c) jeugd-donateur t/m 17 jr. voor f ____ _ 

o d) student-donateur t/m 25 jr. voor f ____ _ 

o e) donateur voor het leven voor f ____ _ 

(minimaal f 30,- p j )  

(minimaal f 20,- p j )  

(minimaal f 15,- p.j.) 

(minimaal f 20,- p.j.) 

(minimaal f 450,-) 

Ik heb een nieuwe donateur aangemeld en ontvang daarvoor gratis naar keuze een poster 
Spreukenboom/Boomhoogtemetertje' ) 

Mijn naam is: ___________________________ _ 
Adres: __ ____ _______________________ ___ 

Postcode: _______ Woonplaats: ________________ _ 

• doorhalen wat niet wordt gewenst 

Stuur de kaart vervolgens in 
een ongefrankeerde env�lop 
naar: . 

Bomenstichting 
Antwoordnummer 9013 
3500 ZA UTRECHT 

Nieuwe donateurs ontvangen 

I een introduktiemap. 'I Wilt u wachten met betalen tot 
ontvangst van de 

Q � acceptgirokaart . 
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