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Bomenstad of stenen stad? 
Hoe houden we de bomen in de compacte stad? 
Dat was de centrale vraag die we ons tijdens het 
symposium 'Bomenstad of stenen stad' op 5 april 
in Ede stelden. Het was één van de aktiviteiten 
naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van 
de Bomenstichting. Dagvoorzitter was mr. W 
Blanken, burgemeester van Ede. 
Bomen horen in de stad Niet voor zichzelf, maar 
vooral voor de stadsmens. Helaas verdwijnen 
steeds meer stadsbomen naarmate een stad 
wordt verdicht of uitgebreid. Waar leidt dit toe? 
Worden onze bomensteden langzamerhand ste
nen steden? En wat heeft dat voor economische 
en psychologische konsekwenties ? 

Ocel van het symposium 
Het symposium richtte zich op stedebouwkun
dig-ontwerpers , planologen, projektontwikke
laars, groenontwerpers , wethouders Ruimtelijke 
ordening, Milieu en Groenvoorziening, directeu
ren Gemeentewerken .. . , kortom mensen die aan 
de wieg staan van de stedebouwkundige ontwer
pen en die in een vroeg stadium kunnen beslis
sen over het groen op de bouwlokatie. 
Van de opkomst bij het symposium had de Bo
menstichting wat meer verwacht (er waren ca. 75 
deelnemers). En misschien ook van de discussie. 

Er waren vooral de mensen die het groen en de 
bomen toch al een warm hart toedragen. Zij ken
nen onze boodschap al en discussiëren niet op 
het scherp van de snede. En zij die niet kwamen 
droegen die boodschap op de dag van het sym
posium wellicht elders uit .. 
Maar het is goed, alle verhalen in dit themanum
mereensop een rijtje te zetten . Wanteris veel stof 
ter overdenking bij. Praktische zaken, maar ook 

meer fundamentele. En niet alle inleiders zitten op 
dezelfde golflengte. Oe economische waarde 
van een stadsboom is niet even hoog als de psy
chologische waarde, als ze al op één schaal te 
brengen zouden zijn. Hopeltjk geeft dit thema
nummer de lezers van Bomennieuws aanleiding 
om hun inzicht in het wel en wee van stadsbomen 
te verdiepen. Uiteindelijk kunnen onze steden al
leen bomensteden blijven of weer worden door 
onze inzet l 

Inhoud themanummer 
Over de artikelen in dil themanummer in het kort 
nog het volgende. E. Nijpels, op de drempel van 
zijn (voormalig) ministerschap naar zijn funktie 
als burgemeester van Breda, behandelt de pre
caire positie waarin stadsbomen vanuit milieu
oogpunt verkeren. Van de Vierde nota over de 
Ruimtelijke ordening daalt hij af naar de voor bo
men wenselijke plan vorming op gemeentelijk ni
veau. M. van RooIjen, onderzoeker btj de Univer
siteit van Utrecht, laat aan de hand van citaten uit 
historische documenten zien dat de economi
sche waarde van stadsbomen altijd al geteld 
heeft, allang voor men de milieukundige beteke
nis g ing zien. Juist nu is het van belang, ook de 
economische waarde van stadsbomen te bena
drukken. J.F Coeterier, als omgevingspsychol
oog werkzaam bij het Staring Centrum in Wage
ningen, behandelt de vijf funkties die stadsbo
men (kunnen) hebben: beschutting, nut, afbake
ning van de ruimte, informatie en symbool. Posi
tieve funkties, wel te verstaan. Er zijn ook kanten 
aan bomen die negatief beleefd worden. maar 
dat zijn volgens de inleider futiliteiten. F Matser, 
projektontwikkelaar en oprichter van diverse mi
lieuvriendelijke stichtingen, licht zijn eigen doop
ceel. Allengs is hij gaan inzien dat de harde, ste
nen wereld vol stress niet zonder de zachte, groe
ne wereld kan. die rustgeeft. J.C. Vogelij, direk
teur van bureau Zandvoort, pleit voor differentia
tie in stadsmilieus, ook op het gebied van (hoe
veelheid) bomen. In de compacte stad passen 
weinig bomen, maar ze vervullen belangrijke 
funkties, o.a. die van contrastvormers. Ook gaat 
Vogelij in op de verschillende stadia in de plan
vorming en het belang van duidelijke keuzes voor 
boombeplanting hierin. Mevrouw M. ten Cate-van 
Elsland ten slotte, laat een aantal voorbeelden 
zien van situaties, waarin bomen al dan niet de rol 
kregen, die ze zouden kunnen spelen in een zich 
verdichtende stad 
Ten behoeve van de algemene discussie poneer
den de verschillende sprekers enkele stellingen. 
Deze zijn bij de artikelen in kaders geplaatst. In 
een korte epiloog wordt op de discussie inge
gaan. 

AA de Veer, redakteur themanummer 



Inleiding 
Bomenstad of stenen stad? Het is een mooie titel 
voor een sympos ium . Het suggereert dat men 
kan kiezen tussen een groene, levendige stad en 
een doodse, verlaten stad . Een tegenstelling die 
zwart-wit IS, maar die ons met de neus op de fei
ten drukt: de feiten van de bedreigingen , van het 
'tanend groen ' in de stad. 
Maar bomen behoren bij de stad . Meer nog dan 
op het platteland zien we in ons stadsbeeld al 
eeuwenlang statige groene lanen en lommerrijke 
pleintjes: de sfeer van de boeken van Couperus 
Als we echter op dezelfde voet doorgaan , zullen 
we binnenkort geen gezonde bomen meer zien in 
de stad. I'ndustrie en verkeer hebben een grote 
bijdrage geleverd aan de verzuring van het 
stadsmilieu met als gevolg aantasting van de bo
men . AI meer dan de helft van het totale aantal bo
men in ons land is aangetast, met als oorzaken de 
uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxide en am
moniak. Ook de landbouw speelt daarin een rol. 
Als de verzuring doorgaat , is over 10 jaar rui m 
80% van de bomen aangetast. 

'Zorgen voor morgen' 
De situatie waarin de stadsbomen verkeren komt 
overeen met die in de rest van het land. De RIVM
studie 'Zorgen voor Morgen ' heeft dit aange
toond. Het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) 
legt daarom de nadruk op een integraal milieube
leid Je kunt niet het ene milieuprobleem oplos
sen door het andere te verwaarlozen . Verontrei
nigde lucht slaat neer op het land en het water, en 
uiteindelijk komt alles in onze bodem en ons 
grondwater terecht. Bovenop een verziekte 
grond staan dan ongezonde bomen en planten. 
Maatregelen moeten zoveel mogelijk aan de bron 
worden genomen . Een voorbeeld van een op ef
fect gerichte maatregel is het direct laten onder
werken van alle mest ; de ammoniakuitstoot naar 
de lucht wordt dan kleiner. Er kan nu echter meer 
stikstof naar het grondwater uitspoelen. De bla
deren blijven nog even aan de bomen zitten maar 
de wortels worden ongezien aangetast. Beter is 
het, de ammoniakuitstoot zelf aan banden te leg
gen. 
Ook (resten van) bestrijd ingsmiddelen hebben 
effecten op bomen en planten . Het gebruik hier
van in agrarisch gebied is bekend , maar ook in de 
stad worden deze middelen toegepast om on
kru id in perken en langs wegen te verwijderen . 
Mechanische bestrijding (met behulp van ge
reedschap) is niet gebruikelijk. En z.o kunnen voor 
bomen gevaarlijke stoffen in de wortel zone raken. 
Op de uitstoot van kooldioxide hebben bomen 
veel invloed. Bomen nemen deze stof op bij het 
zgn. assimilatieproces, terwijl bij het verbranden 
van bomen juist kooldioxide vrijkomt. Daardoor 
wordt het broeikaseffect verergerd. Niet voor 
niets neemt herbebossing en het behoud van het 
tropisch regenwoud een belangrijke plaats in ons 
klimaatbeleid in. Ook erosie van de bodem wordt 
daardoor tegengegaan. In dit verband moet het 
voornemen van de SEP (Samenwerkende Ener
gieProducenten) om bebossingsprojecten op te 
zetten , ook in Nederland, als heel positief worden 
beoordeeld. 
Gezonde bomen zijn niet alleen een teken van 
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een gezond milieu , ze kunnen ook zorgen voor 
een gezonde geest. Veel mensen in de stad ko
men niet of nauwelijks in de vrije natuur. Voor hen 
zijn die bomen in de stad erg belangrijk . Bomen 
en groen , ze geven nog steeds een gevoel van 
rust, van welzijn. Een mens voelt zich gezonder 
als hij onder een paar bomen staat, dan onder de 
smerige rook van een fabriek . 
In de toekomst zullen veel mensen beschikken 
over een hoger besteedbaar inkomen. Naar ver
wachting zullen ze hogere eisen stellen aan de 
woonomgeving Dat geldt echter ook voor men
sen met een relatief lager inkomen : ju ist zij kun
nen niet even tussendoor naar de mooie natuur in 
een ver land. 

'Groene longen' 
In 1987 verscheen de Vierde Nota over de Ruim
telijke Ordening. uaarin worden de inrichting van 
de stedelijke ruimte en de onderlinge relaties tus
sen funk ties van de stad als erg belangrijk opge
voerd . Op de kwaliteit van de openbare ruimte 
wordt de nadruk gelegd. Dat betekent nie! alleen 
veel groen in recreatiegebieden , maar ook om de 
mensen heen, in de straat. En elke stad moet zijn 
eigen 'groene longen' hebben. Hieraan kan de 
rijksoverheid een bijdrage leveren door middel 
van stadsvernieuwingsfondsen , maar ook door 
landinrichting , openluchtrecreatie-projecten en 
het scheppen van bufferzones tussen stad en 
plattteland . Bijzondere aandacht vragen de 
Randstadgroenstructuur en het Groen Hart van 
Holland. 

Stappenplan 
Ook een gezond gemeentelijk groenbeleid is van 
veel belang. Daarbij kunnen we, voor wat betreft 
het verkeer, denken aan minder auto's in de bin
nenstad, het creëren van auto-arme wijken , het 
instellen van eenrichtingsverkeer en het voeren 
van een streng parkeerbeleid. Verder moet een 
goed ruimtelijk vestigingsbeleid worden ge
voerd. Voor het milieu schadelijke onkruidverdel
gingsmiddelen mogen niet worden gebruikt. Het 
openbaar vervoer en de voorzieningen voor fiet
sen dienen te worden gestimuleerd . Ook voor
lichting en educatie zijn belangrijk. 
Elk gemeentelijk ruimtelijk plan zou eigenlijk vier 
stappen moeten omvatten: 
1. een volledige inventarisatie van de boombe
groeiing ; 
2. het bepalen van een norm per wijk (min imaal 
aantal bomen per oppervlakte-eenheid); 
3. het maken van het eigenlijke plan , met veelal 
een 'inhaalslag ' voor de oude wijken ; 
4. goedkeuring door de Gemeenteraad en reser
veren van een budget voor het groen. 
Niet alleen bescherming van de bestaande bo
men, ook vernieuwing van het bomenbestand 
komt zo aan de orde. Het alleen instellen van een 
kapverbod is ten enenmale onvoldoende l 

Zo kunnen bomen mede zorgen voor een leefba
re stad. Dat betekent: een stad waarin wij ook 
echt kunnen leven . 

Drs. EH TM. Nijpels, burgemeester van Breda 

Drs. E. Nijpels. 
burgemeester van Breda 



Or M van Rooijen. Vakgroep 
Stads- en Arbeidsstudies. 

RIjksuniversiteit Utrecht 
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De zakelijke positie 
van stadsbomen 
Groen is een modeterm geworden. Groen doet 
verkopen: wasmiddelen , auto's, politieke partijen 
en woningen. Maar de groenste pagina van de 
krant is niet de advertentie van de supermarkt, 
ook niet de campagne voor een nieuwe soort ben
zine, het is de pagina 'onroerend goed'. Groen 
doet namelijk ook woningen verkopen. Een hele 
pagina vol vette kO,ppen, zoals 'Kom wonen in het 
groen', 'Unieke kans: wonen in een paradijs' enz. 
Een pagina vol droomhuizen, getekend met ra1ke 
pennestreken en steevast omringd door een 
woud van gestyleerde boompjes. Als al die door 
architecten en makelaars getekende boompjes 
ook daadwerkelijk werden geplant, dan zouden 
we inderdaad groene wijken hebben .. . 

Il 0 I I. () (j " F 

l 

.-.-
, .. ,. 

De groene pagina onroerend goed zit niet alleen 
deze week in de krant , maar elke week, al jaren, 
zelfs decennia. Eigenlijk is groen al eeuwenlang 
een verkoopargument voor huizen van stand. Als 
het op onroerend goed aankomt, dan is groen be
paald geen modeverschijnsel. Ter illustratie hie
ronder een poëtische uitweiding met een lofdicht 
op Amsterdam uit 1662. 

"Oe stad is deur en deur bepronkt met groene lin
den. 
Waar zal men zulk een stadt in de Werelt vinden? 
Het groen booskaadje zelf is hier voor onze deur, 
En schaft ons veel vermaak met aangename 
geur " 

Amsterdam een meer stedelijke stad is toch nau
welijks denkbaar! Toch had de dichter Melchior 
Fokkens in 1662 blijkbaar een andere visie . 
Groen en vooral bomen zijn er al sinds het ont
staan der steden onlosmakelijk mee verbonden. 
Omdat die bomen zo mooi zijn natuurlijk. Maar 
ook omdat ze hout opleveren voor 'klompen, 
schepen , huizen , haarden. 
'Bosbouw plegen' middenin de stad is echter 
geen gemakkelijke opgave. Steden zijn immers 
een onaangenaam leefklimaat voor bomen. Dat is 
nu zo, met kabels , lekkende gasleidingen, asfalt, 
zout en een weinig zachtzinnige 'behandeling' 
door honden en kinderen . Sommige van die pro
blemen waren er vroeger ook al , zoals het vanda
li sme. Er bestonden talloze keuren van stadsbe
stuurders om dit tegen te gaan. En de straffen wa
ren vaak niet mis: afhakken van de rechterhand, 
geselen, heffen van zware boetes. Maar gehol
pen hebben de dreigementen niet. 
Ook in de toekomst zullen bomen in de stad het 
moeilijk hebben of krijgen . Het planten van een 
boom is niet zo duur, maar het zorgen dat de 
boom in een stedelijke omgeving overleeft , is een 
opgave die al eeuwenlang planters , plantsoenar
beiders , stadsbestuurders en politie aan het werk 
houdt. 
We moeten eigenlijk verbaasd zijn dat er (zo veel) 
bomen in de stad zijn. Er is nog een andere reden 
voor bevreemding. Bomen kosten ruimte. In 
smalle straten is geen ruimte voor bomen. Wijken 
met smalle straten hebben een grote bebou
wingsdichtheid en veel gevel lengte. In de be
bouwde omgeving van een stad is ruimte erg 
duur, er woedt een ware strijd om de ruimte. Op 
het plattteland maakt een boompje meer of min
der niet zoveel uit, wanneer men redeneert vanuit 
de prijs van de grond per vierkante meter. Maar in 
de stad , daar is een boom of een rij bomen werke
lijk een luxe. Bomen lijken zo haast 'Fremdkörper' 
in de stad. 

Bomen als luxe goederen 
Wat is dan de werkelijke reden dat er bomen in de 
stad zijn? Zijn de Herengracht en de Keizers
gracht in Amsterdam met iepen beplant om es
thetische redenen? Dat speelde wel een rol als 
het de stadskas maar niet teveel kostte . Waren er 
ecologische redenen? Zeker niet in lang vervlo-



gen eeuwen: pas aan het ein d van de 18e eeuw 
werd de betekenis van de natuur onderwerp van 
gesprek en pas aan het eind van de 1'ge eeuw 
kregen straatbomen mede om ecologische rede
nen een kans in de stedebouw. 
De voornaamste reden dat er bomen in de stad 
staan, is dat het planten ervan een rendabele in
vestering is . Ze worden 
geplant omdat het luxe 
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ren opgenomen. Zijn doel was dat 
'de meeste welgestelden in den Lande, die door 
haer beroep niet en syn geallacheert, hoedamge 
door Godts genade een groote meniehte inden 
Lande syn, die siende die heerlyeke beplante 
grachten , ende dare inne dat versehe ende klaer
vlietende water, ende wederzyds magnifique er-

ven , aengemoedieht 
sullen worden, om al

goederen zijn . Bomen 
geven een straat of 
gracht aanzien . Wat 
zouden de Heren
gracht en Keizers
gracht zonder bomen 
zijn? Bomen geven sta
tus, onderscheiden 
een woon buurt. 
De prijzen van bouw
kavels of huizen langs 
zulke grachten of lanen 
liggen relat ief hoog . 

Zoals het planten van bomen in 
een (stedelijke) omgeving van
uit economisch gezichtspunt 
meestal een verantwoorde in
vestering blijkt te zijn, zo kan 
ook het verwijderen van bomen 
uit een dergelijke omgeving be
paalde economische risico's 
met zich meebrengen. 

daer treffelyeke huy
sen te bouwen alwaer 
de bewoonders bevin
dende allerley ge ma ek 
ende eerlyek verma
eek, van voren dien 
helderen ende fris
sehen watervloet, 
ende een heerlyeke 
ende welrieekende 
laen van twee ryen lin
deboomen rJ ende 

Men wil hier graag wo-
nen . Het zijn schaarse 
piekjes in de stad waar 
men toch wat ruimte heeft. En: hier ziet elke be
zoeker meteen dat men op stand leeft. Zoals de 
verpakking zeker zo belangrijk is als de inhoud, 
zo is de groene entree zo belangrijk als de woning 
of het kantoor zelf. Zo begrijpt met ook al die ge
styleerde boompjes bij de door makelaar of archi
tect aangeboden huizen . 
Makelaars, en ook stadsbesturen, onderkennen 
het nut van bomen ten behoeve van het verkopen 
van onroerend goed . Sinds enige jaren is het 

weer een belangrijk lhema: biedt binnen je stads
grenzen ook woningen voor de hogere inkomens. 
Daar is de stedelijke economie bij gebaat. Bomen 
helpen in sterke mate bij het scheppen van een 
aantrekkelijke woonomgeving . Het is geen recen
te ontdekking : de burgemeester van Utrecht, Mo
reelse. kwam in 1664 met een ambitieus plan voor 
stadsuitbreiding waarin dubbele rijen bomen wa-

achter de uytsieht van 
een spatieusen hoff, 
vol van allerley bloe
men ende kruyden. .. ' 

In 1664 was het dus al een argument: zorg dat je 
stad groen is, dat er bomen zijn , want zo trek Je 
kapitaalkrachtige mensen aan . Een hard , zakelijk 
argument om bomen aan te planten . 

'Zachte' bomen 
Maar er staan ook bomen in 'mindere ' buurten , 
niet zoveel maar toch l Soms geven ze binnen 
deze wijken weer een zekere rangorde aan . Soms 
zijn ze, uit soc iale overwegingen, later neergezet 

om zo'n stadsdeel een aantrekkelijker uiterli jk te 
geven. Onze samenleving ,immers wil geen 
scherpe scheiding tussen rijk en arm . Zo wordt de 
harde markt gecorrigeerd door het aanplanten 
van 'zachte ' stadsbomen. 
Maar ook die zachte bomen blijken, in econo
misch opzicht, harder te zijn dan men zou den
ken . Het welvaartspeil is gestegen in de loop van 

Afbeelding uit 1664 met 
daarop een uitbreidingsplan 
voor UtrechT. Ook hier zijn 
boompjes gebrUike ter 
verfraaiing van het ontwerp. 
Het plan is nooit uitgevoerd 
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de 20e eeuw. Daardoor zijn hele stadsdelen als 
het ware afgeroomd: wie het zich kon veroorloven 
verliet de wijken met weinig groen. Men ging el
ders wonen, vaak buiten de stad. Almere, Nieu
wegein, Ede (I). De oude wijken werden zo de 
'kaartenbakken' van de verzorgingsstaat. Woon
verbetering kwam op gang. Woonerven werden 
en worden aangelegd . Straatbomen zorgen voor 
ecologische stadsvernieuwing. En ook al is eco
logie een goed argument. de basis is econo
misch en heet revitalisering . Zo helpen bomen 
een omgeving die in een neergaande spiraal te
recht is gekomen, deze ontwikkeling te keren . 
Ook in het buitenland zijn hiervan talloze voor
beelden , zoals Liverpool (Garden Festivals) en 
Parijs (opknapbeurt Champs Elysées). 
Uit de toepassingsmogelijkheid van bomen bij re
vitalisering kan nog iets worden afgeleid. Zoals 
men bomen kan gebruiken bij het aantrekkelijker 
maken van een woonomgeving, kan het verwijde
ren van bomen uit een omgeving bijdragen tot het 
onaantrekkelijk worden van die omgeving. Na
tuurlijk zal het omzagen van één boom er niet me
teen toe leiden dat een wijk in de neerwaartse spi
raal komt. Het is heel moeilijk meetbaar wat pre
cies het economische effect is van het verstenen 
van de omgeving . Daar zit ook het grootste risico 
men merkt het niet meteen, het is vaak een slui
pend proces , een onderdeel van een complex 
geheel. Alleen door overdrijving laat zich zo'n ef
fect verdu idelijken: 
Oe heer Nijpels is zojuist burgemeester gewor
den van Breda. Hij gaat op zoek naar een pas
sende woning. Ztjn oog valt op de Baronielaan. 
Een brede laan, met aan weersziiden bomen, re
latief grote voortuinen , mooie façaden. Oe straat 
is rond 1900 bewust op deze manier aangelegd 
om de burgemeester en andere notabelen aan 
een woning te helpen. Aanvankelijk had de laan 
zelfs een mooie Franse naam: Boulevard. Twintig 
meter breed, (na enkele decennia) huizenhoge 
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bomen, aan elke zijde minimaal vijf meter tuin -
dat is een zichtbreedte van dertig meter. Een van 
de mooiste lanen van Nederland. 
Oe meeste huizen van deze laan zijn nu 80 tot 90 
jaar oud. Een drastisch vernieuwing is dan onont
beerlijk. Een vernieuwing die meer kan kosten 
dan nieuwbouw .. . 
Inderdaad begon de laan , zo'n 5 à 10 jaar gele
den. te verloederen . Oe notabelen werden ver
drongen door kamerbewoners, kantoortjes, kra
kers. Als op dat moment ook de bomen kaprrjp 
waren geweest, was ongetwijfeld de hele laan 
voor de btjl gegaan. 
Maar de laan is behouden gebleven. Er zijn en
thousiaste notabelen(-in-spe) gevonden die geld 
en energie gestoken hebben in vernieuwing van 
de huizen aan deze prachtige laan. Het stads
bestuur heeft ook maatregelen getroffen voor be
houd van de laan . Het effect is dat de Baronielaan 
heeft overleefd en een burgemeesterswoning 
waardig is. Zonder die fraaie bomen had de bur
gemeester niet eens gekeken naar de Baronie
laan .. 

Conclusie 
De conclusie luidt dat het planten en behouden 
van bomen in een stedelijk milieu (ook) zakelijk 
verantwoord is omdat: 
• ze gunstig zijn voor de prijzen van onroerend 

goed die zich richten op een hoger marktseg
ment; 

• stadsbesturen de hogere inkomens in de stad 
willen 'houden en halen; 

• in verval geraakte buurten erdoor gerevitali-
seerd kunnen worden . 

En ook het omgekeerde is waar : het verwijderen 
van bomen uit een stedelijke omgeving brengt 
economische risico's met zich mee . 

Or. M van Rooijen, Vakgroep Stads- en Arbeids
studies, Rijksuniversiteit Utrecht 
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i Husqvarna ~@ ~ 
I De Husqvarna 39 R is een allround taludmaaier, bekend 

om zijn veelzijdigheid . 
Met de Husqvarna 39 R kunt u veel kanten uit. 
Met een zaagblad zaagt u opgaand hout en struikgewas. 
Met een speciaal maai blad maait u onkruid en stug gras. 
En met de nylondraad maai kop maait u gras op moeilijk 
bereikbare plaatsen. 
De 39 R is voorzien 
van een verstelbare 
stuurboom, komforta
bel en verstelbaar 
draagstel en een on
derhoudsvrije elektro
nische ontsteking. Oe 
Husqvarna 39 R is de 
leider onder de talud
maaiers. 
Nu tijdelijk' met 
f 250,- inruilkorting 
Prijzen zijn incl. . 
18V2 % B.T.W. 

GeldIg t/m 31 december 1990. 
Meer weten? luur onders taande 
no', 11) voor meer In lormal!e 

------------,-- --I 

I Gaarne ontvang ik van u meer informatie over de HusQvarna bos- en I 
I taludmaaiers . 
I HusQvarna Bos & Tuin , Postbus t88, 1110 BD Diemen. 

I Naam: 
I adres : . ..... ..... .. .. . . ,. 

I Postcode/plaats: 
L ____________ _ ____________ _ 

ik geef mij op als donateur 
ik meld een nieuwe donateur aan 
ik geef een jaar donateurschap kadeau aan 

hoomkweker(j hoveniershednjf 

GROEnCEnTRum TonSEl 
HORLOSEWEG 10 ·12, 3845 LA HARDERWIJK Tel.: 03417-59614 

VOOR AANLEG EN ONDERHOUD VAN: 
'" Plantsoenen. openbaar groen 
" Gazons en sportvelden 
" Windsingels. erfbeplantingen 
•. Recreatie-terre inen 
., Bedrijfs- en industriebeplantingen 
* Wegbemlen en ru wgrasterreinen 

VOOR LEVERING VAN: 
., Park- en laanbomen 
" Eiken in vele soorten en variëteilen 
,. Zware solitairbeplanting 
"' Sierheesters .. rozen 
·i· Coniferen en heesters 
·i· Bos- en haagplantsoe nen 

VERZORGING VAN: 
" Dunnings- en ve ilingswerkzaamheden 
* Houtaankoop 
* Alle voorkomende platllwerkzaarnheden 
.. Verzorgen en adviseren van subsidieaanvragel; 
., Wildafweervoorzieningen 
" (nventari atie/beheersplannen 

icht:ing 

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

De nieuwe 
donateur is: 

Steunt de 
Bomenstichting 
als: 

Mw./Dhr.: _____________________ Voor!.: _____ _ 

Adres: 
Postkode: ________ Woonplaats _______________ _ 

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

o a) donateur/abonnee voor f ____ _ 
o b) 65 + ·donateur voor f ____ _ 
o c) jeugd-donateur t/m 17 jr voor f _____ _ 
o d) student·donateur tlm 25 jr voor f ____ _ 
o e) donateur voor het leven voor f ____ _ 
D IJbeheerdersabonnement voor f ____ _ 

(minimaal f 35,- p.j.) 
(minimaal f 20. - p.j.) 
(minimaal f 15,- p.j.) 
(minimaal f 20,- p.j.) 
(minimaal f 450.-) 
(minimaal f 100,- P j.) 

Ik heb een nieuwe donateur aangemeld en ontvang daarvoor een poster Spreukenboom 

Mijn naam is: 
Adres: 
Postcode: Woonplaats: 
• doornalen wat niet wordt gewenst 

-------------~-----



NIELS iBRUGGENWERT 
B OOM VER Z 0 R GIN G 

arboricultural sjx(Zalisls 

LAURENS KOSTERPLEIN 13 
5 0 2 5 
013 

E C TII LBURG 
3 5 7 8 0 2 

DEEL 
BELEID ('11 PLAJIooVOUl\UNG 

Stadsbomen Vademecum 
Deel 1 "Beleid en Planvorming" 

van het standaardwerk 
op het gebied van de stedelijke 

beplanting. 
Uitgave: CAD-Stedelijk Groen 

Prijs: f 55,-

GROEN BEWUST 
NATUURLIJK! 

Devobo TOTAAL 
Groenvoorzien i ng 

Landschapsonderhoud 
Bosonderhoud 

Boomverzorging (chirurgie) 

Onze motivatie ..... . 
is uw kwaliteit!!! 

* Totaal pakket uitvoering bosbouw 

* Boomverzorgmg o.a. snoeien, (vorm), 
groeiplaatsverbetering 

Erkend door 
hel Bosschap 

* Aanleg en onderhoud groenstroken, 
erf- en terreinbeplanting 

IIdvOIon é" 
* Bomen rooien, stobben wegfrezen, takken 

Vb6U en tophout versnipperen tot 28 cm. 

~tl r 0 :ltOng v.)n bo~oovw.,~ g 

Jo-:!'., 5P.Uf'Son u lv c m d Oi!I'S * Groenafval verkleinen. 

* In- en verkoop rondhout op stam en geveld. 

Ron ten Voorde 
Jan Steenstraat 12 
7412 TC Deventer 
Tel. 05700 - 10909 

BOMEN 

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

Autotel. 06-52108147 
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'1 

I 
I 
I 
I 

Vraag onze I Naam: 
dokumentatie I 

Vulkan") -Lava: Adres: 

brokken I . 
'--____ L ~o~~~I~a~s~ _______ ~~~~~ ~~~~~p3..J 

Postbus 9 ft 2920 AA 
Knmpen aid Ijssel 
Tel 01807 - 13044 k k . 

Telex 22361 roo nmpen 
Fax 01807 - 11579 
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De beleving van stadsbomen 
'In 1971 verscheen biJ het toenmalige Min isterie 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
een rap por t over de kwaliteit van het woonmi lieu. 
Er ,vorden vijf funkties genoemd , die woningen en 
woonomgevingen moeten hebben, willen ze kwa
liteit voor mensen heb-
ben vi jf fundamen tele 

3. Oe derde funktie is een DOMEINFUNKTIE, de 
afbakening van een eigen deel van de ruimte. 
Oe woonomgeving moet privacy bieden - en bo
men zijn daarin heel belangrijk. Zij schermen af 
tegen inkijk en maken dat mensen zich vrijer voe-

len. 
Ook scheiden bomen 

waarden. 
Stadsbomen dragen 
sterk bij tot deze funk
ties. Dit is gevonden in 
onderzoekingen die in 
een aanta l steden in 
Nederland hebben 
plaatsgevonden. 

Stadsbomen hebben 
langrijke funkties 
leefmilieu: 
-beschuttingsfunktie 

vijf be
voor het 

In een straat aparte 
ruimten af. Dit zorgt 
voor verrassing. Het 
maakt biJV. dat een lan
ge rechte straat toch 

-nutsfunktie niet saai gevonden 
-domeinfunktie 
-informatiefunktie 

wordt, wat zonder bo
men wel het geval zou 
zijn. Zonder bomen 
heb Je aan het begin 
van de straat al een to
taalbeeld. Verder wan-

-symboolfunktie Er zijn steeds twee 
kanten aan een funkt ie: 
een oppervlakkige , za
ke lijke of rationele kant 

Dit geeft de veelzijdigheid van 
de beleving van stadsbomen 

en een dieperliggen- aan. 
de, meer gevoelsmati-
ge kant. Oe zakelijke 
kant wordt in interviews 
altijd het eerst genoemd; de dieper liggende kant 
komt pas bij veel doorvragen naar voren. 
Oe hier gegeven redenen zi jn allemaal in ge
sprekken door mensen genoemd. Ze zijn achter
af door de schrijver In vijf funkties ingedeeld. 

1. Oe eerste funktie is het geven van 
BESCHUTTING. 
Een goede woonomgeving hoort een gevoel van 
geborgenheid te geven. Bomen doen dit in s ~erke 

mate. Ze vormen, bijna letterlijk, een dak boven je 
hoofd, ze geven bescherming tegen wind , regen 
en zon. Dat is de "zakelijke" kant. Oe diepere kant 
is dat bomen een gevoel van onvergankelijkheid 
geven; ze kunnen honderden jaren oud worden 
en blijven toch steeds zichzelf. Juist dàt geeft een 
gevoel van geborgenheid en bescherming, van 
"vastigheid"; ze vormen een soort ankerpunten in 
de tijd. En hoe sneller de gebouwde omgeving 
verandert, hoe sterker bomen - en vooral oudere 

I1 bomen - dit gevoel oproepen. 

I 2. Oe tweede funktie is een utilitaire, een 
NUTSFUNKTIE 
Oe woonomgeving moet gelegenheid bieden 
voor nuttige en prettige activiteiten. Groen, en 
vooral bomen, spelen daar een belangrijke rol in. 
Ze bieden kinderen veel mogelijkheden om spel
jetjes te doeII . Vaak zijn het trefpunten voor groe
pen jongeren, of ouden van dagen als er een 
bank onder staat. In wijken met bomen worden 
vaker ommetjes gemaakt dan in wijken zonder 
bomen, zeker door hondenbezitters. 
Een andere funktie is dat bomen de kapitaals
waarde van de huizen in de buurt verhogen (arti
kel van Van Rooijen). Uit een Amerikaans onder
zoek bleek dat de waarde van huizen met 7-15% 
toenam als er bomen in de buurt stonden, maar 
dan moesten ze wel tenminste 15 cm dik zijn. 
Het grootste nut van bomen is echter dat ze het 
milieu schoonhouden: ze produceren zuurstof en 
vangen stof op. Het zijn onze beste milieube
schermers, want ze zorgen voor frisse lucht. En 
frisse lucht is leven. 

delen biedt niets 
nieuws. Met bomen is 
dat anders. Bomen 
schermen het achter

liggende gedeelte van de straat af, dat dan bi j 
verder wandelen opeens te voorschijn komt. Dit 
bepaalt ook het verschil tussen leegte en ruimte. 
In dit opzicht werken bomen heel anders dan biJV. 

lantaarnpalen. Dat zijn losse dingen in een straat 
die nergens bijhoren. Bomen niet; die horen bij de 
huizen en de tuinen. Een straat zonder bomen is 
vaak een leeg gat tussen twee kale wanden. Met 
bomen komt er ruimtewerking; zij maken de ruim
te gedifferentieerd en gevarieerd . 
Bomen geven ook dynamiek aan een straat
beeld. Niet alleen omdat het beeld steeds veran
dert, maar ze bewegen ook in de wind, ze geven 
breking van het licht en een steeds wisselende 

Or J F Coeteneé 
Staflng Cent m. Inslltuul 
voor onderzoek van hel 
Landelijk Gebied 
Wageningen 

Oude bomen geven cachet 
aaneen wijk 



Een moderne wijk met 
hoogbouw, me/ jonge 

beplanting (in de winter) en 
volgroeide beplan/ing (in de 

zomer). 
Techniek en ui/voering: 

Sta ring Centrum, 
WAgeningen i. s.m. Nycom 
Beeldtechnieken, He/eren. 

Oe beeldsimulalie is· 
ui /gevoerd m.b. \( een 

computer 
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verdeling van zon en schaduw. Dit maakt een 
straatbeeld met bomen levendig. Op al deze ma
nieren geven bomen eigenheid aan een straat. 
Een aparte domeinfunktie geven bomen in ach
tertuinen. Ze hebben hierbij weer een dubbel ef
fect: zakelijk en gevoelsmatig. Meestal staan ze 
achterin de tuin. Dit is niet alleen als grensmarke
ring (de zakelijke kant), maar ook om een over
gang aan te geven, nl. de overgang van de gecul
tiveerde tuin naar de natuur. Want bomen zijn na
tuur. Eigenlijk horen ze niet in een stad, maar bui
ten . Daarom maken bomen achterin een tuin die 
tuin voor het gevoel ook groter, weidser; juist om
dat ze er iets van buiten in brengen. Hoewel hoge 
wanden , optisch gezien , een ruimte altijd kleiner 
laten lijken , werkt het gevoelsmatige effect hier 
sterker. 

4 . De vierde funktie is de COMMUNICATIE- OF 
INFORMA TIEFUNKTIE. 
Bomen hebben veel te vertellen. Ze geven met 
name informatie over de wisseling van de seizoe
nen, waar je in een stad toch al ver vanaf staat. 
Dat is niet alleen het verkleuren en afvallen van de 
bladeren , maar ook dat er vogels nestelen , of dat 
je kastanjes of eikels kunt rapen. Seizoensbele
ving kan heel diep gaan bij mensen en een grond
stemming geven die alle gevoelens kleurt. 

Een andere informatiefunktie van bomen is, dat 
ze ouders de gelegenheid geven voor natuuredu
catie aan hun kinderen: over de veelheid van 
soorten, over eetbare en oneetbare vruchten en 
de funktie van bloesems. 

Een informatiefunktie die bomen voor de bewo
ners niet hebben, is een funktie die in groenstruc
tuurplannen wel eens genoemd wordt: een oriën
tatiefunktie. In die plannen wordt gesteld dat de 
wijze waarop de groenvoorzieningen op elkaar 
aansluiten, de bewoners kan helpen bij hun oriën
tatie in de stad: aan het groen in een straat zou je 
kunnen zien waar je bent. Zo werkt groen voor 
mensen echter niet. Ten eerste oriënteren men
sen zich in een stad niet aan in wezen stads
vreemde elementen, zoals bomen, maar aan ty
pisch stedelijke elementen, zoa'ls café's en win
kels, en ten tweede werkt de beleving van men
sen niet op een schaal van 1 :25000, maar op een 
schaal 1 :1. 
Groen kan ook op een indirecte manier een com
municatieve funktie vervullen. Dit is het geval als 
de bewoners van een buurt gezamenlijk de ver
antwoording dragen voor de verzorging van het 
groen, zoals bijv. bij gemeenschappelijke tuinen, 
of als de bewoners van een buurt samen mogen 
beslissen over de inrichting van een park of van 
het groen in hun wijk. Het groen zorgt dan voor 
veel communicatie tussen de bewoners, zoals de 
keuze van het soort bomen , het opstellen van on
derhoudsschema's en het innen van bijdragen. 

5. Oe laatste funktie is de SYMBOOLFUNKTIE. 
Wat drukt een boom uit? 
Bomen vertegenwoordigen de natuur, ze zijn de 
natuur - en natuur is leven. Nu is de houding ten 
opzichte van de natuur wel veranderd in de loop 
van de tijd. Vroeger was de natuur iets om bang 
voor te zijn. Zij was veel machtiger dan de mens. 
Zij bevatte een aantal geestelijke wezens die het 
leven op aarde in stand hielden en die ook het 
voorwerp waren van religieuze verering, getuige 
het woord drUlde, dat is afgeleid van het Griekse 
woord drus, dat eik betekent. 
De natuur werd toen als bedreigend en vijandig 
ervaren en groen in de stad kwam niet voor, of 
hoogstens in kleine en uiterst gecultiveerde vorm. 
Toen werd de natuur getemd en als het ware ge
annexeerd. Dat is nog niet zó lang geleden. Het 
ui,t zich bijv. in het verschijnsel tuinkabouter, in 
buitenhuizen in het bos en groen in de stad. 
Tegenwoordig is 'de natuur' een wat vaag en ab
stract begrip geworden, iets dat je met de tech
niek kunt manipuleren ; meer een stiefkind of zor
genkind dan de al voedende moeder die het 
vroeger was . Bomen moeten nu beschermd wor
den. Daarvoor is o.a. de Bomenstichting , waar
over andere artikelen gaan. 
Natuurlijk zijn er ook kanten aan bomen die nega
tief beleefd worden, die overlast kunnen geven. 
Maar dat zijn futiliteiten in verge'lijking met de vele 
positieve betekenissen . 
Bomen zijn het belangrijkste stadsgroen. 

or.J.FCoeterier, Staring Centrum, Instituut voor 
onderzoek van het Landelijk Gebied, 
Wageningen 
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Bomen, 
een andere manier van zien 
Dit is het persoonlijke verhaal van een projektont
wikkelaar. Het geett weer hoe hij naar groen en 
bomen kijkt. 

'Sinds 1964 zit ik in het vak van de projektontwik
keling . Gebieden werden via kaarten met de ste
debouwkundigen verkend. In gedachten werd er 
dan gebouwd , er werden strukturen ontworpen 
en modellen ontwikkeld. 
Mies vanuit de lucht gezien prachtig op een rij, in 
een struktuur. Aan de bomen was ook gedacht. 
Alles werd op kaart aangegeven. En als het plan 
werd uitgevoerd, werd een gebied eerst plat ge
walst , waarna er werd er gebouwd en geplant, al
les volgens plán. 
Zo'n tien jaar geleden heb ik wat afstand' geno
men van dit type projektontwikkeling . Ik ben (ook) 
in Genève gaan werken aan een wereldwijd pro
gramma voor kindersterftebestrijding van het 
Rode Kruis. Veel van de mensen die aan dat pro
gramma werkten , konden de druk niet aan . Onder 
stress-omstandigheden gingen ze naar ontwik
kelingslanden toe. Er was één uitzondering. Het 
was een vrouw, de speech-writer van de secreta
ris-generaal, tevens vice-voorzitter van de onder
nemingsraad. Ze was de rust zelve. Ze werkte al
tijd hard , ze voedde zeven kinderen op , maar ze 
leefde ontspannen. 
Langzamerhand werd het mij duidelijk, dat de 
chaos in het milieu een afspiegeling is van de wa-

norde In onze hoofden en onze harten. Als we rus
tiger zijn, als we een verbinding tussen hoofd en 
hart kunnen leggen , dan kunnen we beter functio
neren, in harmonie leven. Harmonie , ook tussen 
onszelf en onze omgeving . Zo heb Ik een Inte
graal Gezondheidscentrum en een Stichting Mi
lieubewustzijn opgericht. Deze instellingen pro
beren zoveel mogelijk vanuit d ie harmonie-ge
dachte te werken . 

Bomen als symbool voor de natuur 
En dan nu naar de bomen l Bomen zie ik als sym
bool van de natuur. Waar ik in mijn werk eerst 
vooral mee te maken had , was de stad en de ver
stedelijking. Die kan lijnrecht tegenover de natuur 
staan . De mens in de stad wordt geconfronteerd 
met steen , met auto 's, met harde muziek , met me
dia die constant informatie afvuren enz. En over 
dat alles moet die mens dan met anderen com
municeren . Zu lke mensen leven op het zoge
naamde bêta-niveau. Uit elektro-encefalogram
men is afgeleid dat ze een 'hersenfrequentie' van 
20-22 cycli per seconde hebben. Maar mensen, 
die in de natuur leven, hebben 10-12 cycli per se
conde. Ze leven op alfa-niveau. Via training kan 
het lukken van bêta- naar alfa-niveau te dalen. 
Zelf heb ik ook die ervaring en het bleek dat ik 
weer aandacht voor de natuur, de bomen kon 
hebben en meer tot rust kwam. 
Het is daarom van het allergrootste belang , dat 

F Matser. Johan Matser 
ProjektontwIkkeling all, 
Stichting MilieubewustziJn, 
Stichting Mensen voor 
Mensen 

Dit gebouw te Vetp IS een 
mooi voorbeetd van hoe een 
- overigens fraai gebouw -
op harmonische wijze kan 
worden Ingepast in cle 
bestaande boombep lall /lng. 

Foto. Marc Pluim. Velp 
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bomen in onze stedelijke omgeving .bIIJven . Een 
boomleven van decennia of zelfs eeuwen kan in 
enkele minuten worden beëindigd door de boom 
om te zagen. Laten we eerst al die bomen inven
tariseren (zie Inleiding Nijpels) voor we een plan 
maken om huizen en 
andere gebouwen 

gelijks ca. 3200 calorieën, terwijl ca. 2000 goed 
voor ons zou zijn. Dat verschil komt o.a. uit de pro
duktie in de Derde wereld. Steeds grotere arealen 
worden in landbouwkundig gebruik genomen, 
steeds meer bos verdwijnt ten behoeve van pro-

duktie. En dat alles (ook) 
om onze (overmatige) 

neer te zetten. De bo
men moeten het uit
gangspunt zijn. Ze 
brengen je in een rus
tiger tempo, je gaat er 

We moeten plannen vanuit het 
respect voor bomen. 

consumptiebehoefte te 
bevredigen. 
Toen ik dit verhaal voor
bereidde, lag er een 

rustiger door lopen , je 
leeft - zoals gezegd -
weer op je natuurlijke alfa-niveau. 
Deze gedachten hebben ook praktische konse
kwenties. Een voorbeeld. Ons bureau bereidde 
enige tijd geleden een plan voor in Bilthoven. Het 
bestaande groen werd geïnventariseerd, het 
werd ingepast in het plan. Ook de uitvoerders 
werd erop gewezen. Enige tijd later kwam ik er
langs en het bleek dat de shovel alles met de 
grond gelijk had gemaakt. Planologisch en amb-

tel ijk was alles goed geregeld maar het had geen 
effect op de uitvoerders. Veronica van Ameron
gen beschreef de waarde van een boom eens 
heel goed. Een honderd jaar oude beuk produ
ceert in optimale omstandigheden 120 kubieke 
meter zuurstof per dag, dat wat 10 volwassen 
mensen in een jaar nodig hebben. Wordt die 
boom omgezaagd, dan moeten er 2700 jonge bo
men voor in de plaats worden gezet om dezelfde 
hoeveelheid zuurstof te produceren. We zouden 
dit op de deuren van alle bouwketen en stadhui
zen moeten ophangen I 

Bevredigen van consumptiebehoefte 
De bomen brengen mij ook nog op het thema van 
de overconsumptie. Velen van ons verbruiken da-

boek op mijn tafel "The 
power of myth" van Jo
seph Campbell. Ik sloeg 

het open en mijn oog viel op een stuk dat goed 
past bij mijn thema 'over het hoofd en het hart'. Als 
we dit stuk ter harte nemen, dan zullen we in de 
toekomst plannen uit respect voor bomen. Het zal 
onszelf ook respect opleveren l 

'I think It's Cicero, who says that when you go into 
a great ta 11 grove, the presence of deity becomes 
known to you. There are sacred graves everywhe
re. Going into the forest as a little boy I can re
member worshiping a tree, a great big old tree, 
thinking 'My, my, what you've known and been" 
I think this sense of the presence of creation is a 
basic mood of men. But we live now in a city. It's all 
stone and rock, manufactured by human hands. 
It's a different kind of world to graw up in when 
you 're out in the forest with the little chipmunks 
and the great owls. All these things are araund 
you as presences, representing forces and po
wers and magical possibilities of l/fe that are not 
yours and yet are all part of life, and that opens it 
out to you. Then you find it echoing in yourself, be
cause you are nature.' 

Ik geloof dat het Cicero is, die zegt, dat wanneer 
je een geweldig groot woud ingaat, de aanwezig
heid van een godheid aan je geopenbaard wordt. 
Er zijn overal heilige wouden. Ik herinner me dat 
ik, toen ik als klein Jongetje het bos in liep, een 
boom aanbad, een geweldige grote, oude boom, 
en dacht: 'Ach, wat heb jij toch allemaal geweten 
en meegemaakt.' Ik denk dat dit gevoel voor de 
aanwezigheid van schepping een fundamentele 
stemming van de mens is. 
Maar nu leven we in een stad. Het zijn allemaal 
stenen en rotsen, door mensenhanden vervaar
digd. De wereld buiten, in het bos, is zo heel an
ders om in op te groeien, met de kleine eekhoornt
jes en de grote uilen. Deze zijn allemaal entiteiten, 
die machten en krachten en magische levensmo
gelijkheden vertegenwoordigen die niet van jou 
zijn, maar tegelijkertijd toch allen tot het leven be
horen. En die opent zich voor je Dan merk je dat , 
het in jezelf als een echo weerklinkt, omdat je zelf 
de natuur bent. 

F Matser, Johan Matser Projektontwikkeling BV, 
Stichting Milieubewustzijn, 
Stichting Mensen voor Mensen 
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Bomen in de (stads)planvorming 
Compacte stad 
De mening dat 'de stedebouw' veel bomen ver
nietigt, is vrij gangbaar. Weliswaar is in stede
bouwkundige plannen vaak de doelstelling het 
handhaven van bestaande elementen (incl bo
men) opgenomen. Maar ondanks die doelstelling 
sneuvelen vaak veel bomen. Niet altijd is dat ver
keerd. Want behalve het belang van een gezond 
milieu , IS er het stedebouwkundig belang . En dat 
vraagt om een verscheidenheid van stadsmi
lieus: met veel en met minder bomen. 
In deze tijd is de idee van de compacte stadeen 
aktuele optie . In zo 'n stad(sdeel) is de dichtheid 
van de funkties en activiteiten hoog. Behalve wo
ningen zijn er vooral ook winkels en kantoren. 
Deze economisch relatief sterke funkties verdrin
gen de zwakkere funkties gemakkelijk , en daar
toe worden ook bestaande bomen gerekend. 
Soms is het verdwijen daarvan nodig. Maar in elk 
geval moet het bewust gebeuren, na een zorGvul
dige afweging. Omgekeerd moet ook het behou
den van bomen berusten op afweging , en er moe
ten maatregelen getroffen worden om het behoud 
te garanderen . De diverse stappen die in de ste
debouwkund ige planvorming genomen worden, 
op verschillende schaalniveaus, komen hieron
der aan de orde. 

Stedebouwkundige planvorming 
In de eerste plaats is er het verschil tussen het 
toevoegen aan een stad van een nieuwe wijk en 
de herstructurering van een bestaand stedelijk 
gebied . Als het om een nieuwe wijk gaat, is de 10-
katiekeuze belangrijk. In een tweede stap worden 
de plannen op 'struc tuurniveau ' uitgewerkt. Ver
volgens worden verkavelingsplannen gemaakt. 
Dan komt de uitvoering van het plan en tenslotte 
het beheer van de nieuwe situatie. 
Voor de keuze van het gebied voor een nieuwe 
wijk, wordt in het algemeen begonnen met de in-

ventarisatie van het landschap waarin deze wijk 
moet komen . Wat is daar aanwezig aan elemen
ten? Parallel hiermee wordt een programma van 
eisen, waaraan de nieuwe wijk moet voldoen , ont
wikkeld. Dat hierbij stukjes waardevol landschap 
nooit voor bebouwing geschikt gemaakt mogen 
worden , is niet mijn uitgangspunt. Er is soms veel 
voor te zeggen, om daar te gaan wonen waar het 
al mooi is. Bestaande elementen hebben dan ex
tra bescherming nodig. Het verleden heeft bewe
zen dat nieuwe bebouwing in aantrekkelijke land
schappen een fraai geheel kan opleveren , soms 
een nog aantrekkelijker landschap, zoals bijvoor
beeld de landgoederen langs de Vecht. 
Dit laatste voorbeeld staat natuurlijk nogal ver af 
van de gemiddeldenieuwewoonwijk l Ten behoe
ve van de lokatiekeuze van zo 'n wijk is de ruimte
lijke ontwikkeling op regionaal niveau van belang , 
alsmede het type stad dat nagestreefd wordt. Zo 
is er de concentrische stadsopbouw, de raster
vormige stad en de bandstad. De keuze van het 
bandstadtype kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn 
op de aanwezige infrastructuur zoals een spoor
lijn. Bij de ontwikkeling van de bandstad kan het 
dan soms nodig zijn , groenelementen binnen de 
band op te offeren. Maar ook kan besloten wor
den tot bewust handhaven van natuurelementen. 
Deze moeten dan op kaart worden vastgelegd . 

Voor bomen geldt dan dat in verband met uit te 
voeren technische werken altijd afstand tot de 
groenelementen moet worden gehouden. Wor
tels mogen niet beschadigd worden. Het gaat 
niet aan om een boom zogenaamd te handhaven 
en hem dan een slechte standplaats te geven , zo
dat hij toch binnen tien jaar verdwenen is. 
Na de lokatiekeuze, en op basis van het plan van 
eisen, komt het structureren van het gebied aan 
de orde. In dit planvormingsstadium worden de 
hoofdelementen vastgelegd. Hierbij gaat het 
vooral om de infrastruc tuur wegen, fietspaden , 

Ir J. Vogelij. direkteur 
Sledebouwkundig Bureau 
Zandvoort Ordening & Advies 

Woonpark-
wonen In hel groen 

uit: 'Niet tot Ifl de hemel.. 
beleidsnota over het openbaar 
groen van de gemeente 
Apeldoorn. 



Inpassing van een bestaand 
groenelement in een nieuw 

woongebied. 

uI/' 'Niet tot in de hemel... " 
beleidsnota over het 

openbaar groen van de 
gemeente Apeldoorn. 
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wandelroutes , watergangen. Bomen kunnen die 
structuurelementen benadrukken en (in tegen
stelling tot wat Coeterier hierover zegt - zie ... ) mo
gelijkheden voor oriëntatie geven, Ook in de com
pacte stad zijn enkele van die elementen moge
liJk, zoals de groene singels rond onze oude bin
nensteden. Binnen de genoemde lineaire ele
menten komen dan de plekken voor de funk ties 
wonen, werken (inclusief winkels) en recreëren. 
In een nieuwe wijk 'kunnen oude 'lineaire elemen
ten , zoals een landbouwweg met boerderijen en 
beplanting, soms ingepast worden. Er moet dan 
wel bewust een nieuwe funktie aan gegeven wor
den , want louter 
handhaven betekent 

voering slordig geschiedt. 
Het volgende planvormingsstadium is het maken 
van het verkavelingsplan. Met dit plan moet het 
gebied zijn nieuwe, herkenbare vorm als woon- I 

gebied krijgen. Het gaat om de gebouwen , de tui
nen, de plantsoenen en parken, Voor wat betreft 
de bebouwing kennen we verschillende verkave
lingstypen zoals laagbouw en verschillende gra
daties van gestapelde bouw, Bebouwing en be
planting samen kunnen zo drie categorieën ople
veren : het woon park, het tuindorp en het stads
centrum. 
In een woon park is er relatief weinig bebouwing 

en veel groen. Voorbeel
den zijn er te over, met 
name in 't Gooi , In het verval , Boerderijen 

kunnen b,v. wonin
gen worden, of 
'groepswon ingen', of 
ze kunnen een open
bare funktie krijgen , 
Beplanting kan in tui
nen worden opgeno
men of deel gaan uit
maken van een plant-

Meer bomen is niet altijd beter 
Niet alleen omdat er dan min
der gepraat wordt, of omdat je 
door de bomen het bos niet meer 
zou zien, maar vooral omdat er 
behoefte is aan differentiatie in 
milieus. 

tuindorp of de tuinstad is 
de bebouwingsdicht
heid groter (o,a, rijtjes
huizen) De exploitatie
opzet is hier van veel be
lang, en daarom is in
passen en aanbrengen 
van groen vaak lastig. In 
het stadscentrum ten
slotte is relatief weinig 
groen en grote bebou-

soen , Een laan kan 
een doorgaande 
fietsroute worden. Groenelementen die geen on
derdeel gaan vormen van de nieuwe structuur, 
kunnen opgeofferd worden. 

Groenelementen handhaven 
Voor het handhaven van een groenelementen 
kan een aanbeveling worden opgenomen, maar 
beter is het, ze expliciet als te handhaven in het 
plan op te nemen , en maatregelen op te voeren 
die hun behoud tot en met de uitvoering van het 
plan veilig stellen. 
Ondanks goede bedoelingen op dit punt, gaat 
het soms nog mis . Dat kan het geval zijn als de in
meting van bestaande bomen ni et exact is uitge
voerd . Of wanneer onvoldoende stedebouwkun
dige creativiteit wordt ingezet. Of wanneer de uit-

wingsdichtheid. Er komt veel zgn. funktiemen
ging voor. In het algemeen geldt hoe groter de 
bebouwingsdichtheid, hoe moeilijker het inpas
sen/aanbrengen van groenelementen. Rond te 

handhaven bomen moet in elk geval duidelijkheid 
bestaan ; de groeiplaatsfactoren dienen te wor
den veiliggesteld . Rond een solitaire boom kan 
heel goed een plein aangelegd worden , terwijl 
het handhaven van(de resten van) een houtwal in 
achtertuinen van woningen een moeilijke zaak is. 
In het stadscentrum is er die concurrentie om de 
ruimte. Bomen werken hier kwaliteitsverhogend, 
ze geven een mooi contrast ten opzichte van het 
gebouwde, maar ze dienen niet het 'dubbele 
ru imtegebruik '. Om mislukken van het handha
ven van de beplant ing te voorkomen , is het be-



schermen van de groeiplaats heel belangrijk. 

Tenslotte, de uitvoering 
Oe laatste stap is de uitvoering . Hierbij gaat het 
vooral om civieltechnische werken zoals het uit
zetten van straatprofielen en het leggen van ka
bels en leidingen, en het bouwen. Oe middelen 
die men hierbij gebruikt zijn ten opzichte van de 
maatregelen voor het beschermen van bomen , 
hard en barbaars . Oe beschermingseisen voor 
bomen lijken uit een heel andere wereld te ko
men. Ondanks het feit dat men zich meer bewust 
is van de waarde van een gezond milieu , past 
men deze gedachten 
nog te weinig toe bij de 
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'boomstructuur' kan een grote rol spelen . Ingre
pen zijn vaak het opgraven van kabels en leidin
gen, bodemsanering en de vervanging ol uitbrei
ding van gebouwen. Bij al die ingrepen moet aan 
de bomen worden gedacht. Stedebouwkundig 
ontwerper, 'groenman ', civietechnicus, milieu
kundige, verkeersman en anderen moeten hierbij 
hun werkzaamheden goed op elkaar afstemmen, 
in het belang van de bomen . 

Conclusie 
Uit dit verhaal zijn vijf conclusies te trekken. 
1. Het al dan niet handhaven van bomen moet 

een bewuste keuze 
zijn . 

uitvoering . Oe centrale 
doelstelling is immers 
het maken van een 
goed gebouw of het 
aanleggen van een 
weg. Bij alle acties hier
voor, zoals het langsrij
den met een bulldozer, 
het opslaan van materi
aal enz. zijn de te be-

Met goede intenties alleen 
spaar je geen bomen. 

2. Handhaven van bo
men vraagt creativiteit 
bij de planvorming op 
verkavel ingsn iveau, 
het vraagt precisie bij 
de uitvoering. 

Het gaat er om dat in alle stadia 
van planvorming, uitvoering en 
beheer de bescherming tot in de
tail technisch te doordenken en 
te begeleiden. 

3. Oe planvorming 
dient alle beschreven 'I 
stappen te bevatten, 
en deze dienen op 
juiste wijze gescha
keld te zijn. 

schermen bomen se-
cundair. Oe aandacht 
is op het bouwen gericht, men wil het tijdschema 
halen en zo worden de bomen vaak het kind van 
de rekening. Onachtzaamheid, onverschillig
heid. 

Herstructuering 
Bij herstructurering en beheer van een bestaande 
stadswijk tellen de bomen op een andere manier 
mee dan bij het bouwen van een nieuwe wijk. Her
structurering behoort tot de belangrijskte bezig
heden van stede bouwkundigen in deze tijd . Als 
het goed is, is het ook in belangrijke mate een ont
werpmatige bezigheid. Versterking van de 

4. Vooral door onachtzaamheid worden goede 
standplaatsen voor bomen aangetast zodat de 
bomen op den duur verdwijnen. Dit is onaan
vaardbaar. 

5. In de compacte stad vervullen bomen vooral 
een contrastfunktie. Een stedebouwkundig ruim
teliJk kwaliteitsbeeld kan ook tot stand komen met 
relatief weinig bomen . 

/r J Vage/ij, 
direkteur Stedebouwkundig Bureau Zandvoort 
Ordening & Advies 

Tuinstad mitieu: een 
efficiente verkaveling staat 
centraal. 

uit: 'Niet tot in de hemel. 
beleidsnota over het 
openbaar groen van de 
gemeente Apeldoorn. 
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ir. Mten Cate-van Elsland. 
direkteur Bomenstichting 

Oe paardekastanje staat 
nog. Oe boom moest 

uiteindelijk wijken voor de 
nieuwbouw (links op de foto). 
Met enige creativiteit van de 

architek t had de 
paardekastanje kunnen 

blijven staan en hati deze 
straa t een geheel ander 

aanzien gehad. 
foto's . Marjan ten Cate 
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De beuk erin, of eruit 
De inleiding van de direkteur van de Bomenstich
ting is samengevat În vorm van twee open brie
ven, die zij enkele 
jaren geleden aan het 

zondheid van bomen en op basis van de overwe
ging , dat bomen belangrijk zijn voor mens en na

tuur (maar niet de vei
ligheid van mensen mo

gemeentebestuur van 
Ede stuurde. De brie
ven beschrijven de 
boomproblemen, zo-

'We planten toch weer nieuw' 
is niet altijd de beste oplossing. 

gen bedreigen). 

Paardekastanje aan 
de Telefoonweg 

als die geregeld aan 
de orde waren. Van 
Ede kan nu worden 
gezegd dat de aandacht voor bomen aanmerlîjk is 
toegenomen en dat deze problemen de laatste ja
ren niet meer zijn voorgekomen . Dit in tegenstel
ling tot vele andere gemeenten. 

Bomen zijn belangrijk voor mens en natuur 
Als sekretaris van de Bomenstichting (een ideële. 
landelijke organisat ie, die de zorg en aandacht 
voor bomen wil bevorderen) en boomverzor
gingsdeskundige kom ik bijna dagelijks in aanra
king met discussies over het al dan niet rooien 
van bomen. De Bomenstichting moet in veel ge
vallen bemiddelen tussen voor- en tegenstanders 
van de boom. Dat bemiddelen geschiedt op ba
sis van deskundigheid t.a .v. de waarde en de ge-

In mijn eigen woon
plaats dreigt (alweer) 
een boom ten onrechte 

te worden omgezaagd. Ik ga daarom zelf die dis
cussie aan in de hoop die boom te kunnen red
den, maar vooral in de koop het hele beleid er
achter van een andere mentaliteit te kunnen voor
zien. Deze paardekastanje is een waardevolle 
boom, die het centrum van Ede nog tientallen ja
ren kan sieren, als hij (na de nodige veranderin
gen in het ontwerp) tijdens de reconstructiewerk
zaamheden op de juiste wijze wordt beschermd 
en als hij af en toe een "onderhoudsbeurt" krijgt. 
Gezonde volwassen bomen in de bebouwde kom 
zijn altijd van betekenis, omdat het zelfstandige 
stukken natuur zijn, die het leefmilieu verbeteren 
met hun schoonheid, hun vermogen om stof op te 
vangen, de lucht te zuiveren en de wind te bre
ken. Voor de betreffende boom kan daar nog aan 
worden toegevoegd, dat hij de enige boom van 
die leeftijd en omvang is in de wijde omgeving 
wat me een extra reden lijkt om er zuinig op te zijn. 
Hij moet echter verdwijnen, omdat hij niet in het 
ontwerp past. 
Tot mijn verbijstering moet ik steeds weer consta
teren, dat de ontwerpers die de groei van Ede 
moeten begeleiden, kennelijk niet in staat zijn om 
vanuit een bestaande situatie te ontwerpen. Of 
misschien is het geen kwestie van onkunde, maar 
van mentaliteit: van onwil ten opzichte van lastige 
obstakels. waar zelfs de moderne ontwerper 
geen boodschap aan heeft. Oe mammoet boom 
bij de nieuwe brandweerkazerne vormt hierop 
een uitzondering, maar daar viel dan ook niet aan 
te ontkomen gezien de landelijke betekenis van 
deze boom. 
Oe ontwerpers tekenen het nieuwe centrum ken
nelijk op bijna lege stukken papier, waarop wel de 
meest waardevolle boom een centrale plaats toe 
kent. Veel ontwerpers tekenen het nieuwe cen
trum kennelijk op bijna lege stukken papier, waar
op wel de meest waardevolle gebouwen staan 
aangegeven, maar geen bestaande bomen. Het 
zou juist een uitdaging kunnen zijn, om een ont
werp te maken dat aan een waardevolle boom 
een centrale plaats toe kent. Veel ontwerpers in 
andere gemeenten nemen die uitdaging aan en 
maken mooie werken met - of zelfs rond - be
staande waardevolle bomen. Deze ontwerpers 
weten dan ook het gemeentebestuur achter zich: 
een gemeentebestuur met oog oor een toekomst 
met de natuur Voorbeelden hiervan zijn de ge
meente Amersfoort en Woerden. 

Het gemeentebestuur van Ede laat het, wat dat 
betreft afweten. Wel vooruitgang, maar zonder de 
natuur l Zodat de ontwerpers hun gang kunnen 
gaan met het wegvegen van bestaande bomen, 
onderhet uitroepen van: "er komen toch nieuwe!" 



Natuur/ijk moeten er (ook) nieuwe bomen komen, 
maar voordat die even funktioneel zijn als 
die "ene, grote boom 
die er nu staat, zijn 
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rig jaar nauwlettend gevolgd, maar is niet aktief 
geworden, omdat alles voorlopig goed leek te 

gaan. En nu hoeft het niet 
meer l 

Ik ben woedend om alle we tientallen jaren 
verder Je moet dus 
het ene doen (het 
oude sparen) en het 
andere niet laten 
(nieuw planten) Het 

Maak plannen niet van achter 
een bureau, maar ga eerste ter 
plaatse kijken. 

bestuurlijke kronkels, die 
zijn uitgehaald met het 
doel, de bewoners van 
Ede een rad voor de 
ogen te draaien om de 
bomen toch (volgens 
plan) weg te knjgen zon- I 

der nog gelegenheid te 

planten van één gro-
te boom op een cen-
trale plek is ronduit 
belachelijk als je bedenkt, dat de paardekastanje 
bijna gratis klaarstaat om die centrale rol te ver
vuilen, Het argument. dat er /130,000,- mee ge
moeid zou zijn om de boom te sparen is mis
schien wel waar te maken nu de plannen al in dit 
vergevorderde stadium zijn. Als de ontwerpers 
echter vanaf het begin de opdracht hadden ge
kregen, de boom te sparen, dan had het slechts 
enkele duizenden guldens gekost, namelijk aan 
onderhoud van de boom, evenveel geld als nu is 
uitgetrokken voor het planten van die ene, nieuwe 
boom 

Linden 
Als inwoonster van Ede ben ik hevig teleurgesteld 
door uw besluit om de zes zilver/inden op het 
oude kerkplein te laten rooien. 
Woensdagmiddag werd het besluit aangekon
digd in "Ede Stad" met de mededeling, dat pas na 
ontvangst van een schadevergoeding tot rooien 
zou worden overgegaan. Donderdagochtend 
gingen ze om Ik stond er (toevallig) bij en ik keek 
ernaar: woedend, verdrietig en machteloos I 
Natuurlijk, er is een mooi plan voor een nieuwe 
beplanting, maaf de bevolking van Ede had een 
jaar geleden al duidelijk laten merken, dat zij lie
ver oude bomen wilde behouden omdat er in Ede 
al zoveel historische plekjes aan de "vooruitgang" 
ten offer zijn gevallen. Dit was zo ongeveer het 
laatste plekje Oud Ede in het centrum, maar dat 
deert u blijkbaar niet, net zomin als u zich iets lijkt 

I 

aan te trekken van de wensen van "uw" inwoners, 
Oe Bomenstichting heeft de gang van zaken vo-

scheppen voor inspraak en bezwaarprocedures. 
U hebt een te verwacht AROB-procedure "netjes " 
omzeild. 
Ik ben verdrietig om het verdwijnen van zes 
springlevende, volwassen linden. Ze mankeer
den niets anders dan dat ze u in de weg stonden I 

Knotten kon zogenaamd niet meer (ik zie niet in , 
waarom niet) en met een ongesnoeide kroon wa
ren ze blijkbaar onaanvaardbaar: hun bladeren 
werden als natuurlijk zonnescherm niet op prijs 
gesteld in een gebouw, dat best ergens anders 
had kunnen staan. Het was voor u kennelijk on-

Oe Mammoelboom bIj de 
brandweerkazerne in Ede is 
behouden dankzIj voldoende 
beschermIng lijdens de 
nieuwbouw. 

Bij de hoofd ingang van het 
gemeentehuis van 
Amers foort staat deze 
majestueuze groep rode 
beuken 



Ik was machteloos. want ik 
had de krant niet eens 

gezien-en liep niets 
vermoedend door het 

centrum. toen het gelUid van 
motorzagen me alarmeerde. 
Toen lagen er al vier bomen 

op de grond aan stukken en 
waren de laatste twee 

onherstelbaar vermink t. 
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voorstelbaar om een gepland gebouw enigszins 
anders te situeren, omdat er op die plek al tiental
len jaren waardevolle bomen stonden. Toch ge
beurt dat in Nederland al regelmatig, want bomen I 

zijn belangrijk voor de mens. 
Als boomverzorgingsdeskundige kan ik u verze
keren , dat die bomen met een beetje goede wil 
van uw kant nog tientallen jaren vooruit hadden 
gekund, zelfs in die toestand, waarin ze na de 
bouw waren. Ze waren gaaf van binnen en ver
toonden een goede groei, een halve stamschijf 
heb ik als bewijs mee naar huis genomen. Ze wa
ren misschien niet 'moeders mooiste ', maar wel 
groen, gezond en levend l 

ir. M.ten Cate-van Elsland, 
direkteur Bomenstichting 



Discussie 
Aan het eind van het symposium volgde een le
vendige discussie . Het is niet goed mogelijk, 
deze in haar geheel weer te geven . Enkele vra
gen, antwoorden en korte beschouwingen zijn 
hieronder rond een aantal punten die veel aan
dacht kregen , gegroepeerd. 

Oriëntatie 
Steden of stadsdelen worden ontwikkeld aan de 
tekentafel , men denkt in structuren (Almerel) en 
tekent ook groenelementen in, waaraan de bewo
ners zich later zullen oriënteren. Volgens Coete
rier werkt het echter niet zo (zie zijn 4e funktie), 
volgens VogeliJ wel , of althans , veel steden ken
nen belangrij ke groenelementen die mede een 
rol spelen bij de oriëntatie van de bewoners 
(Haagse Bos, Haarlemmer Hout, Vondelpark). 

Normen 
Zijn er algemene normen te geven voor de mini
male afstand van gebouwen ten opzichte van be
staand groen , en zijn er normen te geven voor het 
aantal bomen of de hoeveelheid groen in m2 per 
wijk (zie slot inleiding Nijpels)? De meeste spre
kers geloven hier niet in. Toch gebruikt de politiek 
wel normen voor de hoeveelheid groen . Klakke
loos gebruik hiervan kan echter leiden tot zielige 
toestanden (Ten Cate: teveel bomen die niet kun
nen uitgroeien, in smalle straten) Voge'lij pleit in 

, zijn artikel we' voor het doen ontstaan van ver
I schillende stadsmilieus met daaraan gekoppeld 

een verschillende boomdichtheid . Matser stelt 
dat (teveel) normen het gevoel wegnemen; als 
men zich de waarde van het groen maar bewust 
is , zijn er weinig maatregelen nodig . Coeterier 
pleit vooral voor een goed beheer, kwalitatief stelt 
de mens zeker normen. 

Bescherming 
Mensen willen oude bomen in de stad soms weg 
hebben omdat ze overlast veroorzaken . Daarbij 
gaat het niet alleen om de geregistreerde, monu
mentale bomen, maar ook om de overige waarde
volle bomen. Kan men zich hierin verplaatsen? 
Verschillende sprekers bevestigen dat er overlast 
kan ontstaan. Mw. ten Cate stelt, dat, zeker als het 
om nieuwe bewoners gaat , een Plantsoenen
dienst niet zonder meer een kapvergunning voor 
zo'n oude boom moet afgeven . Men wist toch dat 
die boom er stond?! Ook mogen klachten zonder 
grondige analyse geen aanleiding voor kap zijn . 
Al s eerst 10 mensen van de 1'00 allerhande klach
ten uiten , klagen de overige 90 als de motorza
gen komen ... Een positieve benadering van be
staande bomen kan men ook aan makelaars 
meegeven door ervoor te pleiten , bestaand groen 
in advertenties van huizen een plaats te geven 
(zie Van Rooijen) . 

Sortiment en beheer 
In de compacte stad is de sortimentskeuze van 
belang. Populieren, platanen en (monumentale) 
iepen kunnen in smalle straten veel te hoog of te 
breed uitgroeien, en dan zit men met de gebak-
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ken peren (diverse voorbeelden in Amsterdam) 
Kandelaberen is soms een - niet al te mooie - op
lossing . 'Bezint eer gij beplant' is het devies bi j 
vervanging van lanen e.d. en in nieuwe wilken . 
Toch is ook het traditi onele beeld van belang . Mw. 
ten Cate heeft moeite met het vervangen van 
moumentale Amsterdamse iepen door kleine 
bloeiende boompjes . 

Verdichting 
Soms wordt nieuwe bebOUWing ontworpen in een 
bestaand stadsdeel , waar ook nogal wat groen is. 
Er wordt dan met dat groen geadverteerd, maar 
tevens moet er wat verdwijnen om de verdichting 
(mede) mogelijk te maken. Deze gedachte, die 

ook naar voren komt in het rapport 'Niet tot in de 
hemel' (betr. Apeldoorn) brengt ons zo in een di
lemmal Vogelij blijft van mening dat een stad ver
schillende 'boommilieus' moet kennen. In de 
compacte stad zijn relatief weinig bomen met een 
hoge (contrast)waarde . Soms ook bepaalt één 
groenelement lange tijd , soms eeuwen , het beeld 
van een wijk (voorbeeld Molenlaan Rotterdam Hil
ligersberg). 

Planten 
'Behouden is zilver, planten is goud ': onder dit 
motto kwam de vraag naar voren of projectont
wikkelaars niet veel meer moeten doen aan de 
ontwikkeling van 'boomparken' (op goede gron
den), waarin bebouwing een plaats krijgt. Matser 
stelde dat de projectontwikkelaar geen ruimtelij
ke ordening pleegt - er ligt eerder een taak voor 
de Overheid om grootschalige groengebieden te 
realiseren , waarin dan later diverse bouwprojec
ten kunnen 'komen . 

Bomenstad of stenen stad? 
Dagvoorzitter Blanken stelde de zaal en zichzelf 
deze vraag nog eens aan het einde van dit ge
slaagde symposium. Het antwoord luidt natuurlijk 
'Bomenstad ' - daarover was men het eens. En 
daar, waar de ontwikkeling richting 'Stenen stad' 
gaat, moeten allen die het groen in hun hart dra
gen , alert zijn l 



WERKEN IN 'T BUITENLAND 
Wij helpen U aan adressen 
over buitenlandse bedrijven 
die werkkrachten in Europa, 
USA, Canada, Hawai, West
Indië, Australië , en 't Verre 
Oosten vragen . Vacatures in de 
bouw- , ijzer. , metaal- en ol iein· 
dustrie, tuiniers. chauffeurs , 
reisleiders. hotel en restaurant, 
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HERMENT AB 
Box 5044, 5-123 05 Farsta 5 
5chweden 
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boomverplanting, verzorging, velling 
onderzoek en advies 
groeiplaatsverbetering 

Adverteren 
in het 
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Vraag vrijblijvend het tarievenoverzicht bij de 
Bomenstichting, 030 - 33 13 28 

De Halmen 10 
7383 BC Voorsi 
Telefoon 05758 - 1588 

VAN DAM 
BOOMVERZORGING 

SNOE IEN MET HOOGWERKER O F KliMTECI-INIEK / 
BOOMCHIRURGIE/GROEISTOORNISSE N/M BOUW- EI'-. 
VElliNG VAN BOMEN / ADVI ES EN INVENTARISATIE 

boomkokers 
klim- en verankeringsmaterialen 

inventarisatie en beheersplannen 

ARBORI-ARNHEM, Leen Hoogstad: de WIltstraat 57 6821 cc Arnhem tel. 085 - 42 42 23 fax, 085 - 43 69 90 

BOOMVERPLANTING LEVERANTIE ZWARE BOMEN 

GEZONDE BOMEN VOOR 
EEN GEZOND MIliEU 

COPIJN UTRECHT 
Boomchirurgen B.V 

Tuin- en Parkbeheer 
Tel. 030-610908 
Fax. 030-612140 

Vanuit onze kwekerij en bomen· 
depots, verspreid over Nederland, 
kunnen wij bomen leveren met stamomvang 
van 30 tot 120 cm. 
Diverse assortimenten, ook landschappelijk, 
meerstammig, vertakte bomen zijn leverbaar. 

Markante snoei·/ dakplatanen 
(2) 60-90 cm. 
Beperkte voorraad. 

BON voor aanvraag documenlalie 

Ta.v.: 

Instelli ng/bedrijf: 

Adres: ________________ _ 

Plaats: ____ ____________ _ 

Deze bon opsturen noor: 
Copijn Utrecht Boomchirurgen B.v , 
Postbus 9177 3506 GD UTRECHT 

L. _____________________________________________________________________________________ • __ . __ • ________ .. 
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• Adviezen 
Braakmansteeg 12 • 7437 PV Bathmen • Tel. 05700-1 3269 • Privé 05704-3329 
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boomkwekerijen 

Bomen . nieuwe introducties ~ 
gangbare sortiment uit de volle grond Levering door hele land: 
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Rijksweg 13, 5076 PB Haaren (NBr.) 
tel. 04117·1771 /1535 
telefax 04117 . 1585 
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cultuurvariëteiten op eigen wortel! 
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Europaweg 18-20, 7742 PN Coevorden 
tel. 05240 . 17280 
telefax 05240 . 16099 
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rozen 
vaste planten 
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* Boomtechnisch advies 
* Boombeheerplannen 
* Onderzoek en rapportage 
* Groeiplaatsverbetering - TREE-LIFE 

* Snoeien 
* Planten en verplanten 
* Rooien / vellen 
* Landschappelijke b~plantingen 
* Lezingen / diapresentaties 

Henk van Scherpenzeel, Korhoenlaan 27 3721 EB BILTHOVEN 030 - 280290 
Frans van Jaarsveld, Overeind 42 3938 JB SCHALKWIJK 03409 - 1880 

fax: 03409 - 2366 
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BOOMVERZOR 

Baarzenstraat 17 
5262 GD Vught 
073 - 56 72 35 
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.Wind en waterdicht en 
toch ademend 

• Klassiek Engels produkt 

• Meerdere modellen 

Vraag informatie bij: 

STIEIlMAN-SOEST 
Postbus 184, 3760 AD Soest, de Beoufortlaan 24, 3768 MJ Soest, I 

Telefoon 02155·10272", Fax 02155-19282, 

'j':'. ','!. 

PLANT MULeH-DISC 
HOUDEN UW JONGE AANPLANT ONKRUIDVRIJ 

• doeltreffend • eenvoudig te gebruiken 
• kostenbesparend • milieuvriendelijk 
• uit 100%-recyclingmateriaal • gebruiksduur ca. 3 jaar 

• levering in div. vormen en maten 
mogelijk 

Kleistra-int. 
Postbus 126, NL 6860 AC Oosterbeek. 
Tel. (08308) 2 19 71. Fax 2 15 52. 

~--------------------------------~ 

Groen en Recreatiebeheer Huizen 
Langerhuizenweg 1, 1272 RA Huizen (NH), Telefoon 02152-53568 


