
bomen 
• 

nieuws 

september/oktober 1988 

Een uitgave van de 
bomenst:icht:ing 

folo's 
Bomenslichlmg/ 
HeIdemIj Bomendlensl 



54 
Overzicht van bedrijven en instellingen die de Bomenstichting en dit themanummer 

financieel ondersteunen 

ARBOR 

Boomverzorging 
De Goorn 11 
7491 HB DELDEN 

05407·63420 

ARBORI - Arnhem 
Boomverzorging 
De Wiltstraat 57 
6821 CC ARNHEM 

085·424223 

B.T.L B.V. 
Rijksweg 11 
5076 ZG HAAREN (NBR.) 
04117·2036 

Bomenbedrijf A.P. van Doorn Boomverzorging 
Wieksloterweg 21 w.Z. 

3763 LJ SOEST 
02155·10167 

Bomenbedrijf Driessen 

Kleizuwe 105A 
3633 AG VREELAND 
02943·1795 

Boomberg 
Boomverzorging, Tuinaanleg 
Flevolaan 40 
1399 HG MUlDERBERG 

02942·4452 

Boomverzorgingsbedrijf J. Aaidering 
Wittebrinkweg 8 
7021 KL ZELHEM 
08340·24356 

Born + Bink fa. 
Tuinarchitectuur. Tuinaanleg, Boomverzorging 
Aleoeten 22 
2904 VA CAPELLE AID IJSSEL 
010·4581366 

Co pijn Utrecht Boomchirurgen B.V. 
Postbus 9177 

3506 GD UTRECHT 
030·610908 

De Vertakking 
Boomverzorging, Boombeheer 
Mariëngaarderweg 39 
9074 TM Hallum 
05183·1131 

Frans van Jaarsveld 
Boomverzorging en Verplanting 

Overeind 42 
3998 JB SCHALKWIJK 
03409·1880 

Gebr. M. en W. Bron B. V. 

Aann.bedr. aanleg en onderhoud van bossen, parken 
en tuinen · onderhoud natuurreservaten· restauratie 
van bomen 
Beemdstraat 16 
4158 EM DEIL 
03457·1644 

Geleijns, J. 
Bouwensland 5 
4761 LA ZEVENBERGEN 
01680·23023 

Extra themanummers 
f 7,50 per stuk (incl. porto) 

te bestellen bi) de Bomenstichting 

Voor grotere aantal len geldt een kort i ng. 
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Voorwoord 

Dit themanummer IS bedoeld voor Iedereen, die 
bomen beZlt of beheert of er belangstelling voor 
heeft. Het behandel t  kort maar krachtig veel lacet
ten van de boomverzorgmg en Wllst de weg naar 
opleidingen, literatuur tijdschriften. subsidies enz. 
De redaktie van Bomennieuws werd ten behoeve 
van dit themanummer uitgebreid met adViseurs 
van de Bomenstichting Jltze Kopinga (hoofd Vak
groep Stedelijk G roen . R.BL De Dorschkamp' 
en Ruud BrockhoH (afdelingshoofd dagopleidin
gen, PraktijksChOOl Arnhem); hun beider deskun
dige inbreng was van grote waarde. 

De redaktie 

Inleiding 

Boomverzorging noodzaak? 

Bomen groeien vanzelf. Op de gekste plaatsen 
ontkiemen boomzaden, die zich ontwi kkelen tot 
vaak prachtige bomen. Boomverzorging l ijkt dan 
ook een nogal gezochte beZigheid. Waarom zou 
je bomen verzorgen? Ze groeien toch wei' 
Het probleem is, dat de mens allerlei eisen stelt 
aan bomen. De belangrijkste eisen zijn sierwaarde 
en vei l igheid voor de omgeving. Daarnaast spe
len verbeter ing van het leefklimaat en architektoni· 
sche eisen een rol. Ondanks de hoge eisen, die 
we aan bomen stellen, zij n we n iet erg scheutig 
met het scheppen van de gunstige voorwaarden, 
die echter noodzakel i jk zijn om de gewenste bo
men ook werkelijk aan de eisen te laten voldoen .  
Kortom, bomen moeten onder vaak minimale 
groeivoorwaarden toch voldoen aan onze hoge 
eisen .  Dit vraagt een bewust en deskundig beleid 
en beheer om zoveel mogelijk problemen te voor· 
komen. Daarnaast is een goede, i ndividuele be
geleiding van iedere boom noodzaakl 
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Bijlage: folder 'Bomen & Snoeien' 

Wat is boomverzorging? 

Onder boomverzorging verstaan we heel simpel: 
het begeleiden van de boom van het moment van 
planten tot het moment van rooien, zodanig dat de 
boom steeds aan onze eisen voldoet. Hij moet er 
dus steeds goed uitzien, n iet gevaarl i jk zi jn (u itval
lende takken, e.d.), n iemand in de weg staan en 
l ielst zo lang mogelijk blijven leven .  
A ls  het  goed is wordt er vóór, tijdens en vlak na het 
planten veel zorg aan de boom en zijn groei plaats 
besteed om hem een goede start te geven. Ver· 

volgens bestaat de zorg een aantal jaren vooral uit 
het opkronen van de boom, als het verkeer er on
derdoor moet kunnen. Als de boom zijn defi n i tieve 
opkroonhoogte heeft bereikt, is er een aantal jaren 
minder verzorging nodig, tenzij er storingen optre
den in de groei plaats of in de boom zelf. De boom 
moet dus wel regelmatig worden gecontroleerd. 
Het controleren, opsporen en verhelpen van oor
zaak en gevolg van een storing is de taak van een 
deskundige boomverzorger. 
Als de boom ouder wordt en daardoor meer pro
blemen krijgt (dood hout, aantasti ngen) is wat 
meer zorg nodig. Het is dan zeker reëel, de boom 
eens per vijf tot tien jaar aan een inspektie- en on
derhoudsbeurt te onderwerpen. Het spreekt voor 
zich, dat dit special istisch werk is, Boomverzor
ging is een specialisme, dat zich in de loop van 
ruim 20 jaar heeft ontwikkeld vanuit de boomch i
rurgie, de bosbouw en het hovenierswerk. 
Het werken in bomen is gevaarlijk, want men 
werkt hoog boven de grond met motorzagen. 
Vandaar dat de veil igheid van boomverzorgers en 
voorbijgangers een grote rol spelen in de oplei· 
ding. Er wordt echter ook ondergronds gewerkt. 
De boomverzorger moet dus ook de eisen ken
nen,  die de boom stelt aan lucht, vocht en voed
sel , bodemdichtheid enz. en maatregelen kunnen 
nemen om aan deze eisen te voldoen. 
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... dit was men van plan: . 

zo werd hel na enkele Jaren 

Meer zorg en aandacht geboden? 
De Bomensticht ing pleit  voor meer zorg en aan
dacht voor bomen, dat is haar doelstell ing. Uiter
aard moet die zorg op een deskundige manier 
worden uitgevoerd door mensen, die gespecial i 
seerd zijn in het vak. 
Veel grotere gemeenten hebben zelf boomverzor
gers in d ienst. Daarnaast kent Nederland enkele 
t iental len particul iere bedrijven die zich bezighou
den met boomverzorging. Van deze bedrijven zijn 

Bomen met beleid 

Inleiding 

Wat is beleid? Beleid is konsekwent handelen 
vanuit  een aantal beginselen die richti ng geven 
aan het handelen. Dit houdt in dat je n iet steeds 
een ander doel nastreeft, maar dat je langdurig 
één bepaald doel voor ogen houdt .  Het l i jkt zo 
vanzelfsprekend dat je als het bomen aangaat, 
ook met beleid te werk gaat. Bomen hebben im
mers een lange ti jd nodig om iets te kunnen bete
kenen. Als je het ene jaar streeft naar bomen langs 
al le hoofdwegen en het volgend jaar naar bomen 
i n  woonstraten, komt er van het geheel niets te
recht. Helaas bl ij kt dat beleid niet alt ijd aanwezig 
te zij n. 

er bi jna dertig bereid gevonden dit themanummer 
én de Bomensticht ing f inancieel te ondersteunen 
hetzij door middel van een bedrijfsdonatie, hetzij 
door te adverteren. U vindt een l i jst van de dona
tiebedrijven in dit nummer, maar u moet er dus re
kening mee houden dat het geen complete l i jst is 
van a l le  boomverzorgingsbedrijven in Nederland. 

i r .  Marjan ten Cate-van Elsland, 
secretaris Bomensticht ing 

In mijn arti kel wi l  ik eerst aangeven waarom 
bomenbeleid zo belangrijk is, vervolgens laat i k  
zien wat e r  m i s  gaat zonder beleid o m  tenslotte 
wat voorbeelden te geven van hoe het beter kan. 

Waarom een bomenbeleid 

Wat is er nu zo bijzonder aan bomen, dat we er 
speciaal beleid voor moeten maken? Hiervoor 
heb ik een aantal aspekten op een rij gezet: 
• Bomen zijn de belangrijkste groen middelen in  
de bebouwde kom . Door hun  hoogte zijn ze sterk 
ru imtel i jk en sfeerbepalend, terwijl ze op het maai
veld weinig ruimte in beslag nemen (vergeleken 
met struiken). En dat is belangrijk in de bebouwde 
kom, waar ru imte alt ijd schaars is. 
• Het tijdsaspekt speelt een grote rol . Het kost 

veel tijd om een boombeplanti ng te ontwikkelen. 
Gedurende die tijd is een konsekwent beleid en 
beheer noodzakelijk. Omwi l le  van de continuiteit 

moet ook aan verjonging aandacht worden 
geschonken. 
• De boom beplant ing levert veel meer op wan
neer er sprake is van samenhang. Samenhang 
binnen de beplant ing - bijvoorbeeld een laan - en 
samenhang met de stedebouwkundige situatie -
bijvoorbeeld een p lein met beplanti ng -. Er is be
leid voor nodig om die samenhang te ontwi kkelen 
en te behouden. 
• De boom beplanti ng maakt een onderdeel uit 

van de openbare ruimte. In deze ru imte zijn vele 
belangen en beheerders (vergeleken met park). 
Afstemming is vereist. 
Als dit nog n iet voldoende argumenten geeft om 
bomen beleid te ontwi kkelen kan wel l icht het vol
gende deel u overtu igen: 

Wat gaat er mis 
Om te beginnen, wat gaat er mis in de beginsitua
tie, als er geen beleid is 
• Bi j  nieuwe stadsuitbreid ingen, maar ook bi j  

stadsvernieuwingsproj8kten wordt de plann ing 
geleid door een stedebouwkundige afdeling. 
Deze maakt de plannen. Met wat geluk zijn er ook 
bomen i n  getekend. Een afdel ing groen mag deze 
plannen ui twerken en ui tvoeren. Vaak bl ij kt dan 
dat er onvoldoende groeiru imte is voor de bomen. 
Het plan is echter al i n  een zover gevorderd stad i
um - verkeer, kabels en le id i ngen l iggen al vast -
dat er n iet meer in het plan kan worden veran
derd. 
De plantsoendienst kan ook helemaal n iet hard 
maken waarom het anders moet. De afdeli ng 



groen toch maar de bomen in, al weet ze dat 
deze niet oud zullen worden en veel beheerpro
blemen zullen geven, of ze plant kleine boompJes, 
die het beeld bij lange na niet 
benaderen 
• Na 5 het eerste verzoek om een 

boom te ten behoeve van een garage-
De dienst kan niet hard maken waarom die 

ene boom niet weg kan hij eraan. N a  dit 

eerste succes meer aanvragen voor kap . 
• Een paar later komt de bomenploeg. Alle 

bomen worden tot 2,5 m ook die In 
de brede Het gewenste beeld wordt 
niet 

later 

is nu 

door i1et opstellen van verkeerscir
worden gave lanen opgedeeld of 

er word! een bouwvergunning aangevraagd voor 
een onder het stadsplem, waar
voor vele bomen moeten wijken. 
Het resultaat van deze gang van zaken is dat men 
het constant druk heeft met het afhandelen van ad 
hoc zaken. Niemand heeft oog voor de grote liln, 
de wordt steeds minder samen-

wat beeld betreft en ook de kwa-

Hoe kan dit worden verbeterd 
Beleidl Het toverwoord dat je maar hoeft 
te roepen om uit de te komen. Je moet 
er hard aan werken. Maar het wel de 
manier om 

Je onttrekt je een aan de 
uit te zetten naar de toe-

komen de eerste voorstellen en schetsen op pa
pier, Vaak kan een van buitenaf veel 
steun bieden het 

aangaat moet 

diensten en het "A,11A,,,nrAh,�'<t1 

maar initiërend, enthOUSiasmerend en zelf
verzekerd, Je weet immers wat je wil. Vanuit die 

IS het ook samen te werken met 

een stElde'bo,u 
durf Je nee te zeggen 

Dan neem je niet de 
voor waarvan Je weet dat die niet 
oud wordt of die de moeite van het planten niet 
waard 
Door de politiek regelmatig op de te hou
den van de voortgang van het beleid worden 
bomen wellicht ook een politiek item En de 

en het bestuur ook de 
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'" deze bomen voegen niets 

toe aan het stadsbeeld 

afbeeldingen van auteur 
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met bomen. 
de 

be
N iet over pro

van bomen, maar over 

zaak van eventuele 
Een beleid de bomen. 
trots is op het bomen bestand. De 

Plantadviezen 

nood-

Van kwekerij tot uiteindelijke 
Vele duizenden bomen gaan 

bestemming 
van de 

uiteindelijke op weg naar hun 
Hier gaan 

De kweker heeft in de \/(),')r",tn""r,n 
zorg besteed aan het oplelclen 
boom, stek of tot een volwaardi-

ge, verhandelbare boom. 
Vanaf het moment dat de 

uit de grond wordt een moei-
lijke tijd, waarin voorzichtig meI het plantgoed 
moet worden omgegaan. 
Dit artikel is bedoeld voor iedereen die wel eens 
een boom plant of wil gaan 

die in het seizoen IS on-
derstaande tekst koek 
oL . . ?? 

Aanschaf 

realiseren wat 
Informeer naar de 

op latere leeftijd en 
ten aanzien van 

Voor Iedereen die bomen particulier of 
overheid -, het devies: let op de kwaliteit! 

Voor bomen IS een kwaliteitskeurmerk ingesteld, 
dat een zekere over de soortecht-
heid en de Algemene 

voor 
NAK-B) Gekeurde bomen kan men herkennen 
aan het N A K - B  label. De IS voor veel 
boomsoorten echter niet 
Let bij aanschaf op 
• Een rechte stam; 
• Goede en 
• Een top; 
• Een goed vertakt 

takaanzet; 

In aanzien. Deze zal men liefst in een vroeg 
stadium de betrekken, om problemen 
met het groen, de de politiek en met 
de te voorkomen_ 

Met of zonder kluit 
om bladhoudende gewas

sen met klUit en bijbehorende aardkluit) 
en bladverliezende zonder kluit (met alleen de ka-
le te grote, oudere bomen 
vallen daar 1). De laatste jaren worden ook 
bladverliezende bomen met kluit of in container 
verpoot met de soorten die moeilijk aans
laan, l\/()(\rl"",,,'n eik berk. Hieraan kleven 
voor- en nadelen 
Enkele nadelen.' 

• De boom is duurder, zowel in aanschaf in 

• De boom is te hanteren 

• De boom heeft wel eens problemen om Uit de 
kluit in de grond te groeien 
Enkele voordelen.' 

• De wortels zullen tijdens transport en 
niet zo snel uitdrogen enlof beschadigd 

worden; 
• De kans op aanslaan IS (mits de boom 

de groter als 

van 
honderden berm bomen de 

'-'''''ê1nrm,v meeweegt. Men zal dan 
kiezen voor kluitloze bomen en na een 

inboeten. Maar er ook situaties, waar bo-
men worden gezet in Sierbestrating met allerlei 
water- en beluchtingsvoorzieningen rond de wor
tels. Het kost dan bij het inboeten vaak meer om 
de en de voorzieningen te herstellen 
dan de boom te vervangen. In zo'n geval IS het 

met kluit aan te bevelen om daarmee de 
vergroten 

Vervoer 
Ook al geen blad aan de bomen, dan wil dat 
nog niet zeggen dat ze geen behoefte water 
hebben. Het komt nog te vaak voor dat bomen 
de worden opgerooid en op een 

liggen Ie wachlen 

• Wortels horen niet boven de grond en moeten 
daarom zoveel mogelijk met een afdekzeil tegen 

door vrost en wind worden 
schermd, ook het transport. 

• Bomen moeten direkt worden ingekuild of ge-

• als de stam op de rand van de wagen rust, 
beschermend onder de stam, tiJ
dens het vervoer doorschuren en kneuzen van de 
bast wordl voorkomen. Een 
I'1PIrY'l"" kt maar het duurt soms 

IS gemaakt. Elke h",,,rr, "r; I 1'1 I 
om te herstellen 



staat of een goed voorbereid Zie 
hiervoor ook het artikel eisen aan de bodem en let 
verder op de 
• Maak het ruim, zodat de wortels 

er gestrekt In kunnen; wortels die ,..eH"'''''''''' 
om de stam kunnen later 

maar zorg voor 
"I<:>,<:>tc,,,,,, (zgn, wortelstraten of 

de boom meteen voldoende 
ZIJn hele leven; 

Plaats eerst de 

• Wanneer de grond in het 
gestort, bestaat nog steeds de kans op 
door het geringe kontakt met de wortels (grote 

houden het water slecht vast); 
• Wanneer over het wordt gestraat, ge-

bruik dan de Juiste bodemsamenstelling 
Eisen aan en denk de luchtvoor-

Wortelsnoei 

Voordat u de boom in het plantgat laat zakken 
kontroleert u op of 
leis. Deze moeten met een 
achter het breukvlak worden 
me! een wondafdekrrlddel is niet 

Boompalen en anti-maaischadepalen 
In het Hollandse klimaat is het aan te 
bevelen, pas bomen voor enkele jaren te 
voorzien van één, twee of drie totdat 
de wortels voldoende sterk zijn om de 
kroon overeind te kunnen houden. Na hr.,,,,,,té"'" 

worden 
belang. 

moet dit bereikt en kan de 
"""rl'''rl Onderstaande punten 

• GebrUik of 
ander scherp, materiaal. 
• Let op dat de boom band wordt aange

bracht dat de stam de niet kan raken vlak on
der de van de paal en in de vorm van een 8, 
• Kontroleer regelmatig en stel 

de band De stam mag niet worden 
snoerd, maar rrag ook niet te los staan. Let op dat 
de bast niet wordt 

• Gebruik een die niet verduur-
zaamd tegen rot. Een gewone blankhouten IS 
na drie tot vijf Jaar verrot en dus net ge-
noeg mee. 
• Plaats het 

westzijde. 
van één deze aan de 

• Wanneer de boom of bomen in een gazon of 
worden breng dan rraai-

aan die de stam beschermen tegen 
maaimachines. De maaier moet door de 

meer dan 
de helft van de bomen in berrren wordt bescha

Bomennieuws nr. 3/88). 

Stam beschermen 
Het beschermen van de stam kan op velerlei ma
nieren en met een verschillend doel 
1 
2. tegen verkeer 
3. tegen schade door dieren 
Ad 1 bomen, die als 

verdient het 
stam te 

59 

• Een goed WO/lekJes/ei 
herken! men aan de lijne 

vorm om 

boompaal bevestigd, 
ervoor dal hel Sla!7Jmelle 
paal niet kan raken 

band wel regelmatig bij. 

Wanneer levens een ste· 
keiige de stam bin-
den wordl he/ afbreken doer 

vandalen leoenClear3an 
felo: Marran ten 

• Er zijn vele methoden om 

bomen op aanrqgevoel!ge 
plaatsen Ie beschermen 

Iata· Marlen ten Cate 
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bedenk! 

fotO. Bomenstichling 

die op de bast moeten worden 
kunt ook, en dat is \M<:i<:irc'rhllnl'ill< 
methode, de boomstam omwikkelen met 

rot dit vanzelf van de boom, 
Ad 2, Om bomen te beschermen tegen verkeerl 

en slechte konstruk
Het is in elk geval zaak bomen, 

die op staan, t e  be
schermen Dat kan ook inhouden dat ze tiet-

moeten worden beschermd. Zolang het 
nog om de stam is de boom een 

Eisen aan de bodem 

c.q. fietsenstalling, voert te ver om 
in deze tekst op de verschillende soorten be-

in te gaan. Het beste is om te 
welke beschermers Irl de 

en hoe effektief ze 

ten, die er hun aan en 
flers, die er hun kaakspieren op moeten oefenen. 
Een steeds dezelfde boom en dat kan 
tot Een stukje gaas tot 

75 cm boven de voorkomt 
waar konijnen hebben is 

boompjes te beschermen. Ka-
kunnen, vooral In dat er 

sneeuw de bast totaal In de han-

Het staat niet mooi, maar IS vaak wel 

Nabehandeling 
Is de boom dan moet worden gecontro-
leerd op gebroken en dode Deze snoeit u 
weg en volg daarna de in de folder 
Bomen & Snoeien. 
Denk daarna, de eerste twee jaar zeker, aan het 
geregeld watergeven in de De 
hoeveelheid bereikbaar water is door het kleine 
wortelstelsel zeer beperkt. Meer informatie hier
over is te vinden in de folder 'Bomen & öe'Oleren 

Frank Moens 

voorwaarde voor de 
van boom is een lunktione-

rend wortelstelsel. En dat IS alleen te verwachten, 
als de wortels over genoeg lucht, vocht en voed
sel kunnen beschikken. 

ruim 
doende vocht en 

boven 
per cm2 kunnen er geen 

met 5% 
stof en verdicht tot 

geen van betekenis 
• De hebben van 

Daardoor kunnen lucht en vocht 



evenwicht en in voldoende mate 
.. van de bodemlucht moet 

tenminste 16% bedragen (te meten in de zomer); 
bij een lager gehalte gaan de wortels onvoldoen
de funktioneren. Beneden 1 0% zuurstof werken 
de wortels helemaal niet meer. Een open uItwIsse
ling tussen de bodemlucht en de lucht boven

IS dus belangrijk. Asfalt, beton en tegels 
belemmeren die 
.. Als het grondwaterniveau zich constant bin-

nen 1,50 m onder maaiveld bevindt en 

niet bereikbaar IS voor de 
boomwortels, ze des te meer afhankelijk van 

regenval en dus van het doorwortelbaar volume, 
opdat ze voldoende ' hangwater' kunnen "'-""'<>,c'h_ 
tigen. Voorwaarde daarvoor is natuurlijk ook, 
(schoon) regenwater onbelemmerd in de 
kan zakken en niet asfalt en 
riool 
.. De bodem moet voldoende voedingselemen

ten bevatten. Tekorten aan voedingselementen 
kunnen alleen worden geconstateerd aan de 
hand van van blad- en grondmonsters. 

Marjan ten Cate 

Over de zin en van wondverzorging 
Dit artikel gaat over de zin, of liever: de onzin van 
het verzorgen van boomwonden. Een wond ont
staat op het moment dat de bast van de boom 
wordt hetZij door snoeien, door 

of iets Omdat de bast de 
beschermt tegen invloeden van 

betekent een dat schimmels 
bacteriën vrije toegang tot het 

hout Ze infekteren het hou!, waarna rot 
kan ontstaan. Rot zal zich vrijwel altijd ncnol,c<cn 
tot het kernhout en slechts bij 
staan In het spinthout (het buitenste, 
Dat komt omdat het levende 
kan verweren tegen binnendringende schimmels, 
die daardoor veel minder kans 
het hout door te dringen dan 
kernhout is immers niet actief 

Wit- en bruinrotters 
Alvorens in te gaan op de afweerreakties van bo
men, is het eerst te kijken wat schimmels in 
een boom allemaal aanrichten, en vooral hoe ze 
Zich Houtcellen bestaan hoofdzake-
liJk uit cellulose, hemicellulose en die 

uit koolhydraten Deze vor-
men de voedsel bron voor houtschimmels. Schim
mels zich in het van een 
boom door middel van schimmeldraden. Dit 

draden die enzymen kunnen afscheiden die het 
hout lot doen overgaan en hel ware 
klaar maken voor door de schimmel. 

erg dal Wil zeggen: som-
breken alleen cellulose en hemicellulose af 

bruinrotters), andere alleen 
ne witrotters); breken 
alleen celwanden af, andere storten zich op de ce
linhoud. Na aantasting door een bruinrotschim
mei IS het hout bruin van kleur, nat en rot 
Een witrotschimmel laat 
materiaal achier. 
Voor het verzorgen van bomen is hel te 
weten dat het zichtbare deel 
schimmel. het vruchtlichaam (de 

geen enkel kwaad doet. Het 
werk wordt door de schimmeldraden, die 
vaak in het hout zitten en voor het blote oog 
onzichtbaar Het verWijderen van de vrucht
lichamen die op de stam zitten is dan ook volko
men zinloos. 

Passieve en aktieve afweermechanismen 
Bomen kunnen zich zowel aktief als passief verwe

houtrotveroorzaken
te weten, omdat 

dit gevolgen heeft voor het verzorgen van wonden 
aan bomen, 

Als een boom verwond raakt treedt op het
zelfde infektie afdekken van de 
wond kan dit niet voorkomen, In de lucht zitten In 
ieder jaargetijde zoveel dat Infek
tie altijd Het is ook niet zo dat alleen 
het oppervlak van de wond wordt geinfekteerd. In 
de houtvaten, die als van de verwonding 
breken, Vindt een soort bewe-
ging van de vatinhoud waardoor schim-
melsporen als het ware mee naar binnen worden 
gezogen Om te OXideert de celinhoud 
als reaktie op een \fAr\Alr.,nrt:nn 
chemische reaktie die in als buiten het 

Daardoor wordt het hout 
het van 

schimmels tegen te gaan zonder dat de boom er 
zelf lets voor hoeft te doen. de één of andere 
manier - het is niet bekend hoe krijgt de boom als 
hij wordt verwond een . Vermoedelijk ge
beurt dit door de uit de buitenlucht binnendringen-
de zuurstof. In ieder reageren levende ce'-
len aktief op deze Ze scheiden in de ve-
zels vanuit paren substan-
ties af die 
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Informatie: 
"Boom & Bodem 

symposluf'l KP.B 1987 

met nieuw 
foto is duidelijk Ie Zien hoe 
de bast geheel naar binnen 

IS gegroeid door de dik· 
tegroei wond heeft af, 
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toto 'De Uo{sCI1Kart;o 

worden vanuit andere parenchymcellen zoge· 
naamde thyllen gevormd. Dit met vocht 
de die in de vaten als ballonnetjes de 
doorgang voor schimmels afsluiten. Deze aktieve 
reakties kunnen dus alleen in het en al· 
leen in het voor 
meer gegevens over de anatomie van het hout 
Bomennieuws nr. 2/87.) 
Het resultaat van de en de 'aktieve' 
wondreakties IS dat de boom rondom de wond 
een zone vormt die, als alles geheel 
r.n,r;r./'rrirlfll'1n;4;.Jr is voor schimmels. grendelt 

het rond de wond hout af. Er zal in de 
rot "nlror1on 

11n/'1","'r,n,a kan dit zich niet verder in de boom ver-
De boom wonden dus niet 

(dat wil zeggen: hij kan niet· zoals mensen - aan
getast weefsel vervangen door nieuw, 
weefsel), maar hij ze in. 
Vroeger, toen het bestaan van deze processen 
nog niet, of in elk veel minder bekend was, 

we heel anders met bomen om dan 
Het bedrijven van 

rotte plekken werden uitgesneden en 
('tot op het blanke of gezonde 

komt bij de generatie boomverzor-
gers dan ook niet meer op het programma voor. 
Hel IS niet alleen maar zelfs 

omdat de rondom de wond wordt 
doorbroken. 

door de Amerikaan 
samengevat in een 'model', dat 

is van de 
drie-dimensionaal inzicht in 

Dit model is door hem CODIT ge-
een van 

in Trees het compartimentsgewIjze af-

grendelen van rot In bomen. Het model beslaat uil 
vier 
.. Zone 1 voorkomt de verticale verspreiding van 

rot door het afsluiten van de vaten en vezels met 
van gommen harsen 
en thyllen (loofbomen). 

• Zone 2 voorkomt de verspreiding naar het cen
trum van de boom met name door aktie
ve reakties van het 'terminale dat 

de zit. 
.. Zone 3 voorkomt de 

is geen zone maar een wal) 
voorkomt de radiale verspreiding van rol van het 
oude, hout naar hel hout dat na het 
ontstaan van de wond nieuw wordt n">I,mrrA/"1 
De zones 1, 2 en 3 dus direkt na het ontstaan 
van de wond van belang, wal 4 een rol in 
de daarna, als er nieuw hout langs de won-
dranden wordt Wal4 wordt als reaktie op 
een verwonding door het cambium en 
bestaat uit cellen aan 
kurkstof, dat door dichte struktuur on-
doordringbaar is voor schimmels. Deze kurklaag 
wordt alleen op waar zich levend 
cambium bevindt, dus rond de wond, maar niet 
op het zelf. Dit laatste wordt op 
den duur wel beschermd door met 
nieuw hout, waarbij tussen het en 

nieuwe hout een dun laagje voor schim-
mels ondoordringbaar bastweefsel zit Gezien 
vanaf het wondoppervlak Zit er dus eerst een 
Je bast, het nieuwe hout en dan weer 
de bast en de schors aan de 
boom. Het nieuwe hout is dus ook daar 
schermd tegen rot. 

Afblijven 
Bovenstaande heeft ge
volgen voor de boomverzorging. Indien in en rond 
oude wonden wordt gezaagd of wor-
den de doorbroken en ver-
liest de boom zijn bescherming 

schimmels, Het 'verzorgen' van 
oude wonden houdt dus grote risico's voor de 
boom in. Het afdekken van oude en verse won
den met wondafdekmiddelen is, als het gaat om 
het voorkomen van rot, eveneens want in
fektie kan daarmee niet worden voorkomen: in de 
eerste plaats, omdat de schimmelsporen al In het 
hout voor men er ook maar lets op kan sme
ren, ten tweede omdat de sporen ook door het 
middel ten derde 
omdat een aan de buitenkant geen in-
vloed kan hebben op schimmels in de boom en in 
de vierde omdat de boom het veel beter 
zelf dan voor hem kunnen doen. Won-
dafdekmiddelen kunnen 
manieren hun nut 
matle hierover de rubriek 
Als konklusie kan ten aanzien van boom-
wonden dan ook worden gesteld: al en toe om er 
achter te komen of de boom nog kan 
staan (laten) en verder ">fr'I""'",,n 

Bert Jansen 
voor onderzoek 

in de Bos- en 
'De Dorschkamp' aid. Stedelijk Groen 



Veiligheid in de boomverzorging 

Ondanks alle persoonlijke druk 
len en hulpmiddelen 
het vak boomverzorging 
Een In de 
de beste basis om te kunnen werken. 
opleiding wordt - naast de 
ook aandacht besteed aan de aard der werk- overheid 
zaamheden, de daaraan verbonden gevaren en 
de die genomen dienen te worden 
om deze gevaren te voorkomen enlof te 
beperken. 

Een werkplan voorkomt onveilige situaties 
Veel boomverzorgingswerk wordt de open
bare weg uitgevoerd en derhalve hebben we in 
veel situaties met alle soorten van verkeer te ma
ken. aangelokt door het werk, vormen 
daarbij een zeer onberekenbare factor. 

omtrent het werken langs de openbare 
weg kunt u vinden in in Plantsoenen', 
een gezamelijke van het 

I"",m<'n", Dienst Stedelijk Groen en de Neder
oyc>n".."nrt van Hoofden van Gemeentelij-

kan veel 
werksituaties voorkomen. dit gesprek dienen 
alle betrokken partijen zich bewust te zijn van hun 
verantwoordelijkheden ten aanzien van de uit te 
voeren werkzaamheden. 

Goede opleiding is noodzakelijk 
Een boomverzorgingsploeg bestaat uit minstens 
twee opgeleide personen, waarvan zeker 
één persoon een geldig EHBO-diploma heeft. 
Eén persoon moet, indien er in de boom wordt ge-
werkt, permanent op de grond en de boom 
aanwezig behoeve van de op de 
werkplek, om aan te reiken en 
eventueel assistentie te verlenen. Als de boomver· 
zorgers geen gebruik maken van een n"-,,nn'IAlOY. 
ker, maar zelf met behulp van touwen in de boom 
klimmen, moet ook de kunnen klim
men. moet In noodsituaties de man in 
de boom hulp kunnen bieden, 
Tevens wordt aanbevolen de leden van de ploeg 

fysiek te laten keuren, omdat 
niet zo 

Boomverzorgingsonderwijs 
Onder boomverzorgingsonderwijs wordt in dit ar
tikel die vorm van onderwijS verstaan, die aan alle 
aspecten van de aandacht 
besteedt in het uitvoeren van begelei-

de folder Bomen & 
voorbeeld een cursus 'laanbomen snoeien' wordt 
niet gereken tot het hrl,"\m\lPY7nrn 
omdat het daarbij slechts om een - zij het 

Het 
onderdeel van de gaat. 

wet staat onder andere beschreven, dat de wer
ker deugdelilk gereedschap en werk
omstandigheden kan eisen. 
Echter, niet alles is te omschrijven. De leden van 
de hebben zelf ook een 
stuk verantwoordelijkheid met betrekking tot de 

Door alert te op onveilige werksitua-
ties en door het 
vervangen van aan slijtage onderhevige hulpmid
delen klimtouwen), kunnen veel 
ongelukken worden voorkomen, 
Voor nadere informatie wordt verwezen naar p. 
blad nr,161 van de en de folder 

werken in bomen' van het Ministerie van 
Sociale Zaken en 

Ruud Brockhoff 

.. Basiscursus boomverzorging 1) 
.. boomverzorging 1 )  
.. Beheer van bomen 1) 
.. Beleid en beheer met betrekking tot boomver-

2) 
Daarnaast bestaat voor van de Rljks 
A"Y!:",,,,,tlo School te Houten en de R.K. Middel
bare School te Zenderen, de mogelijk
heid om de differentiatie boomverzorging te vol
gen. Het eindniveau wordt gelijk gesteld aan dat 
van de Basiscursus I4nnrrH/Q,nr\Yn,nn 
Binnen de reguliere 
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Informatiebronnen: 
.P blad 161 

diverse folders 
lesslof Veilig klimmen 
werken in de Boom' L. 
Hoogstad, part·time instruk· 
teur Praktijkschool Arnhem 

• P-blad 161 is scnrifte· 
liJk te bij 

Drrecloraal-Generaal van de 

Arbeid 
afd. Voorlichting 
Poslbus 69 
2270 MA VOORBURG 
kosten I 7, - (acceptgiro 
wordt meegezonden) 
• De folder 'Veilig werken in 

bomen' Ie beslellen bij het 
Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenneid 
Centrale Direktie Voorlich· 
ting, Bibliotheek en 
Documentatie 

Zeestraat 73 
2518 AA DEN HAAG 

1 j jaarlijks 
2j incidenteel 
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Schema 

Boomverzorgingsonderwijs 

Legenda: 
') voor ale cursussen 
geldt dat de inspectie kan at-
wijken de genoemde 
toelatingsvoorwaarden 

nog te real'seren cursus 

zlening worden steeds meer onderdelen van de 
totale in het op-
genomen Dit krijgt onder andere doordat 
sinds 1985 alle die In het kader van hel 
loc"I",,,,,,,,,I,,,,,1 de 

Sinds 1987 beslaat voor van secundal 
de mogelijkheid, te kiezen IJit een 

waaronder ook het blok 
fAr-U"rlinn (40 lesven). In dit blok wordt 

met name aandacht besteed 
kennis en aan aanvullende 

sortimentskenniS, wetgeving 
en verzorglngssnoeL 
Binnen het Middelbaar Groenvoorzieningsonder

is er een tendens waarneembaar, dat 'het 
kunnen uitvoeren van de gaat 
behoren lot het voor iedere 

zijn het 
op in schema "Ón",Q� 

ze cursussen verstrekken echter geen 



of getuigschriften die voor officiële vervolgoplei
dingen worden erkend. 

Kring Praktiserende Boomverzorgers 

De boomverzorging is een jong vak, dat voort
durend in beweging is. Het is belangrijk, dat ieder
een die dit vak beoefent, na zijn of haar opleiding, 
steeds op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelin
gen. De Kring Praktiserende Boomverzorgers is 
speciaal in het leven geroepen om door middel 

Waardebepaling van bomen 

van themadagen alle mogelijke vaktechnische in
formatie ter discussie te stellen en door te spelen 
naar haar leden. Bijna 200 boomverzorgers van 
gemeenten, bedrijven en andere instellingen zijn 
lid van de KP B ,  secretariaat B. Jansen 
Onderlangs 1 06, 6812 CH Arnhem. 

Ruud Brockhoff 
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Informatiebronnen: 
• diverse folders 
• VOLL TUtrecht 

• diverse rapporten van de 

Werkgroep Onderwijs 
Boomverzorgmg 

In 1972 introduceerde ir A. Raad een methode om met de reductiefactoren. De uitkomst levert de uit- foto G Visscher 

de waarde van een boom vast te stellen. Het ging 
daarbij niet om de economische waarde, maar om 
de belevingswaarde, of, zoals hij zelf schreef 'de 
waarde die een boom heeft ter verrijking van het 
stadsbeeld of het landschap' (Raad 1972). Zijn 
methode heeft inmiddels een ruime bekendheid 
gekregen. Zij wordt in Nederland vooral toege
past ten behoeve van schadeclaims (schade door 
verkeer aan bomen), maar is nog niet algemeen 
geaccepteerd. Als het gaat om afweging van het 
belang van de boom of bomen kan deze waarde
bepaling een belangrijke ondersteuning zijn van 
de, moeilijk te waarderen, belevingswaarde van 
de boom. De Bomenstichting ziet het daarom als 
haar taak, de eigenaar en beheerders van bomen 
een goed onderbouwde, juridisch aanvaardbare 
methode aan te bieden, die bovendien 'gebruiks
vriendelijk' is. 
Studenten aan de LU-Wageningen hebben de af
gelopen jaren diverse Europese methoden van 
waardebepaling geinventariseerd en beoordeeld 
J. Clappers 1978, A. M. Baeten 1986). Een werk
groep van de Bomenstichting, bestaande uit 
diverse deskundigen op dit terrein, IS tot de con
clusie gekomen dat de 'Methode Raad' met 

enkele aanpassingen de voorkeur verdient boven 
andere methoden. 

Methode Raad 

Uitgangspunt van de methode Raad is de diame
ter op borsthoogte (1, 30 m) en de eenheidsprijs 
per cm2 grondvlak. De eenheidsprijs is een regel
matig aangepast bedrag, gebaseerd op de totale 
plantkosten per cm2 grondvlak (zie verderop). Uit 
de diameter kan het grondvlak worden bepaald 
(0,25 x TC x d2) (TC = 3, 1 4). 
Het produkt van de eenheidsprijs en het grond
vlak levert de basiswaarde van de boom. Deze 
basiswaarde moet nog worden vermenigvuldigd 

De reductiefactoren zijn: 
Standplaatswaarde 

stadscentrum 

stedelijk gebied 
halfstedelijk gebied 
stadsrand 
landel ijke gebied 

Conditiewaarde 

1 ,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6 

gezonde, vitale boom 1 ,0 
traploos verloop naar dode boom 0,0 

eindelijke - belevings - waarde van de boom. 

De voorgestelde aanpassingen 
Oe methode 
De werkgroep heeft een enkele wijziging aange
bracht in de door Raad voorgestelde methode. Zij 
heeft, in navolging van de gemeente Rotterdam 
(Stolk 1985) besloten, de factor soortwaarde te 
schrappen. In de oorspronkelijke methode gold er 

een reduktiefaktor voor els, populier en wilg van 
0,4; de overige soorten 1,0 Alle boomsoorten 
hebben nu, esthetisch gezien, een gelijke waarde. 
Oe eenheidsprijs 
Ook heeft de werkgroep zich gebogen over de 
eenheidsprijs. In 1972 stelde Raad deze op f 2,
cm2 stamoppervlak, een bedrag dat gebaseerd 
was op de te maken kosten voor het planten van 
een boom. In 1982 spreekt Raad over een een
heidsprijs van f 4,-. Zorge (Stolk 1 985, Stolk 1988) 
werkt in met een prijs van f 8,-. Bekijken we de 

PlantwIjze 
solitairen 
straatbomen 
in groepen van 2-5 stuks 
in grotere groepen 
In bosparken 

1.0 
0,8 
0,6 
0.4 
0,2 
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foto. G Visscher 

nr 17/1988 

van een 
veel maat (10/12) in 

de hand van de l",nrlQ,'h"'nQI/{',C)(71c>nl 

we op het 

Een voorbeeld 
In de gemeente Amersfoort staat voor het 

schoolgebouw aan de 
de een reusachlige Plataan acerifo-

Opvallend aan de boom is de dikke stam 

met een omvang van 500 cm op hrll""tr,nn,,/p 
Oe vitaliteit van de boom IS 

Oe esthetische basiswaarde 
0,25 x Jt x 
(stamopperv/ak) 

25600 x f 9,00 = ( 230.400,-
Dit bedrag 'JP/-m"rII,"1IJ1 
(aktoren levert ons het IInl,"f""r1r!p 
f 230.400,- x 0,9 x 1,0 x 1,0 

0,9 
1,0 

worden 

berekend. 

Toepassing 
In welke gevallen kan nu de Methode Raad ge
bruikt worden? 

(I In de eerste plaats stelt de dat 

elke volwassen boom 
van onschatbare grote waarde. 
bruik van de Methode Raad 

snel 
boom. 

methode mag 
weg te halenl 
(I Als ee'l waardevolle boom 

dan ook toch moet 
weging - worden besloten 
vooraf de waarde te h",,'OI',," 

voor een betaling van 
rooien geschiedt aan de 01"0"""" 

voor een 

om bomen 

De laatste dient dan uiteraard wel voor vervanging 
te zorgen . 
• Ook kan het dat een boom onbe-

claim in te dienen, 

len. Dit kan ook 
heer Zorge 
Methode Raad'_ 

een 
na zorg) met het verschil in boomwaarde van de 
vernielde en de nieuwe boom. 
(I Een laatste van de Methode Raad 

opperde de heer 1 onlangs. HIJ 
heeft aan de diverse vormen van beschadiging 

toegekend. Bij 
toege-

maken onkosten voor de 

Tot slot 

nen voor 
niet op kaart of in staan, 
maar ook omdat men geen waarde aan bomen 
toekent. Met deze methode kunnen we eenvoudig 
inzicht in de waarde van een boom voor de 

Daarnaast zal, wanneer schade aan 
wordt het belang van 

In de gemeente Rot
opge

nomen in de Hier weet men de 
bomen op hun waarde te schatten. Veel gemeen-
ten zouden dit moeten 

Hans Gierveld. 



'Bomenwacht' 
Drenthe neemt voortouw 
De inventarisatie en reglstralie van waardevolle 
bomen door de Bomenstichting en Staatsbosbe
heer nadert zijn voltooiing. Zodra dit een feit is, is 

het van belang dat de bomen uit het register regel

matig worden gecontroleerd en nog beter regel
matig onderhouden. De Bomenstichting is op 

zoek naar een geschikte formule voor de controle 

van de ca. 10.000 objekten die zij na afronding in 
een bestand heeft. 
Op een aantal plaatsen timmert men voor een be
ter boombehoud aan de weg. Onlangs werd door 

de gemeente Gouda een fonds opgericht waar

mee onderhoud wordt gefinancierd voor de waar

devolle bomen binnen de gemeente. In septem
ber gaat de 'Bomenwacht' in Drenthe van start. 

Dit houdt m dat de waardevolle bomen uit het 
Bomenstichtmg-register die een onderdeel vor

men van het bestand van de Stichting Land

schapsbeheer Drenthe, een goede toekomst te
gemoet gaan. 
red. 

Bomenwacht 
In de jaren 1979 tot en met 1982 zijn medewekers 
van de Stichting Landschapsbeheer Drenthe be
zig geweest met het inventariseren van de waar
devolle bomen in Drenthe. 
Via deze inventarisatie werd bij een groot gedeelte 
van de bomen een duidelijke onderhoudsach
terstand gekonstateerd. De reden hiervoor was 
vaak geldgebrek enlof gebrek aan kennis bij de 
eigenaar. Met dit gegeven is het bestuur van de 
stichting aan de slag gegaan om subsidiemoge
lijkheden te zoeken. 
Uiteindelijk had dit tot resultaat dat. door gebruik 
te maken van gelden van het Integraal Struktuur
plan Noorden des Lands ( I.S. P. )  en de Werkgele
genheid Verruimende Maatregel (WVM ) in de
cember 1983 het Waardevolle Bomen Projekt in 
uitvoering kon worden gebracht. 
Van december 1983 tot december 1986 hebben 
we hiervoor acht jeugdige werklozen per jaar kun
nen aannemen. Deze mensen werkten in twee 
ploegen, ieder onder leiding van een ervaren 
boomverzorgerlspecialist. aan het opheffen van 
het achterstallig onderhoud. In totaal werd op de
ze manier voor ca. f 2,5 miljoen aan werk verricht. 
Om deze investering in de toekomst niet teniet te 
doen is vervolgonderhoud noodzakelijk. Zo zal bij
voorbeeld een geknotte linde, om uitscheuren te 

voorkomen, na een aantal Jaren weer geknot moe
ten worden, en bij bomen waar de kroon veran
kerd werd, moeten de ankers regelmatig worden 
gekontroleerd. Dit kan de Stichting Landschaps
beheer Drenthe niet alleen en daarom is de Bo
menwacht in het leven geroepen. 
Eigenaren van waardevolle bomen kunnen zich 
als lid van de bomenwacht aanmelden. Men be
taalt, afhankelijk van het aantal bomen, een jaar
lijkse kontributie. 

1 - 10 bomen 
11 - 25 bomen 
26 - 50 bomen 
51 - 100 bomen 

101 en meer 

f 25,-- per jaar 
f 50,-- per jaar 
f 100,-- per jaar 
f 250,-- per jaar 
f 500,-- per jaar 

leder laar gaan 3 medewerkers van de stichting 
met ondersteuning van extra specialisten gedu
rende een periode van 10 tot 12 weken het 
vervolgonderhoud ter hand nemen. 
Drenthe werd verdeeld in 6 distrikten, in een vaste 

volgorde komt ieder jaar een distrikt aan de beurt. 
Voor 1988 ziln dat de gemeenten: Zuidlaren, An
loo, Gieten, Gasselte en Borger. 
De leden van de Bomenwacht kunnen, als men 
meent dat daar aanleiding voor is, ook tussentijds 
een beroep op de stichting doen. Afhankelijk van 
de ernst van de situatie zal dan, in overleg met de 
eigenaar, bekeken wOroen of direkt ingrijpen 
noodzakelijk is of dat gewacht kan worden tot het 
distrikt, waar de bomen staan, aan de beurt leder 
Tevens is het de bedoeling dat de leden op de 
hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen 
op het gebied van de boomverzorging. Zo willen 
we de betrokkenheid van de eigenaren bij hun bo

men en bij het werk van de Bomenwacht 
stimuleren. 
Voor het reguliere onderhoud zal de stichting van 
de gemeenten waarin gewerkt wordt, een bijdra
ge van 10% in de kosten vragen. Voor de leden 
van de Bomenwacht brengt zowel het reguliere 
als het tussentijdse onderhoud hulp 
Verder bestaat de mogelijkheid om donateur te 
worden voor een minimumbedrag van f 25,- per 
jaar. 
Voor verdere informatie kunnen geinteresseerden 
terecht bij 
Coördinator Bomenwacht: R. Plat 
Stichting LandSChapsbeheer Drenthe 
Rodeweg 25 
9404 RM ASSEN 
telefoon 05920-16616 
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Deze es (Fraxinus excelsior) 

in DW3rsgracht (gemeente 

Brederwiede) werd met sub· 

sidie van Staatsbosbeheer 

Het herstel van waardevone bomen 
Een nieuwe subsidieregeling voor bos- en 
landschapsbouw 
Inleiding 
Het Staatsbosbeheer, zoals Iedereen dat tot nu 

de zorg 

satie en van Waardevolle Bomen' in fI-

nancieel door het ondersteund. 

Inmiddels hebben een aantal 

nieuwe subsidieregeling van kracht J. 

deze Goos, beleidsmedewerker de 

aan beplantingsontwikkelmg van de nieuwe direktie 
Bos- en de h,,';:;nrlrllk<:!A 
veranderingen op een rij. 

Nieuwe direktie Bos- en 

00:3tellen van ge- Per 1 september 1988 het 

finan. Staatsbosbeheer 

gegeven 
te maken in het kader van de re

Landschapsverzorgingsbijdragen (LVZ) 
te verlenen voor het herstel van 

In het kader van deze regeling is in de periode 
1972-1987, f 700.000,- door het rijk In 
het herstel van waardevolle Domen. Daarnaast 
IS in 1984 het projekt van de 

en Staatsbosbeheer 'Inventari· 

bossen en natuurterreinen wordt door 
de direktie Staatsbosbeheer, In grote 

het voormalige dienstvak Terreinbeheer. 
laken ten aanzien van de zorg voor de kwaliteit 

van het landschap zijn biJ de nleu' 
we Direktie Bos- en dus ook de 
zorg voor waardevolle bomen. 

Nieuwe subsidieregeling 
Het is hard vereen-

van het subsidiestelsel op het 
van de bos- en bestaande 

LVZ, 

In 
het herstel van waardevolle bomen is hierin oDge· 
nomen, De nieuwe is per 1 J I  
van kracnt geworden, d e  LVZ is op dezelfde da· 
tum 

Direktie Uitvoering Regelingen 
De Minister van Landbouw· en 
besloten dat de uitvoering van alle 

binnen ministerie in handen komt van 
Direktie 

moeten worden bij 
Regelingen" n de betreffen· 

en niet meer bij de CO'lsu enten Bos· en 

Hoe werkt de nieuwe regeling 
De subsidiebasis wordt niet meer ".,c",;r,,�rl door 
een op te stellen begroting zoals voorhee'l het ge· 
val was. 

de wordt gewerkt met ee'l 

en 
per werkzaamheid. 

per werkzaamhe,d te 
is eerst nagegaan voor welke 



werkzaamheden met nOIIO"", 
van waardevolle bomen een 
wenst is, Immers niet alle werkzaamheden 
even zinvol en bovendien is het niet de 

onderhoud te gaan subsidiëren, Ook IS 
gebruik gemaakt om het sub· 

sidlebeleid aan te passen aan de laatste inzichten 
op het gebied van boomverzorging, 
De van te subsidiëren werkzaamheden in 

met de Bomenstichting en de Dorsch· 
opgesteld, De volgende hoofdwerkzaam· 

heden komen in principe voor een In 

van de 

geldt dat de te trefien 
,vuu'-"m�,,!j" moelen zijn om de be· 

treffende boom duurzaam In stand te kunnen hou
den; hiervoor geldt een ondergrens van 15 
Werkzaamheden die niet tot duurzaam herstel lei· 
den, of die voor het voortbestaan van de boom 
niet struktureel zijn, bijvoorbeeld wondbehande· 

komen niet voor subsidie In 
Uitgangspunt is dat alleen voor bomen. 

10r"C:!r'",,,,,rri In de registratie van de Bomensllch· 

eerst voor 
worden, 

'herstel vsn de kroonvOfm: 
-storm-, N,I"""',ffl. 
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Bljsmjden van wonden, 
trekstangen en impregneer· 

middelen: het gunstige ef· 
fect hiervan IS nooit 

bewezen 
foto Marjan ten Cate 

Deze regel ing geldt ,  evenals de voorgaande, 
al leen voor bomen buiten de bebouwde kom (vol
gens de Boswet). H iervan wordt slechts afgewe
ken als een boom of boomgroep binnen deze be
bouwde kom, aantoonbaar bijd raagt aan de kwa
liteit van het in de nabijheid gelegen landschap; 
dit kan soms voorkomen in  bijvoorbeeld 
streekdorpen. 

Belangrijke veranderingen 

De voornaamste wijzigingen ten opzichte van de 
oude regel i ng, zijn de volgende. Het is nu moge
l ij k  een bijd rage aan te vragen in de kosten van 
onderzoek naar de kwaliteit van de groeiplaats of 
de toestand van de boom,  met de daarbij beho
rende bemonstering en de rapportage. Ook is 
meer dan voorheen de nadruk gelegd op de 
strukturele groei plaatsverbeter ing, met als uit
gangspunt dat een goede groeiplaats de belang
rij kste basis is voor het herstel en het voortbestaan 
van de boom . Om die reden kan ook een bijdrage 
worden verleend in de kosten verbonden 

Vragen 

Zo nu en dan bereiken ons vragen die nogal diep 
ingaan op bepaalde technische facetten van de 
boomverzorging. Omdat het vaak om zeer specia
listische vragen gaat, is de beantwoording ervan 
doorgaans beperkt gebleven tot de vraagsteller 
en is afgezien van opname ervan in onze rubriek 
'Vragen '. In het kader van de uitgave van dit the
manummer leek het ons echter een goede zaak 
om een aantal ervan alsnog te behandelen. Jitze 
Kopinga gaf de antwoorden. 

Ik heb onlangs bij een boom vastgesteld dat 
deze gedeeltelijk hol is van binnen. Ongeveer 
twee derde van de stam, op doorsnede, isver-

aan het treffen van eenvoudige maatregelen die 
ger icht z i jn op de bescherming van de groei
plaats. De behandel ing van boomwonden komt i n  
pri ncipe niet meer voor subsidie i n  aanmerking. 

Tenslotte 
De n ieuwe regel ing is met i ngang van 1 septem
ber jJ van kracht geworden. Aanvragen kunnen 
echter nog niet worden i ngediend . Dit kan pas 
vanaf 1 januari 1 989 en niet meer zoals tot op he
den gedurende het gehele jaar, maar alleen in de 
periode van 1 januari - 1 september. Uitbetaling 
van de bijd rage vindt plaats na 1 januari van het 
jaar daarop. 
Over de wijze van aanvragen, de richtl ijnen die 
van toepassing zul len worden e.d. zal de komen
de maanden de nodige voorl ichting worden ge
geven , onder andere via het blad 'Bosbouw
voorl ichti ng. 
J . Goos 
Beleidsmedewerker d i rektie Bos- en Landschaps
bouw, afdeling bos- en beplanti ngsontwikkel ing. 

rot of aangetast, een derde is gezond. Mag ik 
tegen mijn klant zeggen dat deze boom nog 

wel veilig is, of juist niet? Ik vind het een 

moeilijke zaak, zeker nadat ik had gelezen 

over die verrotte beuk, in het vorige 

Bomennieuws. 

Het antwoord hierop kan kort zijn: We weten het 
niet l ,  maar dit is wel erg onbevredigend. Helaas is 
het echter zo dat er geen onderbouwde richtlijnen 
zijn om te beoordelen of een hol le boom nog ste
vig genoeg is. Over wetenschappelijke onderzoe
kingen in deze r ichti ng is nauwelijks iets bekend. 
Wel kwam uit een recent Duits onderzoek naar vo
ren dat het eHect van trekstangen (' hechtingen ' )  
zeer dubieus is .  
Het  probleem is een voorbeeld van een beslissing 
die men moet nemen op basis van kennis, erva
ring, en (vooral) 'feeling' . Belangrijk daarbij is of 
de rot is veroorzaakt door schimmels d ie alleen 
dood hout aantasten (in dat geval zou de boom 
wel l icht nog vele jaren meekunnen) of dat er spra
ke is van aantasti ng door houtparasitaire schim
mels. In het laatste geval moet men er rekening 
mee houden dat het rot zich geleidel i jk in de boom 
verder zal u i tbreiden en de boom op term ijn, uit 
vei l igheidsoverwegingen moet worden verwij
derd. De brochure 'Houtrot in bomen' geeft infor
matie over een aantal schimmels die levend hout 
kunnen aantasten. 

Als ik moet afgaan op de informatie in het 
boekje 'Boomverzorging en de biologie van 

bomen ' ,  dan krijg ik de indruk dat het hele

maal niet nodig is (of zelfs slecht) om een 

wondafdekmiddel te gebruiken. Onlangs 
hoorde ik echter bij een lezing van het Consu
lentschap voor Stedelijk Groen dat het afdek
ken van boom wonden juist wel zin kan heb

ben . Wat moet ik nu geloven? 



Shigo, de hoofdauteur van het genoemde boek, 
en ook andere onderzoekers stellen dat afdekken 
geen zin heeft wanneer daarmee wordt beoogd 
om rotaantasting te voorkomen. En daarmee zijn 

wij het wel eens, omdat er geen middelen zijn die 
dat afdoende kunnen. Er zijn echter nog andere 
redenen om wonden af te dekken. De belang

�ijkste daarvan, althans in Nederland, is dat aan
tasting door wondparasieten zoals het 'vuur' bij 
daarvoor gevoelige boomsoorten kan worden 
bestreden. Het middel moet dan wel een fungici
de bevatten. Daarnaast is het aannemelijk, hoewel 
het nooit echt is onderzocht, dat het afdekken van 
een wond aantasting door houtboorders (zoals de 
glasvlinder en de wilgehoutrups) kan tegengaan, 
omdat die juist bij voorkeur via een wond de boom 
binnendringen. Verder zijn er nog overwegingen 
die voor de boom weliswaar niet van direkt belang 
zijn, maar die zeker niet onzinnig hoeven te zijn: 
het is 'mooi' (althans wanneer de kleur van het 
middel enigszins natuurlijk aandoet) ; het is 'edu
catief' (de mensen zien dat er zorg aan de boom 
wordt besteed) ; het is 'het puntje op de i' (het geeft 
de opdrachtgever het idee dat het werk tot in de 
finesse is uitgevoerd) en als laatste, het beant
woordt in zekere mate aan de behoefte van de 
mens om toch ' iets' te kunnen doen. Of het afdek
ken van wonden schadelijk zou zijn voor de boom 
is nog steeds de vraag. Hoogstens zou het een 
vertragend effect kunnen hebben op het ontstaan 
van houtverkleunng (de eerste fase van de afgren
delingsreactie) na verwonding, maar of dit nu zo 
schadelijk is, lijkt twijfelachtig. Waarschijnlijk niet. 
Ook voor de wondovergroeiing is afdekken niet 
nadelig, althans niet wanneer een voor dit doel op 
de markt gebracht middel wordt gebruikt. Het ge

bruik van 'gewone ' verfjes kan soms wel schade
lijk zijn, dus dit kan men beter achterwege laten. 

Op de boomverzorgingscursus die ik vroeger 

heb gevolgd heb ik geleerd om de randen van 

boomwonden altijd ovaal, puntvormig bij te 
snijden_ Van een collega hoorde ik echter dat 

daarover tegenwoordig (ook al) anders wordt 

gedacht, Is dat zo en wat is er dan anders dan 

vroeger? 

Het bijsnijden van de wondrand werd (en wordt) 
vaak gedaan omdat daarna meestal rondom de 
gehele wond zichtbare wondcallusvorming 
plaatsvindt, omdat men dat doorgaans mooier 
vindt dan een rafelige wond en omdat men ziet dat 
de wond is 'verzorgd' . N odig is het echter niet, 
omdat de boom zelf bepaalt vanaf welk punt de 
wondovergroeiing wordt ingezet. Dit kan, vooral 
bij meer brede dan lange wonden echter beteke
nen dat aan de onder- en bovenzijde niet of nau
welijks callusvorming plaatsvindt of dat de bast 
daar zelfs insterft. Dit laatste lijkt nadelig, maar is 
het niet. De losse bast kan na enige tijd tot aan de 
daaronder gevormde calluswal eventueel om 
cosmetische redenen worden verwijderd. 
Overigens blijkt nog wel eens dat loszittende bast 
van verse wonden weer (gedeeltelijk) vast kan 
groeien Het zou in dit opzicht dan ook zinvol kun
nen zijn om de bast van verse wonden zo snel mo
gelijk weer op zijn plaats te zetten (met bijvoor
beeld tape), de randen in te smeren met een won
dafdekmiddel (om verdere uitdroging van de 

bast tegen te gaan) en te zien of het lukt. 
Bijsnijden van oude wonden tot in of voorbij het 
reeds gevormde callus moet te allen tijde worden 
ontraden. Hierdoor wordt de boom alleen maar 
opnieuw beschadigd. Ook is inmiddels uit onder
zoek gebleken dat hierdoor geen stimulering tot 
extra callusvorming optreedt, hetgeen in het verle
den nog wel eens werd beweerd. Afblijven dusl 

Welk impregneermiddel is het beste om holle 

bomen mee te behandelen? Ik hoorde een 
tijdje geleden dat een paar op de zwarte lijst 
zouden staan omdat er gif in zou zitten, Welke 

zijn dat? 

Allereerst wil ik nog eens herhalen wat in dit the
manummer al naar voren is gebracht: Frees geen 
holle bomen uit tot op het gezonde hout' Dit is 
zeer slecht voor de boom en bovendien wordt het 
beoogde doel - het stoppen van het rottingspro
ces - er niet mee bereikt. In het gunstigste geval 
wordt het hoogstens vertraagd, maar dan slechts 
voor een korte tijd. Men moet zich dan ook afvra
gen waarom impregneren van holle bomen nog 
nodig is. Beter kan men ervan uitgaan dat de 
boom de verrotte houtkolom inmiddels heeft afge
grendeld. Bovendien kan men zich afvragen of 
holtes in bomen, praktisch gezien wel volledig im
pregneerbaar zijn:  
• omdat het middel op plaatsen, waar het hout 

nat IS niet of nauwelijks zal indringen en 
• omdat op droog hout de meeste middelen niet 

meer dan een paar millimeter indringen. De 
krimpscheuren die na enige tijd als regel in het 
hout ontstaan zijn doorgaans veel dieper en hierin 
kunnen sChimmelsporen weer opnieuw de boom 
infecteren en aantasten. 
Op het tweede gedeelte van uw vraag wil ik op
merken dat geen enkel impregneermiddel - ge
zien de werking ervan - 'milieuvriendelijk' is. Of ze 
daarmee (voor plaatsgebonden en beperkt ge
bruik) per definitie gevaarlijk zijn, is echter zeer de 
vraag 
Eigenlijk zouden deze middelen, wanneer men ze 
op bomen toepast onder de wetgeving ten aan
zien van gebruik van gewasbeschermingsmidde
len moeten vallen, maar zover is het nog niet. Er 
wordt echter aan gewerkt. Van één van deze mid
delen is ons bekend dat er een stof (TBTO) in zit 
die als werkzame stof (dus niet als Impregneer
middel) op de 'zwarte lijst ' staat. Van de overige 
middelen weten we dit niet (we noemen het betref
fende middel dan ook niet bij naam). 
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Aanbevolen literatuur 

Tijdschriften 
lil Arboricultural Journal 

AB Acedemic Publ lcers 

P.O. box 97 

Postfach 2 1 68 
4950 M inden i n  Westfalen 

057 1 /42300 
verschijnt 4x  per jaar 

ISSN 0341 -3624 
abonn DM 2 1 ,40 

lil Bomenmeuws 
ul tg .  Bomen sticht ing 
Donkerstraat 1 7  

35 1 1  KB Utrecht 
030-33 1 328 

6x  per jaar 

ISSN 0 1 66-784 X 
abonn f 30 . - ,  d onateurs 

Boomherkenning/sorti.mentskeuze 

• Bomen kennen en herkennen 
A. M l tchel lli r. J . H .  Wiersma 

Zomer & 
I SBN 902 1 006235 

272 kleuren i ll 

A . G .  Voorhoeve en M Hontelez 
Arnhem 

bladzijden ; zfw foto's ,  i l l .  
prijS f 1 8,-

van 

lil Das Gartenamt 
Patzer, verlag G mbh, Hannover 

Postfach 4 707 
3000 Hannover - 1 

05 1 1 /67408-0 

verschi jnt  1 2x per jaar 
ISSN 001 6-4739 

abonn:  ± f 1 48 , -

• Groen 
S . 1 .  Publ icaties B.V . ,  onder 

Vakblad voor de 
Postbus 039 
1 400 BA Bussum 
02159-36254 

verschijnt 1 1  x per 
ISSN 0 1 66-3534 
abonn :  f 59, 

• Groenkontakt 
ui tg .  Veren ig ing voor 

BUi ten de Smedenpoort 3 
8000 Brugge (Belgie) 

050-3 1 2071 
6x per 

ISSN 2250-7706 

abonn 1 000, B . fr .  

lil Journal of Arboncultural 
I nt .  Soc. of Arborcu l tu re 

P.O. Box 908 

U rbana I . L .  
6 1 80 1  U .SA 
ISSN 0278-5226 

abonn:  ± f 1 26,-

lil Tuin & 

G roen 

van 

u itg C .  M isset B .V .  en "',,�h' ,n� Vakblad voor 
de B loem isterij 

Postbus 4 
7000 DA Doet inchem 
08340-499 1 1 

verschijnt 26x per 
ISSN -
abonn f 1 29 , 75 

lil 
H A J .  van Haaren 

u i tg Pudoc 
:SBN 9022009327 
1 75 zfw foto 's  
prijs f 85 , -

• Stadsbomen van Acer to t  Zelkova 
1 r .T.J . M .  J anson 

ISBN 9070405032 

en Arnhem 

285 zfw foto 's, i l l .  
f 25 .-



Boeken 
Boomverzorging 

• Bäume in der Stadt 
F . H. Meyer 
uiIg Eugen U lmer, 
ISBN 38001 50328 
320 zJvv 1 1 1  

Bomen In Stadsmil ieu 

van N ederlandse Gemeenten 
(VNG) 
ISBN 9032225553 
60 bladzijden 
prijs f 1 9 ,50 

Hn,,,m \lPf7n!'nJr:,n en de van bomen 
N. Hvass en K .  Vollbreeht 

zfw foto's 
f 39,50 

• Bosbescherming 
ultg: Centrum voor Landbouwpublleatles en 
Landbouwdocumentatie ISBN 
9022007723 
385 zJw ill. 

f 83.40 

Boeken 
Wetten en regelingen 

• Bomen en Wet 
mrT Kroesen, mr.A van Oorschot 

en Natuurmonumenten 

f 1 9,50 

Folders 
• Bomen & .  

Tot op heden verschenen folders in de serie 
Bomen & Buren 
Bomen & Bouwen 
Bomen & Pekel 
Bomen & Begieten 
Bomen & Buizen 

• Diseases of shade trees 
A Tattar 

Academie Press, New York, U . S . A  
I S B N  0 1 2684350-3 
362 bladzijden; zJw foto' s ,  ill. 

± f 1 00,--

• Krankheit von Wald und Park Bäume 
H, Bulln 

G, West Duitsland 
f 85,-

voor laan- en 

van N ederlandse 
ISBN 9032225545 

waarschijnliJk eind 

• Tree ecology and (""'",,,r,,;) 

Elsevler 
ISBN 04444 1 6064 
358 

f 1 70,-

• Ziekten en Plagen van de /\lc;rtc;m:uVf<'O 
bossen 
P 

te bestellen 

• Houtrot In bomen 
uIig Mlssel UitgeversmaatschappiJ, 
Doetinchem 

Kring Praktiserende Boomver-
zorgers, e.a. 
-28 kleur en zfw ilL 

t 7 , 50 
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bomen nieuws 
Vormgeving + 

eindredaktie: 
F.R. Moens 

Redaktie 
M .  ten Cate·van Elsland 

J . J. ComiJs 
G M . Otter 

AA de Veer 

Verschijnt 6x per Jaar 
Voor donateurs gratis 

OpJage 3000 stuks 
R e daktieadmi nistratie 

bomensl::ichl::ing 
Donkerstraat 1 7  

351 1 K B  U t recht 

Tel . (030) 33 1 3 28 

Overname van artikelen 
e n  berichten in overleg 

met d e  redaktie. 

-

Druk 
Van den Belg ' s  

drukkerij bv 
Maarn 

oplage 
themanummer 

6000 ex. 

UJMRBEURS UTRECHTIHOilAND 

INTERNATIONALE VAKBEURS 

Tuin&Park 

Direktie Bos- en 
Postbus 
3502 LA UTR EC HT 
030-859 1 1 1  

Staatsbosbeheer - Direktie Terreinbeheer 
Postbus 20020 
3502 LA UTREC HT 
030-8591 1 1  

voor Onderzoek in de Bos- en 
' De Dorschkamp '  

Postbus 23 
6700 AA WAGEN INGEN 
08370-95 1 1 1  

adres Sint Antoniusbreestraat 69, 
101 1 HB Amsterdam 
tel. 020-277706 

van 

Wolf '  

f 2 ,50 

' De Meervaart' te Amsterdam 
1 1 .00- 1 7 00 uur 

Informatie: Centrum Hout 
P ostbus 401 , 1400 AK BUSSUM 
Tel . .  02 159-49224 

Consulentschap 
Stedelijk Groen 
Postbus 1 18 
2770 AC BOSKOOP 
01727-9850 

ge Dienst 
�A<,r! ""'\AIArt 15 

6706 EA WAGEN IN GEN 
08370-9691 1  

Dienst voor het 

Kring Praktiserende 1"I,I"'II"'I"'"\I",r'uul"I"'YC 
Secretariaat 
p/a 1 06 

681 2 CH A R N H E M  
08370-95 1 1 1  

1 4 nktnt)l'!r 

TUin en Park 

Plaats . Jaarbeurs Utrecht 

1 6  o ktober 

Manifestatie 
bestaan van 

9.30- 1 7 .00 uur 

met een stand 

Plaats Kasteel Groeneveld, Baarn 
Gehele 
Inl. 035-7 1 91 1 

voor natuur· en 
geven op deze het 

een grote beurt. 
Voor leder die dit wil meebeleven verstrekt het 

Natuur en Landschapsbeheer 

L O N L , Donkerstraat 1 7, 

35 1 1  K B  Utrecht. 030-340777  

e n  een onge· 
bij de kerk van de 

te Krommenie 

Plaats N oorder Hoofdstraat 46 



• chi rurgie 

vei l igheidskledi ng 
• snoeigereedschappen STIEJtMAN-SoEST hv. 

Postbus 1 84, 3760 AD Soest. de Beaufortlaan 24, 3768 MJ Soest. Telefoon 021 55-10272' .  Telex 43434 stier nl. 

'Bomen en Wet' binnenkort 
verkrijgbaar VAN DAM 
De voorbereid ing van de heruitgave van het 
vermaarde boekje ' Bomen en Wet' verkeert 
momenteel in de afrondingsfase. Als alles vol· 
gens plan verloopt, zal het geheel hersch reven 
en tot 128 bladzijden u i tgebreide boekje onge· 
veer eind november begin december 1 988 
verschi jnen. 

B O OMVE RZORG I N G  
De Halmen 1 0  
n8J B G  Voorst 
Telefoon 05758 - 1 588 

SNOEIEN MET HOOGWt RKER O� KL i MTECH "IE ' , 
600MCHIRURGIEfGROEISTOOR'JISSEr-./AF 60 1\ . " 
VEL LING VAN BOMEN ' '\DV IES EN U 'IvEr-. T "RI .. TIE 

Nieuw in ' Bomen en Wet' is een overzicht van 
subsidieregel ingen voor bomen en een adres· 
senl i jst van i nstanties, tot wie men zich voor ju·  
r id ische hu lp  kan wenden.  De jur isprudentie 
zal zoveel mogelijk zijn aangevu ld .  

U kunt uw bestel l ing nu  reeds schr i ttel i jk aan 
de Bomensticht ing doorgeven. Dan bent u er· 
van verzekerd dat u ' Bomen en Wet' dit jaar 
nog in hu is  heett. U krijgt het boekje met een 
rekening direkt na verschi jn ing toegezonden. 

BOOMVERZORGING 

G EWOON J E  WERK DOE N ,  
AL M E E R  D A N  3 0  JAA R .  

D e  verkoopprijs per boekje zal voor donateurs 
ongeveer f 19.50 en voor niet-donateurs on
geveer f 24,50 gaan bedragen (exc l .  f 3,50 
administratie- en verzendkosten). Voor grotere 
aantal len geldt een kort ing .  

LANDSCHAPSWERK HEYMAN 
8330 AB Steenwijk - Postbus 6 1  - Telefoon 05210 - 1 4105 

7670 AD Vriezenveen · Postbus 162 - Telefoon 05499-61020 

STEUN DE BOMENSTICHTING EN WORDT DONATEUR 
Ik geef mij op als donateur 88/5 

o Ik meld een nieuwe donateur aan 

C Ik geef een jaar donateurschap kadeau aan 

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

De nieuwe 
donateur is: 

Steunt de 
Bomenstichting 
als: 

MwJDhr.. ____________________ __ Voor! . :  _____ _ 

Adres: 

Postkode: ____ Woonp laats : ______________ _ 
Geb .Jaar (alleen i nvullen biJ b, c of dl :  _____ _ 

a) donateur/abonnee voor f _____ _ 

J b) 65 + ·donateur voor f ____ _ 

C c) jeugd· donateur Um 17 jr. voor f ____ _ 

o d) student-donateur Um 25 jr voor f ____ _ 

C e) donateur voor het leven voor f ____ _ 

o beheerdersabonnement voor f ____ _ 

(mi nimaal f 30.- p.j.) 

(minimaal f 20.- p.j,) 

(minimaal f 15,- p.j.) 

(minimaal f 20,- p . j . )  

(m inimaal f 450 . -) 

(minimaal f 1 00,- p.j . )  

Ik  heb een nieuwe donateur aangemeld en ontvang daarvoor gratis naar keuze een poster Spreuken· 
boom/Boomhoogteme er je · )  

M IJn naam is: 

Adres: -------------------------------- \I 

Knip uit en vul in 
Stuur de kaart vervolgens ,n 
een ongefrankeerde envelop 

naar. 

BomenstIchting 
Antwoordnummer 9013 
3500 ZA UTRECHT 

NIeuwe donatel,Jrs onlva'l 

gen een Inlrodukhemao 
W,:! u wachten met betaten 

Postcode: Woonplaats: 

• doorhalen wa niet wordt gewenst 

----------------------- dl'o tot ontva gs van de 
acceptgIrokaart 



Bllllgaart b" "uw PARTN E R  I N  BOOMVERZO RGING" 

Parelslraat 2 
Postbus 940 
7550 AX Hengelo (0) 
Tel . :  074 - 43600 

De 1 70 
Postbus 50236 
1 305 AE Almere 
Tel . .  03240- 1 1 454 

• Bosbeheer en Exploitatie 
• 
• S noei- en D u n ni ngswerk 
• Verplanten bom e n  
• 

De Samenwerkende Boomverzorgers: waarborg voor kwaliteit 

Voor: -

-onderzoek en adviezen 

- boomve rplant ing en -ve l l i n g  

- H e n k  van H . A. van Scherpe nzeel B i l thoven 030 - 780290 
- Bert Plaat D e  Vertakk ing H a l l u m  051 83 - 1 1 31  

H e n k  Arbo r  Delden 05407 - 63420 
- Leen Abori-Arnhem Arnhem 085 - 424223 
- Wim Krui jk  W i m  Kui jk  Boomverzorging Amste rdam 020 - 1 82985 
- Frans van Jaarsveld Frans van J aarsveld Schal kweij k 03409 - 1 880 

De Samenwerkende Boomverzorgers een d ie 

a l len een k l e i n bedrij f  hebbe n ,  maar i n  

als g rootbed r ijf k u n n e n  operere n .  

Zodoe nde i s  het a l t ij d  een vakman m e t  wie  u contact heeft e n  het 

vakmensen,  d ie het werk u itvoeren .  

Moei l i jke geval len? Met vijf samenwerkende col lega's geen nrn,nll"'Am 



DE VEI L I G E  EN B ETRO UWB A R E  
MOTORZAAG VOOR D E  VA K MAN 

E e n  g reep u i t  de v e l e  H usqvarna voord e l e n :  

• vo l l e d i g  automat ische kett i n g r  
• doeltreffe nde t ri l l i ngsdem p i n g  
• laag g e l u i d s n iveau 
• f u n c t i o nele vormgev i n g  
• g rootste ve rmogen b i j  het laagste gew i c h t  

Mee r weten ?  St u u r  o n d e rstaa n d e  bon i n  
voor meer i n fo rmat ie 

, - - -
G;;r�e �nl-;a� ik v� � m;erin f�rm--;t l; o�e;de

- -
- - l 

H u sqvarna professionele motorzagen. I 
(In ongefrankeerde envelop verzenden naar I 

���bvs�n���e
&
n;Bi�, ��bwoordnr. 1 2. I 

Naam" 

Adres: 

I 

- �  � ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ......J 

®Husqvarna 
De motorzaag specialist 

G RO E N  NATU U R-L IJ K 

DEVOBO 
Groenvoorziening 
Landschapsonderhoud 
Bosonderhoud 
Boomverzorging (chirurgie) 
• Totaal pakket uitvoermg bosbouw 

• ADVIEZEN 
• INVENTARISA TIE 
• BEHEERSPLANNEN 

· Boomverzorgmg o . a .  snoeien, (vorm), wondbehandelmg, groeiplaatsverbetering. 
· Aanleg en onderhoud groenstroken, erf- en terrembeplanting. 
• Bomen rooien,slobben wegfrezen, takken versnipperen. 
· Subsidieregelingen voor bosbouw/erfbeplanting op aanvraag 
• Verhandeling rondhout. 

Cultuur technische werken d m.v. samenwerking o.a 
• Renovatie, onderhoud sportvelden ' Aanleg, onderhoud watergangen 
· Drainage weilanden' • Schaven van onverharde wege n '  . Berm onderhoud 

Ron ten Voorde Autotel. 06 - 52 1 0 8 1  47 
Wouwermanstraat 22,  741 2  TK Deventer, tel .  (5700) 1 09 09 
aangeslolen bij KNBV, KPB, VBAU 

B O M  E N B E D  R IJ F 
• snoeien ,  verplanten en chi rurg ie 

• verhuur  HOOGWERKERS 

• verhuur  boomverplandmachine 

• BOMEN-ROOIEN 
van 1 boom tot vele hectaren 

• weg frezen van STOBBEN 

• in Ned , België en Du i ts land 

Driessen - Vreeland 
02943 - 1 795 

tuintechniek 
walter van helvoirt b.v.  

Berkelseweg 1 Oa,  tel (0 1 3) 3 3  2 2  75, 
5056 HZ Berkel-Enschot 

Aanbied ing moerasei ken 

M ijne H eren ,  

Een onzer heeft i n  1 982 een beplanting laten 

aanleggen waarin opgenomen een aantal 

Ouercus pal ustr is,  

Deze bomen zijn toen bewust dicht op elkaar 

geplant om zo snel mogeli jk een gesloten be

planting te krijge n ,  

N u  is echter d e  tijd gekomen o m  een eerste 

dunning uit te voere n ,  

Doordat deze bomen van zeer goede kwaliteit 

zijn bieden wij deze boom aan , 

De stam omvang is ca, 30-40 cm , 

De lengte bedraagt ca, 6 m ' ,  

D e  grondsoort i s  zeer hum usrijke zandgrond 

met een h oog organisch stofgehalte , 

Verder zijn deze bomen geplant i n  een 

plantstrook met een onderbeplanting ,  

Onlangs z i jn  deze bomen rondgestoken , 

H et beschikbare aantal bed raagt ca, 70 stuks 

en ze worden geleverd met een gaaskl u i t .  

Vanaf najaar 1 988 kunnen wi j  deze bomen aan 

U leveren ,  

Na telefon ische afspraak kunt U deze bomen 

bij ons bezicht igen. 

Voor nadere condities en afspraken kunt U 
bel len naar 0 1 3 - 332275 of 333234 
(H . Hoppenbrouwers) , 

I n  afwachti ng van uw gewaardeerde aanvrage 

verbl ijven wij , 

H oogachtend,  

Tui ntechn iek 

Walter van Helvoirt BV 

Berkelseweg 1 0a, lel (01 3) 33 22 75, 
5056 HZ Berkel-Enschot 



f 400,- terug voor uw 
oude motorzaag, ongeacht 
merk of type. 

Model 61 
Een veilige en betrouwbare motorzaag, 
Loog geluidsniveau, 
Vol-automatische kettingrem. 
Zeer goede anti.vibratie voorzieningen, 
Functionele vormgeving, C91 
Zeer krachtige motor en H Husqva.r.na 12 maanden garantie. 

KWALI TEtT UtT ZWE E EDEN 
_ S nd s I 689 _ 

deze aktie geldt tfm 3 1 . 1 2 . 1988 

. - - - - - - - - - - _ . _ - - -� 
• Gaarne ontvang ik van u meer informatie over • 
• Husqvorno motorzagen. SN 9/10 • 
• Noom • 
• Adres . .  • 
• • 
• Postcode . Plaats . .  • Husqvarna Bos & Tuin, Antwoordnummer 12,  

1 1 10 VB Diemen 

tot uw 

WERKEN 
I N  HET BUITENLAND 

Zoekt u voor langere of 
kortere tijd een baan i n  
het b u iten l and? Dan i s  
d i t  het boek dat u 
zoekt, boordevol infor
matie over werken i n  
d e  m etaal- en o l ie
i n dustrie,  als chauffeur,  
leraar, a u-pair, reislei
der, i n  de horeca, als 
tu in man of fruitp lu kker 
i n  Fran krij k e n  de USA, 
maar ook als fotomodel 
of manneq u i n .  We rken 
op boerderij , k ibboets 
of op cruise-sc hepen.  
Het boek bevat tevens 
een sol l i c itatieform u l ier .  

Als u i n  het buiten land 
wilt gaan werken moet 
u dit boek hebbe n .  
Het verschaft i nforma
tie over k l i maat, woon
en l eefomstandig he
den , werktijden,  etc . 
Bove ndien vi ndt u in d it  
boek d e  adressen van 
ongeveer 1 000 onder
nemers en arbeids
bem iddelingsbureaus. 

Beste l dit  i nformatieve 
boe k nog vandaag! 
D G ratis broc h u re 
D Boek: "Arbeit i m  
Ausland,  Prijs : f 59,-

EUROPA BOKFÖRLAG AB 
Postbus 20 1 4 , S 1 33 02 Tyresö, Zweden 

P .S . :  Wij bemiddelen n iet in werk! 

BANKMEES & HOPE NV 



mengen m et poreuze 
VULKAN® · LAVA 

ontstaat . 
r - - - -

Vraag onze I Naam: 
dokumentatie I 

Vulkan® -Lava I Adres: 
brokken I 

Postbus 9 
2920 AA 

Krimpen aJd Ijssel 
Tel. °;.a��

x 
����� rook krimpen 

Fax 0 1 807 1 1 579 

N DRO LOG ISC H  

DENDR OSAN • wondafdekmidde l  
H�KAN • meststof 
AlGlHUM • kompostee rmidde l  
DENDROVORM • meststof 
DEN DROMIX • bodemverbetering 
BElU • be l uchtingssysteem 
E N KA MAT • erosiebestri jd ing 
E N KA DRAIN • d ra inage 
ARMATER • e rosiebestriid ing 

Tel .  (030) 61 08 
Postbus 91 77, 3506 GD UTRECHT 

4F 



�J �� .. _-� - -_- ---- --.- -- :  =- -- _ •. "7: - -.-� - ----�� - - ..  , - ............. �. 

, Een gedegen ond erzoek le idt tot 

het ju iste advies voor een optimale 

uitvoeri ng.  

De n i euwste methoden worden 

toege past om de ondergrondse 

omstand i g heden voor de boom te 

verbeteren .  

Goed snoeiwerk i s  vakwerk, 

de Nationale Bomen bank heeft er  

de mensen é n  de machines voor, 

ook voor d ie éne boo m '  

Onze kennis e n  kwal iteit brengen we 

g raag aan u over middels onze korte 

prakti jkcursussen.  

(Ook in  uw e igen gemeente.) 

Het verp lanten van grote bomen (uit 

ons reg istratiesysteem,  e igen kwekerij 

of b innen uw beheerge bi ed) vraagt 

om een professio nele aanpak voor 

het beste resultaat. 

VOOR DIT ALLES KUNT U TERECHT BIJ DE BOOMVERZO RGERS MET VISIE OP DE TOEKOMST 

NATIO NALE BOMENBANK BV / 01 840-33432 

POSTB US 37 / 3360 AA SLIED RECHT 

B ZI  E D 


