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Edouard de Krui}ft (I.) 
verrichtte tijdens de 

bijeenkomst voor de start 
van het Bomenfonds zijn 

laatste officiële handeling 
voor de Bomenstichting. 

Staatssecretaris Gabor 
krijgt een tekening 

Humphrey Bennett 
aangeboden. 

foto: Frank Moens 
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Van de redactie 
Voor u ligt een extra dik, gecombineerd nummer 
van Bomennieuws. We hebben -voor het eerst in 
de geschiedenis van dit blad- twee nummers sa
mengevoegd, de nummers 1 (jan/febr) en 2 
(maaft/april) van 1991. De reden is, dat we in de 
periode waarin we nr. 1 hadden moeten voorberei
den, al onze tijd hebben besteed aan het Bomen
fonds, de nieuwe bijdrageregeling voor 
monumentale bomen buiten de bebouwde kom. 
De Bomenstichting voert hier sinds 1 januari jl. het 
beheer over. Meer bijzonderheden over het Bo
menfonds vindt u middenin dit blad. Een·aardige 
bijkomstigheid van deze éénmalige combinatie 
van nummers is, dat u de volgende nummers nu 
voortaan in 'de eerste maand' krijgt in plaats van 
aan het eind van 'de tweede maand'. 

Eind vorig jaar is een lezersenquête uitge
voerd onder 500 lezers van Bomennieuws. In dit 
nummer zijn al meteen wat veranderingen doorge
voerd, die door de lezers werden aangegeven. U 
zult enkele nieuwe rubrieken tegenkomen, waar
onder een bomenruilrubriek. We gaan ook de vra
genrubriek nieuw leven inblazen, maar daarvoor 
hebben we wel uw hulp nodig: IJ zult de vragen 
moeten stellen, dan zorgen wij voorde antwoor
den. Bovendien zal in elk nummer van Bomen-
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nieuws een "stamgast" noteren, wat hem of haar 
bezighoudt als het gaat om de relatie tussen bo
men en mensen. 

Het jubileumjaar 1990 is voorbij. De viering van 
het 20-jarig bestaan begon stormachtig, met het 
omwaaien van veel bomen op 25 januari en 26 fe
bruari. Gelukkig viel de schade aan monumentale 
bomen mee; die zijn blijkbaar wel wat gewend. Op 
1 maart konden we dan ook met een gerust hart 
bekendmaken, dat 8000 monumentale bomen en 
boomgroepen volgens de Bomenstichting extra 
bescherming verdienen. De pers was zeer gein te
resseerd in de monumentale bomen, zodat "1990" 

. onze naamsbekendheid veel goed heeft gedaan. 
De overige activiteiten waren de boomplant-aktie, 
samen met de Nederlandse Spoorwegen en de 
provinciehoofdsteden, de studiedag "Bomenstad 
of stenen stad" en de bomenreis met de dona
teurs. U hebt in Bomennieuws kunnen volgen, wat 
er allemaal gebeurde, voor zover u er niet zelf bij 
betrokken was. AI met al was het een geslaagd 
jaar, waarvan we in 1991 de vruchten hopen te 
plukken in de vorm van veel nieuwe donateurs. 
Het zijn er nu 3100, we streven dit jaar naar 4000. 
Helpt u mee? 

Voorzitter de Kruyffnam na 18 jaar 
afscheid 

Op 29 januari jl. heeft Mr. Edouard de Kruyff afscheid genomen als voorzitter van 
de Bomenstichting. Vanaf 1972 zat hij lin het bestuur, en hij was in deze periode 
twee keer voorzitter, namelijk van 1972 tot 1975 en van 1986 tot 1:991. AI met al 
achttien jaar dus. 

Als ju rist heeft hij een geheel eigen i nbre ng i n  het 
bestuur : nuchter , rustig e n  zakelijk; maar zeer ge ïn
teressee rd in de bela nge n va n bomen e n  me nse n. 
Zij n voorzitte rschap va n de Bome nstichting had 
ook duidelijk invloed gehad op z ij n  fu nktio nere n 

als jurist, zo vertelde hij b ij zij n afscheid . Rechters , 
die wat va n bomen afwete n, zij n ze ldzaam i n  Ne
derland , maar deze rechter, die vice-voorzitte r va n 
de Raad va n State is, weet er nu - tot ver rassi ng 
va n zij n clië nte n - vaak meer va n da n zij. 

Bij de do nateurs was Edouard de Kruyf f nau
welijks beke nd, omdat hij niet op de voorgro nd 
trad; het woord voe rderschap liet hij helemaal aa n 
mi j o ver om voor 'het publiek e n  de pers duidel ijk
heid te scheppe n. Via het bestuurs voorzitterschap 
'had hij echter veel i nvloed op het fu nktio nere n va n 

de Bome nstichti ng. 
Als dank e n  erke n ni ng kreeg hij een mooie ko

pergra vu re va n zij n geboortestad 's-Gra ve nhage. 
Verder werd hij benoemd tot ere-ad viseur va n de 
Bome nstichting. Zij n op volger Ha ns Pfeiffer , die 

hier na aa n u zal worde n voorgesteld , speldde hem 
de " versiersele n "  va n deze erefu nktie op. 

Het zal na al die jare n raar zijn om te vergade
re n zonder hem , maar we respectere n uiteraard 
zij n besluit om zich aa n a ndere zake n te gaa n wij
de n. Edouard, beda nkt e n  tot zie ns! En Ha ns Pfei f
fer, welkom e n  succes als nieuwe voorzitterl 

Marjan ten Gate 
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Hans Pfeiffer 
• 

nIeuwe 
voorzitter 
Bomenstichting 
Hans Pfeiffe r (62 jaar , VUT , gehuwd, 3 k inderen, 

L.U. - Wageningen) is geen onbekende in Bomen
land. Hij heeft vele jaren gewerktbij Staatsbosbe
hee r, eerst als natuurbesche rmingsconsulent 
zoals dat toen heette , late r als hout veste r. Na die 
tijd waren e r  voor hem di rekteursfuncties bij het Mi
nisterie van Landbouw, ( Natuurbeheer) en Visse
rij , die ook weer naast ande re zaken te maken 
hadden met bossen, beplantingen en bomen. De 

Staatssecretaris Gabor: 

planning, inrichting en het beheer van het groene 
deel van ons land vormden steeds de basis van 
zijn werkkring. Ook nu gaat zijn belangstelling 
daar nog steeds heel erg naar uit. 
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Buiten zijn werk heeft hij tal van bestuursfunk
ties ver vuld op di verse terreinèn. Maar veel er van 
hadden ook weer te maken met ve renigingen of 

stichtingen die zic h  metnatuur en natuurbescher
ming bezig houden. Daaruit komt al wel naar voren 
dat op dat terrein zijn liefde ligt. Thans is hij nog , 
om e r  maar één te noemen, a lgemeen voorzitter ir.J. wa. Pfeiffer 

van de K N N V, onze 90 -jarige vereniging voor ve ld -
biologie. 

Binnen de Bomenstichting maakt hij alweer 
een tijd deel uit van het bestuur, als voo rzitter komt 
hij dus niet op onbekend terrein. Hij draagt de na
tuur, de bossen , maar zeker ook de bomen zelf 
een warm ha rt toe, en hoopt zich voor onze st ich 
ting nog een aantal jaren nuttig te kunnen maken. 

"Bomenstichting laat het niet bij 
woorden" 

Tij;dens de bijeenkomst ter gelegen
heid van de instelling van het Bomen
fonds hield staatssecretaris J.D. Gabor 
van Natuurbeheer een toespraak, 
waarvan hier een samenvatting. 

Het Ministerie van L N V  draagt de Bomenstichting 
een warm hart toe. Zeker de laatste jaren krijgen 
haar acti viteiten extra aandacht. Dit is te danken 
aan het besef van de ge varen welke onze bomen 
en bossen bedreigen, waardoo r de kwaliteit van 
natuur, landschap en openluchtrecreatie in het ge
ding komen. Ook economische belangen staan op 
het spel. De o verheid heeft in di verse nota 's reeds 
haar visie daarop gege ven en de uit voering van 

een groot aantal plannen is reeds in gang gezet. 
Er is nog vee l  te doen ten dienste van ons kost

bare bos-en bomenbestand. De o verhe id kan de 
kar echter niet alleen trekken en kan niet zonder 
de hulp van maatschappe lijke organisaties als de 
Bomenstichting . 

Oe taak van de Bomenstichting spitst zic h toe 
op het behoud van de monumentale bomen. Deze 
bomen hebben voor mi j vooral een meerwaarde 
die hun esthetische en historische betekenis te bo
ven gaat. In het boekje "Le ven met bomen en bos
sen ' stond de volgende passage , welke uitdrukt 
wat ik daarmee bedoel: " Deze bomen boezemen 
respect in omdat zij symbool zijn van ons geeste
lijk erfgoed, al zijn we ons dat gewoonlijk niet be
wust. De kruin die tot de hemel reikt en de wortels 
die in de aarde verdwijnen op zoek naar het le ven 
brengend water. Zij maken de boom tot het sym
bool van de verbintenis tussen het hogere en de 
wereld van de zintuigelijke waarneming ". 
De doelstelling van de Bomenstichting valt zeer te 

prijzen. Zij laat het bo vendien niet bij woorden. 

Want zij verdient grote 
waardering voor de wijze 
waarop zij in daden haar 
doelstelling gestalte 
geeft. De in ventarisatie 
van monumentale bo
men was een grote p res
tatie , die het ministerie nu 
beloont door een lang ge
koesterde wens van de 
Bomenstichting te veNul
,Ien en het Bomenfonds 

aan haar toe te vertrou
wen. Het mes snijdt dan 
aan twee kanten. De zorg 
voor en het behoud van 
monumentale bomen be -
rust bij een organisatie die daarop is toegesneden; 

positief is verder dat scheiding, van beleid en uit
voering hier concreet handen en voeten kri jgt. Dat 
,is een belangrijk uitgangspunt van het regerings

be leid. 
Tegelijk met het Bomenfonds gaat de Bomen

sc houw funktioneren, waar voor het Ministerie ook 
jaar lijks f 100.000,- ter beschikking stelt. Deze Bo
mensc houw heeft tot taak alle geregistreerde bo
men periodiek te contro leren. Zo kan er sneller 
worden ingegrepen, zeker a ls duidelijk wordt dat 
de kosten voor gezamenlijke rekening kunnen Iko
men. 

Een praktisch ge volg van de sc heiding van be
leid en uit voering is, dat hel geld voor het Bomen
fonds alleen besteed mag worden aan bomen in 
het buitengebied. Dat wil beslist niet zeggen dat 
de Bomenstichting de bomen in de bebouwde kom 
aan hun lot moet o verlaten. Het geld daar voor 
moet echter van ande ren dan de r ijkso verheid ko
men. 
M.L. 

Staatssecretaris Gabor 
gaf op 24 januari het 
officiële startsein voor 
Bomenfonds en 
Bomenschouw 
foto: Frank Moens 
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et 

Op 24 januari jl. gaf staatssecretaris Gabor van Natuurbeheer op Kaste�1 Groene
veld in Baarn het startsein voor het Bomenfonds voor geregistreerde 
monumentale bomen buiten de bebouwde kom. Er is daarmee geld vrijgekomen 
om de herstelwerkzaamheden aan deze bomen te kunnen bekostigen. Wat de re
ge'ling precies inhoudt kunt u lezen in de folder l8omenfonds die in dit nummer 
van Bomennieuws al1s bijlage is opgenomen. 

Als Bomenstichting zijn we apet rots op dit Bomen
fonds. Het vo rmt de k roon op het p ro jekt In venta ri
satie en Reg istratie van Monumentale Bomen, en 
betekent een erkenning van onze deskundigheid 
op dit gebied. De lo vende woo rden van de staats
sec retaris bezorgden ons blozende wangen. "De 
zo rg voo r  behoud en beheer van monumentale bo
men berust nu bij een o rganisatie die daarop is toe
gesneden. Beter dan w ie ook ". Natuurlijk hebben 
niet alleen de betaalde medewe rkers aan het pro-

jekt meegewe rkt, de in venta risatie we rd doo r tien
tallen vrijwilligers uitge voerd. Het Bomen fonds 
kwam in nauwe sa menwerking met a mbtenaren 
van het Ministerie van L NV tot stand. Een "hartelijk 
dank " aan al deze mensen is dan ook zeke r op z 'n 
plaats! 

Bomenschouw 
Naast geld voor een Bomenfonds stelde het Min is

terie ook geld beschikbaa r voor een BOMEN-

Herstelbijdrage voor eerste boom verstrekt 
Een week na de bekendmaking van het Bo men
fonds kwam de ee rste aan vraag voor het herstel 
van een monumentale paardekastanje binnen. 
Het betrof een onge veer 120 -jarige boo m in de 

ge meente Dodewaard (WaalbandijkiKerkstraat), 
die tijdens een storm fl inke beschadigingen had 
opgelopen. Een grote tak is uitgebroken en heeft 
een enorme wond achtergelaten. Door het uitbre
ken van de tak heeft de kroon een ongunst ige 
vorm gekregen: De stabiliteit is daardoor e ve
neens in ge vaar gekomen. De uitgebroken tak 
heeft in zijn val het dak van het naastgelegen 
huis geraakt en daar flinke schade toegebracht. 
Om de boo m voor de komende jaren in goede 
staat van onderhoud te brengen en de groeimo 
gel ijkheden zo goed mogelijk te maken, wordt 
voor de volgende boom verzorgende maatrege
len een bijdrage uit het Bomenfonds gege ven. 

• Groeiplaatsonderzoek 
• Boomonderzoek 
• Bemonstering 
• Strukturele groeiplaats verbetering 
• Kroonsnoe i 
• Kroon veranker ing 
Aan bijdrage wordt een bedrag van onge veer 
f 1500,-uitgekeerd. De paardekastanje is 
eigendo m van de gemeente Dodewaard, die 
de rest van de kosten op zich nee mt. 

FR.M. 
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Bome 

SCHOUW. Dit ho udt in dat alle geregi streerde bo
men min sten s één keer in de tien jaar aan een con

trole z ullen worden onderworpen. Er i s  voor de 
uit voering van deze bo men scho uw een nie uwe 
medewerker aange steld, L uc Noord man. Hij zal 

ook de aan vragen voor een b ijdrage uit het Bo
menfond s gaan behandelen en de voorlichting o m

trent het Bo menfond s en de Bo men scho uw tot 
taak krijgen. De Bo men schouw met een auto o m  
ook alle bo men in de b uitengebieden te k unnen be
reiken. L uc Noord man wa s free -lance böo mverzor
ger en gaf le s in boo mverzorging aan het 
Agrari sch Opleiding scentr u m  in Lee uwarden. 

Nat uurlijk betekent de in stelling van dit Bo men
fond s niet dat we n u  klaar zijn met on s werk . Er i s  
i mmer s alleen nog maar geld be schikbaar voor 
mon umentale bo men b uiten de bebo uwde ko m, 

terwijl zo'n 60 % van de geregi streerde bo men j ui st 
binnen die bebo uwde ko m staat. De rijk so verheid 
i s  echter van mening dat de zorg voor mon umenta
le bo men niet alleen haar taak moet zijn, maar ook 
van andere o verheden, maat schappelijke organi 
satie s en particulieren. En daar mee laat ze on s 
d us weten dat we andere bronnen moeten zien te 
vinden voor de bo men binnen de bebo uwde ko m. 
Wie ge ïntere sseerd i s, mag zich bij on s melden! 

Mirjam Lammertink 
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Luc Noordman is bij de 
Bomenstichting als 
Bomenschouw 
aangesteld. (Iata onder) 

Voor het schouwen en 
voor controle op de 
uitvoering van de 
herstelwerkzaamheden 
beschikt hij over een auto 
en onderzoeksapparatuur. 
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ir.J.J. Westra 
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Waarom zijn de bomen niet al s de men sen ? De 
mensen houden van bomen; dan zouden bomen 
toc h iet s terug moeten doen, of lief st iet s wat de 
men sen van hun verwac hten ? Of niet som s? 

De verhouding tu ssen bomen en men sen i s  nogal 
merkwaardig. Of de bomen zich veel aan de men
sen gelegen laten liggen, i s  maar de vraag. Ze zuI
len z ich on s be staan wel niet bewu st zijn. Ze 
"merken " van de men sen slecht s zo nu en dan 
iet s :  een kwajongen rukt som s een tak af , een ver
liefde figuur snijdt een hart in de ba st ,  som s  komt 
een auto met een klap tegen de stam tot stil stand 
of de beheerder gaat snoeien of zelf s vellen. Maar 
in het algemeen gaat de boom zijn eigen gang, ont
plooit blad, groeit, bloeit, draagt vrucht en produ
ceert schaduw, zuur stof of be sc hutting zonder zich 
af te vragen of er men sen zijn om dit te waarderen. 

Voor de men sen ligt het ander s: die zien de boom, 
waarderen zijn vorm en grootte, bewonderen hem 
om zijn ogen sch ijnlijke onwrikbaarheid, verheu
gen zich o ver schaduw, be schutting en zelf s zuur
stof of hout, en ergeren zich (som s) aan de 
"ob stakelwaarde " . De mee ste men sen houden 
van bomen al s ze maar niet pal voor hui sdeur of 
ven ster staan. En maken zich zorgen o ver hun 
voortbe staan. 

Die liefde voor bomen lijkt, net al s bij liefde tu ssen 
men sen onderling, te leiden tot identificatie . En on
dank s het ad vie s van ver standige lieden om de ge
liefde te accepteren zoal s hij of zij i s, dicht men 
mee stal ook de bomen men selijke eigen schappen 
toe. Zoal s de regel dat snelle groei moet leiden tot 
snel ver val en jong ster ven. Dat gaat wel aardig op 
voor populieren en berken die weinig duurzaam 
hout hebben, maar wat dacht u van de larik s? Die 
groeit in zijn jeugd snel, bloeit al vroeg (oei , lo sban
dige jeugd) en kan toch enige eeuwen oud wor
den. De sondank s kwam zelf s een beroemde 
hoogleraar , uit een land waar larik sen vrij veel 
voorkomen, aan met dit ver haal van snelle groei -
snel ver val. 

Ook verwachten we nogal een s,  dat wat slecht 
voor on s i s , ook slecht i s  voor bomen. Dat Ii�t ook 
voor de hand : we zijn toch allemaal le vende we
zen s! En i s  het niet zo dat de zui vere bo slucht heil
zaam i s  voor men sen ? Zou je dat niet ook mogen 
omkeren ? Bo vendien i s  al meer dan een eeuw be
kend dat bomen en bo ssen door bloot stelling aan 
chemi sch verontreinigde lucht (stad s-en indu strie
rook) kunnen kwijnen en af ster ven. Het i s  du s hele 
maal niet zo vreemd om te verwachten dat wat op 
het punt van lucht verontreiniging voor men sen 
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In deze column komen gast-auteurs 
aan het woord over de relatie tussen 
bomen en mensen. 

De eerste schrijver is ir. J.J. Westra, 
oud-wetenschappelijk medewerker 
van de vakgroep Bosbouw aan de 
Landbouwuniversiteit in Wageningen. 
Hij schreef een extra lange aflevering . 

schadelijk of onaangenaam i s, dat voor bomen 
ook zal zijn. En omdat we van bomen houden , en 
bomen be sli st ingewikkelde organi smen zijn, die 
ook nog met al dat blad dag en nacht met die vie
zigheid en stank in aanraking zijn , nemen we al 
gauw aan dat de bomen nog veel ge voeliger zijn 
dan wij zelf en ons zullen waar schuwen. Ten slotte 
gingen ze in indu striegebieden dood terwijl de 
men sen ble ven le ven (o verigen s met sc hade aan 
hun ge zondheid). 

Maar toen kwam de lucht ver vuiling-op -af stand, de 
zure regen, met sterfte van meren en bo ssen in 
Canada en Scandina vië. In beide ge vallen kwet s
bare, voor ver storing ge voelige sy stemen. Maar 
na verloop van tijd kwamen er soortgelijke berich
ten o ver (robuu stere) bo ssen in Midden-Europa. 
Ook daar takelden bo ssen af en stier ven . Ietwat 
vreemd wa s wel dat milieu-acti vi sten dit eerder 

ontdekten dan bo sbeheerder s. Maar sind s het be
gin van de jaren tac htig kon je excur sie s maken 
waarbij de sterfte werd getoond. Bij die excur sie s 
kom je wel, op weg naar de ge stor ven op stand, 
veel bo ssen tegen die er ogen schijnlijk normaal bij 
staan. De "ster vende bo ssen " in Nederland zijn 
mee stal op standen van Cor sicaan se of Oo stenrijk
se dennen, maar ook wel op standen die in 25 jaar 
niet gedund waren (du s vol dood hout) of aanplan
tingen van soorten op daar voor onge schikte grond 
(eiken in voed selarme moera ssen bij voorbeeld). 
Terwijl on s verteld wordt dat de bo ssen ster ven en 
het jonge bo s niet kan groeien op de met stik stof 
verzadigde, met a luminium vergiftigde grond, kri
oe len ze van de natuurlijke verjonging, iet s dat 
veertig jaar geleden in het Nederland se bo s nau
welijk s voorkwam. En toen be stond de (Iucht) ver
ontreiniging door bio -indu strie en inten sief 
auto verkeer nog niet een s. 

Je zou kunnen zeggen dat de bomen on s al s bond
genoten in de strijd tegen de lucht ver vuiling in de 
steek laten. Of hebben we dit alleen maar aan on s
zelf te wijten , omdat we de bomen iet s toedichten 
wat we wel zouden kunnen gebruiken , maar wat 
niet in hun aard ligt ? Het lijkt wel of we de bomen 
en de bo ssen dood moeten praten al s ze dan niet 
echt dood gaan. We nemen ze haa st kwalijk dat ze 
niet de ge voelige indicator zijn die we zo goed a ls 
argument konden gebru iken. 

I Zouden we on s niet lie ver het ad vie s weer herinne
ren om de "geliefde " te nemen zoal s hij of zi j i s? 
Du s al s boom, daarbij waarderend dat bomen in 

de omge ving van de men sen mee stal al s "aange
naam gezel schap " worden be schouwd ? 
ir.J.J. Westra 

. 
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Elke ondernemer heefr een doel, een ambitie. En 

of her nu gaar om markraandeel of kwaliteit, de sky 

wordt nier zelden als de limir aangeduid. Wam uitein

deliJ'k wil de ware ondememer maar een dinu: �roei. c-

En wie in de roekomst wil groeien, moet in her heden 

invesreren. 
Ivlaar hoe groeibestendig is ee,n investering? 

Zeker waar het gaat 0111 aLiromarisering blijken de 

beloftes van vandaag maar al re va�1k de fiJsco's van 

morgen. Vlaardoor zo goed als nieuwe sysremen 

binnen de kortste keren worden vervangen. 

Bull doct al jaren niet mee aan deze stOelendans. 

vVij analyseren constam welke srandaards stevig ge

woneld zijn in de praktijk. Om ze vervolgens roe te 

passen op al onze systemen. Zodat u mer een s�'sreem 

van Bull nielvoorccn standaard kiest, maar probleem

loos op elke \'orm van groei aan kLim sluiten. 

Zowel imern J,ls extern is samCl1werking altijd 

mogelijk. Tussen compurers \'an verschillende mer-

Ho E HOOG U OOK GRIJPT, 
BULL HEEFT EEN SYSTEEM DAT 

MEEGROEIT. ______ _ 

ken, maar ook russen de kleinsre PC en het groorsre 

mainframe. 

In plaats \'an versnelde aF.�chJ'ijvillgen, zorgt Bull 

zo voor cfficiëllle uitbreidingen. vVa�Hmce uw ;J1Tlbi

ties dc ruimtc krijgen die ze verdienen. \t\Tanneer u 

de sky graag als uw limir ziet, is her rijd om ons te 

bellen voor een vrijblijvend gesprek: 020-5652606. 

Bull . 
G ROEI V R A AG T  O M  BULL . 

Bull Nederland NV. Postbus 22859. 1100 DJ Amsterdam Z.O. Tel: 020-5652111. 
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Waardevolle oude bomen (32) 

De plataan blijft staan 
Bo venstaande titel is de slogan van de aktiegroep 

tot be houd van de Plataan bij het theater de Har
monie te Leeuwarden. De ze boom behoo rt tot de 
ruim twintig monumenta le bomen d ie Leeuwarden 
nog heeft. De leeftijd wordt op 1 70 jaar geschat. 
Hij heeft een stamom vang van 410 cm en is daar

mee de dikste plataan van de stad , de hoogte is 19 
meter en hij verkee rt in uitstekende gezondheid. 
De zware brede ve rtakking maakt de plataan extra 

op vallend'. 

Wat is er nu aan de hand? 
In september 1990 komt de gemeente Leeuwar

den met n ieuwbouwplannen voor het t heater de 
Harmonie, dat datee rt uit 11882 en nodig aan ver
vanging toe is. Iedereen is het met de nieuwbouw
plannen eens, alleen één klein detail wordt o ver 
het hoofd gezien. Na melijk ... er staat een monu
mentale boom, een plataan vlak naast de hoofdin

gang van het gebouw. 
Zoals zo vaak gebeurt , heeft de gemeente en

kele architekten ge vraagd om een ontwerp te ma
ken en verzuimd om in het 'pakket van eisen ' de 
boom in de plannen op te nemen . Als dit nu de eer
ste keer zou zijn dat dit in de gemeente Leeuwar
den gebeurde, was dat nog tot daaraan toe, maar 
helaas in de afgelopen vier jaar zijn er daardoor al 
onge veer tien monumentale bomen gesneu veld. 
Voorbeelden daar van zijn de Kaukasische eik bij 
het Aegon gebouw, de linden bij het pleinafsluitend 
gebouw, de beuk bij de gesloopte H B S  en het 
Amelandshuis en vele anderen . Bomen, opgeof
ferd voor n ieuwbouw en dat terwijl de mogelijkhe id 
bestond om ze te behouden, zonder de plannen in
grijpend te moeten veranderen. 

Vaak volstond de wethouder met de belofte dat 
er jonge bomen terug geplant zouden worden. Ge
zien de plaatselijk vaak miserabele groeiplaatsom
standigheden, zoals bij voorbeeld op het 
stationsplein , komt er weinig van de bomen (en 
dus de plannen) terecht. 

Vrienden van de Plataan 
De gemeente ging er al vrij snel vanuit dat de pla

taan wel verplantbaar zou zijn en dus werd op 
grond van deze gege vens voor het ontwerp geko
zen waarin de boom zou worden verplant. Uit een 
gedegen onderzoek van de firma Copijn bleek dat 
de boom niet verplantbaar is. Met andere woor
den: de keuze van het ontwerp is op verkeerde uit
gangspunten gebaseerd. 

Vanaf het bekend worden van de ze plannen 
heb ik als kontaktpersoon aktie ondernomen en de 
gemeente herinnerd aan de beloften uit het nabije 
verleden, die inhielden , dat er meer aandacht en 
ruimte aan monumentale bomen en bomen in het 
algemeen gege ven zou worden. Daarnaast is door 
Jan Doede Niemei jer, Herman Sieben en enke le 

andere personen een vereniging opgericht onder 
de naam "Vrienden van de PI'ataan ". Zi j zijn nu 

druk bezig met de lobby 
onder de gemeenteraads -
leden om de mensen voor-
stander van aanpassing 
van het plan te maken , 
waarbij de boom wordt ge -
spaard. De vereniging is inmid
dels ook een A ROB procedure 
begonnen tegen de pa rtiele wij
ziging van het bestemmingsplan . 

Tot nu toe is er all'een nog maar 
gepraat o ver een aktief besc her
mingsbeleid voor monumentale bo
men in Leeuwarden, daarom wordt 
het nu tijd ·/oor daden. Bij de voorbereiding van dit 
nu mmer was het nog niet bekend of de plataan 
rnag bli jven staan. We houden u op de hoogte! 

Luc Noordman, 
voormalig kontaktpersoon te Leeuwarden 
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Methode Raad 
in de praktijk 
Aan de Diessenseweg te Hilvarenbeek staan 18 
beeldbepalende inlandse eiken met een stamdia
meter van ca. 50 cm. Begin december 1989 reed 
een militair rupsvoertuig door de straat. Door een 
stuurfout werd één van de eiken door een rups
band geraakt. Het gevolg was een zware stambe
schadiging waarbij over 2 m hoogte en 30 cm 
breedte bast en hout verdween. 

De heer H. van Dun van de Dienst Gemeentewer
ken van de gemeente Hilvarenbeek vond dat er 
een schadeclaim moest worden opgesteld. Door 
de Heidemij Bomendienst is op 21 december 1989 
de schade beoordeeld. Geconcludeerd werd dat 
de eik te behouden was en dat voor de schadebe
paling de methode Raad toepasbaar was. 

Behalve het schadebedrag, voortvloeiend uit 
de methode Raad, zijn tevens kosten geraamd 
voor een zo spoedig mogelijk herstel van de eik 

(wondbehandeling en groeiplaatsverbeterende 
maatregelen) en voor de administratieve afhande
ling (taxatie, gemeentelijk apparaat). Uiteindelijk 
werd het Ministerie van Defensie aansprakelijk ge
steld voor een bedrag van f 5.850,30. 
Dit bedrag kwam als volgt tot stand: 

Berekening schadebedrag 
Methode Raad (zie voor nadere uitleg de folder 
"Bomen & Waarde"; toegevoegd in Bomennieuws 
nummer 5/1990) 

Vóór beschadiging 
Stamdiameter 48 cm = 1809 cm2 
basiswaarde = 

f 9,-
f16.281,-

Eenheidsprijs 
Standplaatswaarde 
Conditiewaarde 

0,9 (stedelijk gebied) 
1,0 (gezond) 

Plantwijze 0,8 (straatboom) 

Belevingswaarde voor beschadiging 
16281 xO,9 x 1,O xO,8= 

Waardevermindering als gevolg van 
stam beschadiging 
Stamomvang = 151 cm 
Beschadigd = + 40 cm = 26% -> 
waardevermindering= 40% 
Belevingswaarde na beschadiging 
11722 xO,6 
Waardevermindering volgens 
methode Raad 

Waardevermindering 
Wondbehandeling 
Groeiplaatsverbetering 
Taxatiekosten 

Omzetbelasting 18,5% over f 980,-

Totaal 

f 11.722,-

-f 7.033,

f 4.689,

f 4.689,-
350,-
480,

+ 150,
f 5.669,-

+f181,-

f5.850,-

Op het Ministerie van Defensie was men enigszins 
verrast door de schadeclaim. Na het inwinnen van 
informatie werd uiteindelijk in september 1990 het 
bovengenoemde bedrag overgemaakt. 

Besteding van het uitgekeerde bedrag 
De groeiplaatsomstandigheden van de 18 eiken 
zijn niet optimaal. Verbetering is echter mogelijk 
door middel van maatregelen. Door de gemeente 
Hilvarenbeek werd besloten het schadebedrpg, 
voortvloeiend uit de berekening volgens de metho
de Raad, te gebruiken voor verbetering van de 
groeiplaatsomstandigheden van de 18 eiken. 

Bij de keuze van de verbeteringsmaatregelen 
waren de volgende punten van doorslaggevende 
betekenis: 

• zeer beperkte doorwortelbare ruimte 
• sterke bodemverdichting 
• beschikbare budget 

Besloten werd tot het opheffen van de bodemver
dichting met behulp van een bodembeluchter. Te
gelijker1ijd kunnen voedingsstoffen en 
struktuurverbeterende middelen ingebracht wor
den. Deze werkzaamheden zijn in januari 1991 uit
gevoerd. 

Remco Valk, adviseur Bomenstichting 
medewerker Heidemij Bomendienst 
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Monumentale 
paardekastanje 
van Vorden 
geveld 
Na jarenlange discussies over het behoud van de 

twee paardekastanjes in het plantsoen voor de Ne
derlands Hervormde kerk in Vorden is eind novem
ber van het vorig jaar een besluit genomen. 

Voordat het zover was, heeft een boomverzor
gingbedrijf een gedegen onderzoek naar de toe
komstmogelijkheden van de beide bomen 
ingesteld. De conclusie was dat de boom aan de 

straatzijde niet meer te handhaven was. Allerlei 

symptomen wezen erop dat de paardekastanje 
zijn beste jaren had gehad en dat herstel -gezien 
zijn standplaats -nauwelijks mogelijk was. Daarbij 
kwam nog dat de kans op takbreuk boven de druk-

ke doorgaande weg in het dorp niet mocht worden 
onderschat. De gemeente Vorden wilde de verant
woordelijkheid niet meer nemen en deskundigen 
konden niet garanderen dat de takken niet zouden 
breken. 

De Bomenstichting heeft jarenlang de bewo
ners, die aktie voerden voor het behoud van de bo
mengroep, onder leiding van de heer van Laaken, 
geadviseerd. Uiteindelijk kwamen we met elkaar 
tot de conclusie dat het behoud van de ene boom 
niet reëel was. Er is toen besloten geen verder be
zwaar tegen de kapplannen van de gemeente Vor
den te maken. De boom is daarop begin december 
geveld. 

De overgebleven paardekastanje krijgt nu de 
'zware' taak om het beeld, zoals we dat jaren heb

ben gekend, te herstellen. In ieder geval is deze 
nog kerngezond, maar hij heeft, doordat hij, in de 
schaduw van de ander stond, een enigszins eenzij
dige kroonontwikkeling. De tijd zal het leren hoe hij 
reageert op het extra licht. De gemeente is een 
plan voorgelegd hoe de komende jaren de zorg 
eruit zal moeten zien. Dit plan omvat onder andere: 
- het vervangen van het gras onder de kroon 

door een meer open beplanting en betreding 
verbieden; 

- de ruimte geven, dus het verwijderen van de 
jonge kastanjebomen die enkele jaren geleden 
daar zijn geplant ter vervanging van de oude 
twee (enkele boompjes worden nu al verdron
gen door de overgebleven oude boom); 

- het controleren van de verankering in de kroon 
en deze zonodig vervangen; 

- na bodem/bladanalyse bodemverbetering toe
passen; 

- de kroonontwikkeling eerst enkele jaren af
wachten alvorens er vormsnoei plaatsvindt; 

- het handhaven van de zware gesteltak. 
Naar wij hopen zullen de maatregelen resulte

ren in een sterke groei, zodat de kroon zich snel 
aanpast aan de ruimte die hem wordt geboden. 

FR.M. 

Limburgse hoogstamvruchtbomen bedreigd 
Toeristische route uitgegeven 
De bloeiende hoogstamboomgaarden in het zui

den vàn Limburg zijn elk jaar weer toeristische 
trekkers van formaat. Het merendeel van de wan
delaars, fietsers en andere recreanten beseft ech
ter niet dat het areaal hoogstamboomgaarden in 
Limburg in snel tempo afneemt. Van 15.000 ha in 
1950 is nu nog maar 1900 ha over. Er is een boek
je met toeristische routes uitgegeven om de actie 
tot behoud van deze boomgaarden te ondersteu
nen. 

De hoogstamvruchtboom heeft plaats moeten 
maken voor de eenvoudig te plukken laagstam. 
Fruitweiden werden gerooid om de dorpen uit te 
kunnen uitbreiden. Veel bezitters van resterende 
hoogstamvruchtbomen weten niet hoe ze het ach
terstallig onderhoud aan deze bomen moeten uit
voeren, waardoor de vitaliteit van de 
hoogstamvruchtbomen versneld afneemt. 

De hoogstamvruchtbomen horen bij het Zuid
limburgse landschap en zijn daarom van toeris
tisch belang. Ze spelen echter ook een belangrijke 

biologische rol in de Limburgse planten-en dieren
wereld. Kerkuiltjes en grote lijsters vinden er een 

plek, evenals heel wat dassen die de boomgaard 
als fourageerkamer gebruiken. 

De Stichting Instandhouding Kleine Land
schapselementen in Limburg (IKL) zet zich in voor 
het behoud van de hoogstamvruchtbomen in die 
provincie, en is samen met particulieren en be
drijfsleven acties begonnen. De Stichting heeft on
der andere een boekje uitgegeven dat wandelaars 
en fietsers langs de mooiste boomgaarden voert 
die Limburg rijk is, langs kerkepaadjes die om
zoomd zijn met de typische lTIei- en sleedoornheg
gen. Tijdens de tocht krijgt u een beeld van de 
noodzaak en de effecten van de IKL-actie tot be
houd van de hoogstam in Limburg. 

Het boekje "Wandelen, fietsen of rijden langs 
Limburgs mooiste boomgaarden" kost f 7,50 en is 
te bestellen bij IKL, tel. 04750-31200, en ook ver
krijgbaar bij de Limburgse VVV·s. De koper steunt 
tevens het Hoogstamfonds. 
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Rijksoverheid laat het afweten 

Particulieren en gemeenten 
moeten nu de iepen redden 
De iepeziekte dreigt de iep in Nederland uit te roeien, nu het Ministerie van Land

bouw, Natuurbeheer en Visserij de landelijke coördinatie en subsidiëring van de 

iepeziektebestrijding heeft stopgezet, met als argument, dat de ziekte op een 

(door anderen) beheersbaar niveau is teruggebracht. Het is echter overduidelijk, 

dat financiële overwegingen (bezuinigingen) een grote rol hebben gespeeld bij 

de totstandkoming van dit besluit. De z'iekte is niet beheersbaar zonder landelijke 

steun en coördinatie. De Bomenstichting heeft samen met de gemeente Amster

dam en de Vereniging van Hoofden van Beplantingen en de Groenraad een plan 

ontwikkeld om de iepeziekte landelijk te blijven bestrijden. Dat is de enige manier 

om de iep te behouden. 

De iep 
Het geslacht lep (U/mus) kent in Nederland diver
se soorten. De bekendste daarvan is ongetwijfeld 
de Hollandse iep, die vooral in de kustprovi ncies 
veel dijke n ,  wegen en boerenerven markeert. Het 
is een prachtige boom, die veel wind verd raagt, 
zelfs zoute zeewind.  Hij hoort van nature thuis in 
dat l andschap en is er vrijwel onvervangbaar. 

Ook onder stedel ijke omstandigheden is de iep 
in veel opzichten onmisbaar. De verschi l lende 
soorten g roeien goed onder vaak beroerde om
standig heden zoals ru imtegebrek voor de wortels, 
luchtvervu i l ing ,  beschadigi ngen door auto's enzo
voorts. H ij verdraagt veel van dit alles en is daar
door een ideale stadsboom. 

Veel tu inbezitters kennen de goudiep, d ie door 
zijn bijzondere vorm en bladeren opvalt in veel tui
nen . 

De iepeziekte 
Alle iepesoorten en variëteiten zijn in meer of 

mind ere mate gevoelig voor de dodel ijke iepeziek
te. Sommige worden al aangetast bij een geringe 
besmettingsdruk (weinig zieke bomen in de buurt), 
terwijl de minder vatbare rassen vermoedel ij k  bij 
een hoge besmettingsdruk ook ziek worden. 

De iepeziekte is een schimmelziekte die door 
kevers wordt overgebracht van zieke naar gezon
de bomen. Dat gaat als volgt. 

lepespintkevervrouwtjes leggen hun eieren al
leen in verzwakte of zieke bomen (in een gezonde 
boom zouden de eitjes verd rinken).  De larven die 
u it de eitjes komen, eten zich een weg onder de 
bast, worden "groot" (2 tot 3 mm), verpoppen zich 
en komen de boom uit als jonge kever. Dit hele pro
ces neemt in een warme zomer enkele weken in 
beslag, zodat er dan 3 ge ne raties kevers kunnen 
zijn .  De jonge kevers vliegen direkt naar de çlichtst
bijzijnde, meestal gezonde gezonde bomen om 
daar hun zogenaamde rijpingsvreterij u it te voe
re n.  De schimmelsporen uit hun broedboom heb
ben ze nog aan hun poten, kaken en schilden, en 
dus . . .  Dus kunnen de sporen ontkiemen, de boom 
ingroeien en daar hun verwoestende werk doe n .  
Eerst zie j e  ergens in de kroon één tak bru in  wor
den en binnen enkele weken tot maanden zal de 
hele boom bru in worden en doodgaan.  

Overigens gaat de boom niet direkt dood als 

gevolg van de akliviteiten van de schimmel, maar 
als gevolg van zij n eigen reaktie! Hij probeert de 
schimmel namelijk in  te kapselen, door de vaten in 
het spinthout te verstoppen met thyllen (zie het 
plaatje).  H ij doet dat echter zo volled ig , dat de wa
tertoevoer naar de kroon verstopt raakt. De kroon 
verdroogt gewoon. Het is dus eigenl ijk een zeer in
teressante ziekte, d ie helaas fatale gevolgen 
heeft. 

De bestrijding 
Uiteraard is er van alles geprobeerd om de ie

peziekte te bestrijden, maar tot nu toe is het weg
halen van zieke bomen nog de meest effectieve 
en mil ie uvriendelijke manier. Daarmee wordt de 
kevers hun "broedmogelijkheid" ontnomen .  

Tot 1 januari van d i t  jaar coördineerde e n  con· 
troleerde de Plantenziektenkundige Dienst (P.D.) 
de iepeziektebestrijd ing buiten de bebouwde kom. 
Particuliere eigenaren kregen subsidie voor het 
weghalen van de bomen ,  omdat dat vooral bij ou
dere bomen vaak een kostbare geschiedenis is. 
Binnen de bebouwde kom regelden de gemeenten 
alles. Sinds 1985 was de bemoeienis van de P. D. 
a l  teruggebracht tot de noord-westelijke helft van 
Nederland . Uit bezuinigi ngsoverwegingen werd 
de andere 'helft - waar overigens veel minder iepen 
voorkomen - overgelaten aan de iepespintkever. 
De gevolgen waren duidel ijk: al leen met u iterste in 
spanning (tijd en geld!) konden gemeenten met 
een groot iepenbesta nd de ziekte tot een min imum 
beperke n .  Waar n iets meer aan de bestrijding 
werd gedaan, stierf de iep gewoon uit .  In het zui
den en oosten van Nederland zijn er echter ge
noeg alternatieven,  zodat de klap niet al te hard 
aankwam. Al leen waar de (veld)iep van nature 
voorkomt (in bosjes langs de grote rivieren en in 
Zuid Limburg) was en is het uitsterven van de iep 
ecologisch gezien een verlies. 

N u  ook in het noorden en westen van het land 
de iepeziektebestrij d ing n iet meer wordt gecoördi
neerd,  d reigt een veel groter verlies, omdat de iep , 
daar mi n of meer onvervangbaar is in stad en land
schap. Ondanks brieven van diverse organ isaties 
bleef het min isterie onvermurwbaar: na 1 januari 
ging de kraan dicht en mochten ambtenaren van 
de betrokken direkties zich niet meer met de iepe
ziekte bemoeien. Het Ministerie bespaart zich 
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daarmee enkele miljoenen. Als de ziekte -als ge
volg van deze kleine bezuiniging -de komende ja
ren de iep gaat uitroe ien, verliezen we niet alleen 
de iep, maar gaat het de eigenaren (gemeenten, 
particulieren, enz.) vele honderden miljoenen gul
dens kosten om de zieke en dode bomen op te rui
men en er iets anders voor terug te planten. Alleen 
al de gemeente Amsterdam schat haar eigen on
kosten voor de komende 10 jaar op 100 miljoen 
gulden! 

Amsterdam 
Intussen spant vooral Amsterdam zich in met on
derzoek naar alternatieve opsporings-en bestrij
dingsmethoden. Zo heeft men zogenaamde 
feromoonvallen opgehangen met lokstoffen, en 
daarop bovendien lijm aangebracht om de kevers 
vast te houden. Dit is een methode om vast te stel
len waar de iepespintkever zich in grote getale op
houdt. Er zijn echter geluiden uit de 
onderzoekswereld dat er ruimere mogelijkheden 
voor de vallen zijn weggelegd. In combinatie met 
sani,taire maatregelen is het wellicht mogeli jk om 
een bepaald, waardevol objekt te vrijwaren van 

grote aantallen kevers van buitenaf, door middel 
van een scherm van feromoonvallen. Misschien 
kan men zo zelfs een barrière rondom een stad of 
alleen een centrum opwerpen. In combinatie met 
het weghalen van zieke bomen gaf het tot nu toe 
gevoerde beleid de afgelopen jaren goede resulta
ten. In 1990 bleef het verlies aan iepen in Amster
dam onder de 0,5%. Als de besmettingsgraad 
vanuit het buitengebied echter sterk gaat toene
men. en de feromoonvallen niet voldoende funktio
neren als barrière, is er ook voor Amsterdam geen 
houden meer aan. 

De plannen 
Natuurlijk mag dat niet gebeuren! Daarom heb

ben de diverse in de inleid ing al genoemde organi
saties zich verenigd in het zogenaamde 
"Iepeziekteberaad" om te overleggen over de mo

geli jkheden voor het behoud van de iep. 
In de eerste plaats moet er weer een landelijk coör
dinatiepunt komen om de beleidsoverdracht van 
één (het rijk) naar zevenhonderd (gemeenten) te 
begeleiden. Om de start daarvan te bekostigen 
wordt er toch weer een beroep op het Ministerie 
gedaan. Verder moeten er financiële middelen Iko
men en is een uitgebreide voorlichtingscampagne 
nodig. Iedere particuliere eigenaar moet voortaan 
zelf de iepeziekte kunnen herkennen en weten, 
dat hij zieke bomen onschadelijk moet maken door 
ze te vellen en schillen of verbranden. Ook het ver
voer van ongeschild iepehout (waar dus kevers in 
kunnen zitten) als openhaardhout moet worden 
voorkomen. 

Bij de Vereniging van Nederlandse Gemeen
ten is inmiddels een modelverordening ontworpen 
en bekendgemaakt, waarmee de gemeenten zelf 
hun iepeziektebestrijding kunnen ondersteunen. 

Diverse kontaktpersonen van de Bomenstichting 
hebben zich inmiddels bereid verklaard om het ver
loop van de ziekte te volgen en daarover te rappor
teren. 

Veell hangt af van de bereidheid van gemeen
ten en particulieren om tijd en geld te investeren in 
het behoud van de iep door broedbomen tijdig on
schadelijk te maken. 

We hopen dat het lukt, want de iep is echt on
misbaar! 

Marjan ten Gate 

Iepen langs de 
Herengracht ter hoogte 
van de Vijzel- en 
Leidsestraat. Oe bomen 
verkeren nog in goede 
staat. maar voor hoe lang 
nog? 

foto. DRO-vormgeving. 
fotobureau gem. 
Amsterdam 
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Mangrovebos op de 
Fiji-eilanden. Mangrove 

kan 10  tot 20 meter hoog 
worden. 

foto: dr. J.Gremmen 
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Mangrove, 
pionier met geweldig 

• aanpassIngsvermogen 
Mi jn eerste kennismak in g met de man groveboom 

was er éé n va n grote verbazi ng. Bome n, die aa n 
de zee groe ien ; tijde ns vloed o nder water kome n 
te staa n e n  bij eb weer droo gvalle n. Grilli g gevorm 
de bome n op "stelte n" ,  die zout water ku n ne n  ver
dra ge n  e n  i n  hun zuurs tofbehoe fte voorz ie n door 
vorm ing va n zo ge naamde luch twortels. Kortom, 
ee n boom met ee n welhaast onbeperkt aa npas 
si ngsvermo gen , een uniek voorbeeld va n de ei n
deloze vorme nri jkdom i n  de natuur , gevol g va n 
miljoenen jare n evolutie van het leve n op o nze 
wonderl ijke planee t. 

Vernuftig ecosysteem 
Man grovebomen vinden we overal verspreid la ngs 

de ei nde loze kusten en in de r iv iermonden van tro
pisch Afr ika, Amerika , Australië en Azië, waar getij
de n heersen. De ze kustbossen , soms een ware 
jun gle, verte ge nwoordi ge n echter zo ' n  uniek eco-

sys teem, dat zij o nze bijzo ndere aa ndacht verdie
ne n. Immers, hieri n leve n imme nse aa ntalle n bac

terië n en schimmels , d ie het dode blad e n  a ndere 
vorme n van afval (detritus) omzette n ;  myriade n 
va n i nsekte n, zoals vl ie ge n  e n  mu gge n ; le gio krab
be n, garnalen en andere schelpdiere n ;  grote scho
le n vis en talrijke vo ge ls, waaronder ibisse n e n  
pel ikanen . Alle n neme n aa n deze voedse l'kete n 
dee l. Maar ook de me ns profi teert erva n, wa nt bij 

eb verzamelt de autochtone bevolki ng talloze 
schelpdieren , die als voedsel dienen. 

Rode mangrove, een a lgemene boom 
De rode ma ngrove , Rhizophora mangle, is ee n 
veel voorko me nde Ma ngrovesoort. Zij n  versp re i
din gs geb ied beslaa t zowel de Oude als de N ieuwe 
wereld, maar vooral de trop ische gebiede n va n 
Flor ida, Ce ntraal Amerika, Brazi lië en West -Afrika, 
dus de kus ten van de Atla ntische Oceaa n. Deze 
boom heef t een forse stam , die z ich op ee n aantal 
stev ige steunwortels verhef t .  Ui t de stam e n  tak
ke n o ntsprin gen luchtwortels , die aa n deze boom 
ee n bijzonder aspekt verle ne n., De bladere n z ij n  
ro nd, leerach ti g ,  gla nze nd en altijd groe n. De bloe
me n ,  in kleine trosjes gevormd , bez itte n vier gele , 
spitse kroonbladen. De vruchten zi jn ro nd en roes t
bruin van kleur ; terwi jl deze no g aa n de boom be
vest igd z ijn , vorme n ze 10 tot 30 cm la nge groe ne 

spruiten. La ter vallen deze in hun ge heel af, waar
bij de pijlvormi ge spruite n in de modder dri nge n  en 
daar wortels vorme n. Deze manier van re produk
tie geeft de ma ngrove ee n optimale ka ns om in dit 
turbulente mi lieu te leven. 

Pioniers en landaanwinning 
Na kolo nisatie van een oesterba nk, die zich daar
voor bij uitstek leent of va n aa nges l ibd terre in ro nd-
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om o ud e  man grov eboss en , ontwikk el en zic h d e  
jon ge plant en m et een b egin van st eltwor tels 
(afb.2). Hi eruit ontstaat gel eid elijk het ondoordrin g

bar e man grov ebos, dat w el, 10 tot 20 m et er hoo g 
kan word en (afb. 1). T erwijl d e  man grov e ni euw 
land aan d e  zeekant kolonis eer t, wordt t err ein v er

lor en aan d e  land zijd e, waar and er e  v egetati evor
m en v ersc hijnen , zoals di e van d e  sc hro efpalm en 
(Pandanus spp) , w elk e mind er go ed zout ku nn en 

v erdr agen . Dit is een prac hti g voorb eeld van suc
c essi e, di e b epaald wordt door d e  zo utconc entra
ti e van wat er en bod em. 

Pneumatofo ren 
Een opvall end f enom een van d e  man grov en zijn 

d e  r eeds v erm eld e luc ht- of ad emwo rtels. Bij Rhi
zophora mangle, ontstaan d eze aan stam of tak
k en en n eerwaarts gro ei end, n em en ze ook d e  
functi e van st eunwort els ov er .  Bij and er e  man gro
v e-soort en, zoals b ij Avicennia en Sonneratia, ont
w ikk el en d e  l uc htwort els zic h als 'asp er ges '  di e uit 
d e  grond kom en en li jk en op 'spijk ers van een fakir
b ed '. Bij Brugueira spp. kronk el en ze als slan gen 
ov er d e  grond. 

Bedre iging mangrovebossen 
Ti ental len jar en gel ed en w erd en grot e st ukk en 
man grov ebos aan d e  zuidoostk ust van Florida ont
gonn en om het ni euw e  t err ein m et hot els en villa 's 
t e  b ebo uw en. Omstr eeks 1 9 70 w erd het opruim en 
van d eze kustboss en v erbod en, omdat w et en -
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sc happ elijk ond er zo ek had aan getoond dat zij een 
bij zond er waard evoll e rol v erv ull en in d e  vo eds el
k et en van tallo ze or ganism en en bov endi en d e  
kraamkam ers zijn van d e  s hrimps ( garnal en), di e 
van economisc he b et ek enis zijn voor d e  viss erij . 
Daarnaast blijk en d eze man grov en een zek er e 

mat e van b esc hermin g van d e  kust t e  gev en t egen 
d e  gevr eesd e orkan en, di e in dit d eel van d e  w e
r eld vaak on gek end e v erwo estin gen k unn en aan 
ric ht en. 

dr. J. Gremmen 

Bijzondere bomenfoto's in Lelystad 
Op vrijda g 22 f ebr uari 
op end e Marjan t en 
Cat e een w el heel bij
zond er e fot o -exposi

ti e in het stad huis van 
L elystad. Fot o graf e 
Ell en Meij er foto gra 

f eerd e een jaar lan g 
haar geli efd e ond er 
w erp, bom en. H et r e
s ultaat is sc hitt er end. 
Na jar enlan g in op

drac ht foto 's en films 
t e  hebb en gemaakt is 
Ellen Meij er nu eind e

lijk haar ei gen op
drac ht geefst er 
geword en. Z e  koos 
voor Bom en a ls on
d erw erp, ook omdat 
ze tijd ens haar j eu gd 
in Indië al zeer ond er 

d e  indruk was van d e  gi gantisc he bom en in dat 
land. D e  foto 's op d e  t entoonst ellin g getui gen van 
een int er essant e visi e. Haar bom en zijn ni et ge
sc hikt voor zo eti ge kal end erpr ent en , maar vorm en 
prac hti ge hoofdrolsp elers op haa r  intri ger end e pla
t en. H et lijkt a lsof d e  nat uur haar af en to e ev en 
een blik in haar inn erlijk heeft gegund ... 

Eén van d e  foto 's kon u al 
zien op d e  voorkant van 
Bom enn ieuws, er zijn in 
L elystad ec ht er no g v eel 
m eer prac hti ge plat en t e  
b ekijk en. D e  door d e  stic h
tin g Pass e Pa rtout geor ga
nis eerd e t entoonst ellin g 
duurt no g tot en m et 3 
april. 
Ell en Mei j er sc henkt 10 % 

van d e  opbr en gst van elk e  
v erkoc ht e  foto aan d e  80-
m enstic htin g. 

Ad res :  Stad huispl ein 2, 
L elystad (t egenov er N S
station) 
Op enin gstijd en : op w erk
da gen van 9 :00 tot 1 7.30 
uur. 

Een kl ein d eel van d e  co llecti e han gt in d e  biblio
t heek, di e in het stad huis is gev esti gd. D e  op e
nin gstijd en zijn dinsda g t /m vr ijda g 10- 12 en van 
14-1 7 uur, di. en do. ook van 1'9 -21.00 uur, en za

t erda gs van 10 uur tot 12.30 uur. 

ML. 

afb.2 

Jonge mangrove 
planten met een begin 
van steltwortels langs 
de kust op één van de 
Fiji-eilanden. 

foto: dr. J.Gremmen 
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Leen Hoogstad: 

''Beroep 
boomverzorger 
vereist goede 
opleiding' 

Reeds 15 jaar zit Leen Hoogstad al in 
het bomenvak. Oorspronkelijk als me
dewerker bij een boomkwekerij, maar 
via een opleiding in Engel'and kwam hij 
daarna in het boomverzorgingsvak te
recht. In 1979 richtte hij onder de naam 
Arbori-Arnhem z'n eigen boomverzor
gingsbedrijf op. Joop Comijs zocht 
hem op en sprak met hem over zijn 
werk. 

Vroeger wa s het zo dat iedere hovenier zich ook 
met de ve rzorging van bo men bezighield. Geleide

lijk aan k wa m  men tot het inzicht, dat vakk und ige 
boo mverzorging echter een speciale opleiding ve r-
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ei st. En dan denken we niet alleen aan werkzaa m
heden al s snoeien, planten , verp lanten en vellen. 
dok het re staureren van oude bo men, het ve rbete
ren van de bode m en het behandelen van boo m

ziekten kunnen voo rko men. Verde r betekent 
werken aan bo men mee stal wat kli mwerk , waar
voor ook een goede tra ining i s  verei st. 

Ople iding boomverzorging 
De ople id ing boo mverzorging begon acht jaar ge

leden met een ba si scur su s  (26Ie sdagen), vie r jaa r 
later gevolgd door een vervolgc ur su s (32Ie sda
gen). Leen Hoog stad geeft le s aan laat stgenoe m
de o pleiding aan de Prak tijk school in Arnhe m. In 
de t heorie -en praktijkle ssen staan snoeien, wond
behandeling, boo mkenni s ,  kli mtechniek, vellen, 
het va st stellen en verhelpen van groe istoorni ssen, 
beplanting sleer , juridi sche a specten en ve iligheid 
op het le sprogra mma. Beide opleidingen wo rden 
in ver schillende p laat sen gegeven. Hoog stad 
schat, dat de afge lopen v ier jaar ongeveer 125 

boo mverzo rge rs de opleiding hebben voltoo id. 

Kring Praktiserende Boomverzorgers 
In 1 9 82 we rd de Kring Prakti serende Boo mve rzor
ger s opgericht en deze telt n u  ongeveer 300 le
den. Door middel van st udiedagen , ve rbeter ing 
van werk methoden en uit wi sseling van e rva ringen 
tracht men de vakbek waa mheid van de leden op 
te voe ren. Ook wordt voorlich ting gegeven. Leen 
Hoog stad bekleedt bi j de K PB een be st uur sf unktie. 

Arbor i-A rnhe m heeft opd rachtgever s door heel 
Nederland en ook in België. Het zijn vooral ge
meenten en eigenaren van landgoederen, en daar 

naa st ook pa rtic ulieren. Bij g rote opdrachten wordt 
met ande re boo mverzorge rs sa menge werkt , en 

verder wordt d uurdere appa rat uur ge meen schap
pelij k gebr uikt. Het aantal opd rachten nee mt gelei
delij k aan toe. 

Sprekend over moderne opvattingen op het ge
bied van de boo mverzorging, zoal s wij die o.a. vin
den in het bekende we �k van Shigo , ve rtelde hij 
on s, dat h iJ daar volledig achter staat. Du s niet snij
den en f rezen in bo men , maa r bo men bij reparatie 
zo weinig mogelijk be schadigen, en zoveel moge
lijk geb ruik maken van het nat uurlijke her stelling s
ver mogen van iedere gezonde boo m. 

Op onze vraag o f  er op zi jn vakgebied nog on 
der werpen zi jn te noe men, die in de toeko mst p unt 
va n onde rzoek z ullen zi jn, noe mde hij o.a. ver
meerde ring smethode s (zoal s enten) en de k we s

tie van boo mziekten en schi mmel-aanta stingen. 
001< zal nog meer inzicht moeten worden verkre
gen in ondergrond se proce ssen . 

Op de boo mverzorger ru st een grote verant
woordelijkheid. Denk maar een s aan het feit, dat 
hi j moet kunnen beoordelen of een boo m gevaa r 
opleve rt voor zijn o mgeving. Aangeta ste plekken, 
ve rminde rde vitaliteit, ziekten en groei stoo rni ssen, 
al deze zaken moet hij kunnen beoorde len. En h ij 
moet weten, welke maatregelen nod ig Zijn . Het 
mag dan ook worden toegej uicht, dat de laat ste ja

ren zoveel aandacht aan de boo mverzo rger soplei
din Q> wordt be steed. Wi j wen sen Leen Hoog stad 
en z ijn co l lega -boo mverzorge rs dan ook veel suk
se s toe in h un voor het beho ud van on s bo menbe
stan d zo belangri jke we rk. 

Joop Comijs 
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boomverzorging 
Ile i van d i nther 

snoeien van monumentale bomen 
en lanen- en parkbomen 
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inventarisaties 
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o Ik  geef mij op als donateur 
[' Ik  meld een nieuwe donateur aan 
o Ik  geef een Jaar donateurschap kadeau aan 

WON D B E HANDELING 

Oendroaan' 

Het wondafdekmiddel voor uw wondverzorgingswerkzaamheden i n  winter en zomer, bij 
snoeiwonden, aanrijwonden, wortelvoetwonden, stamwonden en vorstscheurwonden. 
Het i s  microporeus. niet gift ig,  blijvend elastisch, weerbestendig en goed le verwerken. 

Oendrosan Plus' 

Dit heelt dezelfde eigenschappen als Dendrosan, echter i s  hieraan een fungicide toege· 
voegd als zwam- en schimmelwerend middel. 

Sjosan'� 

Een impregneermiddel, speciaal voor levend hout met zwamwerende c.q. dodende wer· 
king. Toe te passen bij grotere oude wonden. Wondaldekmiddelen hechten goed op 
Siosan. 

SaUSlop 

Wondaldekmiddel voor sterk bloedende wonden bij boomsoorten als berk. noot en es· 
doorn. Na toepassing afdekken met Dendrosan p I  Dendrosan Plus. 

VERZO R G I NGSARTIKELEN 

Plantlngapr.y . 

Een kunststof coating met ademende eigenschappen, beschermt de plant tegen te snel 
uitdrogen bij verplantingen, zowel bruikbaar voor wortel als voor blad. 

Pralcobakt 

Dit is een samenstelling van kaoline, kruiden en bindmiddel. Hel heeft een verjongend 
effect op de stam en wordt daarom veel loegepast bij fruitbomen. Preicobakt is door de 
lichte kleur een uitstekend middel legen zonnebrand bij beuken. 

8aclospelne 

Een biologisch, selectief rupsenbesl rijdingsmiddel. Het bacteriemiddel is uitsluitend 
dodelijk voor rupsen van vlinders en motten. Bactospeine kan met een rugspuit of plan· 
tenvernevelaar gespoten worden. 

Spruzlt 

Een biologische insecticide op basis van het natuurlijke Pyrethrum-bloesem extract, 
werkzaam tegen bladelende- en bladzuigende insekten. 

Een informatieblad over elk product I s  op aanvraag verkrijgbaar. 

.Wind en waterdicht en 
toch ademend 

• Klassiek Engels produkt 
• Meerdere modellen 

Vraag informatie bij: 

STIEItMAN-SOEST 
Po,tbu, 1 84, 3760 AD Soe,t, de BeauforHoon 24, 3768 MJ Soe,t. 

Telefoon 02 1 55- 1 02720• Fax 02 1 55 - 1 9282_ 

De donateur ontvangt zes maal per Jaar het tijdschrift BomennieuvJs, krijgt korting op uitgaven van de Bomensticht ing 
en kan tweemaal per jaar met de Bomens!lchtmg op excurSie. 

De nieuwe 
donateur is: 

Steunt de 
Bomenstichting 
ats: 

Mw.lDhr. 
Adres' 

_____________________ Voorl 

Post kode: Woonplaats. _______________ _ 

Geb.Jaar (alleen Invullen bij b .  c of d) 

o a) donateur/abonnee voor f ____ _ 

o b) 65 + -donateur voor f ____ _ 

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

o d) student-donateur Um 25 Ir. voor f ____ _ 

o e) donateur voor het leven voor f ____ _ 

o D beheerdersabonnement voor f ____ _ 

(minimaal f 30.- p-J - )  

(minimaal f 2 0 . - P_I_ ) 
(minimaal f 1 5 .  - P J . )  
(minimaal f 20 . - p.J . )  

(minimaal f 450.-) 

(minimaal f 1 00 . - P jo) 

! k  heb een nIeuwe donateur aangemeld en ontvang daarvoor een poster Spreukenboom 

Mijn naam is: 

Adres 

I Postcode Woonplaats: 

I 1  � d�or�aJ� �! �e�w�dl�e:en-=-t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  X _ � _ _ 

Knip uit en vul in 

Stuur de kaart vervo!gens In 
een ongefrankeerde enve!oo 
naar 

BomenstIchting 
Antwoordnummer 9013 
3500 ZA UTRECHT 

Nieuwe donateurs ontvan· 
gen een Inlroduktlemap 
Wilt u wachten met betalen 
lot ontvangst van de 
acceptgirokaart 
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VANAF 1 APR 1 L  A.S. ZIJ N WIJ U G RAAG VAN DIENST: 

ADVIES EN ONDERZOEK OP HET GEBIED VAN DE BOOMVERZORGING: 

- BELEIDS ADVISERING 
- BEHEERS ADVISERING 

- BEGELEIDING UITVOERiNG 

- ONDERZOEK / RAPPORTAGE 

: Boomstructuurplan .. Wetgeving .. Subsidies .. 
: Boombeheersplan .. Werkplan . . Calculaties ..  

Werkomschrljvingen . .  Inventarisaties .. 
: Offerte beoordeling ..  Technische dlrecdevoertng .. 

Schade-taxatie .. Expertise .. 
: Standplaatsonderzoek .. Stabiliteitsonderzoek ..  Blad

Bodemanalyses . . Conditie- en vItaIiteltsbeoordeHng .. 

HET N.O.C.B. VOOR ONAFHANKEUJK IEN PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK EN ADVIES 

Post b u s  1 77 ,  7 

Bomendienst 

postbus 1 96  3870 KC Hoevelaken 
telefoon : 03425 - , 259 

Een onderdeel van H e idemij U itvoer ing BV u itvoer ingsmaatschappij 
van groe n - ,  gron d - en waterwerke n ,  d ie  eveneens de 
voorbere id i ngen van werken kan verzorgen.  

De act i v iteiten omvatten i n  hoofdzaak:  
• boom- en g roenbeheer • bedrijfsterreinen en 
• openluchtsport - bestemmi ngsplan nen 

accomodaties • bodemsaner ing 
• r io ler ing en drainage • terreinonderhoud 

heidemij 
Uitvoering 

-

: � -
Telefax 055-669849 



Bomennieuwsartikelen in 1990 

Organisatie 

Bomenstichting bestaat 20 jaar . . . . . . 
Ruim 1 200 jaar na de dood van Bon ifacius 
J 'orn Copijn is bezorgd . . . . .  
Boommonumentenwet in  wording 
Jaarverslag 1 989 . . . . .  . 
Giften, legaten en erfstel l ingen 

Activiteiten 

Boomplantaktie N . S. . . . . . . . . .  . 
lepeziektebestrijding na 1 990 . . . . .  . 
Paardekastanje i n  Vorden moet toch weg? 
Ceder in Hi lversum gered . . . . .  . 

Symposium : Bomenstad of stenen stad 
Bomenstichting biedt N . S .  bomen aan 
Boomfeestdag 1 990 Ede . . . . .  . 
El lecom bomen-schoolfeest . . . .  . 

Negende boomadoptie een feit in Haren 
Marialinde in  Som eren geadopteerd 
Bomenstichting op Groen '90 
Nationale werkdag in  h et landschap 

Monumentale bomen 

Bekend making reg ister van boommonumenten 
De l i ndeboom in Nederland 1 1  
Duffhues neemt bestand i n  ontvangst 
Boom-monumentenwet in word i ng 
De l i ndeboom i n  Nederland 1 1 1  
Registratiegegevens monu mentale bomen opvraagbaar 
Bescherming monumentale bomen . . . . . . . . .  . 

Boomverzorging 

4 
4 
7 

. 32 

. 53 
1 22 

· 1 1  
· 1 2  
. 23 
. 23 
. 25 
. 34 
. 58 
. 59 
. 62 
1 1 4  
1 20 
1 2 1 

. .  8 
· 1 7  
. 32 
. 32 
. 39 
. 52 
. 57 

Mulch-schijven ter bestrijding van onkruid rondom jonge aanplant . 63 
Praktijkdagen Alex Shigo . 64 
Stadsbomen-vademecum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 

Schade & ziekten 

Mensen verantwoordelijk voor stormschade door bomen 
Stormschade onder monu menten valt mee 
Vraag over rechtzetten boom 
De d roge zomer en het beukenbestand 

. 1 2 
. 45 
. 46 
1 2 1 



Waardevolle bomen 

Zeldzame bomeng roep a . h .  Twentekanaal 
Ne kroezenboom . . . . . . . . . . .  . 
De drakenboom , een boomvormige vetpl ant 
Bomen in het landschap, n r.7 
De dikste bomen van Amsterdam 
De Ginkgo,  een b ijzondere boomsoort 

''Bomen & . . .  " folders 

Bomen & Bladeren 
Bomen & Waarde 
Bomen & Bossen . 

Bomen in de schilderkunst 

De bomen in het schi ldersreservaat Sababurg 
Wilgen i .d .  1 ge eeuwse Franse schi lderkunst 

Boekbesprekingen 

Bomen in de 3e nota waterhuishouding 
Langs Velpse paden . . . . . . . .  . 
Kwaliteitsnormering laan- en parkbomen 
Merkwaardige bomen in  Vlaanderen 
Bomenwandel route Ede 
De l inde in Nederland 
Bomen . . . . . . .  . 
De nationale tu ingids 
Stadsbomen-vademecum 
S ierheesters en bomen 
Natu url ijke oevers in beweg i ng 
Gelezen in andere bladen 

Diversen 

N . S .  op het goede spoor . . . . .  . 
Doe-het-zelf agenten . . . . .  . 
Wie weet bomen h oger dan 40 meter? 
In memoriam (oudste inwoners van Nederland 
Staten leden bieden BS l indeboom aan 
Bomen reis (bijlage en nabeschouwing) 
Paardekastanje mist b ladg roen 
E rvaringen van een kontaktpersoon n r.4 
Donzen p lataan 
Korstmossen op bomen 
Zorg voor ons bos 
Stadsbomen 
Floriade . . . . .  
Gesprek met oude eik 

43 
54 
58 
59 
78 
79 

· in Bomenn ieuws 4 
· in Bomenn ieuws 5 
· in Bomennieuws 6 

· 20 
· 1 1 8  

2 1  
24 
24 

. 65 , 74 
65 
66 
80 
80 
. 8  

. 1 26 

. 1 26 

. 1 27 

1 0  
22 
26 
44 
45 

66, 1 1 5  
52 
53 
63 
72 
. 8  

. 88, 1 05 
· 1 1 3  

. . .  1 23 



Bomen nieuws 1 /2 -1991 

Kent u een 
bomenroute? 

Be lan gstell in g  voor bomen kan op ver 
schillende w ij zen worden gewekt . Eén 
van de mo gelijkheden is het samen
stellen van bomenroutes , te voet o f  
met de fiets. Hierbij wordt een bepaal
de route lan gs bij zondere bomen be
schreven. ( Het kunnen bij de 
Bo menstichtin g gere gistreerde monu

mentale bomen zi jn, maar dat hoe ft 
n iet per se.) In de beschr ijvin g worden 
van iedere boom enke le bijzonderhe
den ver meld. 
Het is ons bekend dat in veel gemeen 

ten der gelijke routes zijn beschreven 
en voor het publiek beschikbaar zijn 
gesteld. 
Redakt ieleden Aa rt de Veer en Joop 

Com ijs hebben nu het p lan op gevat, 
eens na te gaan aan we lke eisen der
ge lijke wande lin gen moeten voldoen, 
w illen zi j een opti maal resu ltaat ge
ven. Daarnaast zouden we graa g een 
indruk krij gen van het aantal routes 
dat bestaat en de spreiding over het 
land. 
Daarom dit verzoek aan u :  zoudt u 

eens willen na gaan o f  er in uw om ge
vin g bomenroutes zijn uit ge geven ? En 
zo ja , is het wellicht mo gelijk er ons 
één te sturen ? We zouden u voor uw 
medewerkin g bi jzonder erkentel ijk 
zijn ! 
Voor de duidel ijk heid wij zen we u 

erop, dat het dus niet om routes door 
het bos gaat . maar o m  wandelin gen o f  
fietstochten lan gs bi jzondere bomen 
in o f  buiten de bebouwde kom. 

U kunt uw tips sturen naar : 
J.J. Co mijs, Zaalboslaan 12, 
6881 R H  in Velp 

o f  
A A  de Veer, Ericalaan 27, 
391 1 XM Rhenen. 

Wie kent het 
gedicht van Louis 
Mercier? 

Op de voorpa gina van Bomennieuws 
6 uit 19 88 stond een 'vers ierde ' tekst 

a fgedrukt, gesc hreven door Louis 
Mercier, Frans toneelschrijver, litera

tor en filosoo f (zie verkleinde a fbeel
din g). Wie kan kontaktpersoon Dick 
Polvliet helpen aan het ori gineel o f  op 

we g helpen bij het vinden ervan ? 
Graa g zo spoedi g mo gelijk ! 
Dick Polvliet . Bontekoest raat 23 I V  
6826 ST in Arn hem, tel . 0 85-645621. 

T ijdens een weekend in Zuid-Lim
burg zag ik a llemaal groene bollen 
in de bomen. Was dat nou mistle
toe? 

Maretak in een valse acacia 
foto: Marjan ten Cate 

Ja, dat was maretak o f  mistletoe. In de 
winter kun je goed zien, dat vooral 
fruitbomen en populieren in Zuid -Lim

bur g vol zitten met rare p lanten. In de 
rest van Nederland komt hij nauwe
lijks voor . Kennel ijk is het daa r te 
ko ud .  De maretak is geen parasiet, 
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maar een hal f-parasiet. Dat wil ze g
gen dat de boom wel eni ge overlast 
van zijn gast ondervindt maar er niet 
aan dood gaat ! De mistletoe verankert 
zich in de boom met zijn wortels e n  
zui gt water en de daarin op geloste 
voedin gselementen op u it het hout 
van de boom. De boo m hee ft daar 
nauwelijks last van. De mistletoe 
maakt zel f  suikers uit koo lzuur en wa
ter, h ij hee ft dus z ijn e igen ass im ilat ie 
proces en is daarvoor n iet op de boom 
aan gewe zen. Een fasc ine rende plant ! 
U moet maretak niet verwarren met 
heksebeze ms. De ze laatste zijn 's win
ters bruin en kaal , net als de rest van 
de boom, waar ze gewoon deel van 
uitmaken. 's Zomers kri jgen ze ook 
bladeren. Heksebe zems zi jn opeenho 
pin gen van tak jes, ontstaan als gevol g 
van een prikke lin g  van de boom , bi j
voorbeeld door een insekt. 

M.t.C. 

Heeft u ook een vraag die voor de le
zers van Bomennieuws ook interes
sant is ? Stuur hem op naar de 
redactie van Bomennieuws, Donker
straat 17, 3511 KB in Utrecht. 

Uitslag 
bonienpuzzel 

De uitsla g van de p uzzel in Bomen
n ieuws nr . 6 was "ke rstden ". Er 
kwamen 34 goede oploss in gen bin
nen , waa ruit we met ges loten o gen 
de winnaar tevoorschijn haalden : 
mevr. Hartman uit Lut jew inkel 
kree g van ons het "Bomenboek 
voor jon g en oud " door Kees Duin
ker al toe gestuurd. Bi j de ze ge felici
teerd ! 
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Boomverzorgingstip 

Planten 
Maar t is een goede tijd om bomen te 

plan ten, als de vors t  tenmins te ui t de 
grond is. K ies t u vooral een soo rt, die 
z ic h  goed thuis voel t  in de s treek waar 
u woon t. LI kun t er makkelijk ach terko
me n ,  welke soor te n da t zij n ,  door 
goed om u hee n te kijke n. Verder is 
he t bela ngrijk , da t de soor t goed in uw 
tuin pas t, vooral door zijn afme tingen. 
Vergee t nie t, da t ee n scha ttig blauw 

cedertje een vo lwasse n boom word t 
me t een kroondoorsnede van 20 me
ter ! Da t be teken t voora l  voor kleinere 
tu i nen da t sommige boomsoo rten nie t 
geschik t zijn , ten zij u graag i n  he t don
ker zi t. Vooral beuk, eik , linde, iep, pla
taa n, populier , noorse-en 

bergesdoor n, paardekas ta nje e n  veel 
denne -en sparresoo rten worden te 
groo t voor een kleine tuin. Kies t u da n 
lie ver : veldesdoorn, Nothofagus , d iver
se s ierkersen , appels, els, ser vische 
spa r of zui lvormige gekweek te soor
ten . Laa t u zich vooral goed voorlich
ten door uw boomkweker of kijk he t na 
i n  on ze ui tga ve "Stadsbomen van 
Acer to t Zelko va ". 

Snoeien 
Als he t nie t  meer vries t, kun t u de bo 
me n zonodig s noeie n, maar denk t u er 
vooral aa n, da t he t van de boom hele
maal nie t hoef t. Me nse n snoeie n 
graag om bome n e n  s truiken i n  de 
door hen gewens te vorm te kr ijge n, 
maar rich te n  daarb ij nogal ee ns flink 
schade aa n. Ge volg : inro ttende won
den of een teruglope nde condi tie. 
( In Bomennieuws nr . 3 kom t een ar ti

ke i o ver he t hoe, waarom en wanneer 
va n s noe ie n). He t is belangrijk om in 
elk ge val volge ns bi jgaa nd teke ni nge
tje te s noeien. 
Verder mag u de volgende boomsoor-

LEVENDE TAK 

EERST INZAGEN 
EN OP STOMP ZETTEN 

te n nu nie t s noeie n ,  omda t ze gaa n 
bloede n. Zodra er weer blad aa n de ze 
bome n zi t,  ku n ne n  ze ( to t  december) 
ges noei d worde n :  berk, noo t, es
door n ,  paardekas ta nje , geelhou t (Cla 
das tris lu tea). 

M t.C. 

Bomennieuws 11/2 -1991 

Er bereiken ons geregeld vra
gen van mensen die een 
boom "over hebben" in ver
band met herindeling van de 
tuin, een verbouwing of om
dat hij "te groot" wordt. Het 
zou jammer zijn als deze bo
men gekapt zouden moeten 

worden, terwijl ze op een andere plek misschien nog uitste
kend kunnen funktioneren. In Bomennieuws krijgt u nu de 
mogelijkheid (jonge) bomen aan te bieden. De kosten voor 
een advertentie bedragen f 10,- per plaatsing. 

Heel globaa l kun je zeggen, da t een boomp je me t ee n s tamom trek to t 15 à 20 
cm nog wel me t de hand kan worden verplant . Gro tere bomen moe ten me t een 
machine worden ui tgegra ven en herp lant. Bedrij ven die bomen verplan ten vind t 
u in de Gouden Gids o nder he t hoofds tukje Boom verzorging . 

O verigens , plan tsoenendiens ten hebben vaak belangs tel ling voor wat oude
re bomen die o verschie ten. Als men daar geen belangs telling heef t, kunt u bij 
ons ad ver tere n. 

De verplantbaarhe id van een boom hangt van verschillende faktoren af: 

faktoren 

soort 
ontstaan 
bereikbaarheid 
grondsoort 
leeftijd 
ontwikkeling van het 
wortelstelsel 
conditie 

moeilijk verplantbaar 

berk 
zaailing 
aan de weg 
klei 
oud (omtrek 45 cm) 

breed e n  opper vlakkig 
slecht 

Hoe kunt u een advertentie plaatsen? 

makkelijk verplantbaar 

li nde 
gep la nte boom 
ach ter he t huis 
za nd 

jo ng (om trek 15 cm) 

compact en diep 
goed 

Maak / 10,-o ver op giro 21 0 8 755 en vermeld op de ach terzijde va n de girokaar t 
de gege ve ns voor de ad ve rten tie. Verme 'ld zo veel mogelijk van de gege ve ns ui t 
he t schema, uw naam, woo nplaa ts en te lefoo n nummer. 

M t.C. 

Monumentale bomen in Nederland 
Hét boek waar al zo lang op gewacht wordt, zal in september 
van dit jaar gepubliceerd worden. Donateurs kunnen het boek 
voor een speciale prijs bestellen. 

Ui t he t Regis ter va n Mo numen tale Bome n koos Gerri t de Graaf t de 70 marka nt
s te bome n om i n  di t boek hu n verhaal te ver telle n, zoals de breukeboom van 
Yde , de Florisboom va n Muiderberg e n  de koor tsboom van O verassel t.  
Naas t hoofds tukke n o ver de verschille nde boomsoor te n i n  Nederla nd, hu n le 
venskansen en o nderhoud, be va t  he t boek ook een lijs t me t zo ' n  800 bomen, 
waar van in kort bestek vindplaa ts , leef tijd, om trek, hoog te e n  e ve ntuele bi jzon
derhede n worde n besc hre ven. Voor w ie een speur toch t naar deze mo numen te n 
wil o nder nemen word t he t zoeken vergemakkelijk t door ee n groo t aa ntal pla tte 
grondjes e n  'por tre tten ' va n bomen. Naast Gerrit de Graaf t hebbe n ook Ber t 
Maes , Marjan ten Ca te e n  Frank Moe ns Ihun bi jdragen aan het boek gele verd . 
He t boek tel t  232 pagi na 's ,  is rijk ge ïllus treerd e n  zal voor dona teurs verkrijgbaar 
zij n  voor de prijs va n /50 ,50 exclusief por tokos te n. Nie t-dona teurs be tale n 
/59,50 exclusief po rto 
In het volgende nummer van Bomennieuws wordt een acceptgirokaart bij
gesloten waarmee u het boek alvast kunt bestellen. 

ML. .  
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Voor u gelezen 

1 .  In de gemeente Rhenen is men i n  
verband met plannen voor d e  bouw 
van woningen bezig met het slopen 
van een bijzonder fraaie houtwal op 
de Koerheuve l .  Als protest hiertegen 
is op ruime schaal een rouwbrief ver
spreid, ondertekend door bewoners, 
mi l ieubeweging, vogels, eekhoorns, 
vl inders en alles wat bloeit. De volgen
de zinsnede trof ons in het bijzonder: 
"Gelegenheid tot afscheid nemen is 
thans helaas niet meer mogelijk doch 
uw bezoek aan de plaats van het 
milieum isdrijf, alwaar u in de stilte van 
uw hart uw afschuw kunt verwerken,  
zal ten zeerste op prijs worden ge
steld" .  

2. In de gemeente Berkel-Enschot 
(N .Br.) werd door A . M . 1 .  van Dorp en 
R. V.d . Loo onderzoek gedaan naar de 
geschiedenis van en kele herdenkings
bomen ter plaatse. Het betreft een Wil
helminaboom, een Julianaboom en 
een Beatrixboom. Een verslag hiervan 
vindt u in "De kleine meierij 41 - '90 n r.3.  

3. De Heidemij gaf op 27 septe m ber 
een lesbrief uit voor 1 0  tot 1 4  jarigen, 
waarin kennis wordt gemaakt met een 
aantal aspekten van het bos, met als 
titel: "Levende bossen". Het boekje 
ziet er aantrekkelijk u it en is mooi geïl
lustreerd . Het is voor scholen verkrijg
baar bij Zorn U itgeverij , postbus 434, 
2300 AK in Leiden, tegen beta l ing van 
verzendkoste n .  Bij de Heidemij zijn 
exemplaren voor f 2,50 te bestel len 
(Giro 2604302, Heidemij ,  Arnhem 
o.v.v. Levende bosse n) .  

4.  Het Mi nisterie van VROM gaf on
langs twee folders uit over de m i lieu
problematiek en de verandering van 
ons kl imaat, getiteld: "60 Dingen die u 
voor het mi l ieu kunt doen" en "Het 
broeikasetfekt: oorzaken en oplossin
gen". Beide folders kunt u aanvragen 
bij VROM, per adres DOP, antwoord
num mer 1 1 004, 2509 VE Den Haag. 

5. Het Stichts Landschapsbeheer wil
de met haar aktie "Boeren planten Bo
men" boeren en andere plattelands
bewoners stimuleren meer bomen en 
struiken te planten, om zo het land
schappelijke karakter van de provincie 
Utrecht te versterke'n. De aktie had 
sukses, er werden de afgelopen tijd 
duizenden bomen geplant, waaronder 
veel hoogstamvruchtbo men.  
Vanaf 1 januari i s  men gestart met een 
scholenprojekt: "Je school kan de 
boom in", waarbij scholieren ingezet 
worden bij het noodzakelijke werk aan 
knotwilgen, houtwallen en -singels. 

Joop Gomijs. 

Grote Groen Gids 

Samenstellers: 
Pierre Lombarts 
Wi m van der Ven 
Kees Verschoor 
formaat 30 x 1 5  cm 
324 blz. 

[ 95 ,-

Ton van den Oever b.v. 
boomkwekerijen 
Haaren/Coevorden/Leuven 
Rij ksweg 1 3  
5076 P B  HAAREN (NB) 
04 1 1 7-1 771  

Deze gids beschrijft boomsoo rten, 
heesters, koniferen, rozen ,  en vaste 
planten.  Het betreft hier met name 
soorten, die in een stedelijke omge
ving kunnen worden gebruikt. 
Het werk beg int met een sche matisch 
overzicht, waarin de voornaamste ei
genschappen en toepassingsmogelij k
heden op een duidelijke wijze staan 
aangegeven. In het eerste deel van 
het schema is een indeling ge maakt 
naar grootte van de boom en gesch ikt
heid voor verschi l lende hoofdbodem
soorten.  
Van de gebruiksmogelijkheden wor
den de volgende aspecten besproken: 
boomvorm , de mogelijk heid om in be
strating te worden toegepast, kroo n
type, de gevoeligheid voor zeewi nd, 
de geschiktheid voor een alkalisch 
neutraal of zuur mi l ieu, de vochtsitua
tie,  de lichtbehoefte en tot slot de sier
waarde. 
Zoals bij de meeste schema's het ge
val is, is  ook dit overzicht op een aan
tal fronten te globaal. Met name bij het 
aspekt "de mogelijkheid om in bestra
ting te worden toegepast" was een 
schaalind eling beter geweest. 
De toepassi ngsmogelijkheden met be
trekking tot het gebruik ,in bestrating 
van met name esdoorns, berken ,  beu
ken, essen en robin ia's zijn te roos
kleurig weergegeven.  Eén en ander 
wordt weer goedg emaakt in het ver
volg , waarin iedere soort nog eens uit
voerig aan de orde komt. 
Bij een paar soorten staan pentekenin
gen afgebeeld, die een beeld geven 
van de habitus van de boom. Een aan
tal zwart-wit foto's geven gebruiksmo
gelijk heden weer. Er is geen sprake 
van een du idelijke systematiek. 
Aan diverse populierenklonen wordt in 
een schema verde rop extra aandacht 
besteed. Voor een aantal Populus ni
gra-soorten ,  is het te optimistisch met 
betrekking tot de zoutgevoel igheid . 
AI met al betreft het een naslagwerk, 
dat zijn diensten in kri ngen van aanleg 
en beheer van stads- en laan be plan
tingen kan bewijze n.  

Maarten Ridderbos 

Geurende planten 

Dittrich Bernd 
1 28 bladzijden 
Ui tg. Zomer & Keuning 
ISBN 90 2 1  0 0046 6 ing. 
Prijs: [ 1 7,90 
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De auteur is hier en daar zo enthousi
ast, dat het wat overdreven lyrisch 
overkomt. Maar dat is mijn enige be
zwaar tegen dit boekje .  Het is verder 
heel inspire
rend, verras
send en prettig 
geschreven. 
Eerst is er een 
hoofdstuk over 
de funktie van 
bloemen- en 
plantengeuren 
en over wat de 
mens daar in 
de loop van de 
geschiedenis 
mee heeft ge
daan . .  
Daarna volgen 
zes hoofdstuk
ken over groe
pen planten :  
één- en tweejarige n ;  vaste plante n ;  
bolgewassen; geurende houtgewas
sen; geurgazons en geurgeraniums. 
Van iedere soort wordt n iet alleen de 
geur beschreve n,  maar ook uiterl ij k ,  
herkomst , geschiedenis, brui kbaar
heid in de tuin en de keuken, en de in
sekten die erop afkome n .  
Het boek eindigt met het hoofdstuk 
Geurige ideeë n .  Hierin worden moge
l ijkheden gegeven om geurkadootjes 
te maken , om geuren voor de winter te 
conserveren en zelfs vindt men er re
cepten om plantegeuren bij het berei
den van gerechten te benutte n .  
Tot slot een aantal tabellen o m  de 
plantkeuze te vergemakkelijken en 
een register. 
Een boek om vaak uit de kast te halen. 

Marjan ten Gate 
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De volgende tentoonstel l ingen zijn 
momenteel op kasteel Groeneveld in 
Baarn te zien : 
'Het Nederla ndse landschap, een 
kwestie van kiezen' ,  verleden, heden 
en drie toekomstbeelden van het Ne
derlandse landschap. 
'Van bosgebruik tot bosbe heer' ,  de 
geschiedenis van het Nederlandse 
bosbeheer. Vanaf het moment dat de 
mens de bijna verdwenen bossen 
g ing beschermen en beheren tot het 
bos in de toekomst. 
'Zicht op zee ' ,  een tentoonstelling 
met medewerking van het Wereld Na
tuur Fonds over de leuke en minder 
leuke dingen van de Noordzee. 

Tijdelijke tentoonstel l ingen op het 
kasteel zij n :  
tlm 15 april 

Annetje Vroom-Nieuwenhuys, een 
bijzondere col lectie schilderijen, 
Landschappen, vogels en bloemen,  
"geschilderd" met kant en prachtige 
stoffen .  
tlm 28 april 
Een 'Hol landse tentoonstel l ing. Het 
tentoongestelde werk is gemaakt door 
ku nstenaars die een bijzondere be
trokkenheid hebben met de natuur en 
het Nederlands landschap. Werken 
van o.a.  Jacob van Ruysdael, Arman
do,  Piet Mondriaan en Jan Dibbets. 

Het kasteel is dinsdag tlm vrijdag ge
opend van 1 0. 00-1 7.00 en op zater
dag/zondag van 1 2.00- 1 7.00. Op 
maandag is het gesloten .  

tlm 16 maart 

Roofvogels, een tentoonstelling in 
het bezoekerscentru m de Oranjekom 
van de Amsterdamse Waterleidi ngdu i
nen in Vogelenzang, tel. 023-246781 . 

14 tlm 1 7  maart 
Tu in '91 ; Tu inbeurs voor de regio i n  
het Worpcomplex i n  Deventer. Organi
satie: C.B. & T. Consultancy, Deven
ter. I nl ichtingen : 05700- 1 6999 . 

15, 16 en 1 7  maart 
Tu inbeurs in manege Ijsselstein i n  
Ijsselste in ,  een kijk- e n  koopbeurs 
voor de sier-en g roentetu in .  Open op 
vrijdag van 1 4.00-21 .00 u u r ;  op zater-

dag van 1 1 .00-21 .00 uur  en op zon
dag van 1 1 .00-1 8.00 uur. 

tlm 23 maart 
'Hout voor hout' ,  een tentoonstel l ing 
die het werk van 25 k u nstenaars laat 
zien die met hout werken. Te zien i n  
Leiden o p  d e  Middelstegracht 87. 
Maandag tlm donderdag geopend van 
9.00-1 7.00 uur en vrijdag van 9.00-
1 6 .00 uur. Ook volgens afspraak. 

4 maart tlm 6 april 
'Rondom het Paasei van 1 900 tot 
nu' ,  expositie van honderden versier
de en beschi lderde eieren en andere 
zaken die betrekking op pasen heb
ben .  Te zien in  HUi l igkamp, Nij landse
weg 3 in Lieverden (ge m ,  Roden). 
Open van maandag tlm vrijdag van 
1 2 .00- 1 7.00 uur en op beide paasda
gen van 1 2 .00-1 7.00 uur. Op dinsdag
en donderdag m iddag zijn er  van 
1 4 .00-1 6 .00 u u r  demonst raties. 

20 maart 
3Se Nationale Boomfeestdag. 
In l ichtingen: 030-852727. 

21 maart 
Lezing door Marjan ten Cate voor de 
K.M .T.P. afd. Salland . 
aanvang 20.00 uur 
Plaats: "de Leeren Lam pe" , Almelose
straat te Raalte. 

29 maart tlm 1 april 
Paasbest; folklore rond de Palmpaas
tak. 
Plaats: Hortus Haren, Kerklaan 34, 
9751 NN HAREN,  050-6320 1 0  
NS-dagtocht 43 . 

3 1  maart 
Sym posiu m  'Tropisch hout in de 
bouw?' .  Organisatie gemeente Wage
ningen, Global Forest Foundation ,  
Dorschkamp e n  de Landbouwun iversi
teit. Junushof Wag eningen. 

tlm 5 april 

Foto-expositie van El len Meyer in 
Lelystad. Voor meer informatie zie het 
artikel elders in dit blad .  

12 april 
Praktijkstudiedag groenbeheer; Na
tuurlijke inrichting en kosten in De 
Kleine Aarde te Boxtel .  In l ichtingen:  
04 1 1 6-84921 

13 april 
Landelijke trekvl inderdag.  Deze dag 
staat in het teken van het trekvlinde
ronderzoek dat 50 jaar aan de gang is. 
Verschil lende sprekers zullen deze 
dag i ngaan op het trekvlinderond'er
zoek i n  binnen- en buitenland en op 
de ecologie van trekkende dag-en 
nachtvlinders. Tevens zullen er twee 
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fîlms vertoond worden: de Atlanta-fi l m  
en e e n  Finse fi l m  over Dagvlinders. 
Het geheel vindt plaats in Congrescen
trum De Ree horst in Ede. De kosten 
zijn inclusief koftie , thee en lunch: 
11 0 .00 voor jongeren/studenten,  
125.00 voor niet-leden en / 1 5.00 voor 
leden van de deelnemende organisa
ties (de Vl inderstichting,  de Neder
landse Etmologische Verenig ing,  
Trekvl inderregistratie Nederland, het 
Instituut voor Taxonomische Zoölogie 
en de Stichting Ti nea). 
Opgeven kan door overmaking van 
het verschu ldigde bedrag op giro 
5 1 34425 van de Vlinderstichting , Wa
geningen o.v.v. Trekvl inderdag . U ont
vangt dan t.Z.t .  een program ma en 
routebeschrijving .  In l ichtingen: 08370-
24224. 

20 en 21 april 
Voorjaars plantenbeurs 
G roots tu infeest met alles op t u i nge
bied voor amateur en vakman 
Plaats: Hortus Haren, Kerklaan 34, 
975 1 NN HARE N ,  050-63201 0 
NS-dagtocht 43 

1 8 mei 
Ambrosiushoeve te Hi lvarenbeek 
Extra open arboretumdag van 9 .00 
tot 1 6. 00 u ur. 
In l ichtingen over rondleid ingen bij 
dhr. Havermans 0 1 6 1 1 -1 728 

1 8  tlm 20 mei 
Internationale insekten- en spinnen
beurs, verkoopmarkt en spinnen
show 
Het insektarium van de hortu.s bestaat 
in mei één jaar. Vele insekten zijn te 
bezichtigen , waaronder de u n ieke kol
lektie wandelende takke n .  Tijdens dit 
Pinksterweekend zul len tevens meer 
dan 60 soorten vogelspinnen bijeen
gebracht worde n .  
Plaats : Hortus te Haren, Kerklaan 34, 
9751 NN HAREN,  050 - 6320 1 0 
NS-dagtocht 43 

25 mei 
Donateursexcursie Bomenstich
ting 
In het volgende n u m mer wordt een 
convocatie bijgesloten.  

1 juni 

Landelijke Hortusdag, gezamenlijke 
opening van het nieuwe seizoen van 
de Botan ische Tu inen in Nederland. 



Pius FI 
Baarzenstraat 1 7  
5262 GD Vught 
073 - 56 72 35 

boomverplanti ng , verzorging, vel l ing 
onderzoek e n  advies 
groeiplaatsverbetering 

boomkokers 
klim- en verankeringsmaterialen 

inventarisatie en  be heersplannen 

ARBORI-A R NH EM .  Leen Hoogstad : de WIltstraat 57 682 1 cc Arnhem tel .  085 - 42 42 23 fax . 085 - 43 69 90 

H 
Husqvarna Bos & Tuin geeft u tijdelijk 
een prima inruilpremie voor uw oude 
motorkeningzaag bij aankoop van een 
Husqvarna 254 XP-G; 
Verm"gen : 3.9 pk = 2,9 I<W 
Zaagbladlengte: 38145 cm 
Gewicht : 5,5 kg 
Dit model heeft een elektrisch verwarmde 
draagbeugel en achterhandvat en is uiteraard 
voorzien van een volautomatische kettinm·em. 
Meer weten? Stuur dan onderstaande ��:::�� 
bon in voor meer /1 
informatie. Bij aankoop ontvangt u 
gratis een gevoerd 
houthaKKersshirt ! 
. geldlg !lrn 3 1 - 1 2· 1 99 1  

Naam 

Adres 

Plaats 
Bon sturen naar H usqvarna Bos & Tuin. Postbus t88, 1110 80 Diemen 

tel Husqvarna . . . . . . .  kwaliteit uit Zwéééden 

boomkwekerij hoveniersbedrijf 

GROEnCEnTRum TonSEl 
HORlOSEWEG 1 0  - 1 2, 3845 l A  HARDERWIJK Tel.: 0341 7·59614 

VOOR AANLEG EN ONDERHOUD VAN: 
*' Plantsoenen, openbaar groen 
'" Gazons en sport velden 
" Windsingels. er/beplantingen 
*' Recreatie-terreinen 
;. Bedrijfs- en industriebeplantingen 
'" Wegbennen en ruwgrasterreinen 

VOOR LEVERING VAN: 
*' Park- c n  laanbomen 
*' Eiken in vele soorten en variëteiten 
* Zware sol i tairbeplanting 
*' Sierheesters, rozen 
* Coniferen en heesters 
*' Bos- en haagplantsoenen 

VERZORGING VAN: 
" Dunn i ngs- e n  veil ingswerkzaamheden 
.. Houtaankoop 
" Alle voorkomende plantwerkzaamheden 
*' Verzorgen en adviseren van subsidieaanvragen 
* Wi ldafweervoorzieningen 
;, Inventarisat ie/beheersplannen 



Tec h n i s c h  

H a n d e l s b u reau 

S a m s o n  B.V. 
Postbus. 35 

3750 G A  B u n schoten 

H o l l a n d  

Te leloon 03499-91 9 1 1 ·  

Tel e lax 03499-86969 

Sponsor 
Floriade - inzending 
Bomenstichting/ 
Ton vld Oever BV 

Een opt imale wortel be
l ucht ing is mogel ijlk 
door bomengrond te 
mengen met poreuze 
VU LKAN® · LAVA 
brokken ,  waardoor 
veel hol le ruimte 
ontstaat . 
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Vraag onze I Naam : . .  . . . . . . . . . . . .. . . _. . . I 
dokumentatie I I 

Vulkan") -Lava : Adres: . . . . . . . . . . ... ... .. . : 
brokken I Code/Plaats: . . . . . . . . . . . ... . . I 

L...... _____ L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
. .  

_ _ _ _ _  .b.�i.J 
Postbus 9 

ft 
2920 A A  

Krtmpen aid Ijssel 
Tel. 0 1 807 · 1 3044 k k . Telex 22361 roo nmpen 
Fax 0 1 807 - 1 1 579 

afd. Boomverzorging voor: 

* onderzoek en rapportage 

* snoeien met eigen hoogwerker 

* standplaatsverbetering 

* boomverplantingen 

* leveranties bomengrond 
(5% organische stof) 

Berkelseweg l Oa 5056 HZ Berkel·Enschot Tei .  0 1 3-332275 333234 


