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Direkteur Duffhues neemt 
bestand in ontvangst 
Op 1 maart werd het register 
van monumentale bomen 
officieel overhandigd aan 
ir,W,F.S, Duffhues, direkteur van 
de direktie Bos- en 
Landschapsbouw van het 
Ministerie van LN&V. 
Hiermee kwam een eind aan de 
eerste inventarisatieronde die 
zes jaar heeft geduurd, 

32 
Boommonumentenwet in wording? 
In zijn toespraak op 14 maart ter ge'legenheid van de boomplant
aktie van de Bomenstichting en N,S, liet Minister Braks doorsche
meren dat er een wet voor monumentale bomen in voorbereiding is, 
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Nederlandse Spoorwegen: 
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Direkteur Duffhues neemt bestand in ontvangst 
De eerste maart was voor de Bomenst ichting 
een gedenkwaardige dag . Toen werd het be
stand van gereg istreerde monumentale bomen 
symbol isch overhand igd aan de heer i r. WF.S.  
Duffheus,  d i rekteur van de d i rektie Bos- en 
Landschapsbouw van het ministerie van 
Land bouw, Natuurbeheer en Visserij. In aanwe
z igheid van de pers overhandigde Marjan ten 
Cate een aantal computer-d iskettes met daarop 
het bestand van monumentale bomen. In de 
daarna volgende persconferentie werd inge
gaan op de achter l iggende periode van ru im 
zes jaar waar in werd gewerkt aan het  real iseren 
van het bestand van circa 7000 objekten. AI 
deze objekten hebben van de Bomenst icht ing 

Oe belangstelling van de en de Di rektie Bos- en Landschapsbouw de 
media voor de bekend- status 'monument' gekregen. 

making van het register van 
monumentale bomen was De heer K lösters, hoofd van de dienst plantsoe-

groot. nen van de gemeente Houten, beschreef hoe 
foto. Frank Moens

, zi jn gemeente te werk ging bij de concretise-
ring van het plan om de monu mentale bomen 
te beschermen en hoe het period ieke onder-

houd in samensp raak met de eigenaren thans 
plaats vindt. 

Volgende stap naar bescherming 
Met de l ijst van monumenten in de kast zal de 
Bomenst icht ing z ich in de toekomst gaan inzet
ten om voor deze monumenten ook een betere 
bescherming te verkri jgen. Bescherming in d ie 
z in d at de bomen of boomgroepen als monu
ment worden opgenomen in bi jvoorbeeld be
stemmingsplannen of kapverordening , maar 
ook dat de bomen geregeld aan een inspektie 
worden onderworpen en zonodig worden ver
zor g d .  De Bomenst ichting p le i t  ervoor dat ook 
de bomen bi j  e igenaren, anders dan de ge
meente, op een of andere manier in een onder
houd sregel ing worden ondergebracht. 
De subsid ieregeling voor achterstall ig onder
houd bij monumentale bomen bu iten de be
bouwde kom bestaat al enige jaren. Doordat 
echter veel monumentale bomen b innen de be
bouwde kom staan , maakt de Bomenst ich ting 
zich sterk om ook voor deze bomen een alge
meen erkende regeling te kr i jgen. Dit  zal i n  eer
ste i nstantie gebeuren door het u itbrengen van 
een model-subsidieregel ing ,  die e lke gemeente 
afzonder l i jk ,  net a ls de kapverordening moet 
aannemen (zie theman ummer 'Monu mentale 
Bomen' nr. 5/'89) 
Uiteraard moet bij e lke gemeente bekend zijn 
welke bomen binnen de gemeente g rens als 
monu mentaal te boek staan. Daarom heeft in  
de week na één maart e lk College van Burge
meester en Wethouders een pakket ontvangen 
met daarin zowel op kaart als op l i jst een over
z icht  van de geregistreerde objekten. In een bij
gesloten br ief  verzocht de Bomensticht ing om 
voor de vermelde objekten speciale bescher
mende maatregelen ,(e treffen. 

FR.M. 

Boommonumentenwet in wording 

Toespraak van minister Ir 
G.J.M. Braks (Landbouw. 
Natuurbeheer en VissenD 

ter gelegenheid van de 
20ste verjaardag van de 

Bomenstichting 
(Stadsschouwburg - Utrecht. 

14 maart 1990) 

Bomennieuws - 2/1990 

Dames en heren, 
In de eerste p laats natuur l ij k: m ijn welgemeen
de ge lukwensen aan de jarige Bomenstich
t ing , 1wintig jaar is een mooie leeftijd . wat mis-

schien nog meer aanspreekt, is  wat bij de 
Bomensticht ing voorop staat . De u i tnod ig ing 
voor deze b ijeenkomst laat daarover geen mis
verstand . Zij z iet haar vierde lustrum meer als 
aanleidi n g ,  dan als hoofdoorzaak van de fees
telijke gebeu rtenis van vandaag . Het is haar 
vooral te doen om bepaalde cruciale belangen 
die zij voorstaat, hier nad rukkel i jk voor het voet
licht te brengen. Terecht! 
G raag zal ik proberen het mi jne daartoe bij te 
d ragen. 
1990 is voor de Bomenstichting i n  meer dan 
één opzicht een memorabel jaar. Ruim twee 
weken geleden kon zij immers het eerste off i 
c ië le  bestand van Nederlandse monumentale 
bomen presenteren. Bijna 8.000 bomen en 
boomgroepen werden opname i n  dit bestand 
waardig gekeurd. Criteria h iervoor waren zeld
zaamheid , schoonheid en culturele waarde. 
Aan dit project kende ik aan de Bomenstichting 
in 1987 , ter aanmoedig ing,  al de 'Conservation
Award" toe. Tweehonderd vr i jw i l l igers hebben 
er, in  samenwerking met ambtenaren van mijn 
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ministerie, ruim vijf jaar aan gewerkt. De bevin
dingen van deze inventarisatie vormden in 
1989 een van de grondslagen voor een nieuwe 
bijdrageregeling bos- en landschapsbouw Een 
bijzonder project is tot een goed einde ge
bracht. Dat stemt tot grote voldoening. Maar de 
kroon op het werk ontbreekt eigenlijk nog. Ik 
doel dan op wettelijke bescherming van de 
circa 8.000 monumentale bomen en boomgroe
pen. 
De Monumentenwet biedt hiertoe geen of nau
welijks mogelijkheden. 
De Natuurbeschermingswet evenmin. Op dit 
moment: want wat niet is, kan komen. Onge
gronde verwachtingen wil ik niet wekken. Maar 
het is wel degelijk zo dat wettelijke bescher
ming serieus overwogen wordt. 

Tekort aan bos 
De aandacht van de Bomenstichting richt zich 
niet exclusief op de bijzondere representanten 
van ons bosbestand. Wel en wee van de 
bomen en bossen gaat haar in het algemeen 
ter harte. Zo zal zij ongetwijfeld ook voorstander 
zijn van een bosrijker Nederland dan wij nu 
kennen. Slechts 8,8 procent van ons grondge
bied bestaat uit bos. Overigens is dat bijna 
twee keer zoveel als ruim een eeuw geleden. 
Zo bezien lijkt die 8,8 procent best mee te val
l'en. 
Maar laten we niet vergeten, dat we hiermee 
nog steeds het minst beboste land van Europa 
zijn. Diverse belangen zijn met bomen en bos
sen gediend. Belangen, die gemoeid zijn met 
het natuurlijke milieu, de kwaliteit van het land
schap en openluchtrecreatie. 
Maar ook zuiver conomische. Afweging van die 
belangen leidt tot de conclusie dat er een be
duidend tekort aan bos bestaat. Vergroting van 
het areaal blijvend bos met 30.000 à 35.000 
hectare is dan ook een hoofd uitgangspunt van 
mijn Meerjarenplan Bosbouw. Een ambitieuze 
doelstelling, zonder twijfel. 
Dezen en genen zetten forse vraagtekens bij 
de haalbaarheid ervan. Dat is niet onbegrijpe
lijk. Zeker als we de vitaliteit van onze bossen in 
beschouwing nemen. De metingen in 1 989 wij
zen uit dat zo'n 45 procent van ons bos als min
der of weinig vitaal moet worden omschreven. 
Dat betekent gelukkig geen verslechtering, ver
geleken met het jaar daarvoor. Maar onvermin
derd blijft de situatie zorgwekkend. De aantas
ting van onze bossen is voor een deel te wijten 
aan weersomstandigheden en insectenvraat. 
Dat zijn echter factoren, die altijd al de kwaliteit 
van onze bossen hebben beïnvloed. 
U weet: de grote boosdoener is van meer re
cente datum en betreft de milieuverontreiniging. 
De verzuring met name stelt ons hier voor grote 
problemen. Terdege ben ik mij bewust waar op 
dit vlak mijn verantwoordelijkheden liggen. 
Want het is geen nieuws dat ammoniakuitstoot 
uit mest eveneens aan de verzuringsproblema
tiek bijdraagt. Ter bestrijding ervan zijn al ingrij
pende maatregelen doorgevoerd. Of zal dat 
nog gebeuren. 
Eind vorig jaar presenteerde ik aan de Kamer 
mijn Plan van aanpak Ammoniak-emissie uit de 
landbouw. Hierin zet ik in hoofdlijnen uiteen wat 
te doen staat. Mijn stellige overtuiging is dat de 
ammoniakemissie over tien jaar met de helft 

kan zijn teruggebracht. Gestreefd wordt naar 
een vermindering van 70 procent. Voor de 
goede orde, maar met nadruk: De landbouw is 
natuurlijk niet de enige veroorzaker van de ver
zuring. Andere sectoren zijn daar eveneens 
debet aan. Aan de oplossing ervan zullen zij 
een evenredige bijdrage moeten leveren. Een 
en ander zal ertoe moeten leiden dat in het jaar 
2010 aan de meest ernstige eHecten van de 
verzuring een halt is toegeroepen. Ook de aan
tasting van onze bossen zal dan zo goed als 
verholpen moeten zijn. 
Zover is het dus voorlopig nog niet. Het over
heidsbeleid is primair gericht op bestrijding aan 
de bron. Maar pas op langere termijn zijn hier
van pas resultaten te verwachten. We moeten 
er rekening mee houden dat in de komende 
jaren bomen en bossen nog beduidende verzu
ringsschade kunnen oplopen. Tot het moment 

"Het is wel degelijk zo dat 
wettelijke bescherming 

serieus overwogen wordt." 

dat de oorzaken ervan afdoende zijn bedwon
gen, is een soort over levingsstrategie uitgezet. 
In het kader daarvan worden tijdelijke maatre
gelen genomen die niet tot het normale onder
houd of beheer kunnen worden gerekend. Zij 
zijn bedoeld om verdere schade zo mogelijk te 
voorkomen en de al aangebrachte schade te 
herstellen. Hierbij wordt onder meer gedacht 
aan omvorming van bosbes tanden met slechte 
vitaliteit, extra nazorg bij herbebossing en ver
betering van waterhuishouding in bosterreinen. 
Tot de mogelijkheden behoren eveneens mine
ralengiften enlof bekalking van bestaande bos
sen. Voor de eHectgerichte aanpak die mij voor 
ogen staat, is jaarlijks 5 miljoen gulden extra 
beschikbaar. 

Dames en heren, 

De Bomenstichting viert haar twintigste verjaar
dag op originele wijze. Onder meer door een 
gevestigde rolverdeling om te keren. 
Het komt niet vaak voor dat een jarige de ver
jaardagsgasten een cadeau aanbiedt. Nog 
minder dat zij dat cadeau aan elkaar laat door
geven. Het is duidelijk wat de Stichting hiermee 
zeggen wil. 
Een schoon milieu, gezonde en talrijke bossen 
kunnen alleen door een gezamenlijke inspan
ning tot stand komen. Hierbij is aan het open
baar vervoer in het regeringsbeleid een belang
rijke rol toegedacht. Het is mij daarom een 
groot genoegen, mijnheer de Jong, om u, als 
vertegenwoordiger van onze grootste openbare 
vervoerder, 1 2  bomen over te dragen. Zie het 
als een stimulans van de grote inspanningen, 
die ook van de Nederlandse Spoorwegen in de 
komende tijd gevraagd zullen worden. 
De bomen zullen hun eindbestemming vinden 
in de twaalf provincie-hoofdsteden. De directe 
zorg daarvoor is aan de verschillende gemeen
ten toevertrouwd. Die zorg zal, op den duur, 
vergeefse moeite blijken zonder een goede 
kwaliteit van het milieu. 
Dat versterkt mijn hoop dat zij tot monumentale 
bomen zullen gedijen. 

bomeF'l I::ichl::ing 

� 
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14 maart 
I tlm 111 

In de schouwburg Ie Utrecht 
werden door de leerlingen 

van de Jan Ligthartschool uit 
Woudenberg de bomen 

symbolisch overhandigd aan 
de vertegenwoordigers van 

de 12 provinciehoofdsteden. 

Minister Braks, burgemees
ter Vos-van Gortel van 

Utrecht en de heer Pfeiffer. 
vice-voorzitter van de 

Bomenstichling, volgen aan
dachtig de verrichtingen van 

N.S, direkteur de Jong 
foto: hiernaasl 

Grootse boomplantaktie 

Bomenstichting biedt N.S. bomen aan 

De Bomenstichting heeft de rollen maar eens 
omgedraaid. Normaal gesproken ontvangt een 
jarige cadeautjes, de twintigjarige stichting 
deelde ze onlangs zelf uit. 

In de Utrechtse Stadsschouwburg overhand ig
de minister Braks van Natuurbeheer op 14 
maart namens de Bomenst icht ing twaalf bomen 
- bestemd voor de stat ionspleinen van de 
Nederlan dse provinciehoofdsteden - aan de 
NV Nederlandse Spoorwegen. De Bomen
stichting wil h iermee haar waardering uitdruk
ken voor de positieve bijdrage van het open
baar vervoer aan het behoud van ons mi l ieu en 
ons bomenbestand, 
Nadat de bomen door NS-d i rekteur de Jong i n  
ontvangst waren genome n ,  deelde deze d e  
bomen sym bol isch u i t  aan de eveneens aanwe
zige vertegenwoord i gers - bu rgemeesters en 
wethouders - van de provinciehoofdsteden,  Dit  
gebeurde met h u l p  van leer l ingen van de Jan 
Ligthartschool u i t  Woudenberg , d ie  een eigen
gemaakte tekening van een oude boom over
hand igden aan de delegaties uit de betrokken 
gemeenten. 
Na d i t  officiële deel verplaatste het gezelschap 
zich naar het voorplein van het spoorwegmu
seum, waar burgemeester Vos-van Gortel  van 
Utrecht de eerste boom u i t  de serie van twaalf 
plantte. Het Spoorweg museum was als lokatie 
voor de provincie Utrecht gekozen, omdat het 
Centraal Station in Utrecht is  opgenomen in het 
Hoog Cathari jne-complex Het bleek n iet moge
l ij k  om h ier een boom te p lanten, 

In d.e dagen na 14 maart zijn de overige bomen 
geplant .  Bomenstich t ing-direkteur Marjan ten 
Cate reisde h iervoor - per trein, u i teraard -
langs d e  Nederlandse provinciehoofdsteden, 
Een fotoverslag vindt u op de volgende pag i
na's 

Aan de lustrum-boomplantaktie werd 
meegewerkt door: 
NV Nederlandse Spoorwegen 
de gemeen ten Utrecht,  Zwol le ,  Asse n ,  
G ron ingen ,  Leeuwarden, Arnhem , 
Den Bosch,  Maastr icht ,  Lelrystad , Haar lem, 
Den Haag en Mi ddelburg 
Sticht ing Plant Publiciteit Hol land 
BSI-Bomenservice Leersum 
Cop i j n  Boomchirurgen Utrecht 
B.TL Emmen 
Ouercus Boomverzorging Emmen 
Oranjewou d  Assen 
Struiksma Goutum 
Arbori  Arnhem 
Hofboom Boomverzorging Udenhout 
Pius Flor is Boomverzorging Vught 
Boogaart Almere 
Nat ionale Bomenba nk Sl ied recht 
Heidemij Uitvoering Apeldoorn 
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IV en V 
op hel voorplein van het 
Spoorwegmuseum plant één 
van de kinderen met behulp 
van een kraan de plataan. 
waarna (VI) (v l.n.r. allen met 
helm) de heer van Vlijmen 
(direkteur van het 
Spoorwegmuseum), 
Minister Braks. 
de heer de Jong (NS), 
mevrouw ten Cate-van 
Elsland (direkteur van de 
Bomenstichting) en 
mevrouw Vos-van Gortel 
(burgemeester van Utrecht) 
het plantgat dichtgooien 
foto's: Frank Moens 

15 maan 
VII 
Om klokslag tien uur wordt 
de paardekastanje aan de 
zuidzijde van hel station 
Zwolle geplanr door (v.l.n.r) 
de heer Morsink (NS.). 
mevrouw ten Cate en 
welhouder Okkels. 

Vilt 
Bij het nieuwe stalion in 
Assen bekijken mevrouw 
Alons (NS.) en welhouder 
Hulshof en mevrouw len 
Cate het herdenkingsbordje, 
dat samen meI deze honing
boom is geplanT. 

IX 
Vervolgens reisden belde 
dames verder naar 
Groningen. waar ze blï hel 
planlen van enkele platanen 
werden geassisteerd door 
de heer Hagevoort (direkteur 
Openbare Werken van 
Groningen). 

X 
Oe laatsle bestemming van 
die dag was de gemeente 
Leeuwarden. Op het voor
plein werden vier linden 
neergezet door o.a. de heer 
Smeding (NS.) en 
wethouder Kessler 
fOIO's: Wim Meijers 

Bomennieuws - 2/1990 
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16 maart 
XI 

In Arnhem plantten 
burgemeester Scholten 

(midden) en de heer 
Zinnemers (zand in het oog, 

NS) een eik. 

XII 
In het plantsoen voor het 
station Den Bos ch wordt 

het plantgat van de 
Anna Paulownaboom 

dichtgegooid door v.l.n.r. 
de heer KriJnen (NS), 

mevrouw ten Cate en 
wethouder van den Berg 

Maastncht was het einddoel 
van deze dag. Mevrouw ten 
Cate wordt hier bij het plan-

ten van de es terzijde 
gestaan door de heer van 

Druten, namens de 
Nederlandse Spoorwegen 

en de burgemeester van 
Maastncht, de heer Houben 

foto's. 

De gemeente Lelystad kreeg 
op het statlonsplell1 een eik. 

Onder leiding van 
mevrouw ten Cate wordt 

door wethouder Bruinewoud 
(voorgrond) en mevrouw 

Schade van Westrum (NS) 
het plantgat gedic/lt 

foto. Jan Blom - Lelystad 

Op de laatste plantdag werd 
eerst station Den Haag 

Centraal aangedaan 
Voor de hoofdingang liet de 

Ileer de Vrind (In de kraan 
achter de hendels) dm9kteur 

van de Dienst Plantsoenen, 
een grote paardekastanje 111 

het plantgat zakken 

XVI 
Burgemeester Ruften van 

Middelburg deed hetzelfde 
later op de dag met een 

plataan. 
foto 5 Wim Meijers 
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Een optimale wortel be
luchting is mogelijk 
door bomengrond te 
mengen met poreuze 
VULKAN® . LAVA 
brokken ,waardoor 
veel holle ruimte 
ontstaat. 

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

dokumentatie I I 

Vut kan' -Lava : Adres: : 
brokken I Code/Plaats: I 

� ____ L___________ ___ ______ _ ____ P!'..J 
Postbus 9 

ft 
2920 AAI 

Krimpen aJd IJssel 
Tel. o���; ����� rook krimpen 
Fax 01807 - 11579 

HUSQVA 

DE VEILIGE EN 
BETROUWBARE 
MOTORZAAG 

Een greep uit de vele Husqvarna voordelen: 

• voHedig automatische kettingr 
• doeltreffende trillingsdemping 
• laag geluidsniveau 
* functionele vormgeving 
* grootste vermogen bij het laagste gewicht 

Meer weten? Stuur onderstaande bon in 
voor meer informatie 

r-- -- --------- - -:--- --- -, 
Gaarne ontvang ik van u meer informatie over de I I HusQvarna semi-professionele motorzagen. 
(In ongefrankeerde envelop verzenden naar 
HusQvarna Bos & Tuin. AntwoQrdnr. 12, 
1110 VB Diemen) 

Naam: 

Adres: 

g'Husqvarna 
Oe motorzaag specialist 

De Samenwerkende Boomverzorgers 

Voor: - boom-, bos- en landschapsverzorging 
- boombeheersplannen, -onderzoek en adviezen 
- boomverplanting en -velling 
- groeiplaatsverbetering (Tree-Life Machine) 

- klimmaterialen 

leen Hoogstad, Arbori-Amhem 085-4242 23 

Frans van Jaarsveld, Schalkwijk 03409- 18 80 

Henk van Scherpenzeel, Bilthoven 03 0·28 02 90 

Wim Kruijk Boomverzorging, Amsterdam 020-18 29 85 

De Samenwerkende Boomverzorgers zijn deskundig, vakbekwaam en hebben reeds een jarenlange 
ervaring. Omdat boomverzorging nog steeds een dynamisch vakgebied is volgen zij daarbij voortdurend 
de ontwikkelingen en nieuwe inzichten in zowel binnen- als buitenland. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat zij daarmee in Nederland vaak aan de basis staan van vernieuwingen op dit gebied. 

Waarborg voor Kwaliteit 
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• Kloofkracht van 6 tot 35 ton, afhankelijk van 

het type. Naar keuze horizontaal of verticaal. 
• Klooft moeiteloos warrig hout, hoge productie! 
• De hydrauliekpomp van deze stille en vooral 

veilige machines wordt aangedreven door een 
electromotor 220 Volt of 380 Volt. benzine
motor, aftakas of de hydrauliek van de tractor. 

Vraag informatie bij: 

STIEItMAN-SOEST 
Postbus 184,3760 AD Soest, de BeauFortiaan 24, 3768 MJ Soest. 

TeleFoon 02155·10272'. Fox 02155-19282. Telex 43434 stier nL 

" Gogeldijk 4 F 

• Tel. 030-610808 Fox030-612140 
Postbus 9177, 3506 GD UTRECHT 

/' 

EXTRA KLASSE! 
De professionals van 

Sachs-Do/mar 
• meer dan 60 jaar ervaring met kettingzagen 
• gunstige vermogens/ 

gewichtsverhouding 
.. betrouwbare veiligheids

voorzieningen 

.. milieuvriendelijk in gebruik 
.. beproefde kwaliteit 

, I : SACHS DOLMAR: stukken beter! : ', � machines voor bos, " 
� 

tuin en park 

Handelstraat 25 , ��� , 1 .A.Vl.EDDER 6850 AB HUIssen/Holland 

Fax. 085 . 251316 TECHNISCHE Tei 085 . 262923 

11 , 1"?lY""\r' E Telex 45755 , n ·,'\JL.; 
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BEMESTING EN BODEMVERBETERING 
Blo·Alglhum Vloeibaar'" 

Een algenproduct, te gebruiken bij een slechte bodemstructuur. Het activeert het bo
demieven en heeft daardoor een gunstige invloed op de haarwortelgroei. De basis van 
het materiaal wordt gevormd door speciaal geselecteerde hoogwaardige en milieu· 
vriendelijke bruinalgen. I Hpkan'" 

Een vloeibare meststof, te gebruiken wanneer de boom een acuut tekort aan voedings· 
elementen heeft. 
Deze N . P . K meststof wordt tijdens of bij de aanvang van het groei seizoen toegepast. 
In korte tijd wordt de meststof door de boom opgenomen. 
Bestanddelen N - P - K 10 + 4 + 7. 

Oendrovorm" 

EEln korrel meststof, te gebruiken bij een structureel gebrek aan voedingselementen. 
Deze organische meststof, speciaal ontwikkeld voor bomen, geeft een onderhoudsvoe
ding over een periode van 5 jaar. 
Ook voor gazon, heesters en groentetuin is Dendrovorm een uitstekende meststof ge
bleken. 
Samenstelling: bloed·, beender·, hoorn·, hoef· en verenmeel, en hoendermest. 
Bestanddelen N - P - K 7 + 5 + 5. 

Blo-Alglhum Granulaat� 

Een algen product, te gebruiken in combinatie met Dendrovorm bij een biologisch arme 
grond, om het bodemleven te stimuleren tot omzeiling van organisch materiaal in op· 
neembare voedingselementen. Tevens kan het dienen als plantgatverbetering. Het pro
duct is opgebouwd uit hoogwaardige bruinalgen. I Dendromix'" 

Een voedingsmix, te gebruiken bij voedingstekorten en een slechte bodemstructuur. 
Dit mengsel kan direct in boor- of spuitgaten worden aangebracht. Het product is sa
mengesteld uit Dendrovorm, veenaarde, Algihum granulaat en klei. I Bestanddelen N - P - K 3 + 2 + 2. 

Alglhum Wortel Aktie'''' 

��V)'\' J�'I, ( ,\e_ , Een anti·verdampingsmiddel, Ie gebruiken bij het planten van bomen en heesters. Het 

l.l 
- voorkomt uitdroging van de wortels doordat na een dompelbad een vliesje over de wor· 

� 

tels achterblijft. Hierdoor is de plant direct weer in staat vocht en voedingselementen 

\ \ op te nemen. Het is opgebouwd uit een speciaal algenpreparaat. I ' , \ ... ISC! , :. 
_ 'f"---. " , , • _ � ' Maerl ,,, ���. ,-��,{ 

>1 

'�(�.�\,;;--, �;:; i[. 7.:1:1 Een koraalalgenkalk dat gebruikt wordt om de pH van de grond te verhogen, bevat 3% 
� - -...>-.<"- ' ' \., r" .Jfij Magnesiumoxyde. I ..... ..;;; /' , ' :" ()]h/ �.j, 50 75 >, ' "  .%Ij 0 Bloedmeel . Beendermeel 

, .. Enkelvoudige meststoffen die gebruikt worden als er een aantoonbaar stikstof of fos· 
/ 7//.I.�/fî //, /"/ 'Y////////Lt'///////L//////L/L'/7/// "o.onu<'··o forgebrek bestaat. � . I 1 , - �- _.- .,,,,.," ,',, , " , _ Een uitgebreide folder over standplaatsverbetering is op aanvraag verkrijgbaar. I 



'I De lindeboom in Nederland 
deel 3 - slot van de linde-excursie 
In dit artikel worden de opvallende linden in de 
zuidelijke provincies besproken. 
Oe vorige twee artikelen verschenen in Bomen
nieuws nr. 6/'89 en nr. 1/'90. In het eerste arti
kel ging auteur Bert Maes in op het gebruik en 
het voorkomen van de linde in ons land. Het 
tweede artikel behandelde de noordelijke pro
vincies. 

Utrecht 
De provincie Utrecht heeft zeer u i teen lopende 
landschapstypen: de Heuvelrug , de Vechtstreek 
en het Kromme R i jngebied , de polders, de Lek 
met d ijken en u iterwaarden en de Gelderse val
lei. Interessant is  de zuidflank van de Utrechtse 
Heuvelrug . Vooral in de 1 ge eeuw kwamen hier 
villa's en buitenplaatsen voor, waarvan de be
plant ingen inmiddels een monumentaal' karakter 
hebben gekrege n .  In het park van Zeist en rond 
het S lot staan hoge 'l inden en snoe i l i n d e n .  Fraaie 
l indelanen zien we o .a .  in Rhenen en op het 
landgoed Beverweerd te Werkhoven. Maar ook 
oudere bomen treHen we hier aan zoals de le
gendarische linden van Achterberg 
(Levendaal), Overberg b ij Amerongen en in de 
uithof in Bunnik, a l le  Hol landse l i nden van zo'n 
300 à 350 jaar. De l inde van Levendaal van ca 6 
meter omtrek heeft een gr i l l ige hol le  stam met 
enkele adventiefworte ls .  Deze fantast ische 
boom,  wel l icht  oorspronkel i jk  bij een kasteel be
horend. is door de zorg van de bekende 
boomchirurg J'mn Copijn behouden gebleven. 
Bij het landhuis Den Treek staat een gehavende 
maar nog karakteristieke oude snoeil inde. Het  
gebied van Langbroek valt op door gave oude 
boerderijen langs de weter ing met gesnoeide 
,le i l i nden.  Ook i n  het poldergebied van Werk
hoven en Schalkwijk zijn schi tterende voorbeel
den te zien van het echte l i ndesnoeivakwerk. 
De dorpen in het gebied van de Kromme Rijn, 
veelal , met h istorische ker n ,  hebben l i ndebe
planting zoals in  Werkhoven e n  Amerongen .  Op 
het landgoed van het kasteel Amerongen is  een 
opmerkel ij ke ronde heuvel met omgracht ing 
waarop een r ing van hoge opgaande l i ndebo
men . Een voorbeeld van een zeer oude di jk l inde 
staat b i j  Tuil en ' t  Waal ,  onder Houten, d ie on
langs door adviezen van de Bomenst ichting ge
spaard kon bl ijven bij de d i jkverzwar i ng! In het 
weidegebied in het westel ijk deel van Utrecht, 
zoals de Lopikerwaard, zijn tal van mooie boer
derij l inden te zien. In Ijsselstein is  de schitteren
de snoei l indebeplant ing van h et Paarden laantje 
enige jaren geleden opgeknapt en verzorgd. 
Enkele omvangri jke l inden staan op het land
goed de Voorn i n  de Meern .  Lan gs de Vecht met 
de vele buitenplaatsen zi jn versc heidene l i nde
lane n ,  b .v. Over Hol land,  G unterste i n ,  Nijen rode 
en Oud-Zu i len ,  naast monumentale bomen 
rondom de kastelen en landhuizen. De oudste 
zijn de twee 1 8e eeuwse Hol landse l inden op 
het kasteelpfei n  van Nijenrode. Langs de h i stori
sche bebouwing van Maarssen is  een fraaie 
reeks le i l inden te zien. 
De stad Utrecht zelf heeft bezienswaard ige l in
debepl'an t ing u i t  het midden van de vorige eeuw 
op de grachtwerven . Op straatnivo loop je als 

het ware langs de boomkruinen. In de S ingels 
rOlld de oude binnenstad zijn nog l indebomen 
uit de aanlegtij.d van de Zochers. De latere 
Utrechtse parken als Wilhelminapark, Hoge
landse park, Oog-in-AI en Julianapark hebben 
de nodige l inden waarb ij ook u i theemse soorten 
a ls zi lverlin de, Kr imi inde en Ameri kaanse l inde.  
Voor zeldzamere lin desoorten is  men aangewe
zen op de Botan ische tu in van de Rijks
un iversiteit in  de Uithof. Een monument op zich 
i s  de Mal iebaan in Utrech t  met maar l iefst zes 
l i nderijen. De Maliebaan is aangelegd in de 1 7e 
eeuw, maar de huid ige bomen zijn a l le van na 
ca.  1 850. De mooiste exemplaren staan op de 

rotonde aall het beg i n .  Het Janskerkhof rond de 
romaanse Janskerk i s  een voorbeeld van een 
l indebeplantin g  met een traditie van eeuwen. In 
de middeleeuwen stond hier een gerechtsl inde. 

Noord-Holland 
In de Provincie Noord-Hol land i s  de traditie van 
l indenaanplant al oud en werden er on getwij-
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Utrecht. Achterberg 
Hollandse linde van 6 meter 
omtrek en een geschatte 
leeftijd van 350 iaar 
foto. Bert Maes 

Noord-Holland Velserbeek 
Linde uit de 18e eeuw op 
het landgoed Velserbeek 
nabij Velsen-Zuid 
foto: Bert Maes 
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Zuid-Holland.· Voorschoten 

Dorpsbeeld met snoeiIinden 

foto: Bert Maes 
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feld in de 1 7e eeuw al k lonen van de Hol landse 
linde gekweekt en verhan deld .  Het meest in het 
oog spr ingend zi jn de fraaie l i ndebeplant ingen 
van de bui tenplaatsen van de b i n nend uinrand 
in Kennemerlan d .  Velserbeek, Elswout en Huis 
te Manpad spannen de kroon met hoogop
gaande l i n den en monumentale snoei l indela
nen .  De oudste l i nden stammen uit de 1 8e 
eeuw. Terecht geroemd worden de vele l i n den 
van de Haarlemmerhout de Korte Houtweg , 
een deel van de Spanjaardslaan en rond het 
Hertenkamp waar de oudste exem plaren uit ca. 
1 800 te zien zi jn.  Jammer genoeg wordt er in 
Haarlem erg ruig gesnoeid en te snel  aan ver
jonging gedacht! Op de bolwerken van 
Haarlem staan l inden uit de Zocherti jd, evenals 
i n  Alkmaar. Een aparte sfeer heeft de ruine van 
Brederode in Santpoort waaraan enkele hoge 
l inden bij d rage n .  Aard ige snoe i l inden staan in 
de oude kern van o.a. Berge n .  Ook Amsterdam 
heeft hier en daar l i nden in het h istorische 
stadsgedeelte en i n  de parken, a l  bepaalt de 
iep daar veel meer het stadsbeeld .  Enkele 
mooie linden staan in Artis en een oudere, zij 
het sterk i ngekorte, zomerl inde in de oude 
Hortus Botanicus.  

ZUid-Holland 
Ook Zuid-Hol land heeft een oude trad it ie op l i n
degebied. Van Den Haag zijn verme l d i n gen be
kend uit de 1 6e eeuw van aan plant op de 
Vijverhof. De - al door Hu ijgens bezongen -
Korte en Lange Voorhout hebben vele l i nden . In 
Den Haag worden nog steeds overal l inden 
aangeplant langs de straten en g rachten . Den 
Haag kan als een goed voorbeeld gelden van 
een stad die veel zorg besteedt zowel aan het 
oudere bomen bestand als aan de jonge aan
plant .  De veelal venige bodem maakl het i n  
deze stad soms extra moei l i jk  o m  een goed 
g roeimi l ieu te scheppen. Het 1 7e eeuwse land 

goed Zorgvl iedt heeft een i nteressant l i ndebe 
stand,  maar n i et meer u i t  de t i jd van de aan leg. 
Ook het park Cl ingendael. heeft het een en 
ander op l indeterre i n  te bieden. In de h is tor i
sche kernen van o . a. Leiden,  Gouda, Del ft, 
Schoonhoven, Vianen, Oudewater en 
Dordrecht, deels ook op de bolwerken of res
tanten daarvan. zijn de nodige l inden te zien. 
I n  Leiden staat b ij de Burcht,  een stenen ring
fortheuvel uit  de 1 3e eeuw, de jongste etagelin-

de i n  ons land. Een oude snoei l indebeplanting ,  
wel l icht  u i t  c a .  1 800, staan in de historische 
kernen van Voorschoten en Noordwij k.  Een 
ander karakter hebben de g rote midde leeuwse 
polderontg i n ningen van de Kr impenerwaard , 
A lb lasserwaard en Vijf He ren landen (vooral Hei
en Boe icop) met op vele plaatsen gave boerde
rijen uit  de 1 7e en 1 8e eeuw met snoe i l i nden.  
Een oude l inde bij  de z.g. leugenbank staat - in  
het stadje Heukelum.  Arkel en Asperen hebben 
mooie snoei l i nden .  Tenslotte noemen we h ier 
Oostvoorne met a ls bijzonderhei d  oude stob
ben van de zomer l inde nabij de Teneilapias. 

Zeeland 
Enkele landgoederen op de b innerld uinrand 
van Walcheren hebben oudere lindebeplanting, 
deels in laanverband.  De mooiste uit de 1 ge 
eeuw staan zeker bij het m i ddeleeuwse kasteel 
Westhove. Voor op het kasteel plein staat een 
1 8e of misschien nog laat 1 7e eeuwse l i nde
boom. Het is  een g ril l ige holle, maar nog vitale 
boom.  Het is vermoedel i jk  de oudste l i nde van 
West-Nederlan d .  Een aparte p laats nemen de 
d ij k l i n den in van Zeeland. Ze moeten al een 
lange tradit ie hebben, a l  zijn de oudste exem
plaren thans niet ouder dan ongeveer 1 50 jaar. 
In het v lakke deltagebied zijn het bakens d ie 
van veraf te z ien zij n .  Dijk l inden komen voor op 
Zuid-Beveland ten westen van het kanaal door 
Zuid-Beve land en bij  Hengstvel d  in Zeeuwsch
Vlaandere n .  Het betreffen de oude bedijkingen 
o.a. in  de Brede Water ing b i j  Yerseke, bij Nisse 
aan de G rote Dijk en bij Kapel le .  
Oudere l inden staan in de h istorische stadskem 
van Middelburg, b.v. op de Dam en in Goes bi j  
de Haven. Bi j  de abdij  van Middel burg is het 
goed toeven op een terras met enkele seriege
schakelde etage l i nden .  In Aardenburg is  een 
aard ige l indenberceau bij  het kerkhof van de 
mi ddeleeuwse kerk. Sfeervol z i jn  de snoei linde
beplantingen in St .Anna ter Muiden en 
Wemeld ingen. 
Op vele plaatsen vinden we in Zeeland snoei
I inden op de oudere boerderijerven. 

Noord-Brabant 
Ofschoon er na de oorlog veel is veranderd , is  
Brabant nog steeds de l indeprovincie bi j  u i t 
stek.  I n  het wi ld is  de l inde vermoedelijk verd
wene n,  a l  maakt het voorkomen ervan in een 
paar houtwallen op de hoge oevers van de 
Oosterschelde en langs de Maas een natuurl iJ
ke indruk .  Verscheidene boerderijen, wegen, 
lanen en pleinen hebben mooie l i n debeplanting 
en bijzonder zijn de nog versch i l lende dorpen 
en stadjes met l i ndebr inken,  h ier  van ouds 
plaatse of heuvel genoemd. In Oost-Brabant 
o .a .  H i lvaren beek, Liempde, O irschot, Boomen 
bij Someren , Luijksgestel en O isterwijk, in  het 
westen Baarle Nassau, Geertru idenberg en 
Etten-Leur. Het meest l indenrijke dorp van 
Brabant is Oisterwijk waar het h istorische 
dorpscentrum , met gave oude dorpswoonhui
zen , ve le  opgaande l i nden heeft en een l i nden
berceau i n  het midden, het z g . trouwlaantje. 
Deze br ink  heeft toepassel i jk de naam 'de 
Lind'. Achter het gemeentehuis staat een eeu
wenoude etage-zomerl i n d e ,  een wonder l i jke 
boom waarvan de stam uit een vlechtwerk van 
kleinere d eelstammen bestaat. Een trouwlaantje 



vinden we ook, zi j  het jonger, i n  Prinsen beek bij 
Breda. H i lvarenbeek heeft een oude 17e eeuw
se etagel inde op het Vrijthof bij de middeleeuw
se kerk. De gaafste etagel inde met dr ie etages 
en nog vol1ledige centrale stam, staat in 
Nuenen. Het is  een zomerlinde van ruim 6 
meter omtrek. In Ti l burg staat een, z i j  het geha
vende, 1 7e eeuwse etagel inde op de Heuve l ,  
e e n  van de vele vroegere brinken die Til burg 
rijk is. Het aardige is dat een 15e eeuws 
Mariawonder wordt toegeschreven aan deze 
1 7e eeuwse boom.  Het is  wel bekend dat er 
een voorganger geweest moet z i jn. Van 
Oirschot zijn de oudste vermeld ingen u i t  de 
14e eeuw bekend. Brabant is  de en ige provin
cie waar nog oude etage l inden te v inden zi jn, 
maar vroeger was er een g rote re verspre id ing. 
Jongere etage l inden uit de 1 ge of m issch ien 
late 1 8e eeuw staan te Etten, Uden ,  Heeswijk
Dinther, Nistelrode, Beek en Don k ,  Bee rs, 
Eerse l ,  Leenderstr i j p ,  Groeningen en Handel . In 
Handel is een kruiswegstatie d i e  gef lankeerd 
wordt met snoe i l inden. Het buurtsc hap Boomen 
onder de gemeen te Someren is  een be
schermd dorpsgezicht bestaande uit een boer
deri jengroep met oude l i n den,  waaronder een 
boom uit de 1 7  e eeuw. Geertru idenberg heeft 
een schi tterend h istorisch dorpsplein bij  de 
middeleeuwse kerk en oud raadhuis met rond
lopende l indenberceau. Etten kan gelden als 
een fraai voorbeeld van een verbreed straat
dorp, oorspronkel i jk ook kasteeldorp,  met 
snoei l indebeplanting en de genoemde etage
boom. Kleinere buurtschappen ontlenen hun 
pi ttoreske beeld mede aan de l inden zoals b i j  
Beugen (Vrij thof) (onder  Boxmeer), Baarle 

Boschhoven. De Hoevens bi j  Alphen.  
Brabant is  tevens de provinc ie waar de oudste 
l inde en wel l icht  de oudste boom van ons land 
staat, in Sambeek (Gemeente Boxmeer) .  Het is 
een Ho l landse l inde van bijna 8 meter om trek. 
In de hol le  stam heeft zich een d i kke adventief
stam ontwi kkeld. Door verwer ing en natuur l i jke 
herstel l ingen is  het een g r i l l i ge en kunstz in n i g  
u i tz iende boom geworden. I n  de g emeente 
Boxmeer staan nog verscheidene andere fraaie 

l i ndebomen o.a. in de Zandstraat en bij  het kas
teel Boxmeer. Andere eeuwenoude l inden staan 
in Rosmalen, gespaard in een n i euwe wijk, i n  
Ti l burg achter de neogotische kerk van d e  
Heikant, in Haaren bij kasteel Nemelaer waar 

helaas een ander exempl'aar recent werd ge 
kapt, bij instituut Haarendael , op landgoed 
Zegenwerp in  S i n t-Mich ie lgeste l ,  in Beers, in 
V l ijmen bij  kasteel van NieuwkuiJk, thans het 
'Land van Ooit' ,  boerderij het IIJzeren Hek bij 
Breda,  he laas erg d rastisch ingekort, en de 
meest weste l i jke: een tweestam mige boerderi j
l inde te S prundel  bi j  Rucphen. 
Land goederen i n  Brabant met l inden l i ggen 
vooral ten zuiden van Den Bosch aan de bene
den'loop van de Dommel: Reewijk i n  Vug h t. 
Haanwijk en Zegenwerp in St M ich ielsgeste l ,  

Wi lhe lminapark I n  Boxtel m e t  o u d e  boerderijlin
den en Nemelaer i n  Haaren. Van andere plaat
sen noemen we het kasteel park en de Warande 
in Helmond , kasteelpark van Beek en Donk, 
kasteel' Zwi jnsbergen in Helvoir t, Strijdhoef in 
Udenhou t ,  kasteelpark van Loon op Zand, 
Oude Warande in Ti lburg,  Groot Molenbeek in  
Bergen op Zoom met oude geënte zilverl inde 
en Mattembergh met  gesnoeide l inden haag i n  
de gemeente Woensdrecht. 

4 1  

Zeeland. Aardenburg 
Undenberçeau 
foto: Bert Maes 

Noord-Brabanl. Oisterwijk 
In hellindenrijkste dorp van 
deze provincie staat deze 
etage/inde van rwm 
300 jaar oud 
foto: Bert Maes 
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Limburg: Maastricht I 
In de nieuwbouwwijk Heer is 

deze zomer/inde gespaard 
foto: Bert Maes 

Limburg: Vatkenburg 
Nabij Schaetsberg staan 

wegkruis en kapelletjes in 
een karakteristieke linden
omgeving foto: Bert Maes 
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De rel ig ie gaat in Brabant vaak gepaard met 
l indebeplant ing zoal s  b ij de kruiswegstatie in 
Handel met een r i j  van oude gri l l ige snoei bo
men, en rond de kapel van St, Anna in  Best. 
Vooral langs de Maas worden snoei l inden 
graag gebruikt a ls afscheid ing van kerkhoven 
zoals in Bokhoven en Engelen boven Den 
Bosch, Lithoyen, Reek bij Sc haijck en Boxmeer. 

Op het kerkhof Loven in T i lburg verjongt de 
l inde zich tussen de kal khoudende g rafzerken, 
In Lithoyen is een monumentale d i j kbeplanti n g  
bij het voormalige kasteel ter p laatse, 
Ook de steden hebben het nodige te bieden, 
Opmerkel i jke l i n debep lanting is te zien in 
Bergen op Zoom op de Korenmarkt en de 
Belvédèrestraat en op het voormal ige bolwerk, 
door Rosseelse omgevormd tot park, In 
Roosendaal heeft de tu in  bi j  Charitas enke le 
g rote l i nden, de laatste met een r i j  Krimiinden, 
In Breda zien we het Val kenberg , een van de 
oudere parken in  ons land , met o.a, een kr ing 
van zilver l ind e n ,  het Wilhelminapark van L, 
Sp ringer en snoe i l inden i n  de Boschstraat. 
T i l burg heeft het Wil he lmi napark, eveneens van 
Spr inger en het Leijpark, In Den Bosch staan 
op de voormal ige stadswal len monumentale  l i n
debomen, Eindhoven is de moeite waard van
wege de r i jke straat- en laan beplant ingen waar
bij ook minder algemene l indesoorten en 
variêteiten zijn gekozen. 

ümburg 
In het heuvelachtige krijt- en lössgebied van 

Zui d-Limburg Ikomen hier en daar de inheemse 
zomer- en winterl inde voor, o.a. bi j  
Goedenraad, op de R iesenberg , Schweiberger
bos, met een winterlinde van ruim 3 meter 
stamomvang , en Savelsbos. In de Schone G rub 
van het Save Is bos is  de mooiste inheemse l in
degroeip laats te zien met ca 150 jaar oude op
gaande zomer- en winterlinden, De winterl i nde 
komt in  Limburg meest a ls hakhout voor. De 
l inde verjongt zich op al lerlei plaatsen. Een be
levenis is een route van Vijlen naar Cotessen 
waarlangs dr ie eeuwenoude zomerl inden,  met 
de bekende kruisbeelden, te zien zi jn,  In Heer 
onder Maastr icht staat een oude zomer l inde 
waar in een schat  verborgen zi t ,  gespaard i n  
e e n  n ieuwbouwwijk .  B i j  e e n  1 8e eeuws huis i n  
h e t  buurtschap Gasthu is  staat een evenoude 
hol le zomerlinde met kruisbeeld. Even over de 
g rens in Aken, Aken Forst, staat bij  een neo
romaanse kerk een l i nde van maar l iefst 1 1  
meter (I) omtrek,  moge l i jk  var1 oorsprong een 
etagel inde.  
Op ta l  van plaatsen i n  Limburg , meestal op 
wegsp l i ts ingen ,  staan wegkapel let  jes en krui
sen met oude snoei l i nden met soms wat spook
achtige vormen o.a. in Urmond ,  Linne, 
Sch innen, Posterholt, Hunsel, Gulpen ,  b ij kas
teel Terborgh en Nuth .  Schitterende snoei l inde
lanen zi jn er nog in  Oud Valkenburg bij kasteel 
Schaloen, in Geulhem, op de Schaelsberg, en 
dan de door de gemeente onlangs op geknapte 
en aangevulde l e i l i nden bij het kasteel van 
Wijnandsrade, Er was al een kapvergunning 
verlee n d ,  maar gelukkig is vor ig jaar de h istor i 
sche laan weer in ere herste l d .  Op een berg 
naast het kasteel staat een kring van hoge 
oude l inde n .  Op de binnenp laats van het kas
teel Puth staan twee monumentale l i ndebomen. 
Op de Schaelsberg,  een oude herm itage, staat 
een g roep van opgaande l inden .  In Sp au beek 
staat op een wegsp l itsing een k le ine dr ie-eta
gel inde. Opval lend is  aan de Ransdalerweg in  
K l immen een oude l inde pal tegen en deels 
vergroeid met een vakwerkboerder i j .  . 
Mooie dorpsbeplantingen zijn o .a .  te zien in 
Eysden en Lottum, I n  Maastr icht resteert van d e  
oude beplant ing o p  het Vrijthof nog een zomer
l i n d e  naast de romaanse S i nt Servaas, In het 
stadspark, een van de oudste parken i n  ons 
land u i t  het begin van de vorige eeuw, staan 
enke le  l i nden mogeli jk uit de aanlegt ij d .  Op de 
Caberg staan twee enorme zi lverl inden.  
Noord-Limburg s lu i t  aan op het  landschap van 
oostel ij k  Brabant. Oude' l inden staan in 
Broekhuizen, Ohé en Laak,  Born en Echt .  Een 
oude l i nden rij  staat bij het hof Genraay te Venlo, 
Tenslotte wordt het lindeboom bier te Neer ge
brouwen naast een l i n deboom waaraan de 
brouwerij haar naam ont leent .  

Flevoland 
In deze jonge provincie zijn weini g oude l in de
bomen te vinden ,  een enkel exemplaar op het 
voormal ige e i land Urk. In de pOlders van 
Oostel i jk  Flevoland zi jn een paar percelen met 
winter l i nden Ingeplant.  Ze behoren tot de weini
ge voorbeelden van jonge l indebossen in ons 
land . 

Bert Maes. 



Waardevolle oude bomen (30) 

Een zeldzame bomengroep aan het 
Twentekanaal 
Door de komende verbreding van het Twente
kanaal in opdracht van R ijkswaterstaat zal de 
zeldzame Sassafras-groep bij de Almense brug 
( Ehzerallee) voor een groot deel moeten ver
dwijnen.  
Anders dan in Zuidoost-Amerika, waar h i j  alge
meen is ,  komt deze merkwaard ige boom in  
Europa zelden voor. De b laderen van de 
Sassafras zi jn onder l ing heel verschil lend van 
vorm en vallen voor de winter af. De boom heeft 
veel wortelopslag eromheen .  
De bi jzondere boomgroep stond er a l  toen het 
Twentekanaal in de jaren dertig geg raven werd . 
Ze bleef toen gespaard . De komende verbre
d i n g  van het kanaal (vijf meter aan weerszijden) 
over het gedeelte Eefdese Sluizen-Lochem 
moet volgens de laatste besprekin gen met 
Rijkswaterstaat voor 1992 gereed zijn. De unie
ke boomsoort langs het water zal dan het lood
je moeten leggen, met uitzonder ing van een 
klein g roepje.  VDlgens Staatsbosbeheer en de 
Bomenst ich ing zou de Sassafras een verplan
t ing n iet over leve n .  Het is  bekend dat de boom 
zeer moei l i jk IS  te kweken en te verplan ten .  H ij 
heeft goed ontwaterde,  zandige leemgrond 
nod i g .  I n  een alkal isch (tegenovergestelde van 
zuur) mi l ieu gaat hij dood .  Alleen op jonge leef
ti jd kan h ij verplant worden.  De boom geeft de 
voorkeur aan warme zomers en koude winters; 
in  het gematigde Europese klimaat groeit  h ij 
niet erg uitbundig. N i ettemin verklaarde de heer 
Tuinman, c h ef beplan tingen van de gemeente 
Gorssel, z ich t i jdens de bespreki ngen met de 
mensen van Ri jkswaterstaat bereid om jonge 
worte lu i t lopers op te p lanten , i n  een poging een 
n ieuw bestand Sassafras te kweken .  

Historie 
De Sassafras is een levend rel ict u i t  lang ver
vlogen t i jden .  Eens kwam de boom over de 
hele wereld voor, nu alleen nog in Amerika en 
Oost-Azie .  Hij is  ook de enige laurierachtige die 
ons kille klimaat weerstaat. In 1 602 is  de boom 
door de Engelse ontdekk ingsreiziger B .  
G roswold voor h e t  eerst naar Engeland gezon
den. Later importeerden de Engelsen bast en 
bladeren om er  thee van te zetten en spijzen 
mee te aromatisere n .  
D e  Franse kolonisten d i e  z i c h  i n  Florida vestig
den, gaven de boom zi jn hu id ige naam. 
Waarschij n l i jk is  Sassafras een verbastering 
van de Lati jnse naam Saxifraga (Steenbreek
acht ige) ,  daar men aannam dat het aftreksel 
van de bladeren en bast nier- en blaasstenen 
kon verwijderen. Bij  de plaatselilke Indianen 
was de boom bekend onder de naam Pavame,  
genoemd naar de god der geneeskunde 
Pacon. Ze gebruikten de gedroogde bladeren 
om er hun spijzen mee te kru iden .  

Botanische aspecten 
De bomengroep aan het Twen tekanaal is man
nel ijk en de kleine g roengele b loempjes produ
ceren al leen meeldrade n .  Het is dus een twee-

huizige boom, d .w.z. dat mannelijk en vrouwe
lijke bomen gescheiden zijn . De prod ucerende 
bloemen worden druk door bijen bezocht.  
Van de Sassafras zi jn i n  Amerika bekend: de 
Red Sassafras (Sassafras albidum molle); 

h i j  g roeit als struik i n  de noordelijke staten.  I n  
de u i tgestrekte gebieden van Florida-Maine e n  
West-Texas komt de White Sassafras 
(Sassafras albidum, syn. S. officinalis) als boom 
voor, tot dertig meter hoog g roeiend .  In Midden 
China komt n og voor de Sassafras tzumu. 
In de fam i l i e  van de Laurieracht igen (Lauracae) 
zi jn verder bekend de Laur ier  (Laurus nobilis), 
Avocado (Persae americana), Kamfer (Cinna
momum camphora), Kaneel (Cinnamomum 

zeylanicum) en de Fever-bush (Lindera bezoin). 
AI deze gewassen bevatten evenals de "gewo
ne" Sassafras medicinale o l iën,  waarvan vele in 
de parfumindustr ie worden toegepast. 

G. Bootsman. 
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Groep Sassafras aan het 
Twentekanaal. 
foto; G Bootsman 

malle. 
Tekening: H. Bennett 
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Waarom de bomen 
niet meer tot 
in de hemel groeien 
Heel, heel lang geleden, waren de bomen veel 
groter en was de hemel dichter bij de aarde 
dan nu. De boomtakken staken toen dwars 
door de wolken heen en de toppen van de 
bomen raakten de hemel, hoewel het hen door 
verstandige ouderen was verboden. En die 

IN MEMORIAM 

In het cultureel supplement van het N.R.C.  
Handelsblad d.d.  2 maart j I .  las ik  een artikel 
van FG. de Ruiter, getiteld : " De oudste inwoners 
van Nederland " .  
Zo'n oude inwoner was ca . 200 jaar, stond voor 
mijn huis (appartement) in Zeist. 
Afgelopen zomer werkten twee mensen drie 
weken lang om de oude, rode beuk op te lap
pen. 
Helaas, de storm van 25 januari heeft ze (hij) 
niet overleefd . Het gekraak was zo hevig en 
duurde zo lang, dat het mij door merg en been 
ging. Zo, dat ik, hoewel ik geen schrijfster ben, 
toch de behoefte voelde enkele regels te wij
den aan dit gebeuren. Afscheid van een trouwe 
vriend. 

Je stond daar, juist opzij 
van 't huis, 

je takken wuivend over en voorbij 
mijn raam, en in het avondduister 
slaaploze uren in de nacht 
wist ik jou daar, mijn trouwe wacht. 

Je voet, de wortels wijd 
vertakt, 

je vele stammen door een tijd 
van weer en wind verzwakt. 
Schamel dak van blaad'ren voor wie stil 
wat schuilen of wat rusten wil '. 

Eens was je jong, nooit 
zal ik horen 
hoe pril je ooit 
daar stond, als kleine boom, verloren 
tussen jonge eiken en platanen. 
Wellicht ook linden langs de lanen. 

Je blaadjes, vroeg in 't voorjaar licht 
van tint 
en op je wijd gespreide armen dicht 
opeen, rits 'lende vlinders in de wind. 
Goud in het najaar, zuiver goud 
op blad en stam van buigzaam hout. 

Zo romantisch in die tijd 
het leven 
was van bomen, de kronen wijd 
uiteen, ruim naar de zon geheven, 
zo kwam de beuk tot wasdom, rijk, 
gelijk een statig vorst, zo koninklijk. 

hadden tenslotte gelijk. De kwajongens klom
men zo vaak in de hemel en maakten daar zo
veel lawaai, dat op een dag de hemel omhoog 
ging en toen konden de bomen er niet meer bij. 
En zo is dat tot op de dag van vandaag ge
bleven. 

Verandering, het woord 
dat geldt 
voor alles wat bij 't leven hoort 
en alles wat in 't leven telt, 
is altijd weer die wisseling 
in al wat leeft in ieder ding. 

Wat ooit daar was, zo 
rijk begroeid, 
het moest voor bouwers wijken.. 
Een enk 'Ie boom bleef ongemoeid, 
een spar, plataan, een eik en 
voor mijn raam de beuk, zo oud. 
Was je me daarom zo vertrouwd? 

'k Zie voor me hoe je jong 
en mooi 
speelde met wind, die door je takken zong. 
Sneeuw op je kruin als je in wintertooi 
de witte last droeg als een sterk man. 
Nu was je oud en kon slechts dromen van 

voorbije tijd, en elke nieuw dag 
was zwaar, 
zodat 'k je takken dieper, dieper buigen zag. 
Je blaadjes dof, steeds verder uit elkaar 
trillend als een oude mensenhand. 
Je energie zo ver al opgebrand. 

Zo oud, zo moe, wie luisterde 
heel stil, 
ving met de wind een zacht gefluisterd 
zuchten en zeggen: wind ik wil 
niet meer, het is genoeg. 
Toen kwam de storm, waar je om vroeg. 

Na eeuwen le ven ging mijn held, 
't was duister. 
Orkaankracht heeft de reus geveld. 
Een s tille leegte voor mijn huis, 
terwijl ik weet: jij was bereid. 
Ik zal je missen, majesteitl 

A. Nijzink-van 't Slot 
Zeist, 6 maart 1 990 



Aktueel 
Stormschade onder monumenten valt mee 

Vele honderden bomen moesten er in januari 
en feb ruari aan geloven toen de hevige stor
men over ons land trokken . In die ti jd was het 
bestand van monumenta le bomen ongeveer af
gerond en werd op het secretariaat gewerkt 
aan het voltooien van het materiaal voor de be
kendmaking . In eerste i nstantie werd er voor 
gevreesd dat ook de geregistreerde monumen
ten een gevoel ige k lap hadden gekregen. 
Om d i t  te weten te komen werd besloten a l le  in
ventarisatiemedewerkers te vragen om in hun 
gebied na te gaan of de mon umenten schade 
hadden opgelopen .  In de weken daarna kwa
men wel berichten b i n nen van bomen die 
waren verdwenen, maar het merendeel betrof 
geen schormschade-geval len .  De meeste 
bomen d ie niet meer bestonden waren verdwe
nen als gevolg van stad suitbreid ingen ,  wegen
aan leg of gewoon vanwege ouderdo m .  

De dikste populier 
De schade viel dus gelukkig mee. Wel bezweek 
de d i kste popul ier van ons land, tijdens de laat
ste zware storm in de nacht van 25 op 26 febru
ari .  De boom stond bij Nederhemert,  had een 
omtrek op 1 , 3 meter boven de grond van ru im 
7,5 meter (doorsnede 2,4 meter) en  was onge
veer 1 50 jaar oud .  
B ij nadere inspektie van d e  stamvoetresten 
bleek dat nog s lechts een derde van de stam
omtrek uit goed hout bestond.  De rest was ver-

rot. De eerdere stormen hebben de boom op 
de proef geste ld en toen was waarschi jnl i jk de 
stab i l i te i t  van deze vr i j  in het veld staande 

populier al te ver aangetast .  
De d ikste popul ier  i n  Nederland staat nu bi j  
Heemstede en heeft een omtrek van 6,7 meter. 

FR.M. 

Statenleden bieden Bomenstichting lindeboom aan 

Op 1 2  maart j . l .  brachl de V V D .-statenfraktie
van de provincie Drenthe een werkbezoek aan 
de stad Meppel.  
Van de raadsfraktie van deze part i j  kreeg ik  een 
u i tnod ig ing om een in le iding te houden voor d i t  
gezelschap over de doelste l l ing en het werk 
van de Bomensticht ing .  
A ls  kontaktpersoon ben i k  meermalen met  de 
wethouder en  raadsleden i n  kontakt geweest 
over boomzaken .  Met deze raadsfraktie heeft 
de wethouder ervoor geijverd dat een nog 1 30 
bomen te l lende eiken laan een herstelbeurt  
heeft ondergaan en n u  weer het aantal van on
geveer 1 75 bomen telt .  
Deze 1 40 Jaar oude laan biedt toegang tot de 
stad Meppel en stamt nog u i t  de t i jd dat de toe
gang l iep via de oude Zuiderzeestraatweg , 
door Staphorst en Meppel naar Leeuwarden en 
G roningen. 
Het herstel van deze laan en het werk van de 
Bomenstichting had de vol le  aandacht van de 
dames en heren van de statenfraktie. Veel 
waardering was er voor het inventarisatiepro
jekt.  Ook het feit dat Meppel na de inventarisa
tie b l ijkt te beschikken over 1 50 ,  door de 
Bomensticht ing als waardevol aangemerkte 
bomen , verdeeld over enkele objekten, werd 
als bijzonder positief ervare n .  
A l s  b l ijk van waardering voor h e t  vele werk dat 
voor een belangrijk deel door vrijwi l l igers is u i t-

gevoerd , bood de fraktievoorzitter de Bomen
sticht ing een fraaie l indeboom aan . 
De Bomen sticht ing heeft de wethouder ver
zocht ,  deze boom een mooie  plaats ergens i n  
Meppel  t e  geve n .  
Ook de pers besteedde r u i m  aandacht aan 
deze belangste l l ing van de zijde van de plaat
selijke en provinciale pol i t iek voor bomen in het 
bijzonder, en g roen en een leefbaarder m i l ieu in 
het algemee n .  

P Nugler 
konlaklpersoon Bomenslichling 
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Stamresten van de 'dikste' 
populier van Nederland 
Foto: Leon van ScMIt 

Oe voorzitter van de V Vo. 
statenIraktie biedt kontakt
persoon Nugter van de 
Bomenstichting een 
lindeboom aan. 
Iata.' Gerrit Rlisschen 
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Vragen 
Kunnen bomen die met de laatste stormen zijn 
scheefgewaaid weer rechtop wo rden gezet en 
hoe kan je dat het beste doen? 

Agenda 
1 2  mei 
Donateursdag Bomenstichting 
Vanwege de g rote belangstel l ing voor de na
jaarsexcursie wordt het programma d i t  voorjaar 
herhaa l d .  
Plaats: Kasteel Oudaen te Utrecht 
I n l icht ingen Bomenst icht ing - 030 - 33 1 3 28 
Zie ook b ijgesloten convocatie in d it nummer 

24 mei, 3 en 4 juni 
Openstell ing tuinen de Wiersse 
Plaats : Aan de rijksweg Vorden - Ruur lo ,  ter 
hoogte van k i lometerpaal 1 6,7  
Open i n gsti jden 1 0.00 - 1 8.00 uur 
Toegangspri js :  f 5 ,- p . p . ,  k inderen tot  6 jaar 
g rat is  

9 juni 
Bomenadopt ie  in de provincie G ronin gen door 
de Bomensticht ing 
Nabij Haren wordt een Rode Beuk geadopteerd 
en verzorgd door leden van Kr ing 
Prakt iserende Boomverzorgers. 
I n l icht ingen:  secretariaat Bomenstichting 

20 tlm 22 se tember 
Bomenre is  
M eerdaagse rei s  voor donateurs van de 
Bomenstichting n aar boomobjekten in 

Bomennieuws - 2/1 990 Nederland en West-Duitsland . 

Afhankel i jk  van de grootte van de boom kunt u 
proberen hem recht te trekken,  eventueel met 
een l ier. U moet hem daarna dan wel vastzetten 
tot de worte l s  voldoende zijn gegroeid om zelf 
de boom weer te kunnen verankeren. In het 
gun st igste geval gaan er toch twee g roeisei
zoenen overheen , voordat dit het geval is .  
Om de boom vast te  zetten heeft u een stuk 
stev ig touw, een fietsband en een paaltje nod i g .  
H e t  stuk fietsband d i e n t  o m  t e  zorgen d a t  het 
touw n iet i n  de bast sn i jdt .  Zie verder de teke
n ing.  
Tijdens het omwaaien zijn er vrijwel zeker wor
tels besc hadigd en het is bijna onvermijdel i jk,  
dat er b ij het rec h t  zetten opnieuw wortels zul l
len scheuren en afknappen aan de andere kant 
van de worte lk lu i t .  Dat kan vocht- en voedselte
kort geven in de kroon Met de volgende maat
regelen kunt u d i t  opvangen:  
• de boom wat op snoeien (onderste takken b i j  

de stam afzagen om daarmee het kroonvolu
me weer in evenwicht te brengen met het 
wortelstelsel) ;  

• de wortelgroei st imuleren door goed verteer
de compost in de g rond te werken (u i teraard 
zonder de wortels te beschadigen);  

• één maal per week een paar emmers water 
geven , als het langer dan een week n iet re
gent ;  

• bij d roog weer de boom iedere dag even 
douchen . 

M. t.c. 

27 tlm 29 se tember 
Mani festatie voor de bosbouw en g roenvoor
z ien ing 

. Plaats: Park Berg en Bos te Apeldoorn 

8 tlm 1 1  oktober 
Beurs G roen '90 
Vakbeurs voor Tu i n ,  Park en Recreatie 
Plaats Jaarbeurs te Utrecht 

Uitgave Bomen & . . .  

folders in het tweede 
halfjaar 

Het is gebruikel i jk  dat de folder Bomen & . . .  
dr ie keer per jaar o m  het andere nummer 
vanaf jan uari/februari  i n  Bomen n ieuws ver
schi jnt .  Dit jaar wijken we echter af van deze 
trad i t ie  en zul len de folders in het tweede 
halfjaar, dus vanaf Bomennieuws nummer 
vier, u itkomen .  De onderwerpen d ie op het 
programma staan , zijn: composter ing van 
boombladeren,  waardebepal ing volgens 
methode Raad en een opsomming van 
boomfeite n :  m? b ladoppervlak per boom , 
hoeveelheid verdamping ,  gemiddelde wor
tel lengte enz. 



Adverteren 
in het 

. bomen nieuws 
Vraag vrijb l ijvend het tarievenoverzicht bi j  de 
Bomensticht ing ,  030 - 33 1 3  28 
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De man die bomen plantte 
Jean Giono 

uitgave ' 
Jan van Arkel 
Utrecht 
gebonden, 
44 pagina 's, 
21 zwartJwit 
afbeeldingen 
formaat 
16 x 23 cm 
ISBN 90 6224 140 9 
/ 19.90 
(prils inc!. porto) 

f 19. 90 
.0 

De man die bomen plan tte is het verhaal van Elzéard 
BouHier, d ie z ich na het verl ies van zijn gezin terugtrekt 
in een afge legen en verlaten deel van de Provence met 
wat schapen en een hond. Daar zet hij z ich aan zijn le
venswerk; het planten van honderdduizenden eikels.  
Terwi j l  de jaren vorderen, komt het land weer tot leven. 
Mensen keren terug - vol levenslust ,  verwachting en 
b l ijdschap. 

STA'DSBOM EN 
VAN ACER TOT ZELKOVA 
IR.  T.J.M.  JANSON 

Geheel herziene derde druk aangevuld met: 
wi nter,kenmerken 
zuurtegraad tolerantie 
overzicht d rachtbomen 

U itgave : Bomenstichting en Praktijkschool -Arn hem 
286 bladzijden , zwart/wit foto's en tekeni ngen 
ISBN 90 7040504 0 
prijs :  f 29,- (exclusief f 6,- verzendkosten) 

Te bestel len b ij de Bomenstichting. door f 35,- over te 
maken op g i ro 2 1 08755 t . n .v. Bomensticht ing,  
Utrecht o .v.v. Stadsbo men van A-Z 



Pius FI 
B O O M V E R Z O R  

Baarzenstraat 1 7  
5262 G D  Vught 
073 - 56 72 35 

VOOR EEN FLOR'�o.J'�1 

ton van den oever bv 
boomkwekerijen 

� gangbare sortiment uit de volle grond Bomen nieuwe introducties � cultuurvariëteiten op eigen worte l !  
Ton-Bomen 

Rijksweg 1 3 , 5076 PB Haaren (NBr.) 
tel. 04 1 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 

Een boo m :  voo r de meeste mensen het herkenbaarste stukje groe n ;  

e e n  stukje natu u r  in  de stad : daar doet u toch ál les aan ! 

De Nationale Bomenbank helpt u daarbij . . . . . .  

SNOEIEN HOOGWERKER 

Op eenzame hoogte 

Zelfs daar problee m l oos snoeien m et 
onze zelfrijdende hoogwerker. 
Goed snoeien is vakwerk; 
de Bomen bank h eeft er d e  mensen 
én d e  m ach ines voor. 
Ook voor d i e  é n e  boo m .  

NATIONALE BOMENBANK BV 
TEL. 01 840 - 33432 

POSTBUS 37 - 3360 AA SLIEDRECHT 

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


