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Voorwoord 
"Bomen zijn onmisbaar in stad en landschap" 
Er wordt momenteel in brede kring veel gespro
ken over de grote onderwerpen milieu en na
tuur. Vaak moeten wij dan ook horen dat het al
lemaal extreem slecht gesteld is met ons milieu, 
met onze natuur, met onze bossen. En soms wil 
men ons doen geloven dat alleen de overheid 

I door een sturend beleid oplossingen zou kun
nen bewerkstelligen. Nu ben ik iemand die een 
rots vast vertrouwen heeft in de inventiviteit van 
de mens en het particulier initiatief en ik vind, 
dat de overheid slechts voorwaardescheppend 
en ondersteunend bezig moet zijn. Deze be
leidsfilosofie vind ik zo mooi terug bij het werk 
dat de Bomenstichling doet. 
Bomen zijn zeer belangnïk voor de kwaliteit van 
17et landelijk gebied en het stedelijke woonmi
lieu. Een ieder kent in zijn of haar omge ving wel 
een statige beukenlaan, een dorpsplein met en
kele lindebomen, of een veerstoep met een op 
het eerste gezicht eenzame, oude polulier. 
Ten aanzien van de zorg voor de instandhou
ding van deze waardevolle bomen zie ik de 
Bomenstichting een belangrijke rol vervullen. 
Deze landelijke organisatie, die in 1970 is op
gericht, heeft als doel de zorg en aandacht 
voor bomen te bevorderen. Zij tracht dit doel te 
bereiken door het geven van voorlichting en 
adviezen aan overheid, particulieren, bedrijfsle
ven en aan instellingen op het gebied van on
derwijs en onderzoek. Oe samenwerking tussen 
de Bomenstichting en de Direktie Bos- en 
Landschapsbouw van het Ministerie van Land
bouw en Visserij is een goed voorbeeld van het 
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nastreven van een duidelijk doel voor het parti
culier initiatief, ondersteund door de overheid. 
meer zorg en aandacht voor bomen! 
Door deze samenwerking vormt de registratie 
van monumentale bomen thans de basis voor 
het onderdeel 'herstel waardevolle bomen' van 
de Regeling Bijdragen Bos- en Landschaps
bouw. 
Deze regeling is echter alleen van toepassing 
op het landeiJïk gebied. Aangezien 65% van de 
geregistreerde waardevolle bomen in het ste
delijk gebied staan, zou ik een grotere betrok
kenheid van de lagere overheden bij de vak
technische advisering en de financiele onder
steuning van particulieren die de instandhou
ding van deze waardevolle bomen in het ste
delijk gebied bekostigen, zeer toejuichen. 
Ook in dit themanummer van Bomennieuws sti
muleert de Bomenstichting particulieren, orga
nisaties, bedrijven en de verschillende overhe
den tot meer zorg en aandacht voor bomen. 
Want bomen zijn onmisbaar in stad en land
schap! 
Ik wens uw Stichting heel veel succes toe bij dit 
belangnïke werk 

ir. WF. S. Duffh ues, 
Direkteur  Bos- en Landschapsbouw. 

ir . WFS Duffhues 

Oe oudste boom van 
Nederland staat bij 
Sambeek (gem. Boxmeer). 
Plaatseilïk slaat hij bekend 
als de dUizendjarige linde. 
Door deskundigen wordt de 
Hollandse Linde (Tilia vul
garis) tussen de 600 en 
800 jaar geschat. 
Foto. Gerrit de Graaff 
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Drie archiefkasten en een 
computer vol: 

Oe inventarisatiegegevens 
worden in een databestand 

opgeslagen om 
op eenvoudige wijze allerlei 

overzichten te kunnen 
maken 

Foto: Stichting i 

Drie archiefkasten en een computer vol bomen 

Na 5 jaar, 3 projektcoördinatoren, 2 projektme
dewerkers, 200 vrijwilligers, tientallen vergade
ringen, honderden brieven en duizenden tele
foontjes is het projekt afgerond. Oe Bomen
stichting heeft in drie archiefkasten en een 
computer een overzicht van Nederlands meest 
waardevolle bomen en boomgroepen, in totaal 
ongeveer 8.000 objekten. 
Het projekt is dus klaar? Nee, niet echt, want 
we staan meteen aan het begin van drie logi
sche vervolgprojekten: de bekendmaking, het 
aktueel houden en het beschermen en verzor
gen van het bestand. Oe inventarisatie en regi
stratie was immers 'slechts' het middel om een 
achterliggend doel te bereiken, de doelstelling 
van de Bomenstichting: het bevorderen van de 
zorg en aandacht voor bomen. 

Themanummer 
Dit themanummer dient om het projekt af te 
sluiten en de nieuwe projekten een goede start 
te geven. U vindt hierin dus in de eerste plaats 
een stuk geschiedenis en verantwoording, ge
schreven door de voorzitter van de werkgroep 
Inventarisatie en Registratie van Waardevolle 
Bomen, Jaap Goos. Daarnaast visies op de 
toekomst van de monumentale bomen, zowel in 
technische, als bestuurlijke, juridische en finan
ciële zin. Diverse deskundigen op de verschil
lende terreinen hebben hiervoor hun bijdrage 
geleverd. 
Dit themanummer is - evenals het themanum
mer Boomverzorging van vorig jaar - bekostigd 
uit bijdragen van diverse bedrijven en instellin
gen op bomengebied. Deze staan op de bin
nenzijde van het omslag vermeld. Ook onze ad
verteerders zijn we erkentelijk voor hun bijdra
ge. 

Monumentaal of waardevol? 
Het projekt heet Inventarisatie en Registratie 
van Waardevolle Bomen. De aanduiding 'waar
devol' geeft goed aan, waar het om gaat: bo
men, die door hun schoonheid, geschiedenis of 
zeldzaamheid van grote, landelijke waarde zijn. 
Een boom, die bij de Bomenstichting en de di
rektie Bos- en Landschapsbouw geregistreerd 
staat als 'waardevol' verdient zeker bescher
ming. De afgelopen jaren bleek deze registratie 
soms al een uitstekend wapen te zijn om bo
men te beschermen tegen bijvoorbeeld bouw
plannen. 
Echter, het effekt voor niet-geregistreerde bo
men was vaak averechts, want 'niet-geregis
treerd' betekent in de ogen van kwaadvvillende 
mensen ook: 'niet-waardevol'. Dat is natuurlijk 
onzin I De Bomenstichting heeft alleen de meest 
waardevolle bomen met een landelijke beteke
nis geregistreerd. Daarnaast zijn er nog vele 
tienduizenden bomen, lanen en groepen met 
een regionale of plaatselijke betekenis, die dus 
zeker waardevol zijn, maar niet bij ons geregis
treerd. 
Om te voorkomen, dat opnieuw waardevolle 
bomen het slachtoffer worden van het feit, dat 
ze kennelijk (net) geen landelijke betekenis 
hebben, heeft het Bestuur van de Bomenstich
ting besloten, de geregistreerde bomen voor
taan 'monumentaal' te noemen. Ook deze term 
heeft natuurlijk nadelen, want bijvoorbeeld een 
kleine, maar oude treurhoningboom is niet 'mo
numentaal' te noemen, maar om zijn zeldzaam
heid wel geregistreerd. De meeste geregistreer
de bomen zijn echter zonder meer 'monumen
taal'. 

Bekendmaking en publiciteit 
Na het uitkomen van dit themanummer wordt 
een begin gemaakt met de bekendmaking van 
de geregistreerde bomen. Het blijkt technisch 
en financieel niet mogelijk, iedere afzonderlijke 
eigenaar op de hoogte te brengen van het feit, 
dat hij zich de trotse bezitter van een geregis
treerde boom mag noemen. Daarom worden de 
gemeenten ingescllakeld als 'tussenpersoon'. 
Iedere gemeente krijgt tussen 1 januari en 
1 april 1990 een uitgebreid overzicht (op kaar
ten en op lijst - met toelichting) van de - op het 
grondgebied van de gemeente - geregistreerde 
bomen. Dat zullen zowel partikuliere als ge
meentebomen zijn. De gemeenten zal worden 
verzocht, de partikuliere eigenaren op de hoog
te te brengen van de registratie van hun boom. 
Uiteraard zall het voltooien van het projekt de ' 
nodige publiciteit krijgen. De uitgave van het 
boek 'Monumentale bomen' maakt deel uit van 
deze publiciteit. Verder wordt verwacht, dat de 
media veel belangstelling zullen hebben. De 
Bomenstichting zal die belangstelling uiteraard 
uitgebreid benutten, maar daarbij wel de parti
culiere eigenaren beschermen door geen na
men en adressen te verstrekken. 

Een dynamisch bestand aktueel houden 
Bomen zijn levende organismen. Dat betekent, 
dat ze leven en groeien, maar tenslotte ook 
doodgaan. Aangezien de monumentale bomen 



voor het overgrote deel oud tot zeer oud zijn, 
gaat er regelmatig één dood . ( Dat gebeu rt ove
rigens vaker als gevolg van ongunstige, men
sel ijke invloeden dan door pure ouderdom. )  
Aan d e  andere kant zijn er, zoals a l  eerder werd 
opgemerkt, vele 'toekomstbomen' , die nog (net) 

I niet voldoen aan onze kri teria om te worden ge
registreerd. Deze bomen zu l len ,  als ze zich ver
der ongestoord kunnen ontwikkelen, over en ke
le jaren wel l icht wel in het bestand worden op
genomen. 

'Zure regen' 
Onder min of meer natuur,lijke omstandigheden 
zou er een evenwicht zijn tussen sterfte en 
nieuwe registraties. Iedereen weet echter, dat 
de situatie in Nederland al lesbehalve natuurlijk 
is. De diverse mi l ieuproblemen hebben ook hun 
invloed op de - wel l icht zelfs wat kwetsbaardere 
- oudere bomen. De Bomenstichting vreest dan 
ook, dat het bestand van geregistreerde bomen 

de komende jaren snel kleiner zal worden, voor
al als gevo lg van luchtverontreiniging ( 'zure re
gen'). Het Bestuur heeft er bij de min ister van 
Land bouw en Visserij op aangedrongen, ook bij 
de monumentale bomen het vital i teitsverloop 
op te nemen via een landel i jk meetnet, zoals 
dat nu al jaren geb ruikel ijk is voor de bossen.  
De Bomenstichting zel f  za l  haar bestand steeds 
aktueel houden om ook op die manier het ver
loop te kunnen peilen. Meld ingen van het ver
dwiJnen van bomen zul len d irekt worden ver
werkt , evenals n ieuwe meldingen van oude bo
men. Het feit, dat een boom buiten de bebouw
de kom geregistreerd moet zijn om voor een 
landelijke subsidie in aanmerking te komen, zal 
er zeker toe bijdragen, dat er  steeds weer bo
men zullen worden aangemeld .  Deze bomen 
moeten u iteraard wel aan de kriteria voldoen 
om werke l i jk te kunnen worden geregistreerd . 

Marjan ten Cate, direkteur Bomenstichting 

Inventarisatie en Registratie 
van Monumentale Bomen, 
een terugblik 
In 1985 is de Werkgroep Inventarisatie en Re
gistratie van Waardevolle Bomen (IRWB) inge
steld. Als voornaamste opdracht kreeg de 
werkgroep mee: 'te beoordelen of bomen voor 
definitieve registratie in aanmerking komen '. Oe 
werkgroep startte onder leiding van Klaas Sen
gers, werkzaam bij het toenmalige Staatsbos
beheer. Na zijn vertrek naar Zeeland, volgde 
Jaap Goos') hem in maart 1986 op als voorzit
ter. 
In onderstaand artikel kijkt hij terug naar de pe
riode die vooraf ging aan de inventarisatie, 

. doet verslag van de werkzaamheden van de 
werkgroep en inventariseert de problemen die 
de komende jaren nog opgelost moeten wor
den, 

Voorgeschiedenis 
Voor het beschrijven van de voorgeschiedenis 
van de huidige inventarisatie van waardevolle 
bomen heb ik dankbaar gebruik gemaakt van 
een artikel in het Nederlands Bosbouwt ijdschrifi 
(50(6)) uit 1978 van de Groot, den Hartog en 
Jansen. In de periode 1972-1976 is door de 
medewerkers van het Staatsbosbeheer een in
ventarisatie gemaakt van de meest waardevol le 
bomen. In  1978 waren 4836 eenheden geregis
treerd ( bomen of objekten,  zoals arboreta en 
parken); men kwam in  totaal tot 78 versch i l len
de boomsoorten. 
Doel van de inventarisatie was, inzicht te krij
gen in het aantal en de kwa li teit van het Neder
landse waardevolle bomenbestand. Als reden 
voor registratie gold toen voor 3% van de bo
men 'dend rologisch '  en voor 12% '(cultuu r)
h istorisch'. De overige 85% van de bomen 
werd geregistreerd vanwege landschappe l i jke 
redenen of het monu mentale karakter. Wat be
treft de kwaliteit van de geinventariseerde bo
men werd in 1978 geschat dat slechts 50% van 
de bomen gezond en onbedreigd was. Als 
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Hier en daar zijn er ook in 
bossen monumentale bo
men geregistreerd. 
Deze Wodanseiken nabij 
Wolfheze (Gld.) hadden. als 
huis van Wodan, een spe
ciale funktie biJ rechtspraak. 
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Staatsbosbeheer was tot 
medio 1988 nauw betrokken 

bij de opzet en uitvoering. 
Na herziening van deze 

dienst werd de taak onder
gebracht bij de directie Bos

en Landschapsbouw. 

Oe samenstelling van de 
werkgroep Inventarisatie 

Registratie van Waardevolle 
Bomen - hier tijdens de op

richtingsvergadering op 9 
mei 1985 - wijzigde nogal 

eens doordat leden van 
werkfunktie veranderden 

v.i.n.r de heren van Baarsen 
(coördinator '84/'85), 

Sengers, Ritskes, Otter 
Hoekstra, Bakker en Alberts 

Foto: Frank Moens 

ideeën voor de toekomst noteerden de schrij
vers o.a. de volgende punten :  
• Het completeren en aktueel houden van de 

registratie; 
• het opstel len van al gemeen geldende reg is

tratiecriteria om de inventarisatie van algeme
ne waarde te doen worden; 

• werken aan een status van de registratie om 
op die wijze de bomen beter te kunnen be
schermen via technische en planologische 
maatregelen; 

• het op de hoogte stellen van de ei genaren, 
zodat zij zich bewust worden van hun be
langrijke bezit; 

• beoordel ing van de bomen op vital iteit en le
venskansen en advisering van de eigenaren 
ten aanzien van het onderhoud; 

• uitbreid ing van de subsidiemoge l i jkhed_en 
behalve door het rijk ook door lagere overhe
den als provincie en gemeente; 

• het opnemen van het vak boomverzorging in 
het onderwijspakket van de 'groene onder
wiJsinstel l ingen'; 

• het aanp lanten van jonge bomen en het be
vorderen van de deskundigheid bij het plan
ten en verzorgen, om ook in de toekomst ze
ker te zijn van monumentale bomen. 

We z i jn inmiddels tien jaar verder. Als we nu te
rugkijken, kun nen we over de voornemens van 
onze voorgangers concl uderen dat sommige 
doelen , zoals het opnemen van het vak boom
verzorging in het onderwijs, zijn bereikt. Maar 
ook dat, zoals verder in dit artikel zal b l i jken , 
een aantal belangrijke aktiepunten pas de ko
mende vijf jaar gerealiseerd kan worden. Rea
l isering ervan is sterk afhankelijk van een volle
dig landelijk dekkende en betrouwbare registra
t ie .  

De werkzaamheden van de werkgroep IRWB 
Om versch i l lende redenen bleek het uitbouwen 
van de SBB-inventarisatie door het verzamelen 
van aanvul lende gegevens problematisch .  Het 
aktueel houden van het bestand bleek niet mo
gelijk .  Dit leidde in 1978/79 tot het voorstel van 
de Bomenstichting om een verbeterde inventa
risatie uit te voeren. In de periode 1 979-1'984 
werd op initiatief van de Bomenstich ting door 
een groep deskundigen gewerkt aan een plan 
om de i nventarisatie opnieuw uit te voeren en 

de registratie te baseren op goed onderbouw
de landel i jk geldende selectiec riteria. Er werd 
een inventarisatie-handleiding gemaakt, een 
geautomatiseerde data-base ontwikkeld en er 
werd een proef-inventarisatie uitgevoerd om het 
systeem ui t  te proberen .  De groep van deskun
d igen die h ieraan werkte, veranderde in de 
loop van de tijd van samenstel l ing; van de zijde 
van de Bomensticht ing kunnen worden ge
noemd,  van den Brink, Moens en van Baarsen .  
Hoewel geen vast l id van deze groep, speelde 
mw. ten Cate een rol als stimulerende kracht. 
Van de zijde van de rijksoverheid komen we de 
namen tegen van Amoureus, den Hartog ,  Sen
gers en Ritskes. Alberts stond vanaf het eerste 
stad ium borg voor een deskundige inbreng 
vanu i t  het bedrijfsleven .  
In 1 984 zegde de Min ister van Landbouw en 
Visserij een bijdrage toe (f 30 000,-), ter f inan
c iering van materiaalkosten. In 1 985 kon toen 
de inventarisatie officieel van start gaan; naast 
een Beleidscommissie en een Werkgroep Be
scherming,  werd de Werkgroep Inventarisatie 
en Registratie Waardevolle Bomen (IRWB) inge
steld .  Bi j  de samenstel l ing van de werkgroep is 
gestreefd naar een evenwichtige verde l ing van 
noodzakelijke deskundigheid . Zo is het bedrijfs
leven vertegenwoord igd ,  evenals de Veren iging 
van Hoofden van Beplantingen, de Nederland
se Dendrologische Verenig ing ,  de Di rektie Bos
en Landschapsbouw en de Bomenstichting.  
Als hoofdtaak heeft de werkgroep de bewaking 
van de kwaliteit van de registratie. Iedere gein
ventariseerde boom, ten aanzien waaraan twij
fels waren met betrekking tot de criteria, is 
voorgelegd aan de werkgroep. Op deze wijze 
zijn honderden bomen besproken. Na het u i t
wisse len van argumenten, werd u iteindel i jk een 
besl uit  genomen waarbij in een enkel geval 
zelfs is gestemd . Ook al is lang nagedacht over 
de selectiecriteria, men kwam steeds dingen 
tegen die tot d iscussie leidden: hoort een eeu
wenoude vlier in de inventarisatie thu is? En wat 
te denken van een jeneverbes of een berceau 
op een beg raafplaats? Hoe meet je  de omtrek 
van een meerstammige taxus en nemen we ou
de fru i trassen wel of niet mee en om wat voor 
reden? Vragen waarover de werkgroep zich 
heeft u i tgesproken .  De grote opgave daarbij is ,  
om in de loop van de jaren een consequente 
lijn te volgen. Op di t  moment, nu het belangrijk
ste deel van de inventarisatie gereed is, is de 
werkgroep begonnen het geregistreerde be
stand steekproefgewijs te controleren. Hiertoe 
worden via de computer tabel len samenge
steld , gebaseerd op bepaalde selectiecriteria 
zoals de d iameter in samenhang met de soort. 
Zo wordt nagegaan of het opnemen van een 
boom met een beperkte d iameter, terecht is ge
beurd. Ook in de nabije toekomst ziet de werk
groep het als haar taak, aandacht te besteden 
aan de kwal iteit van het bestand. 
De werkgroep heeft zich bij haar werkzaamhe
den met meer bezig gehouden dan alleen het 
beoordelen van de registratiewaardigheid.  De 
werkgroepleden hebben zich vanaf het begin  
zeer betrokken gevoeld b i j  de  inventarisatie en 
de voortgang daarvan . Hoewel het doel was, 
de inventarisatie eind 1 986 gereed te hebben ,  
bleek a l  snel dat er veel meer tijd nodig was om 
alle gegevens te  verzamelen. 



Met de medewerkers van de Bomenstichting 
werd gezocht naar oplossingen om de ontbre
kende kaartbladen geinventariseerd te krijgen. 
De wintermaanden 1986 - 1987 kan ik mij herin
neren als dieptepunt. Er leek geen beweging 
meer in te zitten, er kwam geen kaartblad bin
nen. Het was erg moeilijk om er achter te ko
men of de vrijwilligers die een kaartblad voor 
hun rekening hadden genomen nog bezig wa
ren en meer tijd nodig hadden of dat ze de 
moed hadden opgegeven en definitief hadden 
afgehaakt. Achteraf is gebleken dat het inven
tariseref1 van een 125.000 kaartblad sterk is 
onderschat, zowel door de werkgroep als door 
de vrijwilligers. In de loop van 1987 is vooral 
door de enthousiaste inzet van de medewer
kers van het secretariaat, waaronder Driessen, 
Gierveld en van Schöll, een duidelijke kentering 
opgetreden. Ook de financiële armslag werd 
groter door aanvullende subsidies van de direk
tie Bos- en Landschapsbouw (f 15.000,-), het 
Prins Bernhard Fonds (f 40.000,-) en enkele 
particuliere organisaties (f 10 000,-). Velen 
slaagden er toch in de klus te klaren. Voor de 
kaartbladen die een witte vlek dreigden te wor
den, werden andere oplossingen gevonden. 
Voor diegenen die uiteindelijk één of meer 
kaartbladen hebben ingeleverd, heb ik een 
groot respect; mede door Ilun doorzettingsver
mogen nadert de voltooiing van de landelijke 
inventarisatie. 

De stand van zaken in het najaar van 1989 
Inmiddels is 85% van de kaartbladen verwenkt. 
In totaal zijn dat 310 van de in totaal 365 kaart
biaden. Er zijn 8000 objekten geregistreerd het
geen in totaal naar schatting de registratie van 
16.000 bomen betreft. Het aantal soorten en va
riëteiten ligt op ongeveer 200. Voor zover dat 
nu is te overzien, zal de inventarisatie aan het 
einde van dit jaar voor ongeveer 90% gereed 
zijn. Ook grote steden als Utrecht en Amster
dam zullen dan geheel geinventariseerd zijn en 
de relevante bomen opgenomen in de registra
tie. Inmidd!3ls komen ook van particulieren en 

De huidige samenstelling van de werkgroep I 
Inventarisatie en Registratie van Waardevolle 

I Bomen is: 

ing. T.H. Bakker (Gebr. Copijn Boomchirur
gen BV) 

ing. J. Gaas - voorzitter (Dir. Bos- en Land
schapsbouw) 

ing. A. Hoekstra (Ned . Dendrologische Vere
niging) 

dhr. F.R. Moens - secretaris (Bomenstichting) 

ing. G.M. Otter (Ver. van Hoofden van Be
plantingen) 

dhr. T.M. Ritskes (Dir. Bos- en Land
schapsbouw) 

dhr. L. W van ScM/I (projektmedewerker 80-
menstichting) 

dhr. WE. Meyers (projektcoordinator Bomen
stichting) 

vacature (Heidemij Bomendienst) 

buro's voorstellen tot registratie binnen ten ge
volge van de stimulerende werking die uitgaat 
van de subsidieregeling Bos- en Landschaps
bouw. 

Een visie op de toekomst 
De afgelopen 4,5 jaar heeft de werkgroep zich 
vooral bezig gehouden met het verzamelen van 
gegevens en het beoordelen van twijfelgeval
len. In de toekomst dienen andere problemen 
opgelost te worden. De beleidsvoornemens zo 

als die in 1978 door de auteurs van bovenge
noemd artikel werden opgeschreven, zijn wat 
dat betreft nog steeds aktueel. Ik noem de be
langriJkste en geef aan, wat ons nog te doen 
staat: 
• Aan het einde van dit jaar is de inventarisatie 

in grote lijnen afgerond. Het probleem waar 
we voor stonden, was: hoe stellen we de ei
genaren op de hoogte van het feit dat zij ei
genaar zijn van een monumentale boo
m(groep). De meest elegante oplossing zou 
zijn geweest, alle eigenaren een persoonlijk 
bericht te zenden. In verband met de hoge 
kosten is dit idee inmiddels verlaten. Besloten 
is de eigenaren op de hoogte te brengen 
door tussenkomst van de gemeenten. Ten 
behoeve van gemeenten en provincies wor
den informatiemappen samengesteld. Iedere 
map bevat 1 50.000 kaarten waarop de gere
gistreerde objekten zijn ingetekend. Ook 
wordt in de map een computeruitdraai van de 
registratie opgenomen. De gemeenten zal 
worden verzocht hun medewerking te verle
nen om de betreffende eigenaren binnen hun 
gemeente op de hoogte te stellen. 

• Het inventariseren van gegevens en het op
bouwen van een bestand is geen kleinigheid, 
zeker niet met de beperkte middelen, 
waarmee we hebben moeten werken. Het ak
tueel houden van een dergelijk bestand blijkt 
in de praktijk veel moeilijker te zijn. Er zijn tal
loze voorbeelden van bestanden die aan 
waarde verliezen doordat de gegevens ver
ouderen. Ook voor ons bestand van monu
mentale bomen moet dit probleem niet wor
den onderschat.!n de praktijk betekent dit dat 
er een signalerings- en meldingssysteem 
moet komen voor bomen die zijn verdwenen. 
Ook is het van belang, meldingen van veran-
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De veldwerkers vormden 
een onmisbare schakel in de 
totstandkoming van het 
monumentenregister. 
Foto. Stichting i 
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') Jaap Gaas IS werkzaam 
als beleidsmedewerker land· 

schappelijke elementen bii 
de direktie Bos· en 

Landschapsbouw te Utrecht 

Foto: Vincent Adolfse 

deringen, zoals herste lmaatregelen, bed rei
gingen e.d. in het bestand te verwerken. 
Bovendien kunnen er nieuwe bomen worden 
ontdekt. Het verwerken van incidentele mel
dingen van gemeenten en  kontaktpersonen is 
een mogel ijkheid maar het l i jkt mij onvoldoen
de. Ik denk aan een meer systematisch me
thode waarbij alle bomen eens in de vijf Jaar 
worden nagelopen aan de hand van het oor
spronkelijke inventarisatieformul ier. De gege
vens kunnen dan geaktualiseerd worden en 
on tbrekende informatie kan worden aange
vuld. Dit betekent cfat jaarlijks 2000 objekten 
bezocht dienen te worden . 
De Bomenstichting zal met ondersteuning 
van de werkgroep in 1 990 met concrete voor
stellen komen die le iden tot een strukturele 
oplossing van dit prob leem. Een soort mon u
mentenwacht of een bomenwacht zoals d ie in 
Drenthe funktioneert is een mogelijkheid .  

• I k  ben er  voorstander van, particu l ieren d ie  
eigenaar zijn van een monumentale boom, in  
verband met  het maatschappelijk belang dat 
aan een dergel ij ke boom wordt gehecht, te 
helpen bij de i nstandhouding.  Dit kan door 
middel van technische advisering door de 
plantsoenendienst ,  of v ia een financiële bij
d rage in de onderhoudskosten. Vooral voor 

de bomen binnen de bebouwde kom is dit de 
komende jaren een zaak cfie de aandacht 
moet krijgen .  De eerste stappen zijn reeds 
gezet: er wordt gewerkt aan een model-rege
ling , als voorbeeld voor gemeenten die een 
meer aktieve rol wil len vervu l len bij het onder
houd van particu l iere bomen. (zie b lz .  88). 

• Mede dankzij de dames Goedhart en Spi tz, 
medewerksters van de VNG is inmiddels dui
deliJk geworden welke mogelijkheden het be
staande wettelijke instrumentar ium biedt om 
bomen te beschermen. De gemeenten ver
vuilen h ierbij een sleutelrol . De gemeente l ijke 
kapverordening en monumentenverordening 
bieden de meeste mogelijkheden (zie folder 
Bomen & Behoud). 

Tenslotte 
I k  ben ervan overtu igd dat de hechte samen
werking tussen alle medewerkers, zoals die de 
laatste jaren heeft p laatsgevonden , borg staat 
voor de realisering van deze vervolgprojekten. 

Jaap Gaas 



Onderhouden van monumentale 
bomen - drie visies 

Oe verzorging van bomen is vorig jaar uitge
breid aan de orde geweest in het themanum
mer 'Boom verzorging' (nr. 5/88). Bij het onder-
houd van monumentale bomen gelden dezelf
de uitgangspunten, als het gaat om het bieden 
van optimale levenskansen. Er zijn wel meer 
bedreigende faktoren, met name het natuurlijk 
verouderingsproces in de boom zelf. Dat vraagt 
soms een speciale benadering van de boom
verzorger. 
We vroegen de visie van Jitze Kopinga (onder
zoeker bij 'de Dorschkamp'), Pius Floris (boom
verzorger) en Teije Bakker (boomtechnisch ad
viseur gebr. Copijn Boomchirurgen b. v.). 

1. De verzorging van 
boommonumenten 
Een impressie van de manier waarop Copijn Ut
recht Boomchirurgen B.V. nu 24 jaar heeft ge
werkt en in de toekomst hoopt te kunnen wer
ken. 
Nu de kranten dagelijks volstaan over aantas
ting van het milieu, is de verzorging van hon
derden jaren oude bomen een nog uitdagender 
levensvraag. 
Hoe zal het milieu er in de 21 e eeuw uitzien? 
Welke garanties bestaan er dat het grondwater 
en de lucht voldoende kwaliteit bezitten om 
100-600 jaar oude bomen in ons land te laten 
voortbestaan, zodat ze misschien ooit nog als 
'1 OOO-jarigen' te boek komen te staan? 
Deze uitdaging was in 1965 voor ons aan de 
orde en is nog steeds aktueel. Vanuit ons be
drijf proberen wij steeds het belang van deze 
boomveteranen onder de aandacht van be
leidsmakers, beheerders en politici te brengen. 

I Natuurlijk gaat het in de milieuproblematiek niet 
alleen om oude bomen, maar om alle bomen. In 
dit artikel richten we ons echter speciaal op de 
verzorging van oude bomen. 

Hoe verzorgen wij onze bomen? 
Boomverzorging betekent maatregelen treffen 
om bomen gezond te laten groeien door: 
• Het in stand houden van stam- en takstruk

tuur, waarbij de onderlinge gewichtsverhou
ding van belang is om het uitbreken van tak
ken of stamdelen tegen te gaan. Door het uit
breken van takken zouden verwondingen in 
het kernhout ontstaan met als gevolg inrot
ting. 

• Het bestrijde
'
n van ziekten, schimmels e.d. 

met bij voorkeur biologische middelen. 
• Het zorgdragen voor een goede groei plaats, 

van levensbelang voor de beworteling. 
• Het verplanten van door stadsuitbreiding, 

weg reconstructie e.d. bedreigde bomen. 
• In het algemeen een gezond milieu te bevor

deren, een taak die overigens niet alleen aan 
boomverzorgers is voorbehouden. 

In dit artikel wordt niet verder ingegaan op de 
laatste twee aspecten. Wij achten het alleen 

zinvol tot verzorging van een boom over te 
gaan als er een reële levensverwachting van 
tenminste 25 jaar bestaat. Daarvoor is niet al
leen een onderzoek naar de vitaliteit en de sta
biliteit van de boom noodzakelijk, maar ook een 
onderzoek naar de groeiplaats. Uit dit onder
zoek blijkt welke maatregelen genomen moeten 
worden. 
De vitaliteit wordt beoordeeld aan de hand van 
de scheutlengte, een analyse van de jaarrin
gen, de bladgrootte, de bladbezetting en de 
verdeling van het blad over de kroon, De stabi
liteit wordt bepaald door de aanwezigheid van 
holtes in de stam en/of gesteltakken en door de 
gewichtsverdeling van de blader- en takkroon 
in verhouding tot de stamstruktuur.Bij het on- I 
derzoek naar de groeiplaatsomstandigheden 
wordt gekeken naar de water- en luchthuishou
ding in de bodem, de bodemvruchtbaarheid, 
de zuurgraad en de aanwezige mineralen 1). 
de verdichting van de bodem en de biologi
sche aktiviteit in de bewortelbare ruimte, De bo
demvruchtbaarheid en de biologische aktiviteit 
kunnen door bemesting 2) verbeterd worden. 
De verdichting van de bodem kan door water
of lucht'injekties' verminderd worden; ondoorla
tende lagen worden zo ook 'opengebroken', 
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De dikke eik van Verwolde 
te Laren (Gld.) 
De leeftijd wordt geschat op 
ca. 500 jaar De omtrek be
draagt 7,5 meter 
foto: Gerrit de Graaff 

I) Hierbij maken wij onder
scheid tussen de direkt be
schikbare en de in voorraad 
aanwezige mineralen. 
2) Wij geven de voorkeur 
aan het bemesten met lang
zaamwerkende meststoffen. 
zoals bloedmeet. beender
meel en verenmeel. 
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Door deze maatregelen worden de water- en 
luchthuishouding van de bodem gelijktijdig ver
beterd.Het is van groot belang dat externe fak
toren, die de groeiplaats bepalen, stabiel en 
onder kontrole zijn. Bedreiging door verlaging 
of verhoging van het grondwaterpeil, aantasting 
van de bewortelbare ruimte door het aanleggen 
van wegen, verharding en/of aanleg van kabels 
en leidingen, graafwerkzaamheden in de 
kwetsbare haarworte'lzone, al deze faktoren 
dragen bij tot een aantasting van de vitaliteit 
van de boom. 
Onttrekking van het grondwater (bijvoorbeeld 
ten gevolge van ruilverkaveling) is vaak moeilijk 
tegen te gaan, maar is niet altijd onoplosbaar! 
Er is door Copijn in de Zoo van Antwerpen een 
waterinfiltratiesysteem aangelegd om de 100 
jaar oude lindes, platanen en kastanjes te red
den. Deze werden ernstig bedreigd door ver
droging vanwege de drastische verlaging van 
het grondwaterpeil door de aanleg van de me
tro. 

Verbetering van de groeiplaats heeft grote in
vloed op de vUaliteit van de boom 
Technisch inzicht in en kennis van de opbouw 
en struktuur van houtcellen en van de afweer
mechanismen van gezonde bomen is door we-

tenschapppelijk onderzoek van de laatste jaren 
vergroot, waardoor een gedifferentieerder ver
zorging van bijvoorbeeld holtes mogel'ijk is. Bij 
het verzorgen van holtes wordt het milieu voor 
houtrotveroorzakende schimmels zo ongunstig 
mogelijk gemaakt. Dit gebeurt door het verwij
deren van totaal vergaan celweefsel, waarbij er 
op wordt gelet of de inrotting kan worden be
perkt met behulp van de natuurlijke afgrende
lingslagen volgens het CODIT-principe van A.L. 
Shigo (zie ook themanummer Bomennieuws 
nr.5/88) en/of eventuele kunstmatige conserve
ring van het steun hout. Met aanwezige adven
tiefwortels moet daarbij uiterst zorgvuldig wor
den omgegaan, daar deze in principe de holte 
droog kunnen houden en voor extra stabiliteit in 
de toekomst kunnen zorgen. 
Het aanbrengen van verankeringen en hechtin
gen is in de beginjaren van de boomchirurgie 
met grote voortvarendheid ter hand genomen. 
Hierop is in de jaren '70 een reaktie gekomen: 
er wordt nu meer aandacht gegeven aan het 
snoeien van de kroon en het aantal verankerin
gen en hechtingen is verminderd. In sommige 
omstandigheden is dit aanbrengen van een 
verankering echter een absolute noodzaak, 

. daar anders een te groot deel van de kroon zou 
moeten verdwijnen om de stabil'iteit van de 
kroon te kunnen garanderen. 
Om verschillende redenen moeten soms grote 
takken worden ingenomen. Het is te allen tijde 
zinvol om de wondrand af te smeren met een 
wondafdekmiddel om uitdroging van het caIlus
weefsel te voorkomen. Het in zijn geheel afsme
ren is nog beter mits de wond vers is, dit om 
krimpscheuren tegen te gaan. 
Het optreden van vele boomziekten hangt nauw 
samen met een verzwakking van de groei. 
Maatregelen die deze groei bevorderen drin
gen ziekten terug. Specifieke aantastingen zo
als de iepeziekte, kunnen ook gezonde bomen 
treffen. Met agressieve injekteringen worden 
soms redelijke resultaten behaald. 

Een voorbeeld 
Bij de verwonding van de Dikke Boom (eik met 
een omvang van 7,5 m, ca. 500 jaar oud) op 
het landgoed Verwolde te Laren (Gld.) waren 
twee problemen aan de orde. 
De fysiologische groei van de boom, namelijk 
de bladgroei en de wortelontwikkeling werden 
bedreigd door grondverdichting; door intensie
ve betreding was het wortel pakket nabij de 
stam sterk verdicht. Door beluchting en haar
wortelaktivering is de groei gelukkig weer ver
beterd. 
De stabiliteit werd bedreigd door een te zware 
kroonstruktuur met 'overlange' gesteltakken en 
een grote hoeveelheid door witrot aangetast 
hout in de onderstam. Door het uitvoeren van 
een zorgvuldige vormsnoei, waarbij de kroon 
kompakter werd, is het gevaar van uitbreken 
van takken sterk verminderd. Door verwijdering 
van het aangetaste hout uit de hoofdstam - ca. 
4 m3 rot hout werd afgevoerd - kon het stabiele 
steunhout uitdrogen en is het minder gevoelig 
voor vérdere uitbreiding van houtrotschimmels. 
Een regelmatige nazorg in de vorm van contro
le en zonodig behandeling van de holte en van 
de blad- en wortelgroei is de basis voor een 
gezonde groei in de toekomst. 



Tot slot 
Met betrekking tot de verzorging van oude bo
men zal ons inziens in de toekomst de grootste 
zorg uitgaan naar het onder controle brengen 
van de enorme problemen die door de lucht
en waterverontreiniging op onze bomen afko
men. 
Wij streven ernaar dat ook komende generaties 
kunnen genieten van de unieke boommonu
menten in ons land, waarbij de aandacht voor 
de jongere bomen niet vergeten moet worden. 

Wij hopen dat planoloog en stedebouwkundige 
in hun voorbereiding en uitvoering met wat 
meer aandacht de planontwikkelingen afstem
men op de aanwezigheid van onze bomen en 
dat het milieubeheer ook de bomen in het cen
trum van de aandacht brengt waar ze ons in
ziens horen te staan. 

Teije H. Bakker. 
Boomtechnisch adviseur Copijn Utrecht Boom
chirurgen B. V 

2. Natuurlijk verouderingsproces begeleiden 

Het specifieke probleem van monumentale bo
men is, dat ze vaak ook oud en groot zijn en 
minder herstellingsvermogen lijken te hebben 
dan hun jonge soortgenoten. Het voert te ver 
om hier in te gaan op de fysiologische en me
chanische processen, die gepaard gaan met het 
verouderen van bomen, temeer omdat daarover 
nog lang niet alles bekend is. Eén ding staat 
echter wel vast: zolang een boom leeft, zal hij 
het binnendringen en zich uitbreiding van rot
tingsschimmels tegengaan door deze in te kap
selen met behulp van afgrendelingslagen. Dit is 
een belangrijk uitgangspunt voor het al dan niet 
behandelen van beschadigingen en holten. 
Daarnaast blijken ouder wordende bomen vaker 
last te hebben van uitbrekende takken. Wil men 
dergelijke bomen nog voor wat langere tijd be
houden, dan zijn maatregelen als snoei enlof 
verankeren soms onvermijdelijk. Ik spreek me 
daarbij niet uit over de vraag of dergelijke maat
regelen ethisch en esthetisch verantwoord zijn, 
maar beperk me slechts tot de vraag, of techni
sche ingrepen het voortbestaan - overeind blij
ven - van een oude boom kunnen verlengen. 

Behandeling van beschadigingen en holten 
In het themanummer 'Boomverzorging' (nr.5/88) 
is duidelijk gemaakt, waarom het bijsnijden, uit
krabben, impregneren en afdekken van won
den en holten zinloos is. De boom maakt name
lijk zelf afgrende�ingslagen, en bovengenoem-

I 
de maatregelen werken daarop eerder versto
rend dan dat ze helpen om rottingsschimmels 
tegen te houden. 
Als blijkt dat een boom niet in staat is, de 
schimmels effektief in te kapselen, ook dan 
hebben de maatregelen geen of slechts zeer 
beperkt nut, omdat je ermee 'achter de feiten 
aanloopt'. Als een houtrotschimmel zich name
liJk in een boom heeft gevestigd, krijg je hem er 
met geen enkele maatregel echt uit. Impreg
neren kan hooguit een vertragende werking op 
de schimmel hebben, mits goed aangebracht 
op droog hout. 
Het hechten van holten is weliswaar zeer scha
delijk voor de barrièrezones, maar kan soms 
nodig zijn om te voorkomen, dat de boom of tak 
bij de holte afbreekt. Deze maatregel vraagt 
grote deskundigheid en ervaring van de uit
voerder. 

Snoei en verankering 
Soms dreigen door uiteenlopende oorzaken 
takken uit een boom te breken. Dit is in twee 
opzichten een slechte zaak: ten eerste gaat het 

aanzien van de boom erop achteruit. Ten twee
de vormen de ontstane breukvlakken een dank
bare invalspoort voor schadelijke organismen 
(niet alleen schimmels, maar ook insekten, zo
als houtboarders). 
Breuk moet dus worden voorkomen. Dit kan ge
beuren door het gewicht van de takken te ver
kleinen, met andere woorden door snoei. Deze 
kan op vele manieren worden uitgevoerd, bij
voorbeeld lelijk, maar effektief of esthetisch ver
antwoord, maar waarschijnlijk met een minder 
langdurig effekt. Hierover bestaan zeer uiteen
lopende visies, waarop ik later nog eens hoop 
terug te komen. Zeker als het gaat om langdu
rig verwaarloosde lei- en knotbomen vind ik het 
terugzetten tot de oude knotplaats de beste ga
rantie voor zowel het behoud van de boom als 
de historische vorm, ook al is de maatregel op 
het eerste gezicht nog zo schok'kend. 
Soms kan een monumentale boom eigenlijk niet 
ingrijpend gesnoeid worden, omdat hij zijn mo
numentale karakter juist ontleend aan zijn zwa
re kroon. In dat geval kan het verankeren van 
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Bij knotwilgen is de stam 
vaak zo zwak. dat alleen 
door regelmatig knotten 
uitelkaar breken wordt 
voorkomen. De jonge 
takken worden teruggezet 
tot op de oude knot. 
Doordat dit vele malen 
wordt herhaald ontstaat de 
karakteristieke vorm. 
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Paardekastanje (links). 
Oe Ie symptomen: 

Kruin zakt uit en vormt 
breuk gevaar 

de takken een oplossing bieden. Daarbij merk 
ik echter op, dat deskundigheid en ervaring 
van de uitvoerder ook hier een absolute nood
zaak zijn. Zelfs dan is er echter geen garantie 
te geven, dat de takken niet toch zullen uit
scheuren of afbreken. 
Veiligheid van omwonenden en passanten is 
daarbij. naast de wens tot behoud van een 
boom natuurlijk een belangrijke overweging om 
te komen tot een besluit: de hele boom wegha-

len, snoeien, verankeren of niets doen. Vooral 
als er geen veiligheidsproblemen in het geding 
zijn, kan dat laatste een boeiend en soms zeer 
langdurig proces van natuurli,jke aftakeling te 
zien geven, waaraan ik persoonlijk de voorkeur 
geef boven een op kunstmatige wijze gecon
serveerde boom. 

it: J Kopinga, 

onderzoeker bij 'de Oorschkamp '. 

3. Een verse insteek op een oud thema 

Bij deze speciale uitgave van bomen nieuws is 
aan diverse mensen gevraagd hun visie te ge
ven op het leven van bomen. In het artikel die
nen twee aspecten duidel ijk naar voren te ko
men : 

1. Kan het leven varl "oude bomen" worden ver
lengd? 
2. Hoe dient de verzorging van oude bomen ter 
hand te worden genomen? 
Het antwoord op beide vragen verlangt een in
zicht in het functioneren van bomen. Vanuit de 
vraagstelling en menselijke ervaring lijkt het ant� 
woord niet zo moeilijk te geven. 

De vraagstelling kan, om tot een antwoord te 
komen, ook worden omgedraaid. Door welke 
factoren wordt het leven van bomen bekort? 
De tweede vraag in omgedraaide volgorde luidt 
dan: Hoe geven volwassen bomen aan op wel
ke wijze zij verzorgd dienen te worden? 
Het zijn juist deze vragen die vanuit een practi
sche visie in onderstaand artikel beantwoord 
worden. Dit artikel beoogt geenzins een hand
leiding te zijn, maar vraagt van de boomverzor
ger een andere aanpak dan hij/zij tot nu toe ge
wend is te hanteren. 
Dr. H.M. Ward *1) schreef in 1909 in een van 

zijn hoofdstukken over bomen: "zo complex een 

boom in zijn geheel is, zo eenvoudig zijn de af
zonderlijke stappen in zijn ontwikkeling". 

Deze zinsnede is van groot belang om het om
gekeerde proces van aftakeling te kunnen 
begrijpen. 
Om een antwoord te kunnen geven op de 
vraag hoe het leven van een boom verlengd 
kan worden, is het van belang te weten welke 
factoren meespelen aan het einde van het func
tioneren van bomen. 
Elke boomsoort en zelfs elke individuele boom 
heeft karakteristieke eigenschappen die mede 
bepalend zijn voor de uiteindelijke levensduur. 
Van veel boomsoorten is bekend dat ze minder 
lang leven dan andere soorten. In dit kader 
worden de populier en de wilg vaak aangeduid 
als bomen met een kort bestaan. 
Door verzwakking van de stam vallen deze bo
men eerder ten prooi aan mechanische krach
ten dan de bomen met een minder snel rotten
de stam als bijvoorbeeld een eik. De groeiwijze, 
standplaats en grootte van de kruin zijn ook be
palend voor de weerstand die een boom kan 
bieden aan het proces van bedreiging en afta
keling. 
Het overgrote deel van de volwassen bomen 
komt aan het einde van haar groei door aftake
ling van fysieke aard. Het zijn de wind, sneeuw, 
ijzel en regen die de volwassen bomen in de 
meeste gevallen definitief doen bezwijken. 
Volwassen bomen komen niet vaak door ziek

ten aan hun einde. Volwassen bomen kunnen 
omwaaien bij storm omdat de wortelveranke
ring door omstandigheden geen gelijke tred 
hield met de toename van de kruinmassa. Ze 
kunnen ook omwaaien omdat tengevolge van 
wortelschade en/of rotting van de wortels de 
standvastigheid verloren ging. 
Om nog een stapje verder te gaan in deze uit
eenzetting volgt hier een stelling. 
'Bomen blijven zolang staan als het statische 
deel van de boom in staat is de toenemende 
hoeveelheid biomassa te blijven dragen, en de 
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ondergrond in staat is het totaal van gewicht en 
krachten te ondersteunen'. 
Uit deze stelling komen enkele zaken naar vo
ren die toelichting behoeven. Het statische deel 
van de boom noem ik het hout dat de boom in 
het verleden heeft geproduceerd en dat nu 
geen deel heeft aan de levende of dynamische 
ommanteling van het geheel. Bomen zijn in feite 
elk jaar gedeeltelijk nieuwe organismen die 
over het oude, reeds eerder gevormde hout 
heen groeien. 
Het cambium zet als celgenerator onder meer 
houtcellen naar binnen af. Deze cellen komen 
over het hout van het vorige seizoen te liggen, 
waardoor het cambium zichzelf als het ware 
naar buiten drukt. Deze seizoengebonden groei 
laat zich in het hout vertalen in zichtbare groei
ringen. Doordat de houtlagen zich jaar na jaar 
opstapelen neemt in eerste instantie het volume 
en de massa toe. In tweede instantie neemt al
leen de massa toe, maar hierover later meer. 
Het dynamische of groeiende deel van de 
boom vormt jaar na jaar een groter oppervlak 
om de steeds dikker wordende "kolom" hout. 
De totale bio-massa en dynamische massa ne
men dus zowel een groter oppervlak als een 
groter gewicht voor hun rekening. Voor elk or
ganisme geldt de stelling dat 'de kwetsbaar
heid van het organisme toeneemt naarmate het 
blootgestelde oppervlak vergroot wordt'. Met 
het toenemen van de kans op beschadiging 
van het weefsel neemt derhalve de kans op 
infectie door micro-organismen toe. 
Als het hout van de stam vervolgens gaat rotten 
is het aannemelijk dat de stevigheid en draag
kracht van de stam verminderen. Op het mo
ment dat het rottingsproces zover is dat het res
terende of nieuw aangemaakte hout niet langer 
in staat is het gewicht van de boom te dragen, 
zal deze instorten of afbreken. Dit betekent in 
de meeste gevaIlen dat de boom doodgaat. · 
Met de toenemende zorg en contràle van bo
men in het stedelijk gebied wordt (gelukkig) 
meestal voorkomen dat een boom uit zichzelf 
afbreekt. Naarmate de schade aan het organis
me ernstiger is, zal het hout sneller rotten. Ook 
de frequentie van beschadiging heeft grote in
vloed op het rottingsproces. Hierbij kan ge
dacht worden aan herhaalde schade ten gevol
ge van aanrijdingen of ' wondbehandeling' met 
'nabehandeling' . 
De stevigheid van het hout wisselt sterk naar
mate de omstandigheden zich wijzigen. Omdat 
een boom per jaar groeit (in de tropen per sei
zoen) is de boom steeds in staat zich aan te 

I passen aan de dan geldende situatie. Er zal 
steeds hout worden aangemaakt op plaatsen 
waar dit nodig is. Als bijvoorbeeld een kleine 
boom scheef wordt geplant, zal het topje dat 
zich na het plánten ontwikkelt toch verticaal 
groeien. Als een boom scheef komt te staan zal 
er op die plaatsen waar zich de grootste krach
ten ontwikkelen extra houtproductie plaatsvin
den (steunhout - trekhout). Deze extra produc
tie ikost veel energie voor de boom. 
Omdat de groeienergie voor bomen geprodu
ceerd wordt door het blad, zal een boom deze 
energie niet aanwenden als het niet nodig is. 
Dat het vormen van extra hout of steunweefsel 
veel energie kost mag blijken uit het feit dat bo
men die bloot staan aan krachten van buitenaf, 

minder in dikte toenemen dan bomen die be
schermd staan. 
Andersom zullen bomen die beschermd staan 
ook harder groeien dan hun onbeschermde 
soortgenoten onder gelijke omstandigheden. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan boomkokers voor 
het snel laten groeien van kleine bomen. Als er 
geen grote krachten op het hout of op de boom 
komen te staan zal er minder steunweefsel wor
den aangemaakt. Hierbij kan men aan de storm 
in Engeland van 1987 denken. 
Bij deze storm zijn enorm veel bomen vernield. 
De windkracht op de meeste .plaatsen was 
'slechts' rond tien Beaufort. De reden dat er zo
veel bomen zijn gesneuveld schuilt in het feit 
dat de bomen in 120 jaar geen storm van wind
kracht 10 hebben meegemaakt. 
En wie heeft niet de loftrompet gestoken over 
de prachtige, breeduitgegroeide, enorm dikke 
bomen in Engeland? Verwende nesten waren 
het ! ! ! .  
Uit het voorgaande blijkt dat bomen reageren 
naar gelang de situatie zich voordoet. Tevens 
blijkt dat het vormen van steun-weefsel energie 
en soms veel energie kost. 
Volwassen bomen hebben door de aard van 
hun groei minder energie beschikbaar dan klei
nere, niet volwassen bomen. 

Groeienergie 
Om meer inzicht te krijgen in het aspect groei
energie zal men naar de plaats moeten waar 
deze energie vandaan komt. 
De groeienergie die opgeslagen ligt in de 
bouwstoffen komt van het blad. Hier wordt door 
middel van het scheikundige proces - de foto
synthese - de opgaande voedingsstoffenstroom 
(water, mineralen) tot een neergaande bouw
stoffenstroom (zetmeel, eiwitten) gemaakt. De 
voedingsstoffenstroom gaat door de vaten in 
het jongste hout omhoog. De bouwstoffen
stroom gaat door de bast naar beneden. 
Onderweg worden de bouwstoffen voor allerlei 
activiteiten benut; groei van hout, afgrendeling 
van wonden, produktie van fruit, afstoten van 
onbruikbare delen enz. 
De groei van hout betekent dat er door het 
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Paardekastanje 
Zelfde kastanje als eerste 
foto. 
Hoofdtak gebroken bij 
windstil weer! I 
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cambium van bouwstoffen vaten en vezels wor
den aangemaakt. Een boom is verplicht hout en 
vaten te produceren, want in het volgende 
groeiseizoen zijn deze vaten van elemen'tair be
lang voor het vervoer van de voedi ngsstoffen 
naar boven, Deze zorgt voor het uitlopen van 
het blad , Als een boom geen vaten produceert, 
kan er geen voedingsstoffenstroom plaatsvin
den en verdroogt de boom, 
Het vormen van vaten en daarmee hout is voor 
de bomen dus een absolute levensverplichting, 
AI is dit het laatste wat een stervende boom kan 
opbrengen, d,;ln nog zullen er vaten worden ge
maakt (hoop doet leven), Omdat het blad aan 
takken zit, komen de eerste bouwstoffer in de 
takken terecht. De takken gaan dus het eerst 
groeien, In de takken worden vaten gevormd 
die via de takaanzet over de stam naar de wor
tels lopen, Elke tak moet voor zijn eigen bouw
stoffenvoorziening opdraaien, Takken van bo
men leven in onder.linge concurrentie om zo
veel mogelijk blad te kunnen vormen, Hoe meer 
blad, hoe meer groei ,  Naarmate een individuele 
tak harder groeit, geeft hij meer voedsel via de 
bast aan de stam af en worden er meer vaten 
gemaakt. 
Als er meer vaten worden geproduceerd, kan 
er direct en in het volgend jaar meer voedsel 
door omhoog, Hierdoor kan een tak nog sneller 
groeien om de 'concurrent' voor te blijven, Er is 
geen tak of twijg aan een boom die voedsel 
verstrekt aan een andere tak of twijg, Andersom 
is er geen enkele tak die iets krijgt van een an
dere tak , Takken funktioneren strikt individu
eef l ! 1  
Omdat takken wel bouwstoffen verstrekken aan 
de collectieve stam en wortels, worden zij in  
staat gesteld voedsel te ontvangen door de va
ten die ze eerst zelf moesten produceren, 
Takken moeten dus helemaal voor zichzelf zor
gen, Pluk gedurende één à twee jaar maar con
sequent alle blad van een tak en zie wat er ge
beurt. De tak geeft geen bouwstoffen meer aan 
de stam en krijgt derhalve geen voedsel en wa
ter, De tak verdroogt . 

Onderlinge strijd naar meer licht 
�aarmate takken in hun onderlinge strijd om 
het licht verder van de stam afgroeien, zullen er 
jaarlijks méér bouwstoffen in de tak achter
blijven om jaarlijks méér steunhout te produce
ren, Door de lengteontwikkeling neemt de las
tarm toe en derhalve de uitgeoefende kracht 
(op de tak) ,  In dit kader is de oeroude natuur
wet 'actie = reactie' van kracht. Doordat de 
spanning op het hout toeneemt, zal de tak hout 
produceren op basis waarvan de spanning ge
dragen kan worden, 
Hoe breder een kruin uitgroeit , hoe meer ener
gie er daar achterblijft om weerstand te bieden 
aan de groeiende uitoefening van krachten, Het 
is duidelijk dat een dergelijk proces van groei 
niet ongelimiteerd kan doorgaan, Elke boom 
kent een maximum afmeting, Deze is afhanke
lijk van de erfelijke eigenschappen en de groei
plaats , Enkele voorbeelden: meidoorns worden 
niet zo groot als platanen; beuken op de 
Veluwe worden hoger dan hun soortgenoten in 
het kustgebied, en bomen in een bos of groep 
worden hoger dan solitaire exemplaren, 
Als de omstandigheden voor groei voldoende 

zijn, zal elke boom zijn maximum bereiken, Een 
periode van enige tot t ientallen jaren na het be
reiken van deze maximumafmetingen komen 
bomen aan hun natuurlijk einde, Dit natuurlijk 
einde is een punt van mechanisch verval. Fy
siologisch gesproken verouderen bomen niet. 
Het past de boomverzorger eigenlijk niet om te 
spreken over 'oude bomen' ,  
Hoe komt dit mechanisch verval tot stand? 
Wanneer bomen hun groeilimiet bereiken, vormt 
de kruin een scherp contrast met de achter
grond en steken er geen takken meer uit de 
kruin, Omdat bomen absoluut moeten groeien 
zal extra blad worden gemaakt op plaatsen 
waar dit enigszins kan, In de praktijk komt het I 
erop neer dat het blad aan de uiterste einden 
van de takken wordt aangemaakt. De interno
diën (takafstand tussen knoppen/bladeren) 
worden kleiner. Later wordt het blad kleiner 
(beuk) Doordat het blad zich buiten in de kruin 
opeenhoopt, neemt de lichtabsorptie in de bui
tenlaag toe, Het directe gevol:g hiervan is dat 
de binnenkruin afsterft door lichtgebrek (op dit 
punt gaan bomen vaak onder h� mes voor een 
dood hout 'snoeibeurt'). 
Omdat het meeste blad zich nu aan het uitein
de van de tak bevindt, zijn de krachten die wor
den uitgeoefend, onevenredig veel groter. Denk 
hierbij aan het dienblad met kopjes dat in één 
hand aan de rand wordt vastgehouden, Als alle 
kopjes naar één zijde schuiven wordt het blad 
veel moeilijker vast te houden, Hetzelfde ge
beurt in principe langzaam door het blad aan 
de takken van bomen in hun terminale groeista
dium, Doordat het 'krachtmoment op de tak toe
neemt zal er jaarlijks méér energie in de tak 
achterblijven om steunhout te produceren, Als 
er meer bouwstoffen in de tak achterblijven 
worden er minder vaten gemaakt, die voor de 
opgaande voedselstroom moeten zorgen, Bij 
goed groeiende takken wisselen de elkaar 
overlappende banen van stam en takweefsel 
zich regelmatig af en vormen een stevige ver
vlechting, 
Als takken bij gebrek aan groei minder vaten 
over het steunweefsel leggen, treedt er een ver
schil in groei op, 
De stam als collectief krijgt van het merendeel 
van de bovenliggende takken méér bouwstof
fen en maakt hiervoor dus meer vaten dan voor 
de tak met groeiproblemen , De vaatbundels 
worden onregelmatig en de slechtgroeiende tak 
wordt als het ware uit de dikker wordende stam 
gedrukt. Zie hiervoor dode takken in bomen, De 
groei van de tak staat stil. De boom groeit door, 
De stam kan zich dan om de stomp heen ont
wikkelen of de tak wordt losgeperst. 
'Spontane' takval of takbreuk bij geri nge wind 
zorgen dan voor schade aan de kruin en de 
stam, In veel gevallen brekèn of vallen de 
zwaarste (onderste) takken eerst. Hierdoor ver
anderen de statische eigenschappen van de 
boom en krijgt de wind in de boom met zijn pa
rasolvormige kruin vrij spel. Schimmels en die
ren die zich vervolgens aan de beschadigingen 
tegoed doen zorgen voor een snelle afbraak 
van het restant van de boom en de boom stort 
in Dit zijn de factoren die onder normale groei
omstandigheden voor het bekorten van een 
zich fysiologisch herhalend proces zorgen,Om 
er achter te komen hoe bomen behandeld kun-



nen worden het volgende over snoeien en de 
historie van het snoeien . 

Snoeien 
Het snoeien van bomen is een bezigheid die al 
sinds het bestaan van de mens werd u i tge
voerd. Omdat de mensheid nogal practisch is 
ingeste ld ,  is het aannemelijk dat bomen werden 
gesnoeid met een bepaald doel voor ogen. De 

. oermens had waarschi jn l ijk takken
' 

nod ig  als 
I 

wapen. De mens die in staat was vuur te maken 
had dood en droog takhout nod ig voor het vuur 
en vers nat hout om het v lees te spiesen en te 
braden. 
De Nederlandse boer snoeide wi lgen om de 
' tenen ' te gebru iken als geriefhou t .  Een andere 
reden om z ijn wilgen te knotten lag in het feit 
dat hij geen hoogopgaande bomen langs zi jn 
akkers wilde. De schaduw die bomen over het 
land werpen ,  geeft een verminderde p rodukt ie 
van het gewas. De fruitboer snoeide en snoeit 
zijn fru i tbomen om de fruitprod uktie te st imule
ren en om de oogst te vergemakkeli jken. De 
bosbouwer snoeit zijn bomen om een langere 
kwastvrije stam te krijgen, waardoor het hout 
meer waarde krijgt .  De tuinman snoeit bomen 
omdat ze te groot worden in een tu in .  De boom
verzorger snoeit bomen omdat de ruimte in het 
stedel i jk gebied steeds meer opgedeeld moet 
worden tussen de mens en zijn attr ibuten en 
het gewenste groenareaal . Deze beperkte op
somming van de redenen, waarom bomen ge
snoeid worden,  heeft in alle onderdelen één 
duidel i jk  u itgangspunt. Het snoeien van de 
boom gebeurt vanuit  practisch mense l ijk  oog
punt .  Geen van de tot nog toe besproken 
snoei technieken gaat u i t  van de boom en de in
vloed op de gezondheid van de boom. De wij
ze waarop tot op heden bomen worden ge
snoeid,  heeft een op de mens gerichte practi 
sche achtergrond. Zelfs het ·  jongste model van 
jeugdsnoei b ij bomen (Voorhoeve) gaat uit van 
practische doelen als vrije doorrijhoogte & kru in 
boven de daken. Zodra aan het practisch doel 
is voldaan wordt de boom 'vrijge laten ' .  De 
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eerstvolgende stap in de verzorging van deze 
bomen is daarna weer een ui terst praktische: 
verwijderen van dood hout en schurende en 
kwijnende takken. Niemand wil immers een do
de tak op zijn hoofd krijgen of verantwoordelijk 
worden gesteld voor dit soort ongel ukken. 
Over het begrip 'snoeien' bestaat enorm veel 
verwarring . De woordenschat voor alles wat je 
met bomen en hun takken doet bestaat in onze 
taal slechts uit enkele woorden. Zelfs het afza
gen van takken van gevelde bomen wordt u i t
snoeien genoemd. Hoe kunnen we nu zinnig 
praten over 'snoeien' als er voor een veelheid 
aan handelingen en voor een grote diversiteit 
aan bedoelingen slechts enkele verzamelwoor
den voorhanden zi jn .  In landen waar bomen 
reeds eeuwen een belangrijke plaats innemen 
in de cultuur bestaat een ui tgebreide vocabu- I 
laire voor al les wat je hoe , wanneer en waarom 
met bomen doet .  De Japanse taal kent ruim 80 
karakters voor het 'snoeien' van bomen. In het 
gunstigste geval kunnen wij ons in de Neder
landse taal redden met woorden als jeugd
snoe i ,  vormsnoei ,  u itdunnen, knotten ,  kandela
beren opkronen en toppen. Onze bomen mo- I 
gen daarbij van geluk spreken, want in ital ië 
kent men slechts één woord voor snoei: 'potatu
re ' ;  letterlijk betekent dit snoeien ,  maar een 'ge
snoeide' boom heeft ginds top noch tak over. 
Nu bomen in onze omgeving belangrijker wor
den zou het van groot nut zi jn, als snoeivormen, 
tijdstippen en doelen nader werden omschre
ven in vaststaande te rmen. 

Snoei van de volwassen boom 
Door het uiteinde van elke afzonderl ijke tak uit 
te dunnen neemt het krachtmoment van de tak 
af en is er dus minder diktegroei in de tak no
d ig .  Hierdoor kan relatief meer energie door
stromen naar de stam en worte ls .  Door het u i t
dunnen kan er meer l icht in de b innenkruin 
doordringen en kan daar meer blad worden ge
vormd. 
Bij het u itdunnen van de kruin mogen takken 
nimmer worden ingekor t .  Takken zijn individuele 

Uitgegroeide 'va/Vlassen' eik 
van 80 jaar. 
Takken zakken uil Boom is 
nu op het hoogtepunt van 
z'n leven vanaf nu treedt 
verval in, tenzij . 
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bomen 1 1  Een kleine straatboom wordt toch ook 
niet van zijn hele top ontdaan I ! !  Uitdunnen van 
takken in grote bomen gaat op dezelfde wijze 
als het uitvoeren van jeugdsnoei in een kleine 
boom. 
Het snoeien van volwassen bomen door de 
kruin uit te dunnen geeft de verpl icht ing elke 1 0  
tot 1 5  jaar deze snoei te herhalen .  Op plaatsen 
waar takken zijn weggehaald ontstaan weer 
nieuwe takken . Dit ru i l proces kan heel lang 
doorgaan . 
Op het moment dat de verhouding tussen ener
gielevering en massavergroting 1 op 1 is, gaan 
bomen aftakelen. Bomen hoeven niet oneindig 
te leven. Toch is het de taak voor deze en min
stens de twee komende generaties mensen , de 
oudste bomen te bewaren. 
H istorisch gezien werden vorige eeuw de 
meeste parken aangelegd en bomen geplant. 
Aan het begin van de 20e eeuw vergat men 
door de industriële revolut ie de bomen en de 
natuur. Daarop volgde de crisistijd ,  gevolgd en 
voorafgegaan door resp. de 2e en 1 e  wereld
oorlog. Niet bepaald doorplanttijden . Het groot
ste deel van ons huidig bomenbestand is ' na
oorlogs' .  De echte volwassen bomen van vroe
ger hebben de afgelopen 1 5-20 jaar te maken 
gehad met ziekten en aantastingen van u i teen
lopende aard. 
Om met de woorden van dr. Shigo te spreken: 
'de ergste ziekte die de bomen ooit getroffen 
heeft is de mens met zijn motorzaag ' .  AI met al 
wordt het gat tussen onze oudste en jonste bo
men steeds g roter. Het zou van verantwoorde
l ijkheid jegens onze k inderen getuigen als de 
zorg voor volwassen bomen zodanig werd in 

gericht dat deze vei l ig kun nen blijven staan tot 
er een nieuwe generatie volwassen bomen is. 
Bovendien mag n iet vergeten worden dat het 
volgroeien van bomen in het stedelijk gebied 
steeds moeizamer verloopt. 
De jonge bomen krijgen vandaag de zorg die 
ze verdienen. Jeugdsnoei is het belangrijkste 
dat een boom nodig heeft om zich tot een stevi
ge boom te ontwikkelen. De stevigste bomen 
zijn enkelstammig met een relatief dun takken
bestand en een compacte kruin . Vervo lgens is 
er de fase dat jeugdsnoei n iet meer nod ig is. Bij 
halfwasbomen hoeven alleen dubbele toppen 
en storende takken te worden verwijderd ( Iet 
vooral op de top) .  
Vervo lgens kan en zal de boom groeien tot vol
wassenheid (tot volle wasdom = niet groter wor
dend ) .  Indien de keus tot behoud wordt ge
maakt is snoei door middel van uitdu nnen ver
antwoord om mechanische en fysiologische re
denen. 
Vanu i t  het verleden hebben boomverzorgers en 
hun werktechnieken niet veel krediet verdiend.  
Nu er n ieuwe en rijpere kennis voor han den is ,  
kan het  de moeite waard zijn om het op deze 
wijze te proberen.  De 'oudste' bomen waar dan 
ook ter wereld zijn nagenoeg vrij van mechani
sche overbelasti ng ,  zijn compact, groeien lang
zaam, hebben stammen die niet of zéér lang
zaam rotten ,  groeien op rotsen die hun gewicht 
kunnen dragen , en voor water en mineralen zor-
gen, en . . . . . .  worden steeds gesnoeid . . . . . .  door 
de wind !  Jaar in jaar uit, soms wel 8600 jaar 
lang of was het 8700 jaar? 

Pius Floris 

Snoeien en onderhouden van leilinden 

Het snoeien of het knotten van leilinden is een 
cultuurvorm die al vele. eeuwen het karakter en 
het aanzien van dorpskernen, gebouwen maar 
vooral van vele oude boerderijen heeft be-

paald. Het snoeien is een jaarlijks terugkeren
de bezigheid die al vrij vroeg in het najaar, eind 
september begin oktober, nog voor het vallen 
van de bladeren wordt uitgevoerd. 

Bij een d roge zomer, als door de aantasting van 
de spintmijt of van de l i nde-bladluis b ladval 
eerder optreedt, wordt al half september met 
het snoeien begonnen. Hierdoor voorkomt men 
het ongemak van het ru imen van de afgevallen 
bladeren bij het wekelijks vegen van de straat 
of het harken van het grind op de boerenerven . 

Snoei gereedschap en snoeiwijze 
Het snoeien gebeurde met een snoeimes , hak
mes of teenmes en later, maar ook nu nog , met 
een snoeischaar. De kleine gladde wondjes die 
daarbij ontstaan , zijn voor de winter al weer 
herstel lende en overgroeien het volgende jaar 
gehee l ,  zodat er van inrotten nauwe lijks sprake 
kan zijn. Door deze overgroe i ing ontstaat op 
die p laatsen, waar jaarlijks de nieuwe loten zich 
ontwikkelen,  een knotvorming of verdikking,  die 
de leibomen de zo karakterist ieke vorm geeft. 
Het snoeien met een zaag is niet aan te beve
len . De grovere wonden overgroe ien niet zo 
snel en g lad waardoor de kans op inrotten gro
ter is .  Wan neer niet jaarlijks maar bi jvoorbeeld 
om de twee of d rie jaar wordt gesnoeid , ont
staan bij het snoeien grotere wonden,  die niet 



meer of zeer moe i l i j k  overgroeien .  De n ieuwe 
loten vormen zich aan de rand van de won d ,  
zodat d e  wond in het horizontale vlak komme
tjes vormt waarin water b l ij f t  staan,  met als tot 
gevolg dat deze plaatsen inrotten .  
Het  onderhoud van de le i  l inden is de laatste ja
ren teruggeval len tot het hoogst noodzakel i jke. 
De meeste eigenaren kunnen h iervoor n iet vol
doende t i jd meer vrij maken,  zodat het snoeien 
van de le i l i nden in enkele gevallen maar eens 
in de twee of d rie jaar plaatsv indt .  Ook is i n  en
kele gevallen het snoeien met de kett ingzaag al 
gesignaleerd, een slechte zaak, vooral omdat 
men In dit geval niet tak voor tak maar de oude 
knotvorming in zi jn geheel afzaagt .  Door deze 
grove behandel ing ontstaan grote wonden d ie 
n iet meer overg roeien ,  waardoor de boom na 
enkele jaren op die p laatsen rotte p lekken en 
hol le ru imten gaat vertonen Op den duur  gaat 
de verrotting door tot onder aan de stam. De 
boom wordt i n  z i jn geheel hol .  H ierdoor wordt 
de levensduur van de boom aan merkel i jk  ver
kort .  
Maar de boom is dan n iet  verloren . Met de 
hulpmiddelen die ons de laatste jaren ter be
schikking staan ,  en mits goed toegepast, kan 
het leven van de boom na een behandeling 
nog met een mensen leeftijd worden verlengd.  

Het vormen 
Bij het vormen van d e  le i l inden kennen we drie 
vormtypes. We spreken van palmet als de tak
ken i n  het horzon tale vlak zijn of worden gele id ,  
van een vrije vorm als de takken n iet  worden 
gele id en van de haagvorm als de takken in de 
vorm van een haag worden geknipt .  
De horizontale of palmetvorm on tstaat als d irekt 
na de aanplant van de jonge boom een aantal 
takken in horizontale r icht ing langs een raam
werk van d raden of latten worden aangebon-

Bescherming 
Een groot deel van de geregistreerde bomen is 
gaaf en gezond. Dat moeten we zo zien te hou
den door ze te beschermen en te onderhou
den. Het beschermen is vooral een kwestie van 
gemeentelijk beleid. Sommige gemeenten heb
ben al een bomenbeleidsplan, we hopen dat er 
vele zul/en volgen . Met de - door de Bomen-

I stichting - geregistreerde monumentale bomen 
als uitgangspunt kunnen de gemeenten een ei
gen lijst samenstel/en van te beschermen bo
men. De folder Bomen & Behoud, geschreven 
door Joke Goedhart en Marianne Spitz van de 

I VNG geeft aan, hoe de gemeente het beleid 
gestalte kan geven. 
De Bomenstichting pleit voor een .bewust ge
meentelijk bomenbeleid, waarin de kapverorde
ning een doorslaggevende rol kan spelen. 
Overtreding van deze verordening zou met 
veel hogere boetes dan tot dusverre gebruike
lijk is moeten worden bestraft. Daarnaast is 
'technische bescherming' nodig om schade 
door menselijke aktiviteiten te voorkomen. De 
beste bescherming is echter een goede, boom
bewuste mentaliteit van bestuurders en bevol
king, eigenaren en beheerders van bomen. 
Wie beseft, dat bomen meer zijn dan alleen 
maar mooi, zal ze bewuster beschermen. 

den .  Voor het bevest igen van de d raden of lat
ten zijn gebru ikte telefoonpalen b ijzonder ge
schikt .  De onderl inge afstand van de takken is 
gedeelteli jk afhankel i jk van het aan bod , doch 
voor cle verdel ing worden i n  het algemeen niet 
meer dan dr ie tot vier etages aangehouden. 
Door de takken aan draden of latten te bevesti
gen ontstaat de gedwongen groeir ich t i ng .  Di

rekt daarna kunnen a l le  overige takken worden 
weggenomen. Wel moet men erop letten dat de 
jonge boom zijn hoogte nog niet heeft bereikt  
en dat de nog aan te b inden takken n ie t  mogen 

worden weggenomen. De breedte van de lei
boom zal i n  de meeste gevallen overeenkomen 
met die van het raamwerk .  Bij meerdere bomen 
in een rij zal de ontmoeting van de horizon tale 
u i teinden van de takken de breedte bepalen. Bij 
de vrije vorm zien we dat de takken meer verti
kaal dan horizontaal opgroeien . Hierdoor ont
staat bij het snoeien meestal een zwaardere 
knotvorm.  

L.  de Keijzer, 
Gemeente Houten. 
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In Noord-Brabant treffen we 
in verschillende plaatsen zo
genaamde etagelinden aan. 
Voorbeelden zijn Nuenen, 
Hilvarenbeek en Ellen-Leur 
In deze laalst genoemde 
plaats staat deze 
moeierboom. 

Een linde van ca. 300 jaar 
oud, waarvan de takken op 
ongeveer twee meter hoogte 
rusten op een Ijzeren stella
ge. Oe kroon wordt gevormd 
door jonge scheuten die om 
de paar jaar worden wegge
nomen. 
Foto. Stichting i 
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I Voorstel tot Model-subsidieregeling 
Bescherming waardevolle bomen 
binnen de bebouwde kom 

Boomverzorging kost geld. Het rijk subsidieert 
achterstallig onderhoud aan geregistreerde bo
men buiten de bebouwde kom. Binnen de be
bouwde kom hebben sommige gemeenten zelf 
een regeling, die voorziet in (financiële) hulp bij 
het onderhoud van particuliere bomen. Oe 
Bomenstichting heeft samen met de gemeente 
Amsterdam en Gierveld Projekten een voorstel 
ontwikkeld, om te komen tot een subsidierege
ling die door gemeenten als uitgangspunt kan 
worden gebruikt voor het eigen beleid. 

Nu met de regist ratie van waardevolle bomen 
goede vorderingen zijn gemaakt, stijgt het aan
tal vragen over wat daadwerkelijk gedaan kan 
worden ter bescherming van ons nationaal be
zit. Met registreren alleen zijn we er niet. Ook al 
zouden we in  staat zijn de geregistreerde bo
men tot monument te verklaren, dan nog weten 

we ze bij lange na niet voldoende beschermd . 
en beschermen is nog iets anders dan instand
houden, ook al vinden velen dit  laatste een van
zelfsprekende zaak. 

Instandhouding in het landelijk gebied is 
succesvol 
's Rijksoverheid biedt met de regeling bijdra
gen bos- en landschapsbouw een platvorm I 
voor instandhouding. Van particuliere zijde be
staat dan ook veel belangstelling. maar slechts 
ca. 35% van de tot dusver geregistree rde bo
men staat in het landelijk gebied . 
Bij toepassing van de regeling ligt de nadruk 
op het inlopen van achterstallig onderhoud, 
maar doordat groeiplaatsonderzoek en groei
piaatsverbetering eveneens subsidiabel zijn 
gesteld . is de basis gelegd voor werkelijke in
standhoud ing. 

Mogelijkheden binnen de bebouwde kom 
Helaas geldt de genoemde regeling uitsluitend 
voor bomen in het landelijk gebied. Bij de Be
leidscommissie Waardevolle Bomen van de 
Bomenstichting zijn daarom voorstellen inge
diend om in samenwerking met de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten te komen tot een 
Model-subsidieregeling voor de situatie binnen 
de bebouwde kom. Aan de hand van dit model 
kan iedere. gemeente komen tot het opstellen 
van een eigen instandhoudingsregeling. 

Welke bomen komen eventueel in aanmerking? 
Alvorens op de Model-subsidieregeling in te 
gaan, dienen we ons af te vragen, welke bo
men in aanmerking kunnen komen voor vermel
ding op een lijst met het predikaat 'waardevol'. 
Het is buiten twijfel, dat een dergelijke lijst in elk 
geval bestaat uit de in Utrecht registratie-waar
dig bevonden regionale bomen. De bij de Bo
men stichting voor registratie gehanteerde crite
ria zijn echter bedoeld om de top van ons natio
naal bomenbezit zichtbaar te maken. Lokaal 
kunnen andere criteria gelden. Een in een be
paalde wijk dominerende boom behoeft niet á 
priorie tot de grootste of fraaiste in den lande te 
behoren , maar kan toch een lokale meer-waar
de bezitten. De nationale lijst dient aangevuld 
te worden met een lijst van de meest waarde
volle exemplaren op gemeentelijk niveau. 

Om welke werkzaamheden gaat het? 
Boven werd er reeds op gewezen, dat alhoewel 
het wegwerken van achterstallig onderhoud ur
gent kan zijn, het in wezen gaat om de instand
houding van de top van ons bomen bezit. De 
nadruk dient dan ook te liggen op een verken
ning van de groeiplaats. gericht op duurzame 
instandhouding. Soms geeft een onderzoek van 
de boom in kwestie voldoende duidelijkheid . 
maar meestal is het, mede gezien het geringe 
verschil in kosten, wenselijk de gehele groei
piaats grondig te verkennen. Het gaat dan 
vooral om profielopbouw en waterhuishouding; 
vaak zal een analyse van het bodemmateriaal, 
een enkele maal onderzoek met behulp van 
bladmonsters noodzakelij k zijn. 
Het resultaat van het onderzoek wijst in de be
bouwde wereld, waar de bodemopbouw zeer 
vaak verstoord is, vaak in de richting van een 



groeiplaalsverbetering Af en toe zijn tevens 
groeiplaatsbeschermende maatregelen nood
zakelijk. 
Bij oudere en bedreigde bomen kan het wense
l ijk zi jn ,  het evenwicht tussen wortel- en kroon
massa te herstel len.  De daartoe noodzakelijke 
kroonsnoei dient tot een minimum beperkt te 
b l ijven; iedere ontstane snoeiwond kan immers 
een invalspoort zijn voor parasieten en daar
door op termijn vital iteit en stabi l iteit verslechte
ren. 

I Soms zal voor een betere stabi l i teit kroonveran
kering noodzake lijk zij n .  Alle aktiviteiten d ienen 
ger icht te zijn op duurzame instandhoud ing ! 

Welke basis is er voor instandhouding? 
We kunnen voor het behoud van onze levende 
monumenten regel ingen en verordeningen be
denken zoveel we maar wi llen , maar n iets zal 
beter werken dan het waarderen van een goed 
boom beheer. Goed beheer kan door de lokale 
overheid ingeleid worden , door bijvoorbee ld 
het init iatief te nemen tot een groeiplaatsonder
zoek van alle als (meest) 'waardevol' geregis
treerde bomen. Op deze wijze verkrijgt de ge
meente een overzicht van de vital i teit van haar 
'waardevol le' objekten en heeft daarmee een 
instrument tot het bepalen van de urgentie van 
uit te voeren werkzaamheden. Het eigenli jke 
waarderen kan geschieden door het verstrek-

I ken van een subsidie voor te verrichten werk
zaamheden . Om tot univormiteit in de waarde
ring te komen werden alle met betrekking  tot 
behoud van waardevolle bomen door Bos- en 
Landschapsbouw gesubsidieerde werkzaam
heden onderzocht op het kostenn iveau in ste
del ijke omgeving. Het verkregen kostenover
zicht staat in de tabel .  

Oe gemeenten Houten en Gouda zijn enkele 
van de koplopers als het gaat om daadwerkelij
ke betrokkenheid bij de zorg voor bijzondere, 
particuliere bomen. Hun verhaal volgt hierna. 

Genoemde prijzen zijn een gewogen gemiddel
de van diverse gerenommeerde boomverzor
g ingsbedrijven ; de achterl iggende omschrijving 
der werkzaamheden is b ij de Bomenstichting 
verkrijgbaar. 

Het verkregen kostenoverzicht van aktivitei
ten tot instandhouding van waardevolle bo
rnen binnen de bebouwde kom: 

groeiplaatsonderzoek 
onderzoek van de boom 
bodemmonsters 
bladmonsters 
groeiplaatsverbetering 
bescherming groeiplaats 
kroonsnoei 
kroonverankering 

f 250,-
200,-
1 75,-
200,-
975 ,-
300,-
950,-
1 75 , -

Iedere gemeente d ient zelf u i t  te  maken of, en 
hoeveel subsidie men wenst te verstrekken .  
Beter is het ,  ind ien de gemeente de periodieke 
inspektie en de daaruit voorvloeiende werk
zaamheden geheel voor haar rekening neemt. 
Vragen over, wie neemt het in itiatief tot . . .  ? be- ' 

hoeven dan n iet meer gesteld te worden. 
Te a l len t i jde d ient er op gelet te worden, dat in
spekteurs en uitvoerenden over vOldoende des
kundigheid  beschikken!  
Een toel icht ing op de jur id ische aspekten van 
bomen behoud vindt u in de folder Bomen & 
Behoud. Ook de richtlijnen voor inventarisatie en 
registratie van waardevolle bomen zijn b ij de I Bomenstichting verkrijgbaar. 

ing. A Hoekstra, Gemeente Amsterdam 
Hans Gierveld. 

Subsidieregeling instandhouding waardevolle 
bomen in de gemeenten Gouda en Houten 

I 
Gouda 
Oe gemeente Gouda heeft in het voorjaar 1988 
besloten tot het instellen van een subsidierege
ling voor het instandhouden van waarde volle 
bomen. 
Voor deze regeling is / 1 0. 000, - per jaar uitge
trokken ten laste van het Stadsvernieuwings
fonds. Oe subsidie bedraagt 50% van de te 
maken kosten, nodig voor het duurzaam in
standhouden van een waardevolle boom. 
Snoeien, wondbehande/ing, grondverbetering, 
bestrijding ziekten en plagen, en kosten van 
onderzoek en advisering komen voor subsidie 
in aanmerking. 
Subsidie wordt verleend na voorafgaande toe
stemming. Onderzoek, advisering en uitvoering 
van het werk dienen te gebeuren door een des
kundig boomverzorgingsbedrijf. 
Oe regeling is bedoeld als een financiele on-

dersteuning voor particulieren die hun bomen 
willen behouden en daarvoor noodzakelijke 
werkzaamheden moeten laten uitvoeren. Oe re
geling is een goede aanvulling op de Kap
verordening: de gemeente legt instandhouding 
van de boom op, maar kan daarbij een finan
ciele handreiking bieden. 
Oe regeling is nog niet vastgesteld, zodat er 
nog niet 'wervend' mee kan worden omgegaan 
en er dus nog weinig ervaring mee is opge
daan. 
In enkele gevallen is al subsidie verleend. Dat 
betrof een particulier die een bijdrage vroeg 
voor noodzakelijke werkzaamheden aan een . 
waardevolle boom, en enkele gevallen waarin 
een kap vergunning werd ge vraagd. Vooral die 
gevallen waren interessant. 
Kapvergunning werd ge vraagd omdat de bo
men gevaar opleverden vanwege uitbreken van 

89 



90 

takken, kans op omwaaien enz, , In overleg met 
de eigenaren werd e, e,a. onderzocht, werden 
werkzaamheden uitgevoerd en de kosten ge
deeld. Ook in een geval waar men de boom wil
de rooien in verband met schaduwoverlast, 
werd in overleg besloten de boom te snoeien. 
De bomen werden op deze wijze behouden, 
Voorgesteld is, de voor subsidiering in aanmer
king komende bomen niet te inventariseren om 
flexibel met de regeling te kunnen omgaan, 
Zeker in het stedelijk gebied treden veranderin
gen op, zowel veranderingen aan de boom als 
aan de omge ving van de boom. Inventarisatie 
zou een te star mechanisme zijn. 
Subsidie kan slechts worden verleend voor bo
men die voor het na tuur- en stadsschoon of om 
andere redenen van milieubeheer van belang 
zijn, een formulering die aansluit op de Kapver
ordening, 

OA. v d. Heij, 
Hoofd Plantsoenendienst, Gouda 

Houten 
Begin 198'1 vroeg een inwoner van de gemeen
te Houten aan het College van Burgemeester 
en Wethouders of de monumen tale lindeboom 
voor zijn woning door de gemeente gesnoeid 
kon worden. Het ontbrak de briefschrijver aan 

Tijdens een onderhoudsinspektie van het totale 
bomenbestand in het buitengebied van Houten, 
was gebleken dat de gezondheidstoestand van 
deze lindeboom snel ach teruit ging, Normaal 
gesproken heeft de gemeente geen enkele be
moeienis met een boom op particulier terrein. 
Wel ligt via de gemeentelijke kapverordening , 
vast, dat zonder vergunning geen bomen mo
gen worden gekapt, 
Echte� de waarde van deze boom voor zijn om-

' 

geving was niet alleen landschappelijk doch 
ook historisch erg groot, AI in de zestiende 
eeuw stond hier vlakbij' de herberg 'De laatste 
stuiver', De laatste tweehonderd jaar vormde 
de linde, tesamen met nog een exemplaar, de , 
aankleding van het historische pand. De her
berg is inmiddels verdwenen, Een houten 
schuur waarin vroeger de paarden werden uit
gespannen, is nog overgebleven. AI met al re
den voldoende om te proberen, desnoods met 
hulp van de gemeente de boom te handhaven. 
Het College aarzelde en was vooral bang voor 
de precedentwerking. Wat zouden de financiële 
gevolgen wel niet zijn als de gemeente ander
mans bomen ging onderhouden ? 
Besloten werd om eerst een lijst van bomen 
met bij'zondere waarde op te stellen alvorens tot 
subsidie over te gaan. In september van het
zelfde jaar kwam het boekwerk uit, waarin meer 
dan 120 bomen staan opgenomen die voor een 
gemeentelijke onderhoudsbijdrage in aanmer
king komen. In een vijfjarenplan wordt aange
geven wat bureau Po. denkt nodig te hebben 
aan onderhoud van de particuliere bomen. In 
totaal ruim f 10 000,-.  
De bemoeienis van de gemeente vindt thans 
op fifty-fifty basis plaats. Dit houdt in dat het bu
reau p o. een controlerende en adviserende 
taak heeft, De gemeente huurt op haar kosten 
een hoogwerker in, de eigenaar levert alle bij
komende arbeid, nodig voor het verkeersveilig 
afzetten van het objekt, hulp bij het snoeien en 
het opruimen inclusief het afvoeren of verwer
ken van het snoeihout, 
De afgelopen acht jaar is gebleken dat deze 
formule uitstekend werkt, 
Wel is ondertussen de kapverordening gemo
derniseerd. In 1982 is deze verordening aange
vuld met de instandhoudingsplicht, Alle bomen, 
die zijn opgenomen in de inventarisatie 'bomen 
met bijzondere waarde, vallen onder de in
standhoudingsplicht en komen in aanmerking 
voor een onderhoudsbeurt, Dit is door middel 
van een brief aan de betrokkene meegedeeld. 
Inmiddels is in mei 1987 de derde herziene 
druk van de inventarisatie 'bomen met bijzon
dere waarde', uitgekomen. Het aantal objekten 
is gegroeid naar 70. Het totaal aan bomen is 
daarmee gekomen op ruim 200 stuks, De ge
middelde jaarlijkse uitgaven zijn gestegen tot 
f 2500, -
De boom waar het allemaal mee was begon
nen, is tijdens een onweersbui in 1985 op 2,5 
meter hoogte finaal afgebroken, De onder
houdsachterstand was te groot. 
De overige geregistreerde bomen hebben hun 
huidige onderhoudsniveau aan die eens zo mo

foto. JJ Franssen voldoende middelen. Dit verzoek kwam me- numentale linde te danken. 
de tot stand op aanraden van een medewerker 
van het bureau Plantsoenen en Onderhoud 
(P O.) 

H. Klösters, 
Hoofd Plantsoenen en Onderhoud, Houten 



Husqvarna ��� �� 
D e  Husqvarna 244 R X  is technisch zijn tijd vooru it !  
Het starte n, het bed ieningsgemak en de betrouwbaarheid laten niets te wensen over. 
De stuu rboom en het draagstel zijn naar wens verstelbaar voor de meest komfortabele werk· 
houding. 
Het uitstekende trillingdempi ngssysteem en een effektieve geluiddemper maken de Husqvarna 
244 RX tot een perfekte, professionele bos- en taludmaaier . 

• Geldig tJm 31 december ' 989. Meer welen! Stuur onderslaande bon in  voor meer inlormalie 

Gaarne ontvang ik van u meer informatie over de Husqvarna bos- en taludmaaiers. bn/5 

Husqvarna Bos & TUIn, Postbus 188, 1 1 1 0  BD Diemen 

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Adres: 

Postcode/plaats: 

ton van den oever bv 
boomkwekerijen 

Bomen 
_______ gangbare sorti ment uit de volle grond 
E----- nieuwe introducties 
� cultuurvariëteiten op eigen wortel !  

� Ton-Bomen 

Rijksweg 1 3 , 5076 PB Haaren (NBr_) 
tel. 041 1 7  - 1 77 1 /1 535 

Europaweg 1 8-20, 7742 PN Coevorden 
tel. 05240 - 1 7280 

telefax 041 1 7  - 1 585 telefax 05240 - 1 6099 

levering door hele land : 
bomen 
bosplantsoen 
heesters 
coniferen 
rozen 
vaste planten 

D e  S a m e n w e ,r ke 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 
- boomverp lant ing en -ve l l i ng  
- groe ip l aatsverbeter ing (Tree- L i fe Mach i ne) 
- k l i mmater ia len  

leen Hoogstad, Arbori-Arnhem 085-42 42 23 

Frans van Jaarsveld, Schalkwijk 03409- 1 8 80 

Henk van Scherpenzeel, Bilthoven 030-28 02 90 

Wim Kruijk Boomverzorging, Amsterdam 020-1 8 29 85 

De Samenwerkende Boomverzorgers z i jn  des kund ig, vakbekwaam en hebben reeds een jaren lange 
ervar ing.  Omdat boomverzorging nog steeds een dynamisch  vakgebied is  volgen zij daarbij voortdurend 
de ontw i kke l i ngen en n i euwe i n zichten in zowe l b i n nen- a l s  bu iten l,an d .  Het i s  dan ook n iet 
verwonder l i jk  dat zij daarmee i n  Neder land vaa k  aan de basis staan van vern ieuwi ngen op d it gebied . 

Waa r b o r g voor  Kwa l i te i t  



boomkwekerij hoveniershedrijf 

GROEnCEnTRum 
HORlOSEWEG 10 - 12 ,  3845 lA HARDERWIJK Tel.: 03417-59614 

VOOR AAN LEG EN ONDERHOUD VAN: 

'" Plantsoenen, openbaar groen 
* Gazons en sportvelden 
* Windsingels, ertbeplantingen 
* Recreatie-terreinen 
* Bedrijfs- en industriebeplantingen 
* Wegbennen en ruwgrasterreinen 

VOOR LEVERING VAN: 

.* Park- en laanbomen 
* Eiken in vele soorten en variëteiten 
* Zware sol i tairbeplanting 
'" S ierheesters. rozen 
'" Coniferen en heesters 
'" Bos- en haagplantsoenen 

VERZORGING VAN : 

* Dunnings- en vei l ingswerkzaamheden 
* Houtaankoop 
* Alle voorkomende plantwerkzaamheden 
* Verzorgen en adviseren van subsidieaanvragen 
* Wildafweervoorzieningen 
* Inventarisatie/beheersplannen 

PRAKTIJ KSCHOOL ARNHEM 
Koni ngsweg 35 
6816 TG Arnhem 

zojuist verschenen: 
TUSS EN BEPLANTI NGSPLAN EN EINDB EELD 

Een boek voor al len d ie zich wil len verdiepen in het 
beheer van bosplantsoen-beplantingen,  maar n iet 
minder voor ontwerpers die beheergericht wi l len ont
werpen. Aandacht wordt besteed aan aspecten als 
beplantingsvorm, e indbeeld ,  natuurl ijke p rocessen, 
plantverband ,  snoe i ,  dunn ing,  randr i jprob lematiek en 
beplant ingsplan nen . 
Vele i l l ustraties verdu idelijken de tekst. 

PJ .H .M .  Reuver 
1989, 288 b lz . ,  i ngenaaid 
prijs f 32,00 

Andere uitgaven:  
Bosplantsoen 
De motorzaag 
Stadsbomen van Acer tot Zel kova 

pri js f 20,00 
prijs f 20,00 

( in  herdruk) pri js c i rca f 28,00 
Houtrot in bomen prijs f 5,00 

Alle uitgaven zijn telefonisch te bestellen bij de Praktijkschool; 

telefoon 085 - 431 000. De genoemde prijzen zijn exclusief 

verzendkosten. 

COPIJN UTRECHT 
IITS B .V. 

Handelsonderneming 

DENDROSAN PLUS 
HET NIEUwE MIDDEL 

Boomwonden overgroeien het snelst met 

DENDROSAN PLUS 
Het verzorgingsmiddel voor zwamgevoelige boomwonden. 

In zomer en winter toe te passen bij snoeiwonden. 

DENDROSAN PLUS 

Verkoop boomverzorgings- en tuinmaterialen, organische 
meststoffen, biologische gewasbeschermingsmiddelen. 

Telefoon 030- 61 0808 
Postbus 9177 - 3506 GD UTRECHT 

Gageldijk 4 F 



Subsidieregeling 
Waardevolle bomen met achterstallig onderhoud 
buiten de bebouwde kom 

Eind vorig jaar werd de n ieuwe subsidierege
l ing voor het herstel van waardevolle bomen in
gesteld.  De subsidieregeling volgde de verou
derde LVZ-regel i n g  op. In de nieuwe rege l ing 
wordt gewerk met  standaard bijdragen .  Deze 
zijn gebaseerd op de door de Direkt ie 80s- en 
Landschapsbouw opgestelde normbedragen 
per werkzaamheid . De standaardbijdragen 
worden Jaar l i jks door de min ister vastgesteld. 
Subsidieaanvragen kunnen jaarl i jks voor 1 sep
tember bij de Direktie U i tvoering Rege l ingen 
(DUR)  I n de I'egio worden ingediend.  U I tbe
tal ing geschiedt het jaar daarop .  Onder 'Nu ttige 
adressen '  is een lijst opgenomen van de regio
nale kantoren van de Direktie 80s- en Land
schapsbouw waarook de DUR is gehuisves t .  
H i.eronder treft u een overz icht aan van werk
zaamheden die worden gesubsidieerd en van 
wel k  bedrag per onderdeel wordt u itgekeerd. 

Bijdragen ten behoeve van het herstel van waardevolle 
bomen in 1 989*) 

• Onderzoek kwaliteit boom en groei plaats 
( incl .  rapportage) 
- groeip laatsonderzoek 

- boomonderzoek 

- bemonstering 

per g roeiplaats 

per boom (sol itair) 
per groep (2-5 bomen) 
per groep van meer dan 5 bomen 

per b ladmonster 
per bodemmonster 

I 1 80,-

1 1 70,-
1 290,-
1 440,-

1 1 40 , 
I 90,-

------ -_._---- ---_. ------ . 

• Strukturele groeiplaatsverbetering 
per boom (sol i tair) 
per boom (in g roep van 2-5) 
per boom (in groep meer dan 5) 

• Bescherming van de groeiplaats 
per boom (solitair) 
per boom ( i n  groep van 2-5) 

• Kroonsnoei (herstel- en stabiliteitsnoei) 
- herstel van de kroonvorm : 

- herstel oorspronkelijke snoeivorm 
- stabdisatiesnoei :  

per boom (sol i tair) 
per boom (in groep van 2-5) 
per boom ( i n  g roep meer dan 5)! 1 30 , -

------ -----

• Kroonverankering 
per verankering 

') De normbedragen gelden voor 1989. 

1 500, -
1 330 , 
f 1 20.-

1 220,
I 1 1 0 ,-

1 630 , -
1 380,-

I 1 80 , -
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Monumentale linden bij 
Deventer (IJsselvlied) 
Oe voorste boom is de af
gelopen winter nJdens een 
storm uit elkaar gebroken. 
Oe restanten zijn daarna 
verwijderd. 
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Linde bij hel klooster in 
Ter Apel (Or) 

Gevraagd 3,6 miljoen 
voor de financiering van het onderhoud 
aan monumentale bomen 

De Bomenstichting heeft onderzocht hoeveel 
geld er nodig is om het achterstallige onder
houd aan waardevolle bomen weg te werken. 
Daarnaast heeft zij onderzocht in hoeverre de
ze kosten gedekt worden door subsidies. On
langs is dit onderzoek afgerond. Hieronder 
vindt u hiervan een kort overzicht en de be
langrijkste resultaten. 

Werkwijze 
I n  het onderzoek is gekeken naar de kosten 
voor het wegwerken van het achterstal l ige on
derhoud . In eerste instantie naar de kosten per 
werkzaamheid , b .v. bodemonderzoek of kroon
snoe i .  Aanslu i tend is gekeken naar de kosten 
voor specifieke bomen : Bomen die al len een 
verminderde vital i teit enlof een beschadiging 

hebben.  De kosten zijn vervolgens omgerekend 
naar de kosten voor het totale waardevol' le bo
men bestand .  De selectie is representatief voor 
het totale bestand ,  zo leert ons een onderzoek 
van Carla de Jong en Henk Makkink, studenten 
van de H .'Tu.S. uit Utrecht. ( 1 988) 
Tenslotte is gekeken naar de mogelijkheden I 
voor de subsid iering van dit onderhoud .  Hiertoe 
is bij het Rijk, de provincies en de gemeenten 
nagegaan of er  subsid ieregelingen waren voor 
deze vorm van landschapsonderhoud.  

De belangrijkste resultaten 
In totaal heeft 45% van de bomen een vermin
derde vitaliteit enlof een beschading .  Hiervan 
heeft voor 28,6%, (ofwel 1 2 ,3% van het totaal , )  
een opknapbeurt geen zin meer. H e t  onder
houd aan de resterende bomen gaat in totaal I 
3,6 mi ljoen kosten . De voornaamste bijd rage 
hiervoor is afkomstig uit de Regeling Bijdragen 
Bos en Landschapsbouw. Deze i s ,  zo blijkt u i t  
het onderzoek 1 6,7%. De provinciale regelin
gen voegen hier weinig aan toe. Zij bestrijken 
het zelfde gebied . De bomen buiten de be
bouwde kom. In dit geb ied staat slechts 35% 
van het bestand .  De overige 65% is aangewe
zen op de regelingen die de gemeenten in het 
leven hebben geroepen .  Van alle gemeenten 
heeft waarsch ijn l i jk  1 a 2% een regel ing .  

Conclusie 
Voor het onderhoud van de waardevol le bomen 
bestaat een veel heid aan regel ingen. 80% van 
deze regels bestrijkt het geb ied bu iten de be
bouwde kom, waar 35% van de waardevol le 
bomen staat. Voor de overige 65% van de bo
men is geen financiele bijd rage te krijgen .  
Willen we het percentage bomen dat niet meer 
op te knappen is niet verder laten stijgen,  dan 
moeten er snel maatregelen genomen worden. 
Een van de meest voor de hand l iggende is 
een subsidieregeling voor de waardevol le bo
men binnen de bebouwde kom.  

Dank 
Voor dit onderzoek heeft de Bomenstich t ing 
een beroep gedaan op een aantal boomverzor
gi ngsbedrijven; Copijn Boomchirurgen B V ,  Ut
recht; Pi us Flo r is ,  Vught; Heidemij Bomen
dienst, Apeldoorn; Frans van Jaarsveld ,  Schalk
wijk; Henk van Scherpenzee l ,  Bi l thoven; De 
Vertakk ing ,  Hal lum. Zij heb ben al lemaal belan
geloos meegewerkt aan dit onderzoek. Daar
voor onze dank! 

Hans Gierve/d, 
voormalig projektcoördinator Bomenstichting 



De dikste, de hoogste, de 'o udste en andere feiten 

Circa 8000 objekten, bestaande uit solitairen ,  
groepen, lanen, parken enz. zijn door de Bo
menstichtng en de direktie Bos- en Land
schapsbouw van het Ministerie van Landbouw 
en Visserij verheven tot 'monument' . De objek
ten werden aan de hand van verschi l lende cri
teria, die b ij de aanvang van het projekt zijn op
gesteld en weergegeven in de 'Handleid ing in
ventarisatie waardevolle bomen' u itgekozen ,  
Voor a l le  duideli jkheid noemen wij ze nog eens, 
• Esthetische waarde 

Dit is de belevingswaarde, de mate van het 
nadrukkel i jk aanwezig zijn, mede in relatie tot 
de omgeving (bijvoorbeeld beschermd 
dorpsgezicht). 

• Cultuurhistorische waarde 
Deze waarde is wat minder gebonden aan 
een persoonlijke opvatting.  Zij staat meestal 
in d i rekt verband met overleveringen of ge
schiedkundige gebeurtenissen. Voorbeelden 
zijn de herdenkingsboom, bakenboom of bo
men met een mythologische betekenis, 
Natuurwetenschappelijke waarde 
De natuurwetenschappelij ke waarde wordt 
beinvloed door de fun ktie van het objekt in 
het ecosysteem; verblijf- of groeiplaats van 
zeldzame diersoorten of planten , Het objekt 
kan ook een genetische informatiebron zij n ,  
dat wil zeggen een bijzonder zuivere verte
genwoordiger van de soort. 

• Dendrologische (boomkundige) waarde 
Deze komt aan de orde, wanneer de soort
naam met de variëteit e .d ,  moet worden aan
gevuld.  

• Zeldzaamheid 
Het feit dat een boom de oudste, de d ikste 
of de hoogste is van zijn soort in de omge
ving, of de belangrijkste omdat het omrin
gende landschap ermee is verbonden , kan 
een reden zijn om de boom 'monumentaal' te 
noemen ,  

Statistieken 

Na zes jaar speurwer,k in het land is het in teres
sant om te weten waar de monumenten staan, 
welke soorten het meest voorkomen,  hoe de 
gezondheidstoestand is en hoe deze zaken per 
provincie verschil len. Daarnaast is goed om te 
weten, in hoeverre bomen onder bestaande 
subsidieregelingen vallen en of de bomen op 
één of andere manier een zekere bescherming 
gen ieten tegen de niet aflatende kapwoede, 
Elders in dit nummer kunt u over deze laatste 
punten meer lezen. Omdat nu meer dan 80% 
van Nederland in kaart is gebracht, kunnen we 
u hieronder een statis tisch overz icht geven van 
de monu mentale bomen voorzover ze ons nu 
bekend zijn.  

Percentages geregistreerde bomen naar 
eigenaar 
• SBB 
lil OVERIG STAAT 
11 GEMEENTE 
rn PROVINCIE  
[] DEFENSIE 
111 PUBL. RECHT ORG .  
� NATUUR BESCH. ORG. 
,0 DOMEINEN 
D PARTICULIER OF ONBEKEND 

1 ,0 1 ,2 

Percentage bomen naar provincie 
beb.kom buiten 

beb , kom 
groningen 2 , 1 0 , 7  
friesland 5,8 1 ,5 
d rente 3 ,2 2 ,6  
overijssel 3 ,5  3 ,2 
gelderland 1 1 ,0 9, 1 
utrecht 5 ,8 3 , 7  
noord-holland 4 , 7  2,8 
zu id-hol land 6 ,5  1 ,8 
zeeland 4 ,5  2 ,6 
noord-brabant 1 2,2 4 , 5  
l imburg 4 ,5 3 ,7 
flevopolders 
(2 objecten) 

1 ,0 
1 ,2 

38,3 
0,6 
0 , 1  

1 5 ,8  
1 , 6 
0,3 

4 1 , 1  

1 00 ,0 

tot. 

2 ,8  
7,3 
5 ,8 
6 ,7 

20, 1 
9 ,5  
7 ,5  
8 ,3 
7 , 1  

1 6 , 7  
8 ,2 

63,8% 36,2% 1 00% 
25 

20 

1 5  

1 0  

5 

o 

[iJ buiten beb.kom 
• beb,kom 
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I 
Percentage naar aantallen per provincie van vijf veel voorkomende boomsoorten 

I Gr Fr Or Ov Gid Ut N H  ZH Zld NBr Lb 

Fagus sylvatica 

I 
1 2  8 1 1  1 1  7 8 8 5 4 6 5 

Fagus sylvatlca purpurea 1 2  12 1 5  1 0  1 1  1 1  1 0  13 8 1 0  6 
Quercus 4 5 23 1 8  8 7 4 

I 
2 2 9 13 

Ulmus 4 9 1 1 1 5 1 3  4 7 2 1 
T ilia 15 1 2  21  13  14 10 1 2  I 1 0  12 1 9  25 

I I 

Aesculus hippocastanum 10 1 0  6 6 8 8 1 0  I 14 1 1  7 1  8 

I �overzicht van de dikste boom per soort, de leeftijd is geschat 
I 
Boomsoort Plaats leeftijd omtrek hoogte 

Ai/ianthus a/tissima Vleuten de Meern (park Voorn) 100 j r  700 cm 26 m 
Hemelboom 

Acer Arnhem (park Zijpendaal) 120 jr 680 cm 35 m 
Esdoorn 

Aescu/us hlppocastanum Ophemert (Molenstraat) 200 j r  550 cm 1 7  m 
Paardekastanje 

Aescu/us camea Brummen (landgoed 375 cm 1 0  m 
Rode paardekastanje Spaensweerd) 

Castanea sativa Beek/Ubbergen (Ravensberg) 450 jr 850 cm 25 m 

I Tamme kastanje 
Cata/pa Wageningen (de Dorschkamp) 300 cm 17 m 
Trompetboom 

Cedrus Arnhem (park Angerden) 420 jr 420 cm 30 m 
Ceder 

Fagus sy/vatica Lochum (kasteeI Oolde) 300 jr 720 cm 29 m 

Gewone beuk 
Fagus sy/vatica purpurea Doesburg (Alg. begraafplaats) 200 jr 750 cm 33 m 

Bruine beuk 
Fagus sy/vatica 'Pendu/a ' Borsele (kasteel Barbestein) 1 30 jr 430 cm 16 m 
Treur-beuk 

Fraxinus excelsior Brederwiede (Giethoorn) 1 75 jr 436 cm 22 m 
Es 

Ginkgo bi/oba Hummelo/Keppel 200 j r  500 cm 1 8  m 
Japanse notenboom (Landgoed Enghuizen) 

Jug/ans Maarssen (Huize Vredeoord) 1 90 jr 300 cm 1 8  m 
Walnoot 

Liriodendron tu/ipifera Warnsveld (Vordenseweg) 1 50 jr 575 cm 28 m 
Tulpenboom 

Pinus sy/vestris Wolfheze (nabij hotel) 350 jr 430 cm 22 m 
Grove den 

P/atanus acerifo/ia Arnhem (Elden) 250 jr 750 cm 20 m 
Plataan 

P/atanus orienta/is Utrecht (laan van Punten burg) 1 10 jr 570 cm 30 m 
Oosterse plataan 

Popu/us Utrecht (Ravellaan) 1 00 jr 650 cm 18 m 
Populier 

Pterocarya fraxinifo/ia Middelburg 200 jr 780 cm 1 4  m 
Vleugelnoot (ziekenhuis "Gasthuis") 

Ouercus cerris Baarn (paleis Soestdijk) 200 jr 335 cm 24 m 
Moseik 

Ouercus robur Verwolde 450 jr 745 cm 25 m 
Zomereik 

Robinia speudoacacia Renkum (kasteel Doorwerth) 3 1 0  jr 700 cm 17 m 
Valse acacia 

Salix Woudenberg (Beaufortpark) 190 jr 575 cm 6 m  
Wilg 

Sequoiadendron giganteum Enschede (Leedeboer park) 80 jr 630 cm 27 m 
Mammoetboom 

Taxus baccata Heerenveen (Oudehorne) 300-600 jr 280 cm 1 2  m 
Venijnboom 

Thuja Rozendaal (Kerkallee) 100 jr 400 cm 20 m 
Levensboom 

Ti/ia cordata Achtkarspelen (Twijzel) 200 jr 754 cm 26 m 
Winterlinde 

Ti/ia vulgaris Sambeek (Grotestraat) 800 jr 760 cm 23 m 
Hollandse linde 

U/mus lep Utrecht (Wilhelminapark) 100 jr 470 cm 32 m 

1 



Paddestoelen op bomen 
wel of niet schadelijk? 
Helpt het, als ik ze weghaal? 
Het l igt eraan,  wat voor paddestoe len het zij n ,  u 
kun t  daar achter komen ,  door een goed pad de
stoelenboek of de brochure 'Hou trot in bomen '  
of  een boomverzorger te  raadplegen.  Dat laat
s te is het beste, omdat de boomverzorger me
teen kan bekij ken of de aantas t ing gevaarlijk i s .  
Sommige schimmels tasten al leen het  dode 
kernhout aan en vormen daardoor a l leen een 
bedre ig ing voor de boom, als er onvoldoende 
levend spinthout is  om de boom overe ind te 
houden . Dit kan bijvoorbee ld het geval zijn b ij 
verwaarloosde knot- en leibomen. Andere 
schimmels ' lus ten '  wel levend hout ,  maar wor
den door de boom afdoende i ngekapseld en 
vormen daardoor meestel geen ernstige be
dreiging.  

Houtparasitaire schimmels 
De meest gevaar l i jke categorie vormen de zo
genaamde houtparasita ire schimmels, zoals 
honingzwam,  reuzezwam en tonderzwam. Deze 
schimmels laten zich niet inkapselen en 'consu
meren' (verteren) al het hout ,  waarin ze zich 
kunnen vest igen .  Honingzwam en reuzezwam 
manifesteren zich vaak het eerst op de stam
voet ;  tonderzwam en vele andere 'paddestoe
len ' g roeien op de stam. Vaak wordt daarbij ver
geten , dat de paddestoel al leen maar het -
meestal onschadeli jke - vrucht l ichaam is ,  en 
dat het kwaad b innen in de boom geschiedt ,  
namelijk daar waar het schimmelweefsel bezig 
is, het hout te verteren .  Het afp lukken van de 
paddestoelen om daarmee de boom te redden 
is dus vrijwel a l t i jd zin loos . 
Het i nwendig bestrijden van dergelijke sch im
mels is ook zin loos ; ze laten zich n iet  voor 
100% uit een boom verwijderen. Wel l i jkt  het in 
de praktijk soms mogel i jk om door mi ddel van 

een combinatie van maatregelen de groei van 
de schimmel te vertragen .  Dat geeft dan uitstel 
van execut ie .  
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Oude eik in de Gelderse 
Vallei 
Foto: Gerrit de Graaf 
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Oe dikste wilg van 
Nederland staat nog! in 

Woudenberg. Oe boom ver· 
keert in de nadagen van zijn 
leven en takelt jaarlijks meer 
af. Oe wilg levert geen enkel 
gevaar op. Grote zware tak-

ken bezit hij niet meert. 
Foto: Henk Makkink 

Bomen behouden ten koste van alles? 
Vooral bij monumentale bomen moet, naast de 
technische mogelijkheden, ook worden geke
ken naar ethische en esthetische aspecten van 
de verzorging. Ofwel, als die prachtige, maar 
aftakelende oude linde op het dorpsplein 
gevaarlijk dreigt te worden, wat doen we dan: 
weghalen (zonde!), verder af laten takelen (ge
vaarlijk!), 'toppen (lelijk maar veilig!) of intensief 
verzorgen? Marjan ten Gate geeft een aanzet 
voor discussie 

Nuchter bekeken moet je soms toegeven ,  dat 
het beter is ,  een mon umentale boom weg te ha
len . Hij wordt gevaarl i jk ;  een chirurgische in
greep kan nog wel helpen, maar daar wordt h ij 
niet mooier van ; het kost veel geld om hem in
tensief te laten verzorgen. 
Kunnen we voor dat geld niet beter gezonde 
jonge bomen planten . . . .  7 

Al lemaal n uchtere overwegingen, die je maakt 
van achter je buro, aan de hand van foto's. 
Maar dan ga je de boom eens persoon l i jk bekij
ken en dan wil het gevoel nog wel eens sterker 
bll,jken dan het verstand. Veel van de gereg is
treerde bomen zijn zo indrukwekkend,  zelfs als 
het niet goed met ze gaat, dat het moeilijk is om 
ze tot een snelle dood te veroordelen . Je be
hoeft bij een aftakelende boom n iet aan eutha
nasie te denken; het is geen mens' Ik geloof 
niet in 'pi jn '  bij bomen. Eerder geloof ik ,  dat een 
aftakelende boom nog t ientallen jaren een bron 
van inspi ratie kan zijn voor mensen ,  maar ook 
een voedselbron voor al lerlei planten en d ieren, 
een " huis' voor insekten, vogels ,  vleermuizen en 
nog vee l meer. 
Maar een aftakelende boom mag geen gevaar 
opleveren voor de mensen om hem heen . Dus 
is het soms onvermijdel i jk om te kiezen tussen 
behandelen of weghalen.  
Aan die behandeling mag je dan mijns inziens 
de eis stel len,  dat de boom er minstens 25 jaar 
mee vooruit kan . Verder is het aan de eigenaar 
en eventueel de subsidiegever om te beoorde
len, of de kosten aanvaardbaar zijn ,  gezien het 
te verwachten resultaat en de emotionele waar
de, die de eigenaar aan de boom hecht. 
Als het om een geregistreerde boom gaat en 
het oordeel van de Bomenstichting zou worden 
gevraagd, dan kunnen de volgende overwegin
gen een rol spelen.  
De bomen zijn gereg istreerd, omdat ze een be
paalde betekenis hebben: monumentaal karak
ter (g root, mooi ,  oud) ,  cu l tuurhistorisch monu
ment (bakenboom, geboorteboom),  natuur
waarde (de boom herbergt zeldzame planten of 
d ieren) of zeldzaamheid (een bijzondere soort, 
de oudste , hoogste, dikste). 
Als je  dan moet kiezen tussen behandelen of 
weghalen , dan moet je je afvragen,  of de be
handel ing de betekenis van de boom niet teniet 
doen. Bijvoorbeeld: als door zware snoei de 
schoonheid van de boom ernstig wordt aange
tast, dan heeft behoud alleen nut, als de boom 
bijvoorbeeld ook vleermuizen herbergt. Je be
hoeft die boom dan niet meer om zijn schoon
heid te behouden . Tweede voorbeeld een bij
zonder soort bl i jft van dendrologische waarde, 
ook als hij - om behouden te bl ijven - zwaar I 
moet worden gesnoeid. Derde voorbee ld :  wat 
te denken van de oudste boom van Nederland ;  
moet je d ie  kunstmatig in leven houden? 

Marjan tAn Gate 



Tech nisch 
Handelsbureau 
Samson B.V. 
Postbus 35 
3750 GA Bunschoten 
Holland 
Telefoon 03499·8 6666-
Telefax 03499·86969 

WATERDlèRT en 

toch ADEMEND 

� 
STicOMFORT 

• Een klassiek Engels product, exclusief voor 
Stierman- Soest vervaardigd. 

• Sterk, geeft niet af, veel ruime zakken, comfor
tabele warme voering, hoge ruime corduroy 
kraag, geen naden op de schouders. 

• Diverse modellen en lengtes, bodywarmer, 
hoedje, broeken, leggings. 

Vraag informatie bij : 

STIEIlMAN-SOEST 
Postbus 184, 3760 AD Soest, de Beouforlloon 24, 3768 MJ Soes!. 

Telefoon 02155·10272', Fox 02155·19282, Telex 43434 stier nL 

Een opt i male wortel be
l ucht ing is mogelij k 
door bomeng rond te 
mengen met poreuze 
VUtKAN® · LAVA 
brokken, waardoor 
veel holle rui mte 
ontstaat . 

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , 
Vraag onze I Naam: I 

dokumentatie I I 
Vulkan' -Lava : Adres: : 

brokken I Code/Plaats: I 

. L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  b.!l.J 
Postbus 9 

ft 
2920 AA 

Krimpen aJd IJssel 
Tel 0 1 807 · 1 3044 k k . Telex 2236 1 roo nmpen 
F a x  0 1 807 · 1 1 5 79 
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STICHTING PRAKTIJKONDERWIJS 

EN LEER LINGWEZEN VOOR BOSBOUW, 

CULTUURTECHNIEK EN 

GROENE SECTOR 

KONINGSWEG 35 
681 6 TG ARNHEM 

(Schaarsbergen) 

TELEFOON 085·43 1 000 

PRAKTIJKSCHOOL 
ARNHEM 

Cu rsussen op maat 

Praktijkweken 
agrarisch onderwijs 

Cursussen en vak
opleidingen voor 
beroepsbeoefenaars 

Scholing op de 
werkplek (in uw 
bedrijf of instell ing) 

Vervolgopleiding, 
bij- en nascholing 

Schriftelijk onderwijs 
met praktij kweken, 

. ,� . " 

. "''; 

...J 1-------------1 

� LEERLINGSTELSEL 
BOSBOUW EN 

...J CUL TUUR TECHNIEK (LSBC) 
O l----------l 
o 
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Werken en leren kom bi neren 
Leerlingstelselopleidingen op 3 nivo's 

Primaire opleidingen tot nivo vakkracht 
Het diploma kan behaald worden in de volgende 
9 vakrichtingen 

1 .  Bosbouw 
2. Landschapsbouw 
3. Rekreatie 
4. Natuurbeheer 
5. Griend- en 

rietcultuu r  
6 .  Cultuurtechniek 
7. Woonomgeving 
8. Onderhoud weg

en waterwerken 
9.  Kantonnier 

Sekundaire opleidi ngen tot nivo Voorman 
Deze opleiding start in januari 1 990 voor 
3 vakrichtingen 

1 .  Terreinbeheer 
2. Cultuurtechniek 
3. Rekreatie 

Tertiaire opleidingen (O.U.B.C.) tot nivo opzichterl 
uitvoerder 
Op dit nivo kennen we 2 vakrichtingen 

1 .  Bos-/landschapsbouw 
2. Cultuurtechniek 

�®[F)[bIJ\� TOPLAN MULCHSCHIJVEN 

• DOELTREFFEND 
• KOSTE NBESPAREND 
• UIT 1 00 Ofu RECYCLI NG· 

MATER IAAL 
• EENVOUDIG TE 

GEBRUIKEN 
• MILIEUVRIENDELIJK 
• GEBRUIKSD U U R  CA. 3 JAAR .������JilM�t 

Handelsonder nem i ng Kleistra 
Postbus 1 26 ,  N L  6860 A C  Oosterbeek, tel . (08308) 19 7 1 .  

BOOMVERZORG I NG 

GEWOON J E  WERK DOEN,  
AL M EER DAN 30 JAAR . 

LANDSCHAPSWERK HEYMAN 
8330 A B  Steenwijk - Postbus 6 1  - Telefoon 052 1 0  - 1 4 1 05 

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

G "ROEN NATU UR-LIJK 

Devobo TOTAAL 
Groenvoorziening 

Landschapsonderhoud 
Bosonderhoud 

Boomverzorging (chirurgie) 

• Adviezen 
• Inventarisatie 
• Beheersplannen 

• Totaal pakket uitvoering bosbouw 
* Boomverzorging o,a. snoeien, (vorm) ,  

groeiplaatsverbetering 
Aanleg en onderhoud groenstroken, erf- en 
terreinbeplanting 

* Bomen rooien, stobben wegfrezen ,  takken 
versnippere n ,  
Subsidieregelingen voor bos- e n  landschapsbouw 
op aanvraag, 
In- en verkoop rondhout op stam en geveld 

aangesloten bij 

� m 
KNBV 
Kon. Ned. Bosbouw Ver. 

Ron ten Voorde 
Jan Steenstraat 1 2  
741 2 TC Deventer 
Tei. 05700 - 1 09 09 

/7 ..... Kring i � ) Praktiserende Boomverzorgers 

\ * /  
J(p& VbnU 

vereniging van bosbouwkundig 
adviseurs en uitvoerders 

Autotei. 06 - 52 1 0  81 47 



'Monumentale Bomen' 

Overzicht in boekvorm 
Toen het projekt ' I nventarisatie en Registratie 

, van Waardevol le Bomen' in vol le gang was, ont
stond de wens bij de Bomensticht ing om de re
sul taten in boekvorm te kunnen presenteren 
aan het publ iek. Ongeveer tegelijkertijd werd bij 
u i tgeverij Zomer & Keuning het idee geboren 
om een boek te gaan maken ove r de boommo
numenten van Nederland. Ze schake lden au
teur Kees Duinker in om de teksten te schr ijven 
en h ij riep op zijn beurt de hulp in van de 
Bomenst icht ing om gegevens aan te reiken 
over de monumentale bomen .  Op het moment 
van verschijnen van dit themanummer verkeert 
het boek dat dus in belangrijke mate op de ge
gevens u i t  het bestand steunt ,  in een afron
dingsfase. De ex akte verschi jn ingsdatum is 
nog niet bekend .  Wij houden u op de hoogte ' 

Een blik op de inhoud 
Het register van de Bomenst icht ing bevat te 
veel boomobjekten om deze allemaal in boek
vorm te kunnen beschr ijven en daarom is een 
keuze gemaakt uit ongeveer tweehonderd ob
jekten , evenredig verdeeld over de provincies 
en gerangschikt naar soort .  In totaal worden de 
twaalf meest voorkomende soorten u i t  het re
gister beschreven. Per soort zi jn tien objekten 
u i tgekozen die nader onder de loep worden ge
nomen . Andere belangrijke soorten die echter 
in mindere mate zijn vertegenwoord igd,  komen 
in een apart hoofdstuk aan bod . 
De beschreven bomen zijn stuk voor stuk 'mo-

numen taal' te noemen. Ze zijn we l heel verschi l
lend van 'karakter. De ene boom dankt zijn t i tel 
aan zijn afmeti ngen of leeftijd , anderen vallen 
op door een speciale funktie die zij in het verle
den hebben vervu ld en die men vaak nog u i t  
hun situering kan afleiden (baken boom, ge
rec htsboom, grensboom enz . ) .  Voor een ieder 
die gein teresseerd is in bomen of de achter
gronden van hun aanwezigheid op een bepaal
de plaats of al leen maar wil weten wat nu de 
monumentale bomen zi jn, geeft dit voor Neder
land un ieke boek een goed beeld. 

F R . M .  

Beknopt overzicht van de inhoud 
van 'Monumentale bomen'. 

Voorwoord 
Inleiding 
Hoofdstuk per soort over. 
(in willekeurige volgorde) 
lep (Ulmus) 

- --

Linde (Tilia) 
Oen (Pin us) 
Populier (Populus) 
TamrTieRastanje (castanea) 
Beuk (Fagus) 
Esdoorn (Acer) 
Es (Fraxinus) 
Plataan (Platanus) 
Elk (Quercus) '------------
Wilg (Salix) 
PaarclekaStanje 7Aëscuiüs hippocastanumT 
Hoofdstuk over bijzondere soorten 

1 0 1  

Hl1l11p11rey B .  Bennett 
tekeningen 

2 1  oktober - 1 7  decell1ber 1 989 

I'<J natuurmonumenten 

I k/( )t'Kl'r.sn: r l l rU l l l  ( :( ) rYLTs IH ).s . 
\";t;lr!weg 202. 1 2 1  SI. I l i lvL'rsulll 

Openi ng"lijdl'I1: 
\\( )L' n�d;lgn lidLbg 1 :i(IO - 1 . ( )O uur. 

laILTLLt g .  lonl!;tg en .,dlool\-: I K a m ics 1 0 .00 - 1 7 .()O uur 

Borren Boomverzorging 
N.C.H. arb. qualilied. 

SNOEIEN 
ROOIEN 

AANPLANTEN 
STANDPLAATSVERBETERING 

ADVIEZEN 

Braakmansteeg 1 2  • 7437 PV Bathmen 
Tel. 05700 - 5 1 721  • Privé 05704-3329 
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Nuttige adressen 

Provinciale organisaties voor 
natuur- en landschapsbeheer 

St. Landschapsonderhoud 
Groningen (SLG) 
Ossenmarkt 6a 
97 1 2  NZ GRONINGEN 
te l .  050-1 26705 

St. Instandhouding 
Landschapselementen in 
Friesland (SILF) 
De Singel 5 
9203 XX DRACHTEN 
tel .  051 20- 1 29 1 5  

St. Landschapsbeheer 
Drenthe (SLO) 
Rodeweg 25 
9404 RM ASSEN 
tel . 05920- 1 66 1 6  

St. Goordinatie Landschaps
onderhoud Overijssel (SGLO) 
Postbus 64 
7720 AB DALFSEN 
tel .  05290- 1 73 1  

St. Goordinatie Landschaps
beheer Gelderland (SGLG) 
Postbus 1 030 
680 1 BA ARNHEM 
tel .  085- 599538/599539 

St. Stichts Landschapsbeheer 
Utrecht (SLB) 
Postbus 1 2 1 
3730 AC DE B ILT 
tel .  030-205534 

St. Vnjwillig Natuur- en Land
schapsbeheer Noord-Holland 
(VNLB) 
Postbus 4078 
2003 EB HAARLEM 
tel .  023-306296 

St. Natuur- en Landschaps
beheer Zuid-Holland (NLB) 
Postbus 558 
2800 AN GOUDA 
tel .  01 820-245000 

St. Landschaps verzorging 
Zeeland (SLZ) 
Postbus 286 
4460 AR GOES 
te l .  0 1 1 00-30936 

Goordinatie Beheer Kleine 
Landschapselementen in 
Noord-Brabant 
Postbus 80 
5076 ZH HAAREN 
tel .  041 1 7-2775 

St. Instandhouding Kleine 

Landschapselementen in 
Limburg (lKL) 
Postbus 1 54 
6040 AD ROERMOND 
tel . 04750-3 1 200 

Consulentschappen Bos- en 
Landschapsbouw en Dienst 
Uitvoering & Regelingen voor: 

Groningen 
Postbus 30027 
9700 RM GRONINGEN 
te l .  050-2391 1 1  

Friesland 
Postbus 2003 
890 1 JA LEEUWARDEN 
tel .  058-955255 

Drenthe 
Postbus 1 46 
9400 AC ASSEN 
te l .  05920-279 1 1  

Overijssel 
Postbus 604 
8000 AP ZWOLLE 
te l .  038-21 0533 

Gelderland 
Postbus 9079 
6800 EO ARNHEM 
tel .  085-5791 1 1  

Flevoland 
Postbus 1 02 
1 8200 BA LELYSTAD 
te l .  03200-22666 

Utrecht 
Museumlaan 2 
358 1 HK UTRECHT 
tel. 030-520834 

Noord-Holland 
Postbus 300 
5200 1 DA HAAR LEM 
tel .  023- 1 86 1 6 1  

Zuid-Holland 
Postbus 301 
1 92500 GC DEN HAAG 
tel. 070-6246 1 1  

Zeeland 
Westsingel 58 
446 1 DM GOES 
tel .  0 1 1 00-3791 1  

Noord-Brabant 
Postbus 1 1 80 
5004 BP TILBURG 
tel .  0 1 3-6455 1 1 

Limburg 
Postbus 965 

6040 AZ ROERMOND 
tel .  04750-3425 1 

Rijksinstituut voor Onderzoek 
in de Bos- en Landschaps
bouw 'De Dorschkamp' 
Postbus 23 
6700 AA WAGENINGEN 
tel. 08370-95 1 1 1  

Consulentschap in 
Algemene Dienst voor het 
Stedelijk Groen 
Postbus 1 62 
6700 AD WAGENINGEN 
tel .  08370-95 1 1 1  

Consulentschap in 
Algemene Dienst voor 
Gewasbescherming en 
Plantenziektekundige Dienst 
Postbus 9 1 02 
6700 HC WAGENINGEN 
te l .  08370-9691 1  

Ministerie van Landbouw en 
Visserij 
Direktie Natuur-, Mi/ieu- en 
Faunabeheer 
Postbus 2040 1 
2500 EK DEN HAAG 
te l .  070-79391 1 

Direktie Bos- en Landschaps
bouw 
Postbus 20023 
3502 LA UTRECHT 
tel .  030-859 1 1 1  

Staatsbosbeheer - Direktie 
Terreinbeheer 
Postbus 20020 
3502 LA UTRECHT 
te l .  030-859 1 1 1  

Kring Praktiserende Boom
verzorgers Secretariaat: 
p/a Onderlangs 1 06 
68 1 2  CH ARNHEM 
te l .  08370-95 1 1 1  ( t ijdens kan
tooruren) 

Hoveniers informatie centrum 
Postbus 900 
3700 AX ZEIST 
tel .  03404-6236 1 

Milieutelefoon 
Damrak 26 
1 0 1 2  LJ AMSTERDAM 
te l .  020-269 1 6 1  

Bedrijfslaboratorium grond
en gewasonderzoek 
Mariendaal 8 
866 1 WN OOSTERBEEK 
tel .  085-34 1841  

Provinciale Planologische 
Dienst pla provinciehuis 



Aanbevolen literatuur 

Boeken 
Beschrijving monumentale 
bomen 
Ons Bomenland 
GL Berk 
u i tg .  van Holkema & Waren
dorf/Standaard U i tgeverij 
ISBN 90 269 44322 
1 75 b lz ;  zfw i l l .  
ui tsluitend verkrijgbaar bij 
Boekhandel Bruna 

Monumentale bomen 
K . Duinker 
uitg. Zomer en Keun ing ,  Ede 
(verschijnt begin '90) 

Geografie van de opvallende 
boom in het agrarische land
schap van Nederland') 
AA de Veer, Proefschrift Rijks
universiteit te Groningen 

' Arbres Remarquables du 
Grand ouche de 
Luxembourg 
ui tg .  Administration des Eaux 
et Forets, 
Luxembourg 
1 66 b lz; kleuren i l l .  

Luxemburg, seine sagenum
wohnenen Holzries 
Norbert Weins 
uitg . Imprimerie Centrale, s .a .  
Luxembou rg 
2 1 0  blz;  zfw i l l .  

Merkwaardige bomen van 
Belgie 
uitg. Bestuur Waters en 
Bossen , B russel 
237 blz; kleuren i l l .  
1 50 B. f r. 

Merkwaardige bomen in 
Vlaanderen 
uitg .  Min isterie v. d .  Vlaamse 
Gemeenschap - A .R .O .L 
200 B . f r. 

Unsere Baum veteranen 
Hartwig Goerss 
uitg. Landbuch-Verlag Gmbh, 
Hannover 
ISBN 3 7842 0247 0 
1 5 1  blz;  kleuren en zfw i l l .  

Bescherming (monumentale) 
bomen 
Bomen & Wet') 
mr. T. Kroesen, 
mr. A .  van Oorschot 
u i tg .  Bomenstichting en 
Natuurmonumenten 
ISBN 90 700 99 1 87 

1 04 blz.  prijs f 24 ,50 n iet
donateurs en f 1 9,50 voor 
donateurs Bomensticht ing 

Oe Wet AROB 
en het beroep tegen 
overheidsbesch ikkingen uitg.  
Mi nisterie van Just i t ie ,  afd. 
Pers- en Publ ieksvoorl ichting 
tel .  070-706855 
beste lnr. 400 1 7/87 

Subsidiegids natuur- en land
schapsbeheer 
uitg. St Natuur & Mi l ieu ,  
Utrech t  
58 blz .  
f 7 ,50 

Tijdschriften 
Baum-zeitung 
ui tg .  BZM Baum-Zeitung 
Verlag Gmbh 
Postfach 2 1 68 
4950 Mi nden in Westfalen 
(West Duitsland) 
057 1 /42300 
verschijnt 4x per jaar 
ISSN 034 1 -3624 
abonn: DM 21 ,40 

Bomennieuws ') 
uitg.  Bomenstic hting 
Donkerstraat 1 7  
35 1 1  K B  UTR ECHT 
te l .  030-33 1 328 
verschijnt 6x per jaar 
ISSN 0 1 66-784 X 
abonn:  f 30, - ,  donateurs gratis 

Boomblad 
uitg . De Dors'chkamp 
Postbus 23 
6700 AA WAG ENINGEN 
te l .  08370-95 1 1 1  
verschi jnt 6x per jaar 
abonn f 40,-

Bosbouwvoorlichting 
ui tg .  Direktie Bos- en Land
schapsbouw van het Min isterie 
van Landbouw en Visserij 
Postbus 20023 
3502 LA UTRECHT 
verschi jn 8-1 Ox per jaar 
ISSN 01 66-8986 
abonn: gratis (schrifte l ijk aan 
te vragen) 

Groen 
uitg. S . 1 .  Publicaties B V ,  on
der auspic ien van St ichti n;:) 
Vakblad voor de Boomkwekerij 
Postbus 1 039 
1 400 BA BUSSUM 

tel .  021 59-36254 
versch ijnt 1 1 x per jaar 
ISSN 0 1 66-3534 
abonn f 59,-

Groenkontakt 
ui tg .  Veren iging voor 
Open baar Groen 
Buiten de Smeedenpoort 3 
8000 BRUGGE ( Belg ie) 
tel .  050-3 1 207 1 
verschijnt 6x per jaar 
ISSN 2250-T706 
abonn:  1 000,- B . fr. 

Nederlands Bosbouw 
Tijdschrift 
ui tg .  Kroon Uitgevers bv 
Postbus 3055 
6802 DB ARNHEM 
tel .  085-5 1 48 1 1 
versch ijnt 1 2x per jaar 
abonn:  f 75 , - (studenten 
betalen f 55,- ,  
buiten land f 90 ,-) 

Tuin & Landschap 
uitg. C. Misset BV en 
Sticht ing Vakblad voor de 
Bloemisterij 
Postbus 4 
7000 DA DOETI NCHEM 
tel .  08340-499 1 1  
verschijnt 26x per jaar 
abonn. f 1 29 ,75 

Houtrot in Bomen ') 
uitg. Misset Uitgevers
maatschappij ,  Doetinchem 
samenstell ing :  K ring Praktise
rende Boomverzorgers, e .a .  
28 blz;  kleur en zfw i l l .  
prijs f 7 ,50 

') Te bestel len bij de Bomen
stichting door overmaking van het 
betreffende bedrag op gironum
mer 2 1 08755 t . n .v. Bomenstic hting 
Utrec ht. ovv. de titel . 
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, Een gedegen onderzoek le idt tot 

het ju iste advies voor een opt imale 
u itvoer ing.  

De nieuwste methoden worden 

toegepast om de ondergrondse 

omstandigheden voor de boom te 

verbeteren.  

Goed snoeiwerk is  vakwerk, 
de Nationale Bomenbank heeft er 
de mensen én de mach ines voor, 

ook voor die éne boo m !  

Onze kennis en kwaliteit brengen we 

graag aan u over middels onze korte 
prakt ij kcursussen. 

(Ook in  uw eigen gemeente.) 

Het verpl anten van grote bomen (uit 

ons registrati esysteem , eigen kwekerij 
of b innen uw beheergebied) vraagt 
om een professionele aanpak voor 
'het beste resultaat. 

VOO R DIT ALLES KUNT U TERECHT BIJ DE BOOMVERZORGERS MET VISIE OP DE TOEKOMST 

NATIONALE BOMENBANK BV / 01 840-33432 

POSTBUS 37 / 3360 AA SLIEDRECHT 


