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Husqvarna �® � 
De Husqvarna 39 R is een allround taludmaaier, bekend om zijn veelzijdigheid. Met de Husqvarna 
39 R kunt u veel kanten uit. Met een zaagblad zaagt u opgaand hout en struikgewas. Met een spe
ciaal maaiblad maait u onkruid en stug gras. En met de nylondraad maaikop maait u gras op moeilijk 
bereikbare plaatsen. De 39 R is voorzien van een verstelbare stuurboom, komfortabel en verstelbaar 
draagstel en een onderhoudsvrije elektronische ontsteking. De Husqvarna 39 R is de leider onder de 
talud maaiers . 
. GeldIg t/m 31 december 1989. Meer welen? Stuur onderstaande bon In voor meer In'ormalle 

Gaarne ontvang ik van u meer informatie over de Husqvarna bos- en taludmaaiers. BN-4/89 
Husqvarna Bos & Tuin, Postbus 188, 1110 BD Diemen. 

Naam; 

adres: .. 

Postcode/plaats: .. 

VAN DAM 
BOOMVERZORGING 

De Halmen 10 5"'OEIE", MET HOOGIVEKKEK OF KLI"TECH'.IEK I 
7383 BG VoorS! BOOMCI-IIRLJRGIE/GROEIITOOK","SEI'IM BOl .. lV· E'J 

Telefoon 057:;8 - 1588 VELLING VAN BOMEI''' .. \[)VIES E'. INVENTARiSATIE 

GROEN NATUUR-LlJ'K 
DEVOBO TOTAAL 
Groenvoorziening 
Landschapsonderhoud 
Bosonderhoud 
Boomverzorging (chirurgie) • Totaal pakket uitvoering bosbouw. 

• ADVIEZEN • INVENTARISATIE • BEHEERSPLANNEN' 

• Boomverzorging o a. snoeien, (vorm), wondbehandelmg, groeiplaatsverbetering. • Aanleg en onderhoud groenstroken, erf- en terreinbeplanting. • Bomen rooien. stobben weglrezen, takken versnipperen. • Subsidieregelingen voor bos- en landschapsbouw op aanvraag. • Verhandeling rondhout. 

Cultuur technische werken d.m.V. samenwerking o.a. • Renovatie, onderhoud sportvelden • Aanleg, onderhoud watergangen • Drainage weilanden • Schaven van onverharde wegen • Bermonderhoud. 

Ron ten Voorde Autotel. 06 -521081 47 
Jan Steenstraat 12, 
aangesloten bij KNBV, KPB 

7412 TC Deventer, tel. (05700) 10909 

Boogaart IJv 
Groenprojekten-boomverzorging 

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

De Steiger 170 
Postbus 50236 
1305 AE Almere 
Tel.: 03240-11454 
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"uw PARTNEIR IN BOOMVERZORGING" 

• Bosbeheer en Exploitatie 
• Groeiplaatsverbeteringen 
• Snoei- en Dunningswerk 
• Verplanten grote bomen 
• Boomchirurgie 



Tussen leven en overleven 

Het magische jaar 2000 

Het jaar 2000 is een mijlpaal voor veel 
zaken, althans zo wordt het door menigeen 
gehanteerd. Het Nationaal Milieubeleids
plan gebruikt deze kunstmatige 'hobbel' ook 
als grens voor bijvoorbeeld maatregelen 
tegen de verzuring. Op pagina 133 van het 
plan staat: 'Voor het jaar 2000 wordt een 
tussendoelstelling gehanteerd van ten hoog
ste 2400 zuureq/ha/jaar Daarmee kan 20% 
van de Nederlandse bossen worden be
schermd' En de rest? Ten dode opge
schreven? Nog tien jaar .. 

Dit Bomennieuws geeft u verschillende 
reakties op de toenemende verzuring en de 
mentaliteitsverandering ten aanzien van 
groen. 

F.R.M. 

Op het Nationaal Milieubeleidsplan kan ik 
rationeel reageren als wetenschapper en 
emotioneel als mens en moeder. Dat is geen 
probleem, want beide reakties leiden tot één 
conclusie: de vooruitzichten zijn verre van 
rooskleurig en vragen om een veel rigou reuzere 
aanpak dan in het NMP wordt voorgesteld. 

De wetenschapper in mij is echter voorzichtig 
en ziet ongewenste ontwikkelingen in de 
emotionele benadering. We moeten vooral 
oppassen met alarmerende voorspellingen, als 
we die niet waar kunnen maken. Je moet de 
mensen niet vertellen dat de bossen dood 
gaan, als ze dat niet kunnen zien' 

Alleen in de allerarmste bossen in ons land zie 
je letterlijk stervende bomen (Ve luwe, Oost 
Brabant). Maar het bos als ec osysteem is daar 
nog alles behalve dood. Het is sterk veranderd 
en verarmd, maar nog steeds groen' 

Ik ben zo bang, dat veel mensen zullen 
zeggen: 'zie ie wel, de bossen zijn nog steeds 
niet dood, ze (wij dus') hebben paniek gezaaid 

In dit nummer ... 
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om niets. En dan zou de bezorgdheid om 
kunnen slaan in zorgeloosheid. 

Om dat te voorkomen, moeten we zeer zorg
vuldig zijn in onze berichtgeving en 

'
voor-

spellingen. Slechts één ding weten we zeker: 
NA HET JAAR 2000 ZULLEN DE BOSSEN EEN 
TOTAAL ANDER AANZIEN HEBBEN. Het hangt 
af van be heersmaatre gelen, weersomstandig
heden, schimmels, insekten, enz. hoe snel de 
veranderingen zich zullen voltrekken en hoe 
dramatisch ze eruit zullen zien. Nederland 
wordt zeker geen kale vlakte in die 10 jaar, ook 
al door de aanwezigheid van vee l  bomen in het 
landschap, waarvoor de voorspellingen iets 
gunstiger zijn. Maar hoe langer ec hte maat
regelen op zich laten wachten, h�e meer die 
kale vlakte in het verschiet komt. 

Als mens vind ik de ontwikkelingen angstaan
jagend en bijna onoplosbaar. Bijna niemand is . 
bereid om soberder te gaan leven. Iedereen 
aanvaardt bijna zonder commentaar, dat er 
steeds meer beperkingen zijn op he t gebied 
van primaire levensbehoefte n en leefgenot: 
drinkwater, voedsel en lucht zitten vol met -
vaak onbekende - c hemische stoffen. We 
accepteren het gelaten, zoals we ook allang 
hebben aanvaard, dat we niet meer in 
'natuu rlijke' wateren kunnen zwemmen. We 
zullen ongetwijfeld ook met lede ogen, maar 
zonder protest de bossen zien veranderen in . . .  
ja, in wat? En waarom? Omdat we niet bereid 
zijn om onszelf beperkinge n in onze welvaart 
op te leggen! 

De keuze tussen leven op k orte termijn en over
leven op lange termijn is moeilijk en ik ben 
bang, dat zelfs het sterven van de bossen die 
keuze niet zal beinvloeden. Soms zou ik willen, 
dat we terug konden naar de wereld van Ayla, 
30.000 jaar geleden, waarover Jean Auel in 
haar boeken 'de aardkinderen' schrijft, om 
samen met Moeder Aarde opnie�w te be
ginnen 

Marjan ten Cate- van Elsland, 
direkteur Bomenstichting. 
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Rustieke dijk langs de Maas 
�er hoogte van Maasbommel 

foto: Oomien Of/essen 

Bomen in het landschap (6) 
De betekenis van bomen 

Inleiding 
I n  deze serie art ikelen over bomen in het land
scha� besteden we aandacht aan opval lende 
bomen en boomgroepen i n  het (agrarische) 
landschap van Nederland. Al leen zogenaamde 
begroei ingspuntelementen worden besproken. 
d .w.z. geen l ijnelementen (houtwal len e d )  of 
vlakelementen (bossen, boomgaarden) .  

De eerste v i j f  ar tikelen hadden betrekk ing op 
sol i ta i re bomen (Bomenn ieuws 1987/1), erfbe
planting (1987/3), l ijnbomen ( 1987/5) en di jk
bomen ( 1989/2) en op een typologie van op
val lende bomen voor Nederland ( 1988/2). In d i t  
artikel gaan we i n  op de betekenis van bomen 
in het landschap. 

De betekenis van betekenis 
Di t  kopje lijkt meer filosofisch dan het is. Wat is 
de betekenis van de bomen in het landschap? 
De een zal deze vraag beantwoorden met 
'g root', de ander zal tWÎ[1tig jaargangen Bomen
n ieuws doorworstelen en het an twoord nog niet 
weten.  Met dat laatste word t n iets ten nadele 
van ons tijdschrift gezegd maar al les over hoe 
moe i l i j k  het is de beteken is  van bomen i n  het 
algemeen onder woorden te brengen . Laten we 
proberen ergens i n  het m idden tussen 'g root' 
en een lange fi losofi sche of meer techn ische 
verhandel ing u i t  te  komenl 
Kortom , i n  d i t  art i kel wordt geprobeerd een 
eenvoudige i ndeling van betekenissen van 
bomen in  het landschap te geven. Elke ind ivi
duele boom zal aspecten daarvan in z ich heb
ben, van de ene betekenis meer dan van de 
andere. 

Hoofdindeling 
I n  de eerste p laats is het zinvol om onderscheid 
te maken tussen de beteken is  die een eigenaar 
van een boom in het landschap (vaak een 
boer) h ieraan toekent en de beteken is  d ie 

overigen (b.v. recreanten, weggebruikers. na
tuurvorsers, donateurs van de Bomenstich
t ing . . .  ) eraan geven.  I mmers. het is gemak
kel ijker over het belang van bomen te praten 
als je er zelf niet voor hoeft te zorgen" De 
tweede groep kan verscheidene betekenissen 
aan bomen hechten die vooral een 'ethische 
lad ing '  hebben de visuele,  de h istorische,  de 

ecologische en de symbolische betekenis van 
bomen.  

Betekenis voor de boer 
Voor de betekenis d ie een (solitaire) boom voor 
de boer (eigenaar of pach ter) heeft , ont lenen 
we enkele gegevens aan een studie van Land 
(1982). Zij enquêteerde 120 boeren ,  wonend in 
drie bodemkundige landschappen in Neder
land, over de beteken is of funct ie ,  die een 
bepaalde opval lende boom op hun grondge
bied voor hen heeft. De i n terviewer heeft de 
boom ook in het veld aangewezen,  zodat het 
gesprek een concreet karakter kon hebben .  
I n  tabel 1 zijn de meningen bij tien stellingen 
over de 'enquêteboom' gerangschikt van 'mee 
eens' tot 'mee oneens'. en dit zowel voor de 
zand-,  de k le i - en de veenboeren apart als voor 
de gehele groep .  In tabel 2 is de procentuele 
verde l ing gegeven van de antwoorden op de 
'hamvraag': 'Wat v indt  u het belangrijkste van 
de boom?' 
Een algemene conc lusie d ie u i t  de tabellen 
getrokken kan worden, is dat de boeren in het 
zandgebied negat iever denken over sol i ta ire 
bomen op hun land dan de boeren in het veen
en kleigebied. De geslotenheid van het zand
landschap, of anders gezegd de veej grotere 
begroeiingsdichtheid - bij een k leinere bedrijfs
grootte - en de al dan niet vermeende last d ie 
de boer daarvan heeft, kan hiervan de ver
klar ing z ij n .  



Tabel 1 Resultaten van een enquête onder boeren naar de betekenIs van vrijstaande bomen op 

hun land (z ; bedrijven op zand: k ; kie,; v ; veen: a ; bedrijven op alle gronden) 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

TIen vragen aan boeren over op hun 
land staande solitaire bomen 

Deze staal mij In de weg bij 
miJ" bedrIjfsuiloefening 

Deze boom IS mooi In het landschap 

Het gras/gewas onder deze boom doet 
het slecht 

Deze boorn biedt beschutting voor 
het vee 

Deze boom herinnert mij aan een ge-
beurtenIS vroeger 

Deze boom is interessant omdat er 
veel vogels in zillen 

Bi) deze boom wordt vaak door 
(mijn) km deren gespeeld 

Deze boom vormt voor mij een duide-
hJk herkenningspunt in de omgeving 

Deze boom is gevaarJijk omdat de 
bliksem er kan inslaan 

Deze boom herinnert mij extra aan 
de seizoenswisselingen 
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Functie en 
betekenis van 
de bomen ') 

G-

v 

G-

H 

E 

G± 

v 

G-

V(E) 

--------- ----- -
') G; gebrUIksfunctie ( - negat ief, + positief )  : V ; visuele betekenis , E ; ecologische betekenis: 

H ; hislorische betekenis. 

Visuele betekenis 
Deze betekenis is groter naarmate de boom 
meer opvalt. Gelet op de verschil lende cate
gorieën bomen die in deze artikelenreeks be-

I sproken zijn kan de volgende reeks gegeven 
worden van afnemende visuele beteken is: 
• dijkbomen; 
• overige solitaire bomen ; 
• erfbeplanting (wanneer erf in open gebied 

l igt); 
• l ijnbomen en over ige erfbeplant ing; 
• overige bomen ( i n  gesloten landschappen). 
Natuur l i jk  geldt deze reeks voor bomen van 
dezelfde soort en omvang:  een opgeslagen 
esdoorntje op een dijk heeft een geringere 
visuele betekenis dan een eeuwenoude wilg in 
een elzenrijl Om een boom monumentaal te 
kunnen noemen moet deze aan bepaalde eisen 
van stamomvang,  hoogte e.a. voldoen. 

Tabel 2 
AntMlm op de vraag. W31 vindt u Bedrijven op 11e- bo-
hûl b.. l.3ng' K�te van de boo·""? (':>0) oec1rlJvon 

lana Klcll vee:r1 _ .. _---
MooI en nulUg 3 34 20 15 
Moa, 23 30 36 28 
Nutt"g 3 13 10 7 
·Staat er gevvoo/"l". onbej.,8nd ,14 20 20 32 
MooI maar lastig 10 7 7 
LJev&' lAeg 17 3 7 tI 

To.aal 100 100 100 lGO 

Monumentale bomen zouden kunnen worden I opgevat als een selectie uit al le bomen met een 

visuele betekenis. (Het volgende nummer van 
Bomennieuws wordt geheel gewijd aan de 
inventar isatie van monumentale bomen . )  
De visuele betekenis van bomen in het 
landschap is ook afhankel i jk van de openheid 
of ru imte l ijke schaal van de omgeving. Deze 
kan benaderd worden door de opperv lakte 
open gebied rond de boom te meten , of door 
vanui t  de boom 'z ichtr icht ingen' ,uit te zetten ,  op 
te tellen en te m iddelen . Voor de meeste opval
lende bomen in het Nederlandse landschap 
geldt dat ze gemiddeld n iet verder dan tot 
500 m z ichtbaar zi jn.  In echt open landschap
pen zijn er  uitschieters tot ongeveer 850 m ,  
terwijl de zichtbaarheid in gesloten gebieden 
ten hoogste 350 m bedraagt. 

Historische betekenis 
Bomen van h istor ische betekenis her inneren 
aan een belangri jke gebeu rtenis (b.v. de Bevri j
d ing ,  een Oranjefeest) of aan bepaalde hande
l ingen van vroeger ( rechtspraak, vol ksfeesten), 
of ze markeren vanouds een bestuur l ijke, ei
gen doms- enlof bodemgebru i ksgrens. Een 
werkgroep van Staatsbosbeheer onderscheid
de bovend ien nog de volgende sub-betekenis
sen: 
• bomen van belang in verband met het tijdstip 

van i n troductie van de soort in ons land; 
• bomen die een karakteristieke relatie hebben I 

met monumenten beschermde dorpsgezich
ten; 

• bomen met bijzonder snoeivormen (fru i tbo
men ,  leilindes, beukenberceaus, d iverse fan
tastische vormen o .a .  van Taxus en Buxus). 
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Hoe moeilijk een indeling naar betekenis is, 
blijkt wel uit deze laatste twee categorieën die 
een sterke overlap met de visuele betekenis 
hebben. Bij het bepalen van de historische be
tekenis moet verder gele t worden op he t 
algemeen h istorisch belang en op wat meer in 
d.e privésfeer ligt. Enkele solitaire beuken op 
een zeker landgoed in de Gelderse Vallei, 
geplant bij de geboorte van de kinderen van de 
eigenaar, zijn van een andere historische waar
de-orde dan landelijk bekende en beschreven 
bomen zoals de Kozakkenlinde bij Deventer, de 
Dikke boom van Laren,  de Kroezeboom in Fle
ringen en de linde van Sambee k (om er slechts 
enkele te noemen). 

Ecologische betekenis 
De ecologische of natuurwetenschappelijke 

betekenis van bomen in het landschap kan 
worden omschreven als de betekenis die ze 
hebben voor andere organismen planten, die
ren en mensen. Vrij naar de reeds geciteerde 
werkgroep van Staatsbosbe heer noemen we 
de volgende sub-betekenissen: 
• de boom als drager van epifyten (b.v. vlier -

op knotwilgl -. lijsterbes, diverse kruidachtige 
planten) en halfparasieten (maretak); 

• de boom(groe p) als schepper van een eigen 
microklimaat voor een kruidlaag; 

• de boom als woon-, schuil-, nest- en uitkijk
piaats voor vaak zel dzame dieren: boom
kikker, boommarter, vleermuizen, uilen e .a. ; 

• de boom als genetische informatiebron (deze 
betekenis wordt ook wel onder de dendrolo
gische gerekend); 

• de boom als, zuu rstoflever ancier, stofopvan
ger. lawaaide mper en (cynisch ) indicator van 
zure regen . . .  

De meeste van deze betekenissen zijn nie t ex
clusief aan begroeiingspuntelementen gebon
den. Ook lijnen (houtwallen enz.) en vlakken 
(bosse n, boomgaarden, hakhout) hebben ze, 
en vaak in sterkere mate. De ecologische be
tekeniS van solitaire bomen en boomgroepen 
komt wel bijzonder naar voren als het gaat om 
'stepping stones' plekken waarlangs pl anten 
en dieren zich kunnen verplaatsen om zo nieu
we woongebieden te ontsluiten. Doorlopende 
groene linten in het landschap vervullen deze 
functie meestal meer duurzaam en ze hebben 
zelfs mede aanleiding gegeven tot de formule
ring van het beleidspunt 'Ecologische Hoofd
structu ur' (zie Ministerie van L&V, 1989) 

Symbolische betekenis 
Hie rmee willen we tenslotte aangeven de be
tekenis die door mensen aan bomen wordt 
gegeven zonder dat deze in onderzoek kan 
worden aangetoond. De voornaamste bronnen 
waarin me n deze betekeniS tegenkomt zijn de 
literatuur (inclusief de mythologie en de bijbel) 
en de beeldende kunst. De trouwe lezer van de 
serie 'Bomen in de mythe' in dit blad 
geschreven door Hanneke van Dijk weet 
waarover wij praten. Wie zich verder in deze 
betekenissen wil verdiepen kan zich b.V. 
wenden tot het boek met de 366 
boomgedichten, één voor elke dag (De Lae t & 
Uytterhoeven, 1980) of de agenda (almanak) 
van Museum Boymans-van Beuningen uit het 
jaar 1975. Het hieronder gepresentee rde lijstje 
kan dan nog aanzienlijk groeienl 

Type boom Symbool voor 

boom (algemeen) stamboom van een geslacht 

kracht, macht 

kennis 

(oerbron van het) leven 

de kosmos 

verbinding aarde - hemel 

seizoenen 

de mens zelf 

vriend van de mens 

zomerboom, 'volle' boom 

paradijs, geluk 

vroomheid 

winterboom, kale boom 

dode boom 

lenteboom 

leven na de zondeval 

onkuisheid 

kruis van Christus 
offer 

dood, verderf 

gierigheid 

liefde 

ontplooiing 

herfstboom verval 

depressie 

knotboom het 'verhaal' 

waaiende boom ruisen van de zee 

beven van angst 

eik heilige plek 

appelboom 

meidoorn, linde 

etagelinde 

bliksem, onweer 

huwelijkstrouw 

zondeval 

vruchtbaarheid. liefde 

wereldbeeld van de mens 

(goden, overheden, mensen of: 
hemel, aarde, onderwereld) 

sinaasappelboom Huis van Oranje 

palmboom vruchtbaartleid 

solitaire boom 

Vervolg serie 

rechtvaardigheid 

eenzaamheid 

In de volgende afleveringen van de serie 'Bo
men in het landschap' zullen enkele provinciale 
beschrijvingen gegeven worden. Hierin zal zo
wel aan punt-, liJn- als vlakelementen aandacht 
besteed worden. Ook zullen we een relatie leg
gen met de Inventarisatie Monumentale Bomen 
van de Bomenstichting. 

AA de Veer 



Waardevolle oude bomen (28) 

De Honingboom (Sophora) 
een stadsboom bij uitstek 

Midden op het drukste p le in  van Arnhem,  het 
Vel perple in , bevindt  z ich een exemplaar van de 
Sophora japonica 'Pendula' (de treu rvorm van 
de honingboom) .  Ondanks de zeer ongunst ige 
standp laats maakt hi j  een gezonde indruk ,  en 
het verbaast ons dan ook n iet ,  dat h ij a ls een 
stadsboom bij uitstek wordt gekwal i f iceerd . Hi j  
verdraagt d roge grond ,  vu i le lucht ,  wegenzout 
en verharding goed . 
Bedoelde boom is ongeveer 5 meter hoog, 
heeft een stamomtrek van 100 cm en is onge
veer 80 jaar oud .  H ij is één van de troetel
kinderen van de Arnhemse Plantsoenend ienst 
en werd . door ons op de i nventarisat ie l ijst ge-
plaatst . lil 

. . 
De treu rvorm van de honingboom wordt door 
dr. Boom in zijn Nederlandse Dendrologie als 
zeer zeldzaam gekwal i f iceerd . De Sophora be
hoort tot de fam i l i e  der Leguminosae, evenals 
erwt, boon ,  k laver, l up iile, gouden regen, ro
bin ia, mimosa en Q'led its ia. Hij heeft samen
gesteld blad en bloeit i n  de nazomer met witte 
bloemp lu imen .  
Het  thu is land van de Sophora japonica is, 
Ch ina , vanwaar hij in 1762 naar Europa werd 
overgebracht. Een van de oudste exemplaren 
i n  Europa bevindt zich in Kew Gardens, Lon
den. Deze boom is scheefgezakt en l igt  -
gesteund - vrijwel hor izontaal op de grond.  Een 
foto van deze bijzondere boom kunt u v inden i n  
he t  Bomenboek van Hugh Johnson op b lz .  2 11. 
De naam 'Sophora' is afgeleid van een Ara-

bisch woord dat verband houdt met de v l inder
vorm van de bl'oemen. 
De treu rvorm kwam in  1827 in Engeland in 
kultuur. Van de Sophora bestaan er in totaal 20 
soorten, o.a.  ook in ,ó,meri ka, Austral ië en N ieuw 
Zeeland.  

J . J . C .  

Bomen worden niet serieus genomen 

AI een hele tijd heb ik het gevoel, dat bomen 
niet serieus genomen worden. Een willekeurig 

krantebericht getuigt daarvan: er is een stuk 
'straatmeubilair' vernield en de schade moet 
betaald worden. Er is zo geen onderscheid 
tussen een boom en een lantaarnpaal. Dit geval 

staat helaas niet alleen. Heel wat grote bomen 
verdwijnen op verzoek van of 'dankzij' de 
omwonenden en ook voor - vaak onbezonnen -

herinrichting van de omgeving. Ze worden 
meestal wel door 'sprietjes' vervangen, die na 

een jaar of dertig bewoners of Openbare 
Werken weer in de weg zullen staan. Of de 
mentaliteit moet intussen veranderen. 
Naar mijn idee is een boom een levend orga
nisme, dat door zijn stofwisseling en aankleding 
het stadsmilieu leefbaar houdt. Wij mensen zijn 
voor onze zuurstofbehoefte volledig afhankelijk 
van bladgroen. En waar komt meer bladgroen 
voor op een beperkt grondoppervlak dan in de 
kruin van een flinke boom? En in diezelfde kruin 
gebeurt meer Luc/7tvervuilende stoffen zoals 
uitlaatgassen worden er opgevangen en on
schadelijk gemaakt. Oe door ons energie
gebruik vrijkomende C02 wordt omgezet in 
zuurstof, waardoor het overschot iets kleiner 

wordt en de aarde misschien iets langzamer 
opwarmt. 
Te vaak wordt vergeten, dat bomen vele jaren 
nodig hebben om 'boom' te worden. Naar mijn 
gevoel is een boom pas boom, wanneer hij, van 
een standpunt op enige afstand gezien, boven 
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de omringende bebouwing uitkomt. Flatwijken 
blijven daarom lang 'kaal', ook al zijn de bomen 
objektief gezien behoorlijk uitgegroeid. Snel in 
de hoogte schietende populieren zijn dus een 
goede beplanting voor flatwijken. Daar tussenin 
kunnen dan breder uitgroeiende bomen komen. 
Groen in de stad heeft niet alleen positieve kan
ten, tenminste niet in de huidige maatschappij. 
Vooral vrouwen voelen zich 's avonds op straat 
met gebrekkige verlichting erg onveilig en dan 
vooral als er veel 'bosjes' zijn. Struikaanplant 
langs de straat vangt veel rondwaaiend afval 
op. Als er eenmaal troep in de struiken ligt, 
denken velen dat er wel meer bij kan. Er volgen 
elke dag fritesbakjes, oude stoelen en volle 
vuilniszakken. Hond-eigenaren gunnen hun dier 
een natuurlijk toilet, er niet aan denkend dat 
hun eigen kinderen diezelfde natuurlijke 
omgeving zoeken voor het broodnodige 
avontuur in hun leven. (Waarom moeten kinder
en leren hun behoefte te doen op de wc., door 
te trekken en de handen te wassen, als honden 
het speelmilieu van diezelfde kinderen met 
urine en uitwerpselen mogen vervuilen?) 
Vervuild struikgewas vormt een ideaal leef
gebied voor ratten en ander ongedierte, 
volgens de direkt omwonenden. Zij hebben 
liever een glad grasveldje. Kortom, struik
aanplant geeft nogal wat problemen. Ik pleit er 
dan ook voor, dat er minder vakken met 
struiken worden ingeplant. Men zou dan wel 
meer bomen moeten planten, die door de 
gemeente als onvervangbare en voor de mens 
onontbeerlijke levende wezens moeten worden 
behandeld. Dat houdt in, dat er regels komen 
voor de bescherming van wortels en stam. Zo 
moet er rond de voet van de boom een flinke 
ruimte ongeplaveid blijven, die omgeven wordt 
door een stevig hek of grote keien. Bij een 
bouwwerk moet de aannemer verplicht worden 
voorzieningen te treffen om de bomen in de 
buurt te beschermen. Mensen die klagen over 
de boom voor hun huis moeten uitgebreid 
voorgelicht worden over alle voordelen van 
groen in de stad en bomen in het bijzonder 
Helpt dat niet, dan moeten ze maar verhuizen. 
Dat klinkt cru, maar iemand die steeds heel 
veel overlast van een enkele buurtbewoner 

ondervindt en zich daarover bij de politie 
beklaagt krijgt hetzelfde te horen. In elk geval 
kan een boom niet verhuizen. 
Tot zover de leefbaarheid in de stad. Veel 
industrieterreinen doen onplezieng aan door 
een tekort aan groen en de overvloed aan grote 
kale vlakken. Die bedrijfsterreinen zouden 
echter een prima leefgebied kunnen vormen 
voor allerlei organismen, vooral ook, omdat er 
buiten werktijd meestal weinig mensen zijn. Er 
zou dan wel veel meer groen aangelegd 
moeten worden en hekken zouden boven de 
grond enige ruimte moeten laten, zodat 
bijvoorbeeld. konijnen er onder door kunnen. 
Door vooral veel inheemse struiken en bomen 
te planten, hoeft het onderhoud niet zo intensief 
te zijn en gedijen wilde planten en dieren er 
des te beter AI dat groen zuivert weer de lucht 
en verbruikt C02 Het principe 'de vervuiler be
taalt' zou van gemeentewege kunnen bete
kenen, dat bij de vergunningverlening bepaald 
wordt, dat er op I7et terrein van het bedrijf na 
bijvoorbeeld 3 jaar x m2 bladoppervlak aan
wezig moet zijn, samenhangend met de 
hoeveelheid vervuiling en het energieverbruik. 
Opgaand groen, en dan vooral boombeplan
ting, zou in de stedelijke omgeving een veel 
belangrijker plaats moeten krijgen. Daarvoor is 
een mentaliteitsverandering nodig bij overheid 
en burgers. 

Betsy Bekkering, 
Enschede. 

Naschrift 
Mevrouw Bekkering besloot haar brief, die I 
gericht was aan de Stichting Natuur en Milieu 
met de vraag. 'Ligt hier een taak voor uw 
stichting?' 
Natuur en Milieu gaf de brief door aan de 
Bomenstichting. 
Het is natuurlijk een taak van de Bomen

stichting om de mentaliteitsverandering teweeg 
te brengen, dat is al bijna 20 jaar onze 
doelstelling. 

Oprichting Nederlandse Varenvereniging 

Toen ik enige iaren geleden begon met het 
verzamelen van varens, stu i tte ik al gauw op 
verschi l lende problemen. Zo kocht ik varens 
waarvan de leverancier de naam n iet wist .  Ook 
bleken sommige namen onjuist te z ijn . Verder 
waren er varens die twee of drie verschi l lende 
namen droegen.  
Behoorl i jke determineertabel len waren er n iet  
en de nederlandstal ige Il i teratuur was zeer 
beperkt .  Ook op het gebied van de verzorg ing 
van varens waren er nogal wat vragenDeze 
s i tuatie bracht m ij ertoe, via een t i jdschr i f t  
kontakt te zoeken met andere varenverzame
I'aars. Op deze wijze ontstond er een groepje 
enthousiaste varenliefhebbers, dat in oktober 
i, . 1  in Utrecht b ijeenkwam en besloot tot op
r icht ing van een veren ig ing over te gaanDeze 

Nederlandse Varenverenig ing heeft nu onge
veer 50 leden en is bezig met de ontw ikke l ing 
van een aktiviteitenprogramma, waarb i,i zonder 
twijfel a l le bovengenoemde vraagpunten ook 
aan de orde zul len komen.  Oe veren ig ing geeft 
het blad Varen-Varia u it, dat vooral mede
del ingen bevat, maar ook art ikelen . Oe leden 
zijn amateurs, kwekers en wetenschappers op 
varengebied . Er is kontakt gelegd met de 
Engelse zusterveren ig ing, die reeds bijna 1 00 
Jaar bestaat en ru im 700 leden telt. Mocht u 
belangstel l ing hebben, dan kunt u met onder
getekende kontakt opnemen: 
Zaalboslaan 12, 6881 RH VELP. 

Joop Comijs 
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Bomen zijn niet helemaal van hout 

Inleiding 
Het is bij voortdu ring nod ig om erkenn ing te 
vragen voor het feit dat de door ons toegepaste 
technolog ieën (d ikwij ls zonder dat daar tevoren 
over is nagedacht) een zware en bijzonder 
gevaarl i jke extra belasting voor ekosystemen 
met z ich mee brengen.  Een belast ing d ie bo
venop de natuur l ijke 'stressfaktoren' komt ,  zoals 
d roogte, koude of een sch immel in fekt ie. De 
vroege herfstverkleur ing van 1988 was weer 
zo n aan leid ing .  
Dat najaar begonnen de eiken i n  de Achter
hoek al vroeg te verk leuren .  In augustus toon
den veel kronen z ich al 'herfst ig . N ieuw was 
dat bij veel eiken eerst al leen gedeelten van de 
kroon verkleu rden in p laats van een m in of 
meer geleidel ijk verkleuren van de bladeren .  
Deze verkleuring trad vroeger in het  seizoen op 
dan gewoon is .  Zo op het eerste gez icht l ijkt er 
n iets aan de hand.  Bomen verkleuren nu  een
maal en omdat in elke herfst het weer anders is ,  
za l  de manier van verkleu ren jaar l ijks ook wel 
anders z i jn ,  zou de stel l ing kunnen lu iden .  
U i t  een onderzoek dat  dr ie  jaar geleden ill sa
menwerking met de Un iversitei t  van Paderborn 
is u i tgevoerd, bleek dat bladgroen vroeger i n  
het seizoen begon te  verouderen en naarmate 
de totale deposit ie (neerslag) van st ikstof (a ls 
ammoniumsulfaat en n i traat) hoger was (den 
Boer en Masuch ,  1986) .  Bladeren, zowel als 
naalden , u i t  de Peel en van de westrand van 
boswachterij Kootwijk, lagen wat veroudering 
betreft circa zes weken voor op blad- of naald
monsters uit de veel m inder belaste Flevopol
ders. Behalve deze veroudering worden nog 
veel meer afwijkingen veroorzaakt door een 
overmatige toevoer van st i kstof. Een groeisei
zoen dat met zes weken is ingekort, betekent 
natuurlijk nogal wat voor bomen I Dit is één van 
de voorbeelden van een natuur lijk symptoom 

waaraan een onnatuur lijke oorzaak ten grond
slag l ig t .  
Tal loze voorbeelden zouden opgesomd kunnen 
worden van bomen die op un ieke wijze weer
stand kunnen biedel-I aan negatieve faktoren u i t  
hun  omgevinQl. Bomen z i jn  de oudste bekende 
levende wezens, soms du izenden jamn oud en 
extreem vijandige omstandigheden overlevend.  
Het  overleven van bomen vereist koärd inatie en 
i n tegratie van fysiologische processen die i n  de 
ver van elkaar gelegen bladeren en wortels 
p laatsvinden .  Het is een wonder dat bomen in 
de loop van t iental len,  vaak honderden en 
soms zelfs du i zenden jaren het noodzakel ijke 
transport van voed ingsstoffen, water, groei regu
latoren en m ineralen op gang houden en op de 
behoefte weten af te stemmen. 
Het overleven van oude bomen is des te meer 
opmerkel i jk wanneer we bedenken dat he1 
binnenste bastweefsel waarlangs de kool
waterstoffen tussen de bladeren en de wortels 
verplaatst worden, niet meer dan een fraktie 
van een m i l limeter d i k  is. Uit fysiologisch oog
punt zijn bomen dus een wonder van koär
d inatie. 
In dit art ikel word t beschreven waarom de alge-

Vergrasslilg In 
grovedennenbos verhindert 
natuurlijke verjonging 

meen optredende Zich
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bomen n iet onschu ld ig  of toeval l ig  z i jn .  Ge
schetst wordt hoe een aantal veranderingen 
wijst op verstor ingen van de in terne afstemming 
van bladeren en wortels op elkaar. Deze ver
storingen wijzen op het opraken van de 'back
up systemen' van de natuu r. 
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leder vogeltje zingt zoals het gebekt is: een 
beetje fysiologie 
E lke boomsoort gedraagt zich op zijn eigen 
manier. Dat wil zeggen : iedere soort heeft zi jn 
eigen kenmerkende groeimodel en z i jn  aan
passingen aan het ekosysteem, waar in de soort 
is ontwikkeld .  
Het beoordelen van de vita l i te i t  van bomen is 
h ierop gebaseerd . De naalden van de douglas 
(Pseudotsuga menziesii) kunnen onder natuur
l ijke omstandigheden 10 Jaar oud worden .  De 
naalden van grove den (Pin us sylvestris) kun
nen i n  de Alpen 6 Jaar oud worden en onder 
mar i tieme omstandigheden 4 Jaar 
Vi tale eiken hebben een re lat ieve b ladbezetti ng 
van 3 tot 5 .  Dat wil zeggen dat de totale blad
oppervlakte 3 tot 5 keer de oppervlakte van de 
kroonproJekt ie is. 
Wanneer de atmosfeer onvriendelijk is , bijvoor
beeld tijdens een ep isode met hoge ozon-con
centraties of na een late voorjaarsnachtvorst (of 
schimmels) ,  dan verouderen de weefsels d u i
delijk. De naalden of bladeren val len eerder af 
en de k roon laat meer l icht door. D i t  kan tijdel ijk 
zijn als de boom nog genoeg herstelvermogen 
heeft (= vitalite i t) ,  of het wordt een tussenfase in 
het aftakel i ngsproces wanneer de milieu-stress 
vaker optreedt .  
Wanneer een boom niet vitaal is, bijvoorbeeld 
door gebrek aan een mineraal of door het af
sterven van een deel van het wortelgestel als 
gevolg van verzur ing , dan kan de volled ige 
hoeveelheid naalden of bladeren op den duur  
n ie t  meer door d.e worte lpunten van groei
stoffen worden voorzien . In dat geval houdt de 
boom de meest kansrijke bladeren vast en laat 
de andere val len. 
Naaldver l ies of relatieve bladbezetting zijn de 
enige nu  in de p rakt i jk bru ikbare graadmeters 
voor v i ta l i teit. Jammer genoeg zijn ze grof en a
specifiek. De gegevens die zo verzameld wor
den, kunnen al'leen worden geïnterpre teerd als 
zij met andere onderzoeken in verband kunnen 
worden gebracht .  Luchtverontreinigingen bl i j
ken relatief weinig specifiek te werken , maar zi j  
grijpen op  vele plaatsen in het stofwissel ings-
proces aan . � �f,-- . � j,-� 
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Hoe staan de bossen in Europa erbij? 
AI si nds enkele jaren treedt verspreid over 
geheel Europa een achteruitgang van de 
gezondheidstoestand van bossen op .  De Ad
viesraad voor Bossen en Luchtveron treinig ing 
van de Europese Economische Commissie, 
waar in experts uit Oost- en West-Europa zitting 
hebben, heeft in d iverse adviezen het volgende 
gesteld 'de huidige achteruitgang zou zonder 
luchtverontreinigingen ondenkbaar zijn. Oe po
tentieel schadelijke stoffen kunnen direkt de 
bladeren of naalden aantasten maar ook kun

nen zij via de bodem op de plant inwerken. 
Gepaard aan de verzuring van de bodem 
treedt een drastische vermindering van de buf
ferkapaciteit van de bosbodems op en het uit
spoelen van essentiële mineralen. In bepaalde 
gevallen is ook het overschot aan biologisch 
opneembare stikstofverbindingen belangrijk. ' 
Door deze adviesraad word t al sinds een aantal 

Jaren gewerkt aan het Jaar l i jks i nventariseren 
van de toestand van het Europese bos . De 
totale oppervlakte bos in de 18 onderzochte 
landen is 140.858.000 ha. Daarvan is volgens 
deze onderzoeken 44.850.400 ha zich tbaar 
aangetast. 
De s i tuat ie per land ziet u in tabel 1. 

Tabel 1. OverZicht  van de ontwikkeling van 
de vitaliteitsproblemen en 
sterfteverschijnselen in Europa

·
in procenten 

van het bosareaal. 

------
Noorwegen 
Zweden 
Finland 
Denemarken 
Gr. Brittannle 
Nederland 

1985 1986 1987 1988 

4-1 0 4-10 20-30 30-40 

4-10 4-10 10-20 20-30 
? 20-30 20-30 

4-10 4-10 > 50 

4-10 4-1 0 10-40 > 50 

40-50 > 50 > 50 > 50 

Bondsrepubliek 40-50 > 50 > 50 > 50 

DDR 40-50 > 50 > 50 > 50 

Polen 40-50 > 50 > 50 > 50 

Tsjecho-Slow 20-50 30-50 40-50 40-50 

Frankrijk' 1 0-20 30-40 30-40 

België en Lux. 10-20 40-50 

Zwitserland 30-40 30-40 40-50 > 50 

Oostenrijk 20-30 20-30 30-40 30-40 

Spanje 20-30 30-40 

Italië 4-10 4- 10 10-20 

Joegoslavië 4- 1 0 4-10 10-20 30-40 ---- -- -
Bronnen: Laenderberichte der CEA; Mitteilungen 
aus dem BMELF, Sonderarbeitsgruppe ECE: 
Ergebnisse 1 987: Allgemeine Forstzeitschrift 39, 
1988. 

Het Gelderse Bos - een voorbeeld 
De achteruitgang van de vital iteit van de Gel
derse bossen versch i l t  getalsmatig weinig van 
de landeli jke tendens of van die in Midden 
Europa 
In 1987 bleek de v i taliteit van de Gelderse 
grove dennen gemiddeld wat m inder slecht te 
zijn dan het landel ijke beeld. Verontrustend is 
dat dit najaar in grove den op veel p laatsen 
symptomen van stikstofovermaat de kop op
staken .  
D e  e iken e n  d e  beuken z i jn er  duidel i jk slechter  
aan toe. De vi ta l i te i t  van de inlandse e ik  is zo 
sterk afgenomen dat op d iverse p laatsen en 
met name in de Achterhoek sterfte optreedt .  
Deze sterfte is n iet  van de ene op de andere 
dag gekomen .  Mijn eigen indruk is dat van een 
gele idelijk p roces sprake is dat nu in een aantal 
gevallen in de eindfase verkeert. Voordat spra
ke was van de toename van aantastingen van 
e iken door de grote en kleine wintervlinder trad 
plaatselijk al  sterfte op. Opstanden waar het 
met de eiken zeer slecht gaat zijn bijvoorbeeld 

Tabel 2. Vitaliteit van het  Gelderse bos 

1984 
1985 
1986 
1987 

vitaal minder 

% vitaal % 

49 39 

56 31 

45 34,6 

42 36,2 

weinig niet 

vitaal % vitaal % 

10 2 

12 1 

15,6 4.1 

1 7.3 4,5 



te vinden op Hackfort, de Byvanck, het Noor
derbroek, het Heekënbroek, het Baakse bos, 
het Babbarichse bos, Keppel, e.a. Dit stemt 
met name tot nadenken omdat dit groei-

I plaatsen zijn die bij. uitstek geschikt zijn voor 
eiken. Op de Veluwe treedt ook op diverse 
plaatsen sterfte op in de eiken, bijvoorbeeld in 
de eeuwenoude strubben van Kootwijk en· Els
peet. 
In 1987 is aan boseigenaren en beheerders in 
de Achterhoek aanbevolen de ontwikkelingen 
van het loofbos af te wachten. De dagelijkse 
problemen zijn zo acuut dat traditionele be
heersmaatregelen die zich richten op middel
lange en I'ange termijn doelstellingen niet meer 
zinvol zijn. 

Voor de Nederlandse situatie is het volgende 
belangrijk om te weten: 
1. Scheut- en taksterven door de schimmel 
Sphaeropsis sapinea komen sinds 1982 in Gel
derland voor bij Pinus-soorten. In 1984 trad 
Sphaeropsis voor het eerst op grote schaal op 
in afstervende opstanden. Vooral bossen 
die een ontregelde voedingsstoffenhuisllouding 
hadden als gevolg van de hoge stikstof
deposities gingen er in korte tijd aan te gronde. 
Proefondervindelijk is deze relatie inmiddels 
vastgesteld (De Kam, pers.comm.). Uit onder
zoek is gebleken dat Sphaeropsis door de bast 
van oudere takken heen (en van daar uit naar 
de stam) kan groeien, en daar het vochttran
sport blokkeert. Proefondervindelijk is ook vast
gesteld dat de natuurlijke resistentie tegen de 
dodelijke Sphaeropsisaantasting verloren gaat 
wanneer aan planten ammoniumsulfaat gege
ven wordt in doseringen die overeenkomen met 
de depositiehoeveelheden. Voor de praktijk 
betekent dit dat Sphaeropsis ieder ogenblik· 
weer de kop kan opsteken, omdat veel op
standen met stikstof verzadigd zijn. Een licht
puntJe is dat het toevoegen va[l kalium de infek
tie kan stoppen. 
2. In de Peel is voor het eerst naar voren 
gekomen dat de eiken zwaar zijn aangeslagen 
door het chemisch- geweld dat op ze wordt 
losgelaten en dat hun voedingsstoffen huis
houding verstoord IS. Sinds kort worden dezelf
de afwijkingen ook elders, bijvoorbeeld in de 
Achterhoek gesignaleerd. Opvallend is dat 
eiken die op uitgesproken goede bodems in de 
Achterhoek staan toch frequent afsterven. De 
vraat door insekten is een onvoldoende ver
klaring gebleken omdat na aflOOp van de vraat 
beperkt herstel optreedt. Sterfte treedt met 
name op aan het eind van het groeiseizoen 
wanneer de pH van de bodem het diepst daalt. 
Ook droogte is een onvoldoende verklaring ge
bleken, omdat op bodems waar de worlels 
kontakt met het grondwater hebben het herstel
vermogen het minst blijkt te zijn. Dit leidt tot het 
vermoeden dat het grondwater sinds kort slecht 
voor de bomen is (Leffef, SBB, pers.comm.). 

Wat is aan de vitaliteitsvermindering en de 
sterfte voorafgegaan? 
Een persoonlijk uitstapje vooraf: Tijdens een 
vakantie zat ik op een bergtop boven het Inndal 
gewoon maar wat te kijken. Het was stralend 
weer en het uitzicht was fantastisch tot diep in 
Duitsland en Italië. In het dal was het zicht be-

perkt. Een gelige mist hing boven de net geo
pende Brennerautobahn en boven Innsbruck. 
Het verwonderde me dat de bossen in het dal 
dit leken te verdragen en dat met het blote oog 
niets aan de bomen te zien was. 
Dat was 20 jaar geleden. Op een aantal plaat
sen langs het Inndal sterven nu dennen en 

sparren af. Als gevolg daarvan kan het bos zijn 
schermfunktie niet meer goed vervullen en zui
len dure voorzieningen moeten worden getrof
fen om bevolkingscentra bescherming te bie
den. Opvallend was toen al wel dat de bodem
vegetatie in deze bossen gekenmerkt werd 
door plantesoorten die eigenlijk thuis horen in 
natuurlijk grasland. Misschien liet het bos toen 
al te veel licht door. 
Jaren later kon ik pas gegevens vinden over de 
hoeveelheden luchtverontreiniging die in bos
sen wordt gedeponeerd en die logen er niet 
om. Het is moeilijk om Je voor te kunnen stellen 
dat bos gezond kan blijven bij een langdurige 
belasting per hektare per jaar van 40 tot 90 kg 
salpeterzuur of 160 tot 240 kg gekoncentreerd 
zwavelzuur. Dit zijn belastingsniveau's zoals de
ze frequent in Europa voorkomen. In dezelfde 
tijd viel mij op dat in de bossen langs de RiJks
weg Doesburg-Doetinchem bramen en vlieren 
de ondergroei begonnen te domineren en dat 
de natuurlijke successie door het uitzaaien van 
beuken niet optrad Aanvankelijk dacht ik aan 
inwaaien van zwerfvuil en kunstmest, maar later 
leerde ik dat het anders was en het om grotere 
hoeveelheden stikstof ging. 
Gelijksoortige veranderingen zijn de afgelopen 
20 jaar in veel bossen en natuurterreinen opge
treden. In 1986 is onderzoek verricht naar de 
mogelijke invloed van ammoniak en andere 
deposities op de soortensamenstelling van ho
gere planten van de vegetaties. Hierbij dienden 
rapporten uit de jaren '60 als vergelijkings
materiaal. 
De resultaten van het onderzoek zijn verontrus
tend: 
• In alle gebieden nemen de zuurresistente 
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' . . .  en dat de natuurlijke 
successie door het uitzaaien 

van beuken niet optrad .' 
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soorten (p ijpestrootje en bocht ige smele) en 
stikstofminnende soorten toe (b raam, fram
boos, stekelvaren ,  brandnetel ,  rankende 
helmbloem) .  

• I n  gebieden met een relatief hoge of matige 
ammoniakemissie is de achteruitgang van 
zeldzame soorten van st ikstofarme grond 
groot en z ijn  veel  vroegere v indplaatsen 
verdwenen .  

• I n  geen enke l  onderzoch t  gebied is een 
n ieuwvestig ing van een zeldzame p lantesoort 
opgetreden.  

De laatste tientallen jaren is de deposi t ie  veel 
hoger dan ·wat bodems kunnen neutral iseren.  
Daardoor wordt een toename in d e  uitspoeling 
van plantenvoed ingsstoffen zoals kalk, magne
sium en ka l ium gekonstateerd . Tevens word t de 
bodem zuurder en komen stoffen als dr iewaar
dig a lum in ium en andere zware metalen i n  
oplossing .  S inds 1976 worden op de Veluwe 
verhoogde uitspoelingsn iveaus van kal k ,  mag
nesium en alumin ium vastgesteld, Stikstof 
speelt in deze een dubbelrol. Het kan ver
zurend werken en het vergroot de behoefte aan 
andere voedingsstoffen .  Als deze uitspoelen 
dan treden gebreksversch ijnselen op. 
De veranderingen i n  de bodemvegetatie z i jn 
reakties op de veranderingen i n  de bodem. Er 
zi jn geen redenen om aan te nemen dat deze 
verander ingen aan de bomen voorbij gaan, of 
dat bomen zich daar voortdurend van kunnen 
herstel len. 

Wat moeten we nu doen? 
De belangrijkste oorzaken van de vitaliteits
prob lemen zijn bekend .  Van de vele du izenden 
stoffen d ie dagel ij ks i n  de atmosfeer terecht  
komen i s  een handvol de hoofdoorzaak van 
grootschal ige en meest ernst ige problemen .  
Het  is n iet  nodig dat  eerst gezocht wordt naar 

gebied duidel i jk ,  De snelheid waarmee één en 
ander wordt gereal iseerd zal wel sterk moeten 
worden opgevoerd , Dit is n iet  al leen voor bos 
en natuur van belang maar ook voor grond
water, ku ltuurschatten, gezondheid enz, Slagen 
we daar niet i n  dan wordt het doel, nl het 
voorkomen van de meest ernstige effekten , niet 
gehaald. 
Een fundamentele verandering in ons denken 
over ekolog ische hoofdwetten is nod ig .  Het 
u i tgangspunt  dat aan het normenstelsel ten 
grondslag l ig t ,  moet worden gewijzigd. De 
grondslag is nu dat men trach t  vast te stel len 
welke verontrein ig ingsniveaus toegestaan 
kunnen "vorden, Te bekend is het wrange 
mopje van het d rinkwater dat vei l iger was 
geworden nadat de normen waren b ijgeste ld .  
I n  de toekomst kunnen ernstige ontsporingen 
al leen worden voorkomen wanneer keuzen voor 
technologieën gebaseerd worden op de aan
passing aan de omgeving waarin ze toegepast 
worden .  D i t  is dan ook een belangrijk aktie punt 
u i t  het Nationaal M i l i eubele idsplan , 
Voor boseigenaren en beheerders is de toe
komst niet zonder zorgen . Gezien de lage in
komsten kunnen de meerkosten die het gevolg 
zijn van sterfte, van de verruiging van kap
vlakten en van extra bosbouwkundige maat
regelen n iet  opgebracht  worden.  Op veel plaat
sen is dat al z ich tbaar. Het verhalen van de 
schade door ind iv iduele partijen langs Jur id i 
sche weg zal  wel net zo lang duren als de 
processen over zoutlozingen i n  de Rijn En dus 
moet van twee kanten, door veroorzakers zowel 
als ged u peerden ,  naar andere wegen worden 
gezocht. 

Tabel 3, 
Hoeveelheden zuur die in het bos 
terechtkomen in vergel i jk ing tot de niveaus 
die het bos waarschijn lijk kan verdragen, 

stof 

S02 

NOx 

NHx 

totaal 

potentieel 

zuur 

totaal 

stikstof 

depositie op verantwoorde 

bos en depositie 

bosranden 

( in mOI/ha/jr) 

1 500-2000 

2500-3000 

2500 

8000- 1 0000 2400 waarvan 

5000-6000 

1 000 eq. niet ver

zurende stikstof 
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Inventarisatie monumentale bomen 
praktisch rond 

De mammoetklus is bijna geklaard . Nog enkele 
te inventariseren kaartbladen scheiden ons van 
de afrond ing van de landel i jke i nventarisatie 
van monumentale bomen. Als er geen h i nder
nissell meer opdoemen dan zal dit najaar de 
registratie van de geïnventariseerde objekten 
zij n vol tooid . Daarmee komt dan een eind aan 
het veldwerk, waaraan ruim tweehonderd men
sen hebben meegewerkt .  Samen hebben ze in 
vi jf jaar t ijd dr iehonderdzestig topograf ische 
kaartbladen geïnventariseerd op monumentale 
bomen ,  boomgroepen, lanen,  enz.  I n  totaal zijn 
er dan ca. 8000 objekten opgeslagen in de 
computer. De kosten voor administrat ie ,  ver
zendkosten ,  personeel e.d. lopen in de hon
derddu izenden gu ldens. Dat is dan nog exc lu
sief het veldwerk door ru im 200 vrijwi l - l igers en 
het vele onbetaalde werk, dat i n  werk-groep- en 
commissieverband is gedaan door vakmensen 
van bedrijven en organisaties. 
De Bomensticht ing hoopt de inventarisatie 
off ic ieel af te ronden met de presentat ie van het 
boek ' Monumentale Bomen'  dat thans in voor
bere id ing is bij uitgeverij Zomer & Keun ing .  Het 
boek bevat een selektie uit het bestand mo
ni'Jmentale bomen .  Auteur Kees Duinker geeft, 
van twaalf boomsoorten e lk  een beschrijving 
van t ien bijzondere objekten. Het boek 
versch ijnt medio november. 

Themanummer 
Op het ogenbl i k  z i jn voorbereidingen gaande 
om bekendheid te geven aan de objekten uit 
het bestand. H iervoor wordt medewerking, ook 

financiee l ,  verleend door de d i rektie Bos- en 
Landschapsbouw van het M i n isterie van Land
bouw en Visserij .  
Naast het bekendmaken wordt er gewerkt aan 
een overz icht van subsidies en regel ingen om 
de bomen te beschermen.  Een compleet 
overzicht over de instandhoud ing ,  verzorg ing 
en de middelen d ie bijd ragen tot de 
bescherm ing van monumentale bomen wordt i n  
het  volgende nummer van Bomenn ieuws 
opgenomen. D i t  zal - in navolg ing van vorig jaar 
- weer een themanummer z i jn .  

F.R .M .  

Milieutelefoon vijf dagen per week bereikbaar 

MlIIeuteIefoon, 

020-262620 
lM8I1dag thn vrIJdag 9JJO • 1 4.00 uur. 

Praktische milieu-informat ie .  De M i lieutelefoon 
is een i n formatiel ijn voor consumenten . Zij 
beantwoordt vragen van iedereen die thu is ,  op 
het werk of i n  de vrije t i jd met m i l ieu te maken 
kr i jgt en daar zelf lets aan wi l  doen .  Het gaat 
om praktische i n formatie over sterk u iteen
lopende onderwerpen , zoals schoonmaak
m idde le n ,  bodemsaner i ll g ,  bestr i jd i ngsm idde l 
en , p last ic  verpakk ingen,  water filters ,  kataly
satoren,  m i l ieuwetgeving e .d .  Daarbij geeft de 
M i l ieutelefoon steeds meer gegevens over 
produkten en merken . Is het antwoord niet 
d i rekt voorhanden, dan zoeken de mede
werkers van de M i l i eutelefoon het uit en bel len 
terug. M inder dan 1 % van de opbel iers wordt 
doorverwezen.  De telefon ische i n formatie is 
gratis .  Het afgelopen Jaar is de Mi lieutelefoon 
ruim 3000 keer gebeld .  Zij k ri jgt momenteel 60-
80 telefoontjes per dag . 

Aktiveren 
Naast informeren is een belangr i jke doelste l l ing 
het aktiveren van de consument .  Soms houdt 
d it in dat iemand in de kennissenkr ing spaar
lampen introduceert of dat In een bedri j fskan
tine de p lastic  bekers worden afgeschaft . Soms 
ook wordt met ondersteun ing van de M i l ieu
telefoon een overhei dsinstel l i ng  benaderd of 
sluit iemand zich aan bij een lokale m i l ieu
groep .  De vis ie van de M i l ieutelefoon is dat 
daadwerkel i jke veranderingen pas vorm kr i j
gen , wamleer ideeën en voorste l len van de 
m i l i eubeweging breed door mensen in hun  
eigen leefomgeving, worden ondersteund. 

Informatiefolders 
Naast de telefon ische informatie geeft de 
M i l i eutelefoon schr i fte l ijke consumenten infor
matie u i t .  H ier in staat prakt ische in formatie over 
d iverse onderwerpe n .  zoals was- en schoon
maakmiddelen, auto ' s ,  p lasti c ,  tropisch hard
hout, spu itbussen en k le in chemisch afva l .  De 
folders zijn voor de consument verkri jgbaar bi j  
de M i l ieutelefoon en kosten f 0,50 per stuk 
(excl. porto). 

Verdere vragen? Bel de Milieutelefoon ! 
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Glazen gevels bepalen 
steeds meer het beeld van 

alle grote steden In ons land 
foto 's: Frank Moens 

Minder groen in moderne stad 

Voorkeur gaat uit naar status verhogende, 
oogverblindende kantoren 

Redakteur Jan Sloothaak publiceerde in 
Trouw van 18 april jJ zijn artikel over de 
achteruitgang van het groen in de stad. 

I 
Stadsinbreiding gaat ten koste van veel 
bomen. Oe Bomenstichting maakt het 
wekelijks mee dat ergens in het land een 
monumentale boom moet wijken voor 
herinrichting van de open ruimte. 

Rechts van de afr i t  d ie  het verkeer van de 
vierbaans autoweg af le idt naar de Claud ius 
Prinselaan , staat zo 'n  modern g l immend ge
bouw. Massaal en hoog oprijzend aan één van 
de i nvalswegen van Breda, alsof de stad zich 
zelf koket wi l  spiegelen in het in glas gegoten 
beton .  
Op d ie  p lek  heerste to t  voor kort openbaar 
groen . De Claudius Pr inse laan heeft alt i jd ge
golden a ls één van d ie rust ieke inva'lswegen 
die steden een zekere voornaamheid geven .  
Het  bedri jfs leven is  z ich  bewust van de charme 

, van zu lke groene corridors en tuk op de guns
t ige l igg ing .  
Drs.  Maurice van Rooijen van de vakgroep 
stadsstudies aan de Ri jksun ivers i teit  van 
Utrecht constateert dat stadsbesturen soms 
rare sprongen maken bij hun pogingen om on
dernemingen te lokke n .  Hi j  vreest het oprukken 

van kan toren en hu izen ten koste van groen en 
ruimte. Van Rooijen ,  die de laatste hand legt 
aan een promotie-onderzoek, waarschuwt te
gen de 'ontgroen ing'  van de steden .  
'Het is een slurpend proces. Onopgemerkt en 
stapje voor stapje verdwijnt er weer ergens een 
stukje groen en na 20 jaar merk je dan ineens. 
hé, we zijn te ver gegaan. ' 
Van Rooijen meent dat de plannenmakers het 
paard achter de wagen s pannen De waarde 
van groene plekken wordt doorgaans afgeme
ten aan hun sociale funkt ie .  'Terecht, maar 
vergeet niet dat bij de drijfveren achter het 
groen ook economische motieven een belang
rijke rol spelen. Groen is een reden om je 
ergens te vestigen. Geef je daar aan toe, dan 
krijg je een averechts effekt. Het groen ver
dwijnt en de aantrekkelijkheid van zo 'n lokatie 
gaat juist verloren. ' 

Katalysator 
De economische waarde van het groen heeft 
volgens hem nog aan beteken is  gewonnen 
door de aantast ing van het mi l ieu . 'Oe dis
cussie gaat over het nut van een katalysator, 
alsof het milieu gelijk te stellen is aan een 
optelsom van chemische reakties. Groen levert 
een belangrijke bijdrage aan de gezondheid. ' 
Van Rooijen zegt Breda al leen maar als voor
beeld te noemen omdat h ij daar toevallig 
woont .  'Dit soort ontwikkelingen zie je overal. 
Het dringt echter nog nauwelijks door op natio
naal niveau. Het speelt zich lokaal af. Je komt 
het tegen in ingezonden stukken van plaat
selijke kranten. ' 
Op de plek waar tot voor kort het groen aan de 
Claudius Pr inselaan overheerste, domineert nu 
de g l immende kantoorkolos. 
Op het dak prijkt, in grote letters opl ichtend ,  
he t  moderne toverwoord 'Automatisering . '  Een 
naastl iggend gebouw is het n ieuwe casino. De 
stad zit weer in de l ift . Die ontwikke l ing is  al  een 
poos aan de gang. Het f i le-probleem dr ingt  het 
forensisme terug .  Ook de ' Eu ropan iser ing '  
speel t  de stad i n  de kaart Steden kri jgen een 
hoofdrol na 1 992, het jaar dat de b innengren
zen van Europa wegval len .  De Vierde nota over 
de ruimtel i jke orden ing ,  waarin het Nederland
se beleid tot 20 1 5  i s  u i tgest ippeld,  pre ludeert 
daar sterk op door de aanwijzing van 'stedel i jke 
knooppunten ' .  Breda is (samen met Zwolle) on
langs toegevoegd aan d i t  ri jtje. De economi
sche her leving van de stad heeft echter z i jn  
keerz i jde. 

Wildgroei 
Om bi j  het voorbeeld van Breda te b l ijven : heeft 
het stadsbestuur inderdaad te gemakkel i jk  toe
gegeven aan verlangens van het bedrijfsleven? 
Wethouder mevrouw E.'vV. Ratti nk :  'Je weet 
nooit wat er eerst was, zeg ik dan maar heel 
eerliik. Oe beslissing om het stedelijk aanzien te 
versterken, is echter ook een bewuste keus. 
Met je denken als stad moet je meegaan met 
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de maatschappelijke ontwikkelingen. Maar we 

geven niet aan elk verlangen toe. Belangnjk is 
dat je tijdig plannen maakt om wildgroei te 

voorkomen. ' 
De vraag naar kantoorruimte is - a'ldus de wet
houder - sterk toegenomen. 'Je staat voor de 
keus van niet groeien of wel. In het laatste ge
val moet je met de maatschappelijke ontwikke
lingen meegaan. ' Ook elders langs de Claudius 
Prinsel'aan zal groen worden opgeofferd. Op 
het sportcomplex bijvoorbeeld komen een 
school complex en (waarschijnlijk) kantoren. De 
heer W. Worm, hoofd van de afdeling Stede
bouw in Breda: 'Maar het groen blijft wel, al 
wordt het tot zijn essentie teruggebracht. ' 
Volgens Mau rice van Rooijen spelen naast 
bezuinigingen ook maatschapp elijke ontwikke
lingen een rol. Hij signaleert een samenhang 
tussen de verzorgingsstaat en groenvoorzie
ning. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de 
verzorgingsstaat op . Gemeentelijk groen. werd 
de ruimtelijke dime nsie daarvan. Er werd ge
streefd naar een algemene voorziening, gratis 
en vrij toegankelijk voor iedereen. 
De verzorgingsstaat wordt nu teru ggedrongen 
en het groen volgt weer. 'Groen past in het rijtje 
met musea, bibliotheek en andere voorzienin
gen die door de rage van bezuinigingen wor
den bedreigd De sociale motieven om de 
groenvoorziening te koesteren zijn snel aan het 
afkalven. Die houden 't niet. ' 
Groen maakte als 'long van de stad' vooral 
furore in het laatste decennium van de vorige 
eeuw. Er was net een cholera-ep idemie achter 
de rug. De tbc was bedreigend. Tegenwoordig 
hoef je niet meteen ep idemieën te vrezen als 
het groen wordt teruggedrongen. De druk van
uit de gezondheidszorg is dus minder aanwe
zig. 
Voor revolutie en kroeglopen hoef je al evenmin 
bang te zijn. De angst daarvoor was ook een 
motief voor het creëren van openbaar groen. 
Net als een betere volkhuisvesting werden par
ken en plantsoenen beschouwd als een midde l 
voor de morele verheffing varl het volk. Dat zou 
minder naar de kroeg lopen en niet zo ontvan
kelijk zijn voor revolutie .  'De Russische revolutie 
versterkte de vrees voor de opstand aanmer
kelijk ', aldus van Rooijen. 

Bijbeltje 
Maar daarvoor zat de angst er ook al in. Eben 
Haëzer Howard's Garden City' s of tomorrow 
( 1 90 1) gold als het bijbeltj e op dit gebied. De 
ondertitel is erg veelzeggend: Peacefull path to 
real reform (Vreedzame weg naar echte her
vormingen). 
Garden City's, stadstuinen, zijn nooit echt van 
de gron d gekomen. Howard situeerde ze ron
dom de steden. Bestuurlijk werd dat als proble
matisch gezien en de ste den voelden zich er  
door bedreigd. Ze haalden een ' grote truc' uit 
door op eigen grondgebied groenwijken aan te 
leggen. Het gedachtengoed van Howard is 
daardoor terug te vinden in veel stadsuitbrei 
dingen. Vreewijk i n  Rotterdam, Zuylen in 
Utrecht, Watergraafsmeer in Amsterdam, om 
maar enkele voorbeelden te noemen. 
De mode rne stad heeft andere prioriteiten. Na 
de rage om op het platteland te wonen, is het 
streven er op gericht de mensen weer naar de 

stad te halen. Om die op de schaarse grond te 
kunnen herbergen, wordt er verdichte bouw 
toegepast. Termen als 'compacte stad' en zelfs 
'inbrei ding' hebben hun (her-) intrede gedaan. 
Een sp rekend voorbeeld is Leiden. Die stad 
lanceerde het plan 'Bouwen in bestaande Leid
se wijken'. Een citaat uit het gemeentelijk 
informatieblad: '. . .  Ook kunnen er nog wat 
woningen in gaten in de stad worden ge
bouwd Maar in 1994 zal Leiden uitgebouwd 
zijn. Daarom heeft de gemeente zijn oog laten 
vallen op een aantal plantsoentjes, speel
terreintjes, sportvelden en volkstuinen om daar 
nog een aantal woningen te bouwen. ' Onder de 
bevolking groei de verzet. Daardoor heeft de 
gemeente elf van de 36 bedreigde lokaties 
moeten laten vallen. Dat betekent echter dat 
toch nog 25 groene plekjes worden op geofferd 
om 570 huizen te kunnen bouwen. Mogelijk 
komen er bij het station nog 36. 
Het sluipende proces - zoals van Rooijen het 
noemt - woekert over het hele land. De ingrij
pende stedeb ouwk undige aanp assing van een 
stad als Groningen gaat ten koste van het 
Verbi ndingskanaal'. De groene oevers zullen 
straks schuil gaan ach ter een nieuw Groni nger 
museum op een eiland. Den Haag wacht op 
een uitspraak van de K roon over een plan voor 

350 huizen in de Vossende l, een n atuurgebied 
dat grenst aan de wijk DUI ndorp. Dezelfde stad 
bouwt een expe rimentel e  wijk met 500 hUizen 
op een strook grond langs de Dedemsvaart. 
Daar was aanvankelijk een weg gedacht, die er 
echter niet  komt. 
Ne gatief werkt ook dat groen in een kwade reuk 
is komen te staan door criminaliteit en - als 
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Stadsduinen,  groenwijken, 
terug te vinden in veel 

stadsuitbreidingen , De wijk 
Zui len in Utrecht is hiervan 

een voorbeeld 

Handboek snoeien I G . E  
B r i n k  (i) (s i )  ZUid 

Hol !andsche 
U M ,  1 988 (i) 1 43 pag 1 1 1  

t a b :  2 7  cm .  © Met I I I  opg. 
reg ISBN 

90-51 1 2-040-0 geb . .  f 29,90 

gevolg van de bezu in ig ingen - een vrij grote 
mate van verloederin g .  Het M i n is terie van 
Landbouw en Visseri j  brach t  twee jaar geleden 
een nota 'Stedel i jk  Groen 1 98 7 - 199 1 '  uit . De 
toon ervan was zorge l i jk .  De meeste steden 
hebben geen d uidel ijke plannen meer voor het 

ontwikkelen en onderhouden van groen .  De 
kwal i te i t  van parken , p lantsoenen en groen
stroken holt achterui t .  
Verloedering en onve i l igheid z i jn  overigens n iet  
a l leen van deze t i jd .  De k iem werd gelegd toen 
parken werden opengeste ld voor het grote 
p ubl iek .  Aanvankel ij k  waren die omheind en 

Boekbesprekingen 

Handboek Snoeien 

Het is moei l i jk om in een boek waar je je blad
zi jde na bladzijde aan ergert ,  ook nog posit ieve 
zaken te v inden .  De auteur heeft du ide l i jk  een 

gereserveerd voor de upper-ten ,  al bood ook 
dat a l l esbehalve een waarborg voor vei l ighe id .  
Economisch gezien was i nvesteren i n  het groen 
al t i jd al rendabele bussiness, Part icul iere explo
i tatiemaatschappp ijen koch ten grond ,  legden 
groen en wegen aan en verkochten de v i l la's 
die ze bouwden voor veel geld .  Bloemendaal is 
er een voorbeeld van . Het waren ook part icu l ie
ren die parken aanlegden - zoals het Vondel
park in Amsterdam - en adel l i j ken pronkten met 
tui naan leg . In de vorige eeuw kwam in  zwang 
dat de gegoede burgeri j er mocht verpozen.  
Tegenwoordig i s  het een vanzelfsprekende 
zaak dat het groen er voor iedereen is. 

Romantiek 
Daardoor is groen 'gewoon '  geworden.  Er is 
weinig oog meer voor de schoonheid en de 
romant iek die de ach tergrond vormden bij de 
aanleg van veel oude stadsparken .  De land
schapsarch i tect Nlek van Es, d ie in opdracht  
van het toenmal ige M i n isterie van CRM een 
onderzoek instelde naar oude parken , s igna
leert dat de on tmoetingsfunktie van parken is 
overgenomen door de b innensteden .  
Of de afgenomen belangstel l i ng en de bezu in i 
g ingen ,  in combinatie met de maatschappel i jke 
on twikkel i ngen d ie van Rooijen on twaart, het 
groen i n  de steden zul len terugdr i ngen? Voor 
van Rooijen staat vast dat bi j  voortzett ing van 
het hu id ige beleid een terugva'l onvermijdel i jk 
is .  'Je ziet het haast niet. Het gaat stukje bij 
beetje en we moeten oppassen dat we straks 

niet zeggen. het is te ver doorgeschoten. ' 

Jan S loothaak 

goed en vooral zeer vol ledig boek over snoeien 
wi l len sch r i jven ,  maar ondanks de goede on
derde len die i k  hier en daar aan tref, i s  m i j n  
e indoordeel negatief. De auteur wordt nergens 
ingele id en ook u i t  het boek b l ijkt  n iet  wat zi jn 
spec i f ieke deskund igheid is. De geraadpleeg
de l i teratuu r  l i j k t  een toeva l l ig -samenraapsel  
van boeken , tijdschr i ften, folders en catalog ie. 
De l i teratuur d ie h i j  - voor wat betreft de bomen 
- zeker had moeten gebru iken ,  zit daar n iet b i j .  
Dat b l i jk t  ook u i t  de i nhoud . Vooral de in le iden
de hoofdstukken , d ie en ige basiskennis moeten 
verschaffen ,  z i tten vol ech te fouten en verkeer
de u i tgangspunten en zijn redaktioneel ondu i 
del i j k ,  i nconsequent en s lord ig .  Daarna wordt 
per groep houtige gewassen de globale snoei 
behandeld ,  maar wordt ook - per groep totaal 
versch i l lende - i n formatie gegeven over u i ter l i jk ,  
gebru ik ,  z iekten en p lagen enz. De tweede helf t  
van het boek biedt - volgens weer een andere 
groeps inde l i n g  - a l fabet isch per soort gege
vens over hoogte, groei en b loei , en snoe i .  Ook 
h ie r  v i n d t  men inconsequent ies Met beh u l p  
van het u i tgebreide register kun j e  per soor t  wel 
heel wat informatie bij el kaar sprokkelen , maar 
daar geef i k  dan ook niet veel meer voor. 
M . t . C .  



Bomenboek voor jong en oud 

On langs verscheen d i t  boek van Kees Du inker 
(met sch i tterende zwart/wit i l l ustraties van Kees 
van Scherpenzee l )  over veert ien boomsoorten 
en twee stru i ken, de sleedoorn en de kard i 
naalsmuts , twee vreemde eenden in  de b i j t .  
Waarom de schrijver ze ertussen heeft gezet is 
n iet du idel i jk  M issch ien vond h ij ze te mooi om 
eraan voorbij te gaan. 
In verhalende vorm beschrijft Kees Du inker de 
opval lende kenmerken van de betreHende 
boomsoort en komen de bloemen . en vruchten 
aan de orde. Het aardige is dat ook al ler lei 
ander p lantaardig en d ierli jk leven, dat in relatie 
staat tot de soort aan bod komt .  Een boom is 
nu eenmaal meer dan een stam met takken en 
bladeren. 
De wetenschappel i jke namen worden slechts 
hier en daar gebruikt om iets te verdu ide l ijken . 
Wie ze toch wi l  opzoeken, kan daarvoor ferecht  
in een tabel ach ter i n  het  boek.  
Basisschool - leer l i nge Carol i jn ten Cate be
schreef het boekje als volg t : 'Het boek gaat over 
a l lerlei soorten bomen. De meeste zijn wel erg 
bekend.  Ik kon het erg gemakkel i j k  lezen en er 
staan hele mooie, du idel i jke teken ingen in .  I k  
vind he t  ook erg leuk  da t  er ook d ieren in staan . 
Het is een prachtig boek. Volgens m ij kunnen 
zowel jonge als oude mensen het lezen . '  

Agenda 
9 september 

Open Monumentendag 
I n l icht ingen 020-27 77 06 
Openingsti jden 10.00- 17 .00 uur  

Um oktober 

Tentoonstel l ing '350 jaar Hortus' 
Plaats : Un ivers i te i tscentrum Utrech t  
I n l icht i ngen 030-53 54 55 

22 oktober 

Open dagen tuinen 'De Wiersse" 
Openstel l ing van de ca. · 1 6  ha h istorische 
tuinen rondom het hu is 'De Wiersse" 
Plaats: Vorden 
In l icht ingen :  
Streek VVV-Achterhoek 05732- 1 93 55 
VVV-Vorden 05732-32 22 
Openingsti jden 10 .00- 18.00 uu r  
Toegang :  15,- ,  k inderen tot 6 jaar grat is 

De Bomensticht ing kan het haar donateurs voor 
een speciale donateurspr i js van f 23 ,- (exc l .  f 
3 ,50 porto) aanbieden. De w inkelpr i js is f 27,50 
U kunt het boekje bestel len door f 26,50 over te 
maken op postbank nummer 2 1.08.755 t .n .v. 
Bomenst ichting Utrecht .  

Bomen en struiken 

Zomer en Keun ing had een bomengids ( 'Bo
men kennen en herkennen ' ,  M i tchel l :  1984), d ie 
door de Bomenst icht ing werd aanbevolen a ls 
goede, betaalbare zakgids .  Waarom zo'n boek 
u i t  de handel wordt genomen om plaats te 
maken voor een groot en 'duur '  boek, is me een 
raadsel .  Het raadsel wordt nog groter, als bl i jkt ,  
dat het boek weliswaar heel mooi is ,  maar ook 
heel ingewikkeld en misschien zelfs te ingewik
keld .  De opbouw van het boek is onlog isch en 
werd me pas min of meer duidel i jk ,  toen i k  een 
reklamefolder kreeg , die de opbouw u i t legt.  
Voor de determinatie van bomen is u i tgegaan 
van het blad .  Het boek bestaat , na een 
introdukt ie waar in versch i l lende bladvormen 
zijn afgebee ld en beschreven , uit d r ie gedeel
ten 
1. Typerende bomen (23 veel voorkomende 
soorten, u i tgebreid en u i tstekend beschreven 
en afgebee ld) .  
2 .  De determ inatietabel len ( een ingewikkeld 
systeem, slecht u i tgelegd :  'de tabel wordt 
volgens de tegengestelde ontwikkel ing van een 
kenmerk opgebouwd, . . ' ) .  
3 .  Beschrijvingen van de afzonderlijke soorten 
(zeer korte beschrijvingen;  p rachtige, duidel ijke 
b ladfoto's ,  geen habitusfoto's) 
I k  zal het boek hoogui t  gebru iken om een boom 
te determ ineren , door te b laderen en te zoeken 
in de foto's van het derde gedeel te;  de de
terminatietabel voorafgaand aan het fotoge
deelte zal ik niet gebruiken. Maar l iever houd i k  
de oude g ids  i n  m i j n  zak. 

M . t . C  
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f 23,-

Bomen en struiken: 
deler mina Ie en beschrijving 
van 270 soor1en mei meer 
dan 1 600 kleurenfoto's I 
Jean-Denls God I; (ven en 
bew .. J .H \tI/iersma; 
nederlandse eindred . .  Henk 
Pel). - Ede (elc ) : Zo er & 
Keuning. 1 989 - 2 1 6  p . .  111 ; 
1 987 ISBN 90-2 1 0-05 1 1 - 5 

geb.: 1.49.90 
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M .  ten Cate-van Elsland 
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Voor donateurs gratis 
Oplage 3500 stuks 

Redaktieadministratie: 
bomenseicheing 
Donkerstraat 1 7  
35 1 1  KB Ulrech 
Tel .  (030) 33 1 3 28 
Overname van art ikelen 
en bericflten in overleg 
met de redaktie.  

Druk 
Van den Berg's 
drukkerij  bv 
Maarn 



D e  S a m e n w e r k e n d e  B o o m v e r z o r g e r s 

Voor :  - boom-, bos- en l andschapsverzorg ing 
- boombeheersp lannen, -onderzoek en adviezen 

- boomverplant ing en -vel l i ng 

- groe i p laatsverbeter ing 

- k l i m materia len 

leen Hoogstad, Arbori-Arnhem 085-42 42 23 

Frans van Jaarsveld, Schalkwijk 03409- 1 8 80 

Henk van Scherpenzeel, Bi lthoven 030-28 02 90 

Wim Kruijk Boomverzorging, Amsterdam 020-1 8 29 85 

De Samenwerkende Boomverzorgers z i jn  deskund ig, va kbekwaam en hebben reeds een jaren lange 

ervar i ng.  Omdat boomverzorgi ng nog steeds een dynam isch va kgebied is volgen zij daarbij  voortd u rend 

de ontwi kkel i ngen en n ieuwe i nz i c hten in zowel b i n nen- als bu iten l an d .  Het i s  dan ook n iet 

verwonder l i j k  dat z i j  daarmee i n  Neder land vaak aan de bas is  staa n  van vern ieuwi ngen op d i t geb ied .  

Waa rbo rg v o o r  Kwa l i t e i t  

ons w 

Groen en Recreatiebeheer Huizen 
Langerhuizenweg I ,  1 272 RA Huizen (NH), Telefoon Q2 1 52-53568 
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Dè elektrische grasmaaier voor het 
nederlandse gazon. Uitgerust met: 

900 watt ElectrokJx motor, snelverstelling 
van de gewenste maaJhoogle, grasvangzal< I 

en . . . . .  de achterwielen z.;n vervangen door een 
achterrol zodat u moeiteloos langs graskanten 
maait. Meer weten? Stuur onders1aande bon in 
voor meer informatie 

lEi) Husqvarna 
KWALITEIT UIT ZWEEEDEN 

Adres 

BN-4/89 Plaats 
Bon sturen naar Husqvarna Bos & Tuin, Postbus 1 88, 1 1 1 0 BD Diemen. 

B O M  E N B E D  R IJ F ,  
• snoei en, verplanten en chi rurgi e 
• verhuu r  HOOGWERKERS 

• verhuur boomverplantmachine 
• BOMEN-ROOIEN 

van 1 boom tot vel e hectaren 
• wegfrezen van STOBBEN 

• in  N ed . ,  Belgi ë en Duitsland 

Driessen - Vreeland 
02943 - 1 795 

i1@[F>� �� TO'PLAN MULCHSCH IJVEN 

• DOELTREFFEN D  
• KOSTENBESPAREND 
• UIT 1 00 % RECYCLING

MATERIAAL 
• EENVOUDIG TE 

GEBR U I KEN 
• MILIEUVRIEN DELIJK 
• GEBRUIKSDUUR CA, 3 JAAR •• lj����t!.(f,fit' 

Handelsondernem ing Kleistra 
Postbus 1 26, NL 6860 AC Oosterbeek, lel. (08308) 19 7 1 ,  



Pius Flo . . a.. . t;_�� 
B O O M  V E R  Z 0 R ��III�li 
Baarzenstraat 1 7  
5262 G D  Vught 

073 - 56 72 35 

BOOMVERZORGING 

GEWOON J E  WERK DOE N ,  
AL MEER DAN 30 JAAR. 

LANDSCHAPSWERK H EYMAN 
8330 A B  Steenwijk - Postbus 6 1  - Telefoon 052 1 0 - 14105 

7670 AD Vriezenveen - Postbus 1 62 - Telefoon 05499-61 020 

E ATIO ALE 

Adverteren 
in het I . 
bomen nieuws 
Vraag vrijb l ijve nd het tarievenoverzicht bij de 
Bomensticht ing , 030 - 33 1 3  28 

OMEN 
Een boo m :  voor de meeste mensen het herkenba arste g roe n ,  

e e n  st u kje natuur in  de stad , dáár doet u toch álles a a n !  

De N ationale Bomenbank helpt u da arbij . 

GISTRATI E 

Spa ren met bomen: 

Wat kan je beter doen dan een 

boom die ergens weg moet, 

e lde rs weer een n ieuwe kans te 

geve n .  Met onze aanpak en 

erva ri ng een hoog rendement!  

Een boom op reis: 

Van onze kweke rij , waar h ij 

optimaal i s  voorbereid,  op weg . 

Om a l l ure te geven aan: 

een n i euw gebouw, een dorps

ple in óf uw tuin . . .  

UW BO E H E  WAA 

Nationale Bomenbank BV 

Postbus 37 

3360 AA Sliedrecht 

01 840 -33432 


