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Bomenstichting en Ton van den Oever b.v. 

samen op de Floriade 

De Bomenstichting en boomkwekerij Ton van den 
Oever b.v. uit Haaren zullen zich op de Floriade 
1992 gezamenlijk presenteren met het thema 
"Bomen in het stads milieu" . Woensdag 17 oktober 
jJ gingen de eerste piketten de grond in. 
De samenwerking tussen de partijen kwam ei
genlijk bij toeval toi stand. De Floriade-organisa
tie deelde hen op het terrein in als buren, maar 
ontdekte dat de plannen met betrekking tot de 
presentatie sterk met elkaar overeen kwamen. Na 
een aantal gesprekken besloot men om één en 

ander samen te gaan uitvoeren. Het ontwerp is 
gemaakt door de Belgische tuinarchitect Michel 
Pauwels, de beplanting van de stand wordt door 
Ton van den Oever b.v. verzorgd, terwijl publici
teit. drukvverk en sponsorwerving voor rekening 
komen van de Bomenstichting. 
"Bomen in het stadsmilieu" is het thema van de in
zending. Want juist stadsbomen hebben het in 
hun omgeving zwaar te verduren. Van den Oever 
en Bomenstichting belichten in deze context met 
name de aspecten vandalisme en boommishan
deling; hoe springt de Nederlandse bevolking 
met stads bomen om en op welke wijze kan men 
de schade beperkt houden? Betere voorlichting 
over de gevolgen van bepaalde vormen van ge
drag kan de stads boom veel ellende besparen. 
AI bij de keuze van de stadsboom moet met de 
moeilijke omstandigheden rekening worden ge
houden. Beschermende materialen kunnen de 
stadsboom bijstaan in de strijd. 

Stadsboom wordt dagelijks bedreigd 
Er gaat geen dag voorbij of de stadsboom wordt 
in z'n bestaan bedreigd. Door automobilisten die 
hun auto tegen een boom aan parkeren in plaats 
van een straat verder te rijden om een parkeer
plaats te vinden, terwijl de uitlaatgassen van de 
vele auto's toch al een bedreiging vormen. De 
stadsboom wordt zelfs bedreigd door fietsers, 
die door hun vervoermiddel weliswaar milieu
vriendelijker zijn, maar toch die boom steeds 
weer gebruiken als een paal voor de bevestiging 
van het zware ijzeren kettingslot. Een andere be-

dreiging vormen de mensen die een boomrooster 
eerder zien als het deksel van een putje waarin je 
heel gewoon je afgewerkte olie kunt lozen dan als 
een middel waardoor de boomwortels beter van 
zuurstof kunnen worden voorzien. En zo kunnen 
we nog wel een paar voorbeelden opnoemen. 

Bomen hebben een funktie in de stad 
Bomen in de stad doen alle mogelijke moeite de 
omgeving te veraangenamen De presentatie 
geeft aan waarom bomen zo belangrijk zijn voor 

I .- T 

de mens. 
Ontwerper Michel Pauwels uit Leuven, verbon
den aan de fa. Ton van den Oever, beeldde dat uit 
in een 'leefbare woonstraat' met voorzieningen 
als bomen en struiken en enkele bankjes om even 
uit te rusten en van het stadsgroen te genieten. 
Door aan de uiteinden van de straat twee spiegel
wanden van 10 bij 3 meter te plaatsen krijgt men 
de illusie, in een oneindige straat te lopen. 

Bomen ondergronds 
Stadsbomen hebben het ook ondergronds vaak 
moeilijk. Water- en gasleidingen, telefoon- en 
elektriciteitskabels doorkruisen de wortelkluit. De 
bezoekers van de Floriade krijgen een goede in
druk van wat er zich onder de grond bevindt een 
grote, gezonde wortelkluit zal in een open pyrami
de worden gehangen, zodat men deze aan alle 
kanten kan bewonderen. 

Wie doet wat? 
Het grootste deel van de stand bestaat uit geza
menlijke onderdelen. De Bomenstichting en Ton 
van den Oever hebben echter ieder een kiosk 
voor eigen presentatie. 
De Bomenstichting zal in haar kiosk een expositie 
inrichten over bomen in relatie tot mensen en een 
presentatie maken over hoe mensen met 
(stads)bomen zouden moeten omgaan. Dit vindt 
allemaal plaats onder het door de Bomenstich
ting gevoerde motto "Zonder bomen zijn we geen 
mens'. 
Ton van den Oever zal in zijn kiosk o.a. aandacht 



schenken aan containerbomen. Deze zijn beter 
geschikt als stadsboom omdat ze pas op latere 
leeftijd de kwekerij verlaten. Door hun wat stevi
ger postuur kunnen ze de bedreigingen van de 
stad beter doorstaan. 
De boombeplanting in de Floriadestand zal ge
heel afkomstig zijn u it de kwekerij van Ton van 
den Oever. Er worden wat mi nder bekende en 
deels door Van den Oever geïntroduceerde soor
ten toegepast. Bomen die voor bepaalde stedelij
ke situaties uitermate geschikt zijn en op hun ei
gen wijze het stadsbeeld verbeteren. Deze bo
men zijn voornamelijk gekozen om ze bekend te 
maken bij een wat groter publiek. Er zijn echter 
ook andere soorten die geschikt zijn voor toepas
sing in de stad. 
Voor straatmeubilair, inrichting van de kiosken, 
bestrating en dergelijke worden sponsors ge
zocht, die hun materiaal ter beschikking willen 
stellen of voor de duur van de Floriade willen uitle
nen. De eerste twee sponsors zijn al binnen: Eta
blissements Jean Delvaux SA uit België levert 
een groot deel van de verharding, de firma Cara
bas uit Vessem (N.Br. ) heeft drie tuinbanken toe
gezegd, Remion uit Breukelen, InterDesign uit 
Arnhem en Samson uit Bunschoten. 

M.L. 
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Adoptie van de Marialinde te Someren 

In het bijZijn van tientaljen belangstellende buurt
bewoners, leden van het gemeentebestuur van 
Someren werd op zaterdag 27 oktober de Maria
linde In het gehucht Lierop (gemeente Someren, 
N-Br.) door de Bomenstichting geadopteerd. De 
boom dankt haar naam aan het feit dat na de 
Tweede Wereldoorlog in een holte in de stam een 
Mariabeeldje werd geplaatst, uit dank dat de oor
log geen slachtoffers in Lierop had geëist. Dit 
beeldje staat er nog steeds en werd speciaal voor 
de adoptie opgepoetst. Voor velen is het sinds
dien een plaats om te bidden voor regen of 
droogte. 
Naast dit aspekt heeft de boom ook nog andere 
funkties. De linde markeert de erfscheiding van 
de fami l ies Mennen en Meester, de beide eigena
ren. Verder gaat het verhaal dat tijdens de Twee
de Wereldoorlog de holle stam werd gebruikt als 
geheime bergplaats voor wapens en munitie. Piet 
van der Linden, Hoofd van de Plantsoendienst 
had vorig jaar al voorbereidingswerk verr icht 
door de adoptiemogelijkheid te bespreken met 
de eigenaren. 
Boomverzorger Willy van der Vorst en zijn mede
werkers Henk Versteegh en Lou Roefs gaven de 
boom namens de Kring Praktiserende Boomver
zorgers een grondige snoei beurt. De oorspron
keliJke knotlinde had een te zware kroon gekre
gen. Daardoor bestond het gevaar dat de stam 
onder het gewicht zou bezwijken. Het sn oeiwerk 
werd tijdens de adoptie voltooid. In de loop van 
dit Jaar worden nog onder een groot deel van de 
kroon bodembedekkers geplant en krijgt de 
stamvoet bij het bestrate deel een grotere boom
spiegel. De boom is verder 'kern'gezond en vi
taal. 



Gedepu/eerde Sonneveld 
on/hul/het 

adop/ie andenken. 
fa/o's: Frank Moens 
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De heer Sonneveld, gedeputeerde voor de Land
en Tuinbouw van de provincie Noord-Brabant. 
onthulde het adoptieaandenken. In zijn toe
spraak wees hij op het belang van bomen voor 
mensen in het algemeen en in het bijzonder van 
deze linde voor de beide families en de inwoners 
van Lierop. De boom verbindt de erven met el
kaar en de kroon geeft beschutting bij slecht 
weer. Dit schept verplichtingen voor de omwo
nenden. Een boom op een dergelijke plaats heeft 
van tijd tot tijd onderhoud nodig. Alleen dan kan 
hij zijn funkties blijvend vervullen. 

Drie dagen 
tussen kunst en 
kitsch, natuur 
en cultuur 
Van donderdag 20 tot en met zaterdag 22 septem
ber vond de bomenreis voor donateurs plaats. 
Ongeveer 35 personen hadden zich opgeven om 
vele uit boeken reeds bekende bomen in levende 
lijve te gaan aanschouwen. Onder hen bevond 
zich kontaktpersoon Dick Polvliet uit Warnsveld. 
De redaktie heeft hem gevraagd een verslag van 
de reis te willen maken. 

Wonderen van chirurgie. 
Stelt u zich eens voor: een aantal huisartsen en 
medische studenten gaat op bezoek bij mensen, 
die jaren geleden behandeld zijn door een be-II kende chirurg. Zij worden begeleid door de spe-

cia!ist zelf, die hen laat zien hoe hij met allerlei -
soms ingenieuze - kunstgrepen deze mensen in 
leven heeft weten te houden. Sommigen maken 
het zo te zien uitstekend, voor anderen lijkt het 
meer uitstel van hun levenseinde te zijn. De luiste
rende en kijkende deelnemers mogen de ex-pa
tiënten van dichtbij bekijken; sommigen kunnen 
hun handen haast niet thuis houden. Opvallend 
is, dat de onderzochte personen alles gelaten 
over zich heen laten gaan, alsof zij niet anders ge
wend zijn. Ook tijdens de diskussie over het vóór 
en tegen van deze ingrepen geven zij geen 
krimp, hoewel het daarbij toch over hun eigen 
voortbestaan gaat. Het gaat om de vraag of de 
menselijke natuur geen geweld wordt aangedaan 
door deze - op zichzelf knappe - ingrepen. Is dat 
wel juist, zeker als het om mensen gaat, die niet 
zo heel lang meer te leven hebben? Kunnen die 
niet beter plaats maken voor een nieuwe genera
tie? Kortom, wat de deelnemers te zien kregen, 
was dat nu geneeskunst of 'geneeskitsch", vol
gens de natuur of tegennatuurlijk, meer cultuur. 
maar dan van een bedenkelijk soort? 

Een geslaagde excursie. 
U bent het natuurlijk met mij eens, zó n onder
zoekexcursie is onbestaanbaar; al gebeurt het 
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wel - zij het op veel kleinere schaal - in academi
sche ziekenhuizen. Maar bómen, inderdaad, 
dáár gaat het hier om, bómen kunnen alleen maar 
zó bekeKen worden. Het was een goed idee van 
de jubilerende Bomenstichting, om de donateurs 
uit te nodigen voor een buitenlandse excursie 
langs monumentale bomen in noord-oost Neder
land en noord-west Duitsland. Onder de deskun
dige leiding van de bomenstichtingstaf (Marjan 
ten Cate, Frank Moens en Leon van SChölI), de 
eerste dag nog aangevuld met "de gebroeders" 
Jorn en Alrik Copijn, toerden ruim 30 donateurs, 
waaronder ook een aantal echte boom kenners, 
per bus langs een tiental bomen, tussen de 300 
en 1200 jaar oud. Deze waren behouden door 
vaak spectaculaire chirurgische ingrepen, langer 
of korter geleden toegepast, onder andere ook 
door de firma Copijn. Om er enkele te noemen: in 
ons land de Kroezeboom (zomereik) te Fleringen 
en de Kloosterlinde (winterlinde) te Ter Apel. In 
Duitsland de Twaalfapostelenlinden (winterlin
den) te Heede en Gehrden, de Kerklinde (zomer
linde) te Reelkirchen en de duizendjarige eik (zo
mereik) van Borlinghausen. Vanwege onvoorzie
ne problemen bij onbezette grensovergangen, 
telkens uitlopend boomonderzoek en koffiever
slaving konden helaas niet alle voorgenomen ob
·jecten worden bezocht en kwamen wij steeds net 
op tijd aan voor het avondeten in onze hotels in 
Delmenhorst en Detmold. Maar de organisatie en 
verzorging was verder prima in orde, dankzij de 
gedegen voorbereiding en humoristische leiding 
van onze reisleider Jan Bos. Ook de busreis op 
zichzelf, door een afwisselend en fraai land
schap, verliep dankzij de andere Jan, de chauf
feur, op wieltjes. Hij had zijn reuzevoertuig goed 
in de hand, zowel in de stadjes als op het platte
land. Net als de vogelaar in ons midden, Henk 

Kuiper; de rode en zwarte wouwen had hij precies 
op tijd langs onze route gedirigeerd. Een leuke 
verrassing. 

Boomverzorging in plaats van boomchirurgie. 
Veel dank ook aan de heer J'orn Copijn voor zijn 
commentaar op de gedane ingrepen in het verle
den. Op de avond van de eerste dag hield hij aan 
de hand van een serie dia's een boeiend betoog 
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over de boombehandeling, die hij nu - met vele 
anderen - toepast. Daarbij ingaande op de vraag
stelling aan het slot van de inleiding, maar dan 
toegepast op bomen:"Doen wij er goed aan zó, 
met chirugisch-technische ingrepen, met bomen 
om te gaan, wanneer zij dreigen te bezwijken, 
soms onder hun eigen last? Wordt de eigen aard 
van de boom daardoor geen geweld aangedaan, 
louter om te voldoen aan de menselijke drang om 
de natuur naar zijn hand te zetten?" De heer Co
pijn gaf te kennen, dat hij met de kennis van nu, 
dergelijke ingrepen niet of zelden meer doel. 
Want inmiddels is gebleken, dat de boom vaak 
meer kwaad dan goed werd gedaan. Maar men 
wist toen niet beter dan dat rigoreus ingrijpen de 
enige manier was om de boom te redden. Nu 
blijkt, dat de boom, mits in een goede conditie, 
heel goed in staat is zichzelf te redden en daarom 
zoveel mogelijk met rust gelaten moet worden. 
Hoogstens door mensen geholpen mag worden 
bij de verbetering van zijn conditie. Vandaar dan 
ook dat er niet meer van boomchirurgie gespro
ken wordt, maar van boomverzorging. Waarbij 
het voorkómen van letsel en ziekten de grootste 
aandacht krijgen moet, meer dan het genezen 
achteraf. En ook - zij het met pijn - aanvaarden, 
dat bomen soms niet meer te redden zijn en beter 
door nieuwe vervangen kunnen worden. Boom
verzorging en mensverzorging lijken toch wel een 
beetje op elkaarl 
Houdt de boomverzorging de medische zorg 
misschien een spiegel voor? 

Wat is de meest natuurlijke boomverzorging? 
Tenslotte: Deze interessante excursie stelde 
mijns inziens de belangrijke vraag aan de orde 
Hoe dienen wij met bomen om te gaan, als wij de 
bomen allereerst tot hun recht willen laten ko-

men? Hebben zij recht op leven én sterven, op 
hun eigen tijd, ook als dat ons mensen niet zo 
goed uitkomt? Vragen, waar wij boomliefhebbers, 
-kenners en -verzorgers niet onderuit kunnen. Het 
begin van een antwoord is misschien te vinden in 
het bos, dat wij ook nog bezochten en dat op ve
len van ons grote indruk maakte. Dit bos. het lang
zamerhand bekende "Hasbrucher Urwald", vormt 
In zijn ontwikkeling een grote tegenstelling met de 

Oe eerste stopplaats was het 
'Het Stift' te Weerselo. J'orn 
Copijn stond even stil bIj een 
door de bliksem getroffen elk. 
foto: Frank Moens 



Oe dikste eil, (lie tiJdens de 
rondreis werd bezocht was de 

elk van Borlinghausen Oe 
omtrek IS meer dan 10 meter. 

Jn de holle Slam - aan eén kant 
afgeslolen door een hekJe
konden met gemak enkeJe 

I ensen een onderkomen 
vmden 

foto: M G. van der does 
Een van de deelnemers liet de 
anderen meegenieten van zijn 

enthousiasme 
fOlo. R. Bossong 
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solitaire bomen. die wij bekeken. Met name het 
gedeelte, dat sedert de jaren dertig niet meer 
door mensen is behandeld. Hier is geen sprake 
van levensverlengende ingrepen, maar het naast 
elkaar bestaan van oplevende en afstervende na
tuur als een onlosmakelijk en onvermijdelijk ge
heel. Het gaat daarbij niet om de vraag wat mooi
er of lelijker is, maar om de vraag op welke manier 
de eigen aard van de boom het beste tot zijn recht 
kan komen. Het zou verheugend zijn als solitaire 
zelfs cultuurhistorische - bomen, boomgroepen 

en wegbeplantingen van hun eigenaars de kans 
kregen, op dezelfde manier verzorgd te vliorden -
dat wil zeggen, zoveel mogelijk hun eigen gang 
te mogen gaan - als de Amalia - en Frederikseiken 
in het bovengenoemde bos. 
Voor mij ,'las de excursie meer dan een boeiende 
en gezellige jubileumviering. Zoals uit boven-

Bomenpuzzel 

Traditiegetrouvv bieden wij u ook ditmaal weer 
een puzzel aan voor onder de kerstboom. Zend 
uw oplossing voor 1 februari 1991 naar het sekre
tariaat van de Bomenstichting. U dingt dan mee 
naar de prijs die bestaat uit het 'Bomen boek voor 
jong en oud' van Kees Duinker 
Medewerkers van het sekretariaat en redaktie le
den zijn van deelname uitgesloten. Over de puz
zel kan niet worden gekorrespondeerd 

Opgave: 
1. Maak van onderstaande acht letterketens nor
male zinnen door 
a) spaties toe te voegen 
b) de naam van een boom toe of in te voegen. 
(Voorbeeld Zeeloofiknietmeegaan wordt Ze WI L 
Geloof ik niet meegaan) 

2. Neem vervolgens uit elke toegevoegde boom 
één letter en wel degene waarvan de positie tus
sen haakjes is aangegeven aan het éind van de 
zin. 
(Voorbeeld bij Zeeloofiknietmeegaan (3) neemt u 
de derde letter uit W ILG, dus de L) 

3. VeflNissel de gevonden acht letters zodanig 
dat de naam van een nieuwe boom ontstaat, een 

staand verslag blijkt heeft het mij gebracht tot een 
diepere doordenking van de boomverzorging. 
Wellicht is dat bij meerderen het geval geweest. 
Maar afgezien daarvan, denk ik wel namens alle 

deelnemers te mogen zeggen. dat het werk, door 
de staf van de Bomenstichting gedaan ten be
hoeve van deze bomenbezichtiging, zeer ge
waardeerd is; daarvoor onze hartelijke dank. 

Oiek Po/v/iet 

boom overigens die u wel kent maar die niet be
staat. .. Zend deze naam In als uw oplossing. Veel 
succesl 

Opgave: 

Moetmenhetokenofniet? (3) 

Hoedezezinaflooptvalttera (3) 

Hijlietschroefendevallen (6) 

Diepuzzelisbtwelmoeilijk (2) 

Tarofcoxvroegdegroenteboer (1) 

Jelaatjedoorhetlichtverbn (4) 

Zezagopdelierenstaan (4) 

Diezureregenspeeltonten (4) 
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Wi.lgen in de 1ge eeuwse Franse schilderkunst 

Door de eeuwen heen werden talloze schilders 
geïnspireerd tot het maken van kunstwerken waa
rin het landschap centraal staat. Aanvankelijk 
kwamen dergelijke landschappen tot stand in het 
atelier van de kunstenaar, waarbil deze zich een 
onbeperkte fantasie veroorloofde. Het resultaat 
hiervan was een landschap, dat vrijwel niets met 
de werkelijkheid gemeen had. 
In de 1ge eeuw vond echter een drastische om
mekeer plaats. Met nieuw elan trokken de schil
ders naar buiten om de natuur en het landschap 
zo getrouw mogelijk weer te geven. De realiteit 
was nu de hoogste doelstelling. 

Diversiteit in thema's 
De landschapschilderkunst kent een aantal zeer 
gevarieerde onderwerpen, waarin vele kunste
naars specialisten waren. Hiervan enkele voor
beelden. 
Charles-François Daubigny was een uitblinker in 
de weergave van het rivierenlandschap. Vanuit 
zijn boot 'Le Botin" schilderde hij het boeiende 
landschap van Oise en Seine. 
Jean-François Millet, bekend om zijn beroemd 
geworden schilderij het "Angélus", was de onbe
twistbare maestro van het akkerlandschap met 
zijn ploeterende boeren en boerinnen. 
Théodore Rousseau tekende en schilderde bo
men en bossen. Hij was het ook, die fel van leer 
trok tegen de ontluistering van het woud van Fon-

tainebleau met zijn prachtige oude bomen. 
Camille Comt, de poëet, gaf bomen en bossen op 
waarlijk magische wijze weer. Aan hem zullen de 
volgende regels gewijd zijn. 
Voor vele schilders was en is het boslandschap 
een geliefd thema. In dit genre vervullen bossen, 
bomen en boomgroepen, al dan niet gestoffeerd 
met mensen, dieren of toneelmatige voorstellin
gen, de voornaamste rol. De kunstenaars van de 
befaamde 1ge eeuwse school van Barbizon ver-

kregen hun inspiratie vooral in de uitgestrekte 
bossen van Fontainebleau met zijn majestueuze 
eiken en beuken, waarvan sommige bomen op
vallende namen droegen, die hen door deze 
schilders waren gegeven (Bomennieuws, nr. 1 
1989). Daarbij waren ook opvallende, gedefor
meerde bomen in trek. Een oude, door de bliksem 
gespleten eik werd door Hippolyte Delpy, een 
leerling van Corot, vereeuwigd op een schilderij. 
dat tot de collectie van het Gemeentehuis van 
Fontainebleau behoort. 
Naast eiken en beuken waren ook wilgen, met 
name knotwilgen, ideale objecten door hun vaak 
wonderlijke vormen, ontstaan door jarenlang 
knotten. Dergelijke knotwilgen treffen we reeds 
aan op de 17e eeuwse doeken van Paulus Potter 

. en in de 18e eeuw bij Jacob van Strij en Jean
Baptiste Kobel!. Deze kunstenaars hebben het 
Hollandse boerenlandschap op zeer fraaie wijze 
vastgelegd. 
In de 1ge eeuw was het vooral de Franse schilder 
Corot, die de wilg op onnavolgbare eigen wijze 
op vele doeken heeft weergegeven. 

Boomschilder par excellence 
Jean-Baptiste-Camille Corot (1796 - 1875) was 
de nestor van de School van Barbizon . Zijn gehe
le leven koesterde hij een ware passie voor bo
men. In zijn romantische periode stoffeerde hij, 
zijn boom landschappen bovendien vaak met t8- I 

ferelen uit de Griekse mythologie en episoden uit 
de Bijbelse geschiedenis. 
Hij schilderde zilverkleurige abelen, witte berken 
en grijze wilgen aan de plassen bij Ville d'Avray: 
de machtigste eikebomen en trilpopulieren bij 
Marissel. Zelfs kennen we van hem een doek met 
een bloeiende Catalpa, dat zich in de overdadige 
collecties van het Musée d'Orsay bevindt. 
Zonder tvvijfel was de knotwilg één van zijn favo
riete bomen. Op vele van zijn scheppingen zien 

afb. I 
-La pêche en barque al,près 
des saules-In lvIusèe 
Saint-Dems. re Relms 



atb. 2 
'Paysage' in: Musee des 

Beaux-Arls. Ie La Rochelle 

atb. 3 
'Une routtl pres d'Arras in: 

Musee d'Arras te Arras 
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we deze boom afgebeeld aan waterkanten of in 
drassige, mistige weiden, dikwijls tezamen met 
roodbont vee, dat door een eenzame boeren
vrouw wordt gehoed. 
Camil le was bijzonder gefascineerd door de kleur 
van het gebladerte tijdens de verschil lende sei
zoenen. Zo penseelde hij op waarlijk feeërieke 
wijze de tere, geelg roene wi lgeblaadjes na het 
uitbotten van de knoppen, maar ook wilgen die 

h un b laderen geheel of gedeeltelijk door de na
jaarsstormen hadden verloren. 

Betoverende schilderijen 
Op zijn doek "La pêche en barque auprës des 
saules", één van de allermooiste aanwinsten in de 
vermaarde Corot-collectie in het Musée Saint-De
nis te Reims, zien we een p ri l le morgenstond met 
k leine rose wolkjes aan de hemel , die de nade
rende dageraad aan kondigen. Tussen het riet 
een vissersbootJe, dat in het water wordt weer
spiegeld .  Langs de drassige oevers de silhouet
ten van en'kele knotwilgen (afbeelding 1). 
In een kabinet van het Musée des Beaux-Arts in 
La Rochelle bevindt zich het ver rukkelijke doek 
"Paysage", dat ons een oude, knoestige knotwilg 
toont te midden van een bloemrijke vegetatie. Op 

de achtergrond een p las in nevels gehuld,  een ty
pisch stemmingsbeeld. dat Corot zo graag creë
erde (afbeelding 2) 
Het is niet bekend waar de kunstenaar zijn ezel 
heeft neergezet om deze intieme stukjes natuur 
vast te leggen, maar we kunnen rustig aanne
men, dat deze toen nog op tal rijke p laatsen rond
om Parijs te vinden waren. 
Naast Fontainebleau en Vi l le  d'Avray had Corot 
ook een grote voorkeur voor de landelijke streek 
van Artois. Tezamen met zijn beste vriend , de 
schilder Constant Duti l leux uit Arras, schilderden 
zij vele romantische p lekjes rondom de oude 
Vlaamse stadjes Arras en Douai, zoals we zien op 
het schilderij "Une route p rës d'Arras' (Musée 
d'Arras), dat ons een door de zomerzon besche
nen landweg laat zien. Aan de rechterzijde een rij 
knotwilgen, die hun schaduw in de berm werpen, 
terwijl een boerenvrouw met rode hoofddoek 
voorbij gaat (afbeelding 3) 
Op onze ontdekkingstocht langs vele Franse mu
sea kwamen we tal van dergelij ke verb luffende 
staaltjes van Corot's geniale schilderkunst tegen, 
waaronder vele p rachtige wilgenimp ressies, die 
meestal op simpele wijze zijn aangeduid als "U ne 
sau laie". 
Het is moeilijk om de subtiliteit van zijn schilderin
gen nader te omschrijven .  maar Keith Roberts, de 
auteur van een boek over Corot, schreef 
eens "Zijn schilderi jen zijn als een serenade van 
Mozart of een nocturne van Chopin; men kan er 

niet over diskussiëren, maar moet ze ondergaan". 
Wanneer men vele jaren van zijn leven aan de stu
die van bomen, in het bijzonder aan wilgen, heeft 
gewijd, zoals schrijver dezes, dan ziet men deze 
tenslotte niet meer a ls  potentiële houtproducen- ' 

ten, maar meer a ls  mystieke wezens , die gedu- I 
rende vele miljoenen Jaren evolutie zijn ontstaan. I Voor ons mensen is dit nog immer een onbeg riJ
pelijk gebeuren, omdat ,ve maar zo kort leven op I 
de aarde. 
Corot, die iets van dit mysterie moet hebben door
grond, is er in geslaagd op fijnzinnige wijze enke
le aspekten van d it wonder in zijn schilderijen vast 
te leggen. 

Or. J. Gremmen. Zetten. 
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Bomenstichting Op Groen '90 
De Bomenstichting presenteerde zich tijdens de 
beurs Groen'90 die van 8 t/m 11 oktober in de 
jaarbeurs in Utrecht werd gehouden met de on
derstam van de - tot begin dit jaar - dikste popu lier 
van ons land .  De boom stond bij kasteel Neder
hemert en werd tijdens de hevige storm in de 
nacht van 26 op 27 februari geveld .  Eigenaar 
Staatsbosbeheer stelde het gevaarte voor de 
beursperiode beschikbaar. Firma van Weert uit 
Boxtel klaarde het vervoer. Het bedrijf is gespe
cialiseerd in houttransport, maar het ophijsen van 
dit grill ige en halfverrotte stuk was ook voor hen 
geen eenvoudige kl us. Vooral het verwijderen na 
afloop van de beurs leverde problemen op,  door
dat de stam op een gegeven moment dwars op 

de wagen kwam te liggen. De kraan bleek niet 
sterk genoeg en een tweede kraan moest er aan 
te pas komen. Daarna kon de terugreis beginnen 
naar de oude standplaats. De boom blijft daar lig
gen tot hij is vergaan. Deze winter zal daar een 
nieuwe popu lier worden geplant. 
De stam trok enorm veel bel,angstel ling.  Ook de 
belangstelling voor de Bomenstichting liet niets te 
wensen over. Oude bekenden kwamen langs 

Personeelswisseling 

Op het secretariaat 

Leon van Schöll rondt werk af. 
Per 1 oktober kwam er een eind aan de dienstbe
trekking van Leon van Schöl l  op het secretariaat 
van de Bomensticht ing .  Leon vervu lde zijn ver
vangende dienst bij ons. Na die periode heeft hij 
een jaar op kontraktbasis gewerkt. Vanaf het be
gin heeft hi j  zich ingezet voor het automatiseren 
van de inventarisatiegegevens van de monumen
tale bomen en hij heeft ervoor gezorgd dat de re
gistratie eind vorig jaar kon worden voltooid. 
Daarna restte hem nog de bekendmaking van 
'zijn' bestand aan de gemeente-besturen en het 
verwerken van mutaties. 
Leon , 'houd-oe', bedankt voor Ie enthousiasme 

voor een praatje en vele nieuwe kontakten wer
den gelegd.  

Prijsvraag 
Bezoekers konden raden naar de leeftijd van de 
boom en het aantal jaren op een formuliertje invu l 
len .  Velen gokten en dat leverde zeer uiteen lo
pende uitslagen op. Uitschieters tot 600 en zelfs 
800 jaar waren er bij Maar er ware ook mensen 
die dachten dat p opulieren nog harder groeien 
dan ze al doen en zij gaven deze reus met een 
stamomvang van 760 cm nog geen 100 jaar. 
Nauwkeurig tellen van de jaarringen leverde een 
leeftijd van 160 jaar op. 
Onder de goede inzenders werd dagelijks het 

boekje 'De Man die Bomen p lantte' van Jean GiO- 1 
no verloot. 
De prijswinnaars waren: 
J. V i rgen te Borssele 
V. Beusekom te Gemert 
M. de Waal te Dirksland 
G. Thijssen te Vlaardingen 

FR.M 

en i nzet, en succes bij je nieuwe werkgever Oran
jewoud. 

Mirjam Lammertink in dienst. 
Per 15 september kwam Mirjam Lammertink  in 
dienst. Zij bezet de sinds 1 april vacante funktie 
van PH-coördinator. Mirjam studeerde dit jaar af 
aan de HEAO te Utrecht in de studierichting Com
municatie. Zij zaj onder andere gaan werken aan 
een pubjiciteitsp lan voor de komende vijf jaar, de 
inrichting van de expOSit ie op de Floriade 1992 en 
ze zal de p ublic-relations gaan behartigen. 

FR.M fvlirjam Lammertink 



"Een Ileel prak/iscll ding', 
Ol/dus I<lazlen Uil Zalk 
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Voorlichting tijdens 
Nationale Werkdag in het Landschap 
Met behu lp  van een marktkraam vol neuskruizen , 
bomennieuws, stickers en wervingsfolders, wer
den bezoekers van de Nationale Werkdag in het 
Landschap gelnformeerd over de aktiviteiten van 
de Bomenstichting, Het was vooral de alom be-

kende bomen liefhebster Klazien uit Za lk ,  die veel 
interesse toonde voor de neuskruizen van de Bo
menstichting, En nadat één van de kontaktperso
nen de werking van de boomhoogtemeter had 
gedemonstreerd, kocht ze p rompt het apparaatje 
om het zelf ook eens te p roberen, "Een heel prak
tisch ding", aldus Klazien, 
Ze was overigens u i tgenodigd om de Nationale 

Werkdag in het Landschap 1990 te openen Deze 
werkdag is een jaarlijks terugkerende aktiviteit en 
vormt de start van het werkseizoen van het vrijwil
lig landschaponderhoud in heel Nederland, Met 
deze dag willen de organisatoren, de provinciale 
stichtingen voor landschapsbeheer en het Lan
delijk Overleg Natuur- en Landschapsbeheer 
(LONL), het landschap in het algemeen en het 
vaak vrijwillig beheer ervan bij een breed pub liek 
onder de aandacht brengen, 
Voor een aantal kontaktpersonen was er dit week
end de mogeli jkheid om het pub liek te informeren 
over de aktiviteiten van de Bomenstichting, Er 
b leek veel belangstel l ing te zijn voor het werk van 
de Bomensticht ing, Ook kwamen er veel vragen, 
Zo werden er vragen gesteld over de zure regen
prob lematiek, het snoeien van bomen en de ver
zorging van een bos, De kontaktpersonen heb
ben d it werk als positief ervaren, zeker ook omdat 
je het pub liek direkt mondeling voorlichting kunt 
geven, En omdat er veel belangstel ling bestaat 
voor p raktische tips ,  lijkt het zinvol regelmatig met 
een stand op een soortgelijke manifestatie te 
staan, 

Lars Elburg (kontaktpersoon Winterswijk) 

De droge zomer en het beukenbestand 

Inleiding 
In 1990 hebben we een van de droogste zomers 
beleefd sinds jaren, Velen herinneren zich nog de 
droge zomers van de jaren 1975 en 1976, Mede I als gevolg hiervan kwamen er in het voorjaar van 
1977 nog maar weinig bomen goed in b lad, som
mige zelfs in het geheel niet. Met name op de Ut
rechtse Heuvelrug en g rote delen van de Veluwe 
heeft er toen een massale sterfte onder het beu
kenbestand p laatsgevonden, Velen hebben zich 
daarom de vraag gesteld of dit deze keer ook 
weer zal gebeuren, A lvorens hier nader op in te 
gaan , is het zinnig eigenschappen van de beuk 
nader te belichten, 

Voorkomen 
Volgens de laatste Bosstatistiek (1980-1983) be
slaat de beuk in Nederland een oppervlakte van 
9800 ha (op een totale oppervlakte van 334,000 
ha) Het g rootste deel hiervan bestaat uit op
gaand bos , zowel gemengd als niet-gemengd, 
Verder komt de beuk voor als onderbeplanting ,  
als laanboom , al s solitair e n  i n  heggen, De groot
ste concentratie van het beukenbos doet zich 
voor in het midden van het land ,  op de Utrechtse 
Heuvelrug en Veluwe, 

Voornaamste eigenschappen 
De beuk komt van natu re voor in de gebieden met 
een zeeklimaat, dat wil zeggen een klimaat met 
koele en niet te d roge zomers en zachte winters, 
Voor "vat betreft de bodem vraagt de beuk een 

niet te zure grond ,  die voldoende vocht kan leve
ren, Dit houdt in dat de bodem goed humus- en 
leemh oudend moet zijn Is de boom geplant op 
dit soort bodems, dan kan er wel een leeftijd van 
150 jaar bereikt worden, Wordt er echter op een 
droge grond geplant, dan zal er een redelijke ont
Wikkeling p laatsvinden, maar de boom wordt dan 

vaak niet erg oud, 
De zuurstofvoorziening in het wortel profiel moet 
optimaal zijn Zuurstoftekort in de bodem leidt 
snel tot wortelsterfte, Mede in het licht van dit arti
kel mag een specifieke eigenschap van de beuk 
niet onvermeld blijven, De beuk beschikt namelijk 
over een gering herstellingsvermogen , dat met 
het vorderen van de leeftijd verder afneemt. Een 
eenmaal verzwakte oudere beuk ziet veelal wei
nig kans zich nog te herstel len, 
Zoals vermeld zijn veel van de beuken lanen en -
bossen aangelegd op de hoge, d roge zandgron
den, Het g rondwater zit hier veelal voor bomen 
op een onbereikbare diepte, Dat betekent dat de 
bomen voor h u n  vochlleverantie zij n aangewe
zen op het regenwater, dat in het bodemprofiel 
blijft hangen, het zogenaamde hangwater. Zand
grond bevat weinig leem en humus en houdt 
daarom weinig water vast, te weinig zelfs voor de 
bep lanting onder normale omstandigheden, In 
een langdurige periOde met weinig of geen neer
slag d roogt bij deze gronden het hangwaterpro

fiel vrij snel uit, waardoor de vochtvoorzIening van 
de bomen in gevaar komt. 
Vooral oudere beuken zijn slecht in staat hun  wor-



telstelsel snel op dit soort uitdrogingssituaties af 
te stellen. 

Enquête 
Mede in het licht van het voorafgaande lijkt het 
voor de hand liggend, het meest bezorgd te zijn 
voor het beukenbestand op de droge zandgron
den. Dit is onder andere de aanleiding geweest 
om onder een aantal aldaar wonende kontaktper
sonen een soort mini-enquête te houden. Er is 
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• de zeer zware storm van Januari 1976: veel 
schade is toen aangericht aan het wortelstel
sel: in veel gevallen zijn daarbij haarwortels 
gescheurd of gebroken, waardoor de wortels 
bij de droge situaties vaak nog maar gedeelte
lijk konden functioneren) 

• de strenge nachtvorst in mei 1976 
De vergelijking met de huidige situatie dringt zich 
in die zin op, dat er dit keer ook sprake is geweest 
van een combinatie van een zware voorjaars-

Provincie Gemeente Omgeving Bladbezetting 

Noord-Brabant Bergen op Zoom diverse landgoederen slecht 

Noord-Brabant Steenbergen idem slecht 

Gelderland Ubbergen heuvelrug ten oosten van Nijmegen slecht 

Gelderland Rheden Veluwezoom slecht 

Gelderland Arnhem idem goed 

Utrecht Zeist de bossen rond Austerlitz slecht 

Noord-Holland Hilversum de bossen rondom de bebouwde kom slecht 

Overzicht opnamen bladbezelling bij beuk in de maanden augustus en september van 1990 

hierbij met name gevraagd te letten op de blad
bezetting van het voorkomende beukenbestand. 
De tabel geeft de resultaten van deze enquête 
weer. 

Voorlopige conclusie 
Hoewel het hier gegeven overzicht lang geen be
trekking heeft op alle beukenbossen, geeft het 
wel een duidelijke tendens weer, nl. dat in bijna 
het gehele land,droogteschade bij beuken opge
treden is. 
De verleiding is groot om een vergelijking te ma
ken met veertien jaar geleden. In dit verband is 
het goed ons te realiseren wat destijds de voor
naamste redenen van de massale sterfte waren: 
• de uitzonderlijk droge zomers van 1975 en 

1976 

Giften, legaten 
en erfstellingen 
Er bereiken on� Clogal eens vragen over de moge
lijkheden tot financiële steun aan onze stichting 
naast de algemene steun in de vorm van jaarlijkse 
donatie. Tegelijkertijd zijn er vragen over de af
trekbaarheid van eventueel te schenken bedra
gen voor de inkomstenbelasting. We willen hier 
graag op ingaan. Dit niet alleen omdat het, van
wege de aftrekbaarheid, om een aantrekkelijke 
manier van schenken gaat. Er is een ander ele
ment: giften, legaten en erfstellingen vormen een 
belangrijke bron van inkomsten voor de stichting. 
Uitgangspunt voor wat betreft aftrekbaarheid is 
dat een begunstiging aan de Bomenstichting 
door de belasting wordt aangemerkt als een 

storm en een extreem droge zomer. Dit keer is er 
echter sprake van slechts één droog jaar, terwijl 
zich geen strenge nachtvorst heeft voorgedaan. 
Tot slot dient er nog op te worden gewezen. dat 
het Nederlandsebeukenbestand is opgebouwd 
uit materiaal met een sterk uiteenlopende geneti
sche oorsprong 
De v�eerstand tegen genoemde invloeden is om 
deze reden lang niet overal gelijk. Om meer uit
sluitsel te krijgen over eventuele herhaalde mas
sale sterfte onder de beuken, zal toch in de eerste 
plaats het voorjaar van 1991 moeten worden af
gewacht. 

Maarten Ridderbos 

daad van vrijgevigheid aan een instelling die het 
algemeen belang beoogt te dienen. 
Giften aan de Bomenstichting zijn aftrekbaar van 
onzuiver inkomen volgens de daarvoor geldende 
regeling, d wz voor zover het totaal van deze gif
ten de 1 % van het onzuiver inkomen overschrijdt 
en niet hoger is dan 10%. 
Behalve een (eenmalige) gift kunt u ook een z.g. 
periodieke schenking doen. De schenker ver
bindt zich in zo'n geval voor tenminste vijf achter
eenvolgende jaren (of tot eerder overlijden) de 
stichting jaarlijks te begunstigen met een be
paald bedrag. Die bedragen zijn steeds geheel 
aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschaps
belasting. Periodieke schenkingen "vorden over
eengekomen bij notariële akte. U kunt dit via uw 
eigen notaris regelen. 
Voorts wijzen wij op de mogelijkheid om bij testa
ment de Bomenstichting een legaat te vermaken, 
dan wel haar, geheel of gedeeltelijk, tot erfgena
me te benoemen. 
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Oe tweehonderdJange eik op 

het landgoed oaaJhUizen in 

de gemeente Rheden. Oe 

boom is ongeveer 26 meter 

hoog en heelt een 

starnomlrek van ruim 4,5 
meter 

Iata· Joop Comijs 
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Gesprek met een oude eik 

Omdat u deze maand 200 jaar oud bent gewor
den. lijkt het mij een goede gedachle, eens een 
gesprek met u Ie heb ben . Met mensen wordt zo
veel gepraat,  ook wanneer zij eigen lij k niets te 
vertel len hebben.  Naar u vvordt hooguit met enige 
bewondering gekeken, maar wij beseffen nauwe
lij ks, hoeveel u heeft meegemaakt en hoeveel u 
ons dus zoudt kunnen vertel len. 
De enorme eik keek vriendelijk op mij neer en be
gon te spreken : "Jongeman, ik weet dat het voor 
ju l lie mensen vaak moeilijk is, je gevoelens en ge
dachten onder woorden te b rengen. Maar voor 
mij is het extra moeilij k ,  omdat ik j u l lie taal wel ken, 
maar nooit spreek. M I Jn taal is geen taal van woor
den .  Ik p robeer de mensen door middel van mijn 
g roei, mijn vorm,  mi jn gestalte, mijn funktie in het 
mi lieu iets du idelijk te maken. Helaas begrijpen 
niet alle mensen, wat ik met d it alles bedoel te 
zeggen . En vaak lu isteren ze ook n iet eens." 
De eik zweeg. En dat gaf mij. de gelegenheid hem 
eens goed te bek ijken . Wat een enorme boom!  
Een stam met een omtrek van bijna vijf meter met 
een kroon van een omvang zoals je die maar zei
den ziet. Je beseft dit pas goed , wanneer je vlak 
bij de stam staat . Je voelt dan tevens je eigen 
k lein heid I De eik ,  die intussen even had nage
dacht, sprak verder " I k  heb al die jaren ,  dat ik hier 
sta, heel wat zien veranderen .  Niet a l leen heb ik 
veel collega's zien p l anten en verdwijnen . Ook 
hebben hier verschil lende landhuizen gestaan, 

waarvan het laatste in 1966 werd gesloopt.  Ge
lukkig is het terrein in handen van de Gemeente 
gekomen en sta ik nu in een mooi p arkje. Ik heb 
gemerkt, dat ik door de Bomenstichting als monu
mentale boom ben geregistreerd. I k  ben daar blij 
om, want mensen gaan vaak zo nonchalant met 
ons om, iets wat wij e igenlijk n iet verdienen.  Im
mers: Wij doen ons best, de aarde zo aantrekke-

lijk en ,leefbaar mogelijk te maken , maar het liJkt 
wel of de mens erop uit is, ons van de aarde te la
ten verdwijnen. Ik begrijp trouwens de mens ook 
op andere gebieden niet. Je zou opkijken , als ik 
zou vel·tel len ,  hoeveel oorlogen en andere kon
flikten ik in die 200 jaar heb meegemaakt I En nog 
steeds wordt er overal op de werel d gevochten. 
Wij bomen kunnen alleen maar goed doen. Wij 
zorgen voor een goed en gezond milieu, wij ver
fraaien de wereld, wij leveren hout. Veel vogels le
ven in ons en er is zelfs een tijd geweest, dat de 
goden in ons woonden. Om d ie reden hebben 
zendelingen, d ie destijds hier het christendom 
predikten, een aantal van mijn collega's gekapt. 
Ik zal je eens iets vertellen, wat je vast niet weet; ik 
heb vaak het gevoel, dat de God , die lu l lie beliJ
den, ook in mij woont. Eén van mijn \lerre voorou
ders stond in het paradijs en had toen datzelfde 
gevoel . Mijn takken wijzen naar de hemel en wan
neer de wind door mijn kru in  ruist, is het alsof ik 
stemmen hoor, die niet van deze wereld zijn." 
De eik zweeg weer. Ik keek omhoog langs zijn 
zware stam en voelde mij nog kleiner worden , ik 
hoorde het ru isen van de W ind door de kroon. Wat 
verdord b lad dwarrelde naar beneden . Maar het 
viel mij op, dat de bladknoppen van het volc;::;nde 
jaar al goed zichtbaar waren .  De eik merkte 
op "Wij weten dat wij elk jaar ons oude blad moe
ten afstoten ;  maar wij bereiden ons tegelijkertijd 
voor op de nieuwe lente. Het kost ons alleen 
steeds meer moeite. Want Jullie mensen verpes
ten de l ucht ,  de regen en de bodem en jullie we
ten d at." 
Op dat ogenbli k gebeurde er iets onvervliachts. 
Hoog in de eik kraakten enkele takken en p lotse
ling  viel er een zware tak op de grond. Maar het 
merkwaardige was, dat er op deze tak een dwars
tak was gespijkerd , zodat de vorm van een kruis 
was ontstaan. Dit kruis lag orider de boom in het 
gras en ik keek er verbijsterd naar. En weer ruiste 
de wind door do kroon en het was of ik stemmen 
hoorde: dood hout, maar het begin van nieuw le
ven voor ieder die zijn geloof nog niet heeft verlo
ren .  
D e  eik zag mijn verbazing e n  sprak "Nieuw leven 
op aarde door dit kruis, ook in het nieuwe jaar. Ik 
smeek je: geef niet a l leen je medemensen , maar 
ook mij en al mijn col lega-bomen,  p lanten en die
ren de kans op een nieuw leven I Een leven zon
der milieuvervuiling, oorlogen, konfl ikten. misda
dige gedachten en daden . J u l lie zeggen het zo 
mooi; heb uw naaste lief. Ik ben ook je naaste, i k  
ben ook een levend wezen. Geef mij ook die 
kans! ' 
De eik zweeg. Ik had hem ook niets meer te vra
gen . Ik voelde mij alleen maar schu ldig . Hil , die al
leen maar goed doet, en ik? Hij die zelfs in staat is, 
het kwaad van de mens goed te beantwoorden . Ik 
keek de eik nog eens goed aan en ging in ge
dachten heen . Zou het in 1 99 1  lukken? 

Joop Com/ïs 



Uitverkoop diaseries 

De Bomenstichting verkocht jarenlang d iaseries ui t  de reeks Boom i n  Beeld .  De series z ijn 

gemaakt voor gebru i k  op de bas isschool ,  maar z ijn ook geschikt  voor bijvoorbeeld 

verenigingen of voor e i gen gebru ik.  Een restant l igt nog op de plank.  We bieden ze u voor 

een voordel i ge prijs aan.  

Nog voorradig zij n :  

Beuk e n  Spar (/3 series) 

Populier en Den (20 series) 

Kastal/je en Wilg (26 series) 

Lil /de en Es (2 7 series) 

De genoemde d i aseries omvatten 24 dia 's waarin gebru ik,  groei en b l oe i  van de bomen 

worden u i tgebeeld,  een tekstboekje en gesproken tekst op een cassette . 

De series kosten .f 10,- per stuk inklusief porto ( voorheen .f 30,- ). 

Van de serie ' De boom en de mens' is eveneens een beperkte voorraad aanwezig.  De serie 

omvat 36 dia ' s ,  een tekstboekje met werkvellen voor bas isschool leerI i ngen en een 

cassettebandje met gesproken tekst . 

De serie kost nu .f 1 5,- ( voorheen f 49,- ) .  

De series kunt  u beste l len door het totaal bedrag over  te  maken op Postbanknummer 2 1 08755 
t .n .v .  Bomenstichti ng t e  Utrecht 

o .v .v .  de gewenste art ikelen.  

Adverteren 
in het 

Domen 
VAN DAM 

B O OMVE RZORG I N G  
Vraag vrijb l ijvend het tarievenoverzicht bij de 
Bomensticht ing, 030 - 33 1 3  28 

De Halmen 10 
7383 BC Voorst 
Teleioon 05758 . 1 588 

5"0[IE' M T HOOGWERKER or KlI\\TlC H '-I U ,  

BO MCHI RURGIEIGROEISTOORNI�· [,"MBO\.. \\ . E "  

V E L l I "  VA," BOM[ " / -\OVIE5 [ "  I '- \' E ,'T -\Rf .-\TI[  

STEUN DE B()MEN S1'[CH'TIN G EN W (J RDT DONATEUR 
o i k  geef mij o p  als donateur 
o ik meld een nieuwe donateur aan 
o ik geef een jaar donateurschap kadeau aan 

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

De nieuwe 
donateur is: 

Steunt de 
Bomenstichting 
als: 

Mw.lDh r . :  ___________________ Voorl . :  ____ _ 

Adres: 

Postkode: Woonplaats _____________ _ 

Geb.jaar (alleen invullen bij b, c of d) ____ _ 

o a) donateu r/abonnee voor f ____ _ 

o b) 65 + ·donateur voor f ____ _ 

o c) jeugd·donateur Um 1 7  jr. voor f ____ _ 

o d) student·donateur tlm 25 jr. voor f ____ _ 

o e) donateur voor het leven voor f ____ _ 

o 0 beheerdersabonnement voor f ____ _ 

(min imaal f 35,- p.j.) 

(minimaal f 20,- p.j.) 

(minimaal f 1 5 , - p.j.) 

(minimaal f 20,- p.j . )  

(minimaal f 450,-) 

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

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

Mijn naam is: 

Adres: 

I Postcode: Woonplaats: 

Knip uit en vul in 
Stuur de kaart vervolgens in 
een ongefrankeerde envelop 
naar: 

Bomenstichting 
Antwoordnummer 9013 
3500 ZA UTRECHT 

Nieuwe donateurs ontvan· 
gen een rntroduktiemap 
Wilt u wachten met betalen 
tot ontvangst van de 
acceptgirokaart. 

I � d�m�.al� �t�
e
�w�

d
t�e�e

n
� _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  x- _ _ _  - _________ ....-J 



B O O M V E R Z O R G  

Baarzenstraat 1 7  
5262 GD Vught 
073 - 56 72 35 

VOOR E E N  FLORISSANT' . 

boomverplanti ng, verzorgi ng, velli ng 
onde rzoek en advies 
groeiplaatsverbetering 

-·'::'� : �: ·i:: ·���·:'>��7;:;�,. 
::;.: ..... �<.: 

boomkokers 
kl im- en verankeringsmaterialen 

inve ntarisatie en beheersplannen 

ARBORI-ARNH EM, Leen Hoogstad : de Wi l tstraat 57 6821 cc Arnhem tel . 085 - 42 42 23 fax . 085 - 43 69 90 

Husqvarna �@ � 
De Husqvarna 39 R is een allround taludmaaier, bekend 

om zijn veelzijdigheid. 
Met de H usqvarna 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 maaikop 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. De 
Husqvarna 39 R is de 
leider onder de talud
maaiers. 
Nu tijdel i jk" met 
f 250 , - inrui lkorting 
'Prijzen zijn incl .  
1 81/2 % B. T .W. 

Geldig IJrn 3 rlecernber 1 990 
M�r weten") Stuur onderstaande 
non 1(0 voor meer Intorma! te 

- - - - - - - - - - - - - - - - 1 
I Gaarne ontvang ik van u meer inforrnatia over de Husqvarna bos· en I 
I taludmaaiers. 
I Husqvarna Bos & Tuin, Postbus 1 88, 1 1 1 0 BD Diemen. 

I Naam: 

I adres' . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
I Postcode/plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . 

L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

boomkwekerij hoveniersbedrijf 

GROEnCEnTRum TonSEl 
HORLOSEWEG 1 0  - 1 2 ,  3845 LA HARDERWIJK Tel.: 03417-59614 

VOOR AANLEG EN ONDERHOUD VAN: 

* Plantsoenen. openbaar groen 
'" Gazons en sportvelden 
'" Windsingels. erfbeplantingen 
* Recreatie-terreinen 
"' Bedrijfs- en industrie beplantingen 
* Wegbermen en ruwgrasterreinen 

VOOR LEVERING VAN: 

* Park- en laanbomen 
* Eiken in vele sool1en en variëteiten 
* Zware solitairbeplanting 
.; S ierheesters. rozen 
* Coniferen en heesters 
* Bos- en haagplantsoenen 

VERZORGING VAN: 

* Dunnings- en veil ingswerkzaamheden 
.. Houtaankoop 
;jo Alle voorkomende plantwerkzaamheden 
" Verzorgen en adviseren van subsidieaanvragen 
"' Wildafweervoorzieningen 
* Inventarisatie/beheersplannen 



Boekbesprekingen 

Sierheesters en bomen 
Het is vrijwel onmogelijk om in een betrekkel ijk  
dun boekje de verzorging van bomen ,  heesters 
en hagen in de tuin volledig te behandelen .  Malek 
en Löhman gaan hier en daar dan ook met grote 
sprongen door de stof hee n .  In die geval len ver
wijzen ze ge lukk ig wel naar de vakmensen,  die 
mee r gedetail leerde adviezen kunnen  geven of 
bepaalde werkzaamheden kunnen uitvoeren. 
Het boek is niet echt bedoeld a ls  hu l pmiddel bij 
de soortkeuze. hoewe l de be lang rij kste e i gen
schappen en verzorgingseisen van veel bomen 
en heesters wel in tabe lvorm worden genoemd.  
Een nadeel v ind ik dat e r  nogal wat zaken dwin
gend worden opgelegd en dat men de indruk  
krijgt dat het  al lemaal erg  vee l  werk is .  Wat een 

Natuurlijke oevers in beweging 
Ondanks dat het hier een hand leiding betreft voor 
mensen uit de praktijk die zich bezighouden met 
in richting van het landelijk gebied ,  is het boekje 
ook zeer wel aan te bevelen voor een breder pu
bl iek. 
De handleiding speelt d uidel i jk  in op een trend 
die in de jaren zeventig in gang is gezet, namelijk 
die van 'de maakbare natu ur ". Uit deze periode 
stamt ook het begrip  "natuurbouw", een tegen
hanger van het defensievere "natuu rbehoud". 
Naast het g rote aantal boekjes dat de laatste ja
ren is verschenen over landschappelijke bep lan
tingen en beplantingen "buiten bosverband" ,  vu lt 
dit boekje een du idelijke leemte . Hoewel het 
soms een wat rommelige indruk maakt, wordt de 
toegan kelijkheid duidelijk bevorderd door het 
grote aantal i l lustraties, d ie het hier en  daar de in
houd geeft van een stripverhaa l .  
Waar gaat het  over? Na een I n leidend hoofdstuk 
worden in het tweede hoofdstuk de meest beken
de in Nederland voorkomende wateren met bijbe
horende oevers besproken.  Met name wordt er 
ingegaan op de zich s pontaan vestigende vege
taties Ook wordt er aandacht besteed aan p ro
cessen als afs lag , aans l ibbin g ,  verlanding en 
meandere n ,  welke,  tezamen met de grondsoort 
de aard van de voorkomende vegetaties in sterke 
mate bepalen. Het bespreken van de voorkomen
de vegetaties is helaas niet voor a l le  typen wate
ren consequent doorgevoerd .  Vreemd mag het 
heten dat de ons zo bekende doodordinaire s loot 
in het verhaal niet voorkomt. 
De hoofdstukken d rie en vier gaan nader in op de 
betekenis van oevers en kne lpunten bij inrichting 
en beheer. Besproken wordt onder meer de rol ,  
die ook oevers kunllen s pe len bij de ecologische 
infrastruktu u r, de zogenaamde corridor-funktie, 
waardoor p lanten en dieren zich kunnen verplaat
sen van het ene grote aaneengesloten natuurge
bied naar het andere. 
Het voorlaatste hoofdstuk ,  dat is bedoeld als een 
oriëntatie in het ontwerp ,  vertoont wat over lappin
gen ,  met name daar waar het de bespreking van 
de wettelijke regelingen aangaat. Het In e l kaar 
schuiven van genoemde hoofdstukken zou de 
leesbaarheid van het geheel  ten goede komen 

Bomenn ieuws 6/ 1 990 - 1 26 

, 

aantal vaktechnische  p unten betreft ben ik het 
niet met de auteurs eens ten aanzien van het g lad 
bijwerken van wonden en het gebruik van im
pregneermidde len en  meststoffen. Een pos it ief 
punt is dat er duide lijk wordt i ngegaan op wat een 
boom of struik wel of niet kan hebben .  Ziekten .  
p lagen en  p roblemen worden eenvoudig bena
derd gezond verstand en een goede verzorging 
zi jn be langrij ker dan a l le r lei kunstmatige h u l p
midde len. Ook wordt er aandacht  besteed aan 
vedigheidsaspecten. De gemiddelde tuinie r zal 
p lezier van deze wegwijzer kunnen hebben.  

M t. C  

natuurl ij ke oevers i n  beweging 

Hoofdstuk 6 behandelt u iteindelijk het onderwerp 
waarvoor het boekje is bedoeld. Hier vin dt een 
opsomming p laats van de r icht lijnen .  die voor in
ric hting en beheer van oevers van belang zijn. 
Hier en daar wordt zo gedetai l lee rd op de inr ich
ting  i n gegaan , dat het gevaar ontstaat van een 
uniformering , waardoor cu ltuurtechnische wer
ken zich laten kenmerken ,  "Er dient voldoende 
aan de fantasie van de ontwerper te worden over
gelaten . "  
Op andere fronten b l ijft de handle id ing duidelijk 
in gebreke, met name daar waar het de behande
ling van de houtige gewassen betreft. 
Vooral ontwikkelingen met betrekking tot het laten 
ontstaan van ooibossen in het u i terwaardenge
bied van onze grote rivieren blijft ondanks of mis
schien wel dankzij het experimentele karakter er
van , e rg onderbe l icht. Voor wat dit laatste betreft 
een gemiste kans d u s .  Een idee voor de volgen
de druk misschien I 

Maarten Ridderbos 

S erheesters en bomen 
O'anten, snoeIen en 
gezondhoUden/Male� Lchman 
(verl ,""n Bremer " !ederland se 
bew en emdred Ton van 
WIJlen )  
E de (ete ) Zomer & Keurling 
1 990 - 1 28 pag I IUao 
( Groell boekerrl ) - Munchen 
BLV 1 987 ISBÎ'I 
90- 2 1 0-0048-2 
lrlg 1 1 7 .90 

Natuurhjke oevers In beweg 'n g 
Uitgave van Stichting Landelijk 
OverJeg ,lIu vr- 8f' 
Landschapsbeheer ( LONL) en 
het Samenwerkrngsverban d 
'AlsjeblreH niet In t IIet i l ' ( N I R) 
Te bestellen 011 LONL 
Donkerstraat 1 7 

35 1 1  KB U TRECHT 
030 - 340777 
ISBN 90- 7 1 245-05-5 
f 1 9 ,50 
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Gelezen in andere bladen 

Met i ngang van di t  nummer begint in Bomen
n ieuws deze rubr iek met samenvatt ingen van arti
kelen uit tijdschr iften . voor zover ze op het 
werkterrein van de Bomenst ichting betrekking 
hebben .  
Redaktielid Joop Comijs verzorgt deze rubriek. 

' N atuu r  & Mil ieu' , juli/aug_ 1 990 
Enkele konklus ies uit een belangwekkend artikel 
van drs. A. Kl i ngenberg van Natuur & Mil ieu 
1 .  B i j een gescheiden i nzamelen van groente, 
fruit en tu inafval ,  pap ier, g las, text ie l ,  b l i k  en klei n 
chemisch afva l , kan de afvalstroom met 56% wor
den vermi nderd . 
2. Voorop moet staan .  dat voorkomen "'Iordt dat er 
afval ontstaat. 

Lange t i jd heeft men gedacht, dat b loeiende wi l 
de mei doorns een be langri jke bron Zi jn van de 
gevreesde plantenziekte bacterievuur, die zoveel 
schade kan ' aa n r ichten .  vooral aan perebomen . 
De meidoorn is dan ook ja ren lang te vuur en te 
zwaard bestrede n ,  wat vaak ten koste ging van 
de aantrekkel i jkheid van het landschap. 
N i euwe onderzoekingen aan de Landbouwuni -

Agenda 

21 t/m 23 januari 

Cu rsus jaarr inganalyse 
De dr iedaagse cursus verschaft de boomverzor
ger i nzicht in de dendrochronolog ie ,  zovvel theo
retisch als prakt isch . 
Docenten : 
Paul  Maessen .  dendroloog aan de ' Dorschkamp'  
te Wageningen en d i rek teur van  Holt land Dendro
consu l t  te Veenen daa l .  
Kat r i n  Joos, d irekteur  van Hol z-Labor te B ase! .  
Zwi tserland .  
O rgan isatie: P i u s  Florus Boomverzorg ing - Work
shops .  
Baarzenstraat 1 7 , 5262 G D  Vught, 
tel . 073 - 567235 

tot 27 januari 

' Hand to earth ' 
O verz ich ts ten toons te l l i ng van werk van Andy 
Goldswor thy. H ij maakt in z i j n  werk al leen gebru ik 
van in  de natuur  verzameld materiaa l .  Zi jn werk is  
e rg verga n ke l i j k  en bovendien bi jzonder kwets
baar. Na enkele dagen iS het vaak a l  vergaan ,  
gesmolten of  door de wind verwoest .  Z i j n  kunst
werken bestaan dan ook vooral uit foto's d ie kort 
na de voltooi ing van e l l< werk ter p laatse worden 
gemaakt. 
P laats Stedel ijk  m useum 'Catharina G asthuis' .  
Oosthaven 9 te Gouda 
Open ingst i jden: maandag t/m zaterdag van 
1 0.00 - 1 7.00 uur en zondag van 1 2.00 - 1 7 .00 uur. 
In l ichtingen 0 1 820 - 88440 

januari · maart 

Snoei cursus hoogstammmen 
De St icht ing I ns tand houd ing Kle ine Landschaps
e lementen i n  L imburg ( I K  L) organiseert twee-

vers iteit Wagen ingen  hebben echter aan het l icht 
gebracht ,  dat de oorzaak niet l igt  bij de meidoorn, 
maar bi j  oude ziektehaarden in de pereboom
gaarden.  Het overbrengen van bacterievuur van 
meidoorn naar pereboom is nauwel i jks aantoon
baar. Het Min i sterie van Landbouw, Natuu rbe
heer en Visser ij ziet h ier in  ech ter nog geen aanle i 
d ing ,  he t hu id ige beleid te wijzigen.  

Novib/Gast aan tafe l  brengt een lespakket voor 
schoolgebru ik  i n  de handel onder de t i tel "Mee op 
reis door het regenwoud" Spelenderwi jS wordt 
h ier in ge p le i t voor het behoud van het regen
wou d .  Het lespakket i S  verkri jgbaar i n  drie moei
l ijkhe idsgraden .  Telefoon NOV I B  070 - 342 1 62 1 . 

'Milieudefensie', juli 1 990 
He t na tuu rgeb ied ten oosten van Ede bevat dui
zenden hektaren heide. loof- en dennenbos. Het 
Min isterie van Defensie wi l  hier een oefenterrein 

aanleg gen . Verontruste Edenaren plaatsten als 
vorm van protest o .a .  g rote houten eikels op het 
terrein plaatste. Men koos voor e ike ls ,  omdat de 
e ik  het sym bool is  van duurzaamheid en onver
zette l ijkhei d . 

daagse c u rsussen over het snoeien van hoog
stammen . Na afloop van de cursus z i jn  de deel
nemers in staat zel fstandig een hoogstamvrucht
boom te snoe ien .  
De cursussen worden op versch i l lende plaatsen 
georgan iseer t : 
1 2  en 1 9  J an uar i in Susteren 
16 en 23 februari in Va l kenburg 
9 en 1 6  maart  in Margraten 
t i jd 9 .30 - 1 6.00 uur  
kosten f 35,-
In l icht ingen IKL te Roermond , tel . 04 750 - 3 1 200 

23 maart 

Entcursus 
De c ursis ten wordt de j u is te sn ij techniek aange
leerd en de versch i l lende methoden komen aan 
de orde.  
p laats :  L imbu rg ( m idden)  
tijd 20.00 - 22 .00 u u r 
kosten f 20 , -
In l icht i ngen I K L  t e  Roermond,  te l .  04750 - 3 1 200 



N I ELS BRU66ENWERT 
B O O M V E R Z O R G I  N G  

GROEN BEWUST 
NATUURLIJK ! 

Oevobo TOTAAL 
Groenvoo rz ien ing 

Landschapsonderhoud 

Bosonderhoud 
Boomverzorging (ch i ru rgie ) 

Onze motivatie . . . . .  . 

is uw kwaliteit!!! 
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L A U R E IN S  K O S T E R P L E I N  1 3  
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E C T I L B U R G  
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Verkoop boomverzorgings- en 

tu inmateria len,  organische 

meststoffen, biologische 

gewasbeschermingsmiddelen . 

K."" P'�.rlC. Boc..,. .... e'lCfçeIS 

Erkend door 
hef Bosschap 

vel.�ç � va" oosoo"","., .. nd_Q 
.v.IV!sevs el'1 .... lVcvrd(lf� 

COPIJN UTRECHT 
ITS BV 

Tel .  030 - 61 08 08 Fax 030 - 61 21 40 
Postbus 9 1 77 , 3506 GD UTRECHT 
Gageldi jk 4 F 

Handelsonderneming 

Om een goede luchtinfiltratie onder verhard ing mogelijk te 
maken, is een doorlopende horizontale E N KADRAIN onder het 
zandcunet te bouwen, die zijdelings onder de verharding 
uitsteekt, 
Afhankelijk van de grootte van de boom is de d rain plaat 
aan te passen. 
H ierdoor kan afsterven van de oppervlakkige bewortel1ingslaag 
vermeden worden,  

r------ --- --- - -- - - - - --- -- -- ----- -- _ . '.  - - . . _- --- -- - - - -- - - - - - - - - -- -. ------ ---------------------------i 
i BON voor aanvraag documentatie Instell ing/bedrijf: SN r 
, 
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• Totaal pakket uitvoering bosbouw 

• Boomverzorging o .a .  snoeien, (vorm), 
groeiplaatsverbetering 

• Aan leg en onderhoud groenstroken, 
erf· en terreinbeplant ing 

• Bomen rooien,  stobben wegfrezen,  takken 
en tophout versnipperen tot 28 cm. 

• Groenafval verkleinen.  

• I n - en verkoop rondhout op stam en geveld. 

Ron ten Voorde 
Jan Steenstraat 12  
741 2  TC Deventef 
Tel. 05700 - 10909 Autotel. 06-52 108 147 

Beludrain systeem 



Borren Boolllverzorging 
N.C.H. arb. qualified . 

• Rooien . Snoeien 
Aanplanten . Standplaatsverbetering 

• Adviezen 
Braakmansteeg 12 • 7437 PV Bathmen • Tel .  05700- 1 3 269 • Privé 05704-3329 

ton van den oever bv 
boomkwekerijen 

_____ gangbare sortiment u it de volle grond 
Bomen n ieuwe i ntroducties � cultuu rvariëteiten op eigen worte l !  

Ton-Bomen 

Rijksweg 1 3 , 5076 PB Haaren (NBr.) 
te l .  041 1 7  - 1 771 /1 535 
telefax 041 1 7 - 1 585 

Europaweg 1 8-20, 7742 PN Coevorden 
tel. 05240 - 1 7280 
telefax 05240 - 1 6099 

Levering door hele land : 
bomen 
bosplantsoen 
heesters 
coniferen 
rozen 
vaste planten 
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* Boomtechnisch adv ies 

* Boombeheerplannen 

* Onderzoek en rappoltage 

* Groe i p laatsverbetering - TREE-LIFE 
* Snoeien 

* Planten en verplanten 

* Rooien / vel len 

* Landschappel ijke beplantingen 

* Lezi ngen / d iapresentaties 

Henk van Scherpenzeel,  Korhoenlaan 27 372 1 EB B ILTHOVEN 030 - 280290 
Frans v an Jaarsveld, Overe ind 42 3938 JB SCHALKWIJK 03409 - 1 880 

fax :  03409 - 2366 


