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Vroeger waren parken er alleen voor de welgestelden. Het waren in feite enorme tui
nen, die voor het "gewone" volk niet toegankelijk waren. Pas veel later werden parken 
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moet gebeuren, omdat er anders over een paar jaar geen bomen meer zouden staan. 
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Van de redaktie 
Waarom stelden wij voor u een thema
nummer over lanen en parken samen? 
Omdat er zoveel strijd is tussen alle be
langhebbenden als het gaat om het be
heer van deze belangrijkste onderdelen 
van het openbaar groen. 
Veel van onze lanen en parken dateren 
uit de vorige eeuw. Door natuurlijke ver
oudering en ongunstige menselijke 
invloeden beginnen individuele bomen 
binnen die - vaak grote - objecten af te ta
kelen. Op dat moment gaat de beheerder 
nadenken over een verjongingsplan en 
komen omwonenden in opstand tegen 
het idee, dat er bomen omgezaagd gaan 
worden. Men bestrijdt elkaar soms tot 
aan de Raad van State, gewapend met 
wetenschappelijke, praktische, financiële 
en emotionele argumenten. 
De redaktie van Bomennieuws wilde 
eens op een rijtje zetten, wat er gebeurt 

als een laan of park gaten begint te verto
nen. Moet je zo'n laan rigoureus verjon
gen (met grote of kleine bomen?) of in 
fasen; ga je tussenplanten en/of verzor
gen of wacht je af? Hoe denken 'grote be
heerders' erover, wat zijn de technieken 
en wat vinden omwonenden ervan? Na
tuurlijk wordt ook de mening van de Bo
menstichting gegeven en zijn er vele 
voorbeelden. 
Bij parken zal zelden een totale verjon
ging aan de orde zijn. Maar bijvoorbeeld 
de gedachte van de beheerder om ten be
hoeve van het behoud van het oorspron
kelijke ontwerp ook groepen gezonde 
bomen om te zagen, zal sommigen aan
spreken en anderen rillingen bezorgen. 
Ook over dit onderwerp leest u feiten en 
meningen, voorbeelden en onderzoeks
resultaten. 

Misverstanden 
Marjan ten Cate-van Elsland 

1 Je mag van de Bomenstichting geen boom 
meer omzagen. Onzin! 

Er zijn situaties, waarin de Bomenstichting zich erg 
druk maakt over het behoud van bomen. Dat is 
vooral het geval als waardevolle jonge of oudere 
bomen plaats moeten maken voor nieuwe huizen, 
andere gebouwen, wegen of parkeerplaatsen. Dan 
vragen we ons af, wat in deze tijd zwaarder moet 
wegen. Ook als bomen "kaprijp" worden genoemd, 
omdat er dood hout in de kroon zit, dringen we aan 
op onderhoud in plaats van kappen. Een ander 
voorbeeld is het weghalen van bomen, omdat ze 
mensen overlast bezorgen (honingdauw van lui
zen op linde, berk, esdoorn; pluis van populieren; 
bladval in de herfst). Mensen ervaren die overlast 
soms zo ernsti9, dat ze de vele nuttige funkties van 
diezelfde bomen vergeten. Elders in dit themanum
mer verzetten we ons tegen het kappen van bo
men, omdat ze "niet in het ontwerp passen". We 
vinden dat de ontwerper zich dan maar moet aan
passen. Je zaagt een gezonde boom toch niet om, 
omdat hij niet op de tekening staat!? 
En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar er zijn 
ook situaties, waarin het omzagen van bomen nor
maal is. Zo zal de Bomenstichting zich nooit be-

Een boom meer of minder, 
waar maken we ons druk om. 

"'I 

=-................. 

moeien met de bosbouw in Nederland. omdat de 
houtoogst onderdeel is van een normaal beheer. 
De Nederlandse bosbouw is gebaseerd op het be
grip duurzaamheid, dat wil zeggen dat er jaarlijks 
niet méér wordt omgezaagd dan er in het bos bij
groeit. En door alleen het verkoopbare stamhout te 
oogsten en de rest in het bos te laten liggen zorgt 
de bosbouwer ervoor, dat het bos niet verarmt. 
Een totaal ander voorbeeld van verantwoord za
gen betreft het verwijderen van 'gevaarlijke bo
men '. ledereen kent wel bomen, die volzitten met 
paddestoelen of waarvan de stamvoet volledig ver
rot is of .... Als zulke bomen vlak langs een weg of 
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bij een huis staan is het onverantwoord om ze te la
,ten staan. Staan ze op een ongevaarlijke plek, dan 
kan het nuttig en boeiend zijn om ze rustig te laten 
staan. We hebben het al eerder ge<:egd: een ster
vende boom is vaak een natuurmonument op zich . 
Verder kan het in een groep of een rij bomen nodig 
zijn om te dunnen. Jonge bomen worden vaak zo 
dicht bij elkaar geplant, dat ze elkaar op den duur 
in de weg gaan zitten.  Als je ze dan laat staan, zuI
len ze zich allemaal slecht ontwikkelen, het wor
den dunne, slierterige bomen ,  die n iet tegen een 
stootje kunnen. Door bijvoorbeeld om en om bo
men weg te halen geef je  de  overblijvende bomen 
licht en ruimte voor een gezonde ontwikkeling. 
Tot slot i s  het vrijstellen van waardevol le bomen in 
de ogen van de Bomensticht ing. een volstrekt lega
le aktiviteit. Je ziet vaak in parken en tuinen, dat 

zaai l ingen en restanten van de kwekerij tussen en 
onder de andere bomen terechtkomen . De oude 
en de jonge bo men gaan elkaar dan dwars zitten.  
De oude krijgen gaten in de kroon, waar de jonge 
dan agressief tussendoor schieten. De jonge bo
men groeien vaak scheef door l ichtgebrek. De be
heerder zal dan moeten kijken, welke bomen h ij 
voor de toekomst wil behouden en die bomen zal 
hij moeten vrijstel len ofwel alle storende concur
renten weghalen. Wie kiest voor het behoud van 
een oude boom zal zich ervan moeten verzekeren, 
dat deze daar nog heel lang kan bl ijven staan . Als 
een oude boom niet veel meer dan 25 jaar te leven 
heeft (ook als hij goed wordt onderhouden) dan 
kan het een goede keuze zijn om zijn vervanging in 
de eerstvolgende beheersronde op te nemen. Jon
ge bomen kunnen soms nog wel verplant worden, 
maar soms hebben ze zich zo onevenwichtig ont
wikkeld, dat er  geen redden meer aan is. Een goed 
beheersplan kan dit soort problemen voorkomen, 
danwel oplossen. 

Bomen die even oud zijn, gaan tegelijk 
dood. Onzin! 

Deze uitspraak wordt vaak aangehaald om duide
lijk te maken dat er in een park met bomen van één 
leeftijd nodig verjongd moet worden om te voorko
men, dat er anders bijvoorbeeld in 10 jaar tijd een 
kale vlakte zal ontstaan. Er zijn diverse redenen, 
waarom er meer dan 100 jaar t i jd zal zitten tussen 
het sterven van de eerste en de laatste boom: 

1. Soortverschillen (eik en l inde kunnen grofweg 
400 j aar worden, beuk en iep 300 jaar, esdoorn en 
es 200 en berk en popul ier 100 jaar). 
2. Individuele verschillen binnen de soort. Door 
verschil in erfelijke aanleg zal bijvoorbeeld de ene 
eik eerder doodgaan of omwaaien dan de andere. 
Bomen zijn onderl ing net zo verschi l lend als men
sen (tenzij het om stekken of enten van één indivi
du gaat) . 
3. Uitwendige omstandigheden. Bomen die onder 
u iterst gunstige en stabiele omstandigheden groei
en, kunnen heel oud worden ,  terwijl slechte groei
voorwaarden ju ist voor vervroegde aftakeling 
zorgen. Een eik zal al leen 400 jaar worden als hij 
de ruimte ( l icht!) heeft, genoeg lucht, vocht en 
voedsel en genoeg doorwortelbare grond om zich 
diep en breed te verankeren. Als hij in een smalle 

berm tussen een asfaltweg en een fietspad staat, 
waar ook nog telkens kabels en leid ingen moeten 
worden ingegraven,  dan zal hij er al uitzien als een 
zwakke, oude boom als hij nog geen 100 jaar 
"jong" is. 

I n een park moet gestreefd worden naar 
een evenwichtige leeftijdsopbouw. Onzin! 

Zowel degenen die het oorspronkelijke ontwerp 
"heil ig" vinden als degenen, die naar een gezond 
bomenbestand streven zitten fout met deze ge
dachte. Het ontwerp was gebaseerd op bomen 
van één leeftijd. Er is bij mijn weten vroeger geen 
ontwerper geweest, die naast het ontwerp een be
heersplan meegaf, waarin stond voorgeschreven, 
dat bijvoorbeeld na 10 jaar één vijftiende deel van 
de bomen moest worden verjongd, na 20 jaar op
nieuw, net zolang tot er na 150 jaar een even
wichtige leeftijdsopbouw was ontstaan ( ik  besef 
dat dit een simpele voorstelling van zaken is) . 
Zelfs in de bosbouw is deze gedachte de laatste ja
ren verlaten en laat men de bomen ouder worden. 
Ook voor een gezond bomenbestand is het 
gedwongen streven naar een strikt evenwaardige 
leeftijdsopbouw niet nodig , nu we in het voorgaan
de gezien hebben, dat de bomen van één leeftijd 
niet tegelijk doodgaan. Wie al leen de slechte bo
men vervangt (mits de opengevallen plek tenmin
ste l icht genoeg is voor een jonge boom) krijgt op 
de lange duur vanzelf een natuurlijk aandoende va
riatie in leeftijden .  

Wilhelminapark in Utrecht 
foto: Frank Moens 
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4 Bomen in een laan moeten even oud zijn. On-
. zin! 

Natuurlijk denk je bij het woord laan aan hele 
mooie plaatjes van allemaal even oude, dikke en 
rechte beuken, eiken of andere bomen, die op re
gelmatige afstanden van elkaar staan. Maar de 
praktijk is meestal anders. Lanen worden om te 
beginnen wel zo geplant: één soort, één leeftijd, 
één plantafstand. Maar al snel zullen er bomen uit
vallen: de ene wordt door een auto kapotgereden, 
de volgende moet wijken voor een uitrit, wordt ziek 
of valt in handen van een vandaal. Rioleringswerk
zaamheden en wegreconstructies zorgen ervoor, 
dat de "laan" verder uiteenvalt. Sommige bomen 
moeten weggehaald worden, omdat ze gevaarlijk 
worden voor het verkeer. Wat moet je nu met zo'n 
laan? In het artikel "standpunt van de Bomenstich
ting over lanen" ga ik daar verder op in. 
Hier wil ik duidelijk maken, dat een laan nog steeds 

Lanen en singels 
op'Welna' 
verbinden heden 
met verleden 
familie Gorter, landgoed Welna 

Landgoed Wellna, tussen Epe en Nun

speet op de Veluwe gelegen, heeft veel 

loofhoutlanen en singels tussen over

wegend met naaldhout begroeide per

celen bos. 

De grondslag voor het wegenstelsel op Welna 
werd in de tweede helft van de vorige eeuw gelegd 
door C.H.D. Buys Ballot, de natuurkundige en me
teoroloog. Hem stond in de eerste jaren van zijn 
heide-ontginningswerkzaamheden een gedeelte
lijk landbouw-, gedeeltelijk bosbedrijf voor ogen. 
Vandaar de eikehakhoutpercelen, later singels, om 
de toenmalige landbouwgronden. Enige beukenla
nen zijn in die tijd door hem aangelegd, voorna
melijk als toegangswegen naar de erven van de 
boerderijtjes en daglonerswoningen. Zijn opvolger. 
E.B. Baving ten Cate, introduceerde de exoten op 
Welna na 1890 en verfraaide het lanenstelsel : 
Amerikaanse-eikenlanen, berken lanen, lanen van 
douglas met beuk en beukenlanen. Verfraaiing en 
brandpreventie speelden beide een rol. De nu zo 
fraaie berkensingels vinden we vooral langs de hei 
of tot daar waar vroeger de hei zich uitstrekte. 
Nu vormen deze lanen en singels een landschap
pelijk zeer waardevolle structuur en een ecologi
sche verbindingslijn temidden van het 
overwegende naaldhout. Van het gedeelte loof
hout op Wel na, 13.6% van het bosareaal, is dan 
ook bijna de tlelft in de lanen en singels te vinden. 

een laan is, als er in de loop van zijn geschiedenis 
op verantwoorde wijze bomen van dezelfde soort 
en variëteit en op dezelfde afstand tussengeplant 
zijn op de opengevallen plaatsen. 
Een leeftijdsverschil van bijvoorbeeld 50 jaar zal 
eerst erg opvallen, maar op den duur zal dat ver
schil vervagen en na 100 jaar zie je het niet meer. 

Wij zijn optimistisch genoeg om te denken, dat er 
over 100 jaar nog lanen zullen zijn in Nederland. 
Wie eist, dat een laan volmaakt is, zal bij iedere uit
val van wéér een boom ernstiger gefrustreerd ra
ken en te vroeg besluiten om dan ook maar de 
resterende, gezonde bomen op te offeren in zijn 
verlangen naar volmaaktheid. 

Voor de Bomenstichting is een laan nog "volmaakt" 
als er op regelmatige afstanden gezonde bomen 
van één soort staan, die samen een tunneleffekt 
geven (of in de toekomst zullen gaan geven). En 
daarvoor hoeven ze heus niet even oud te zijn. 

Voor de vogels, met name de holenbroeders, is dit 
oude loofhout van levensbelang. Historisch ge
zien, als restant van de eerste in cultuurgebrachte 
generatie, verbinden lanen en singels het heden 
met het verleden. En last but not least, speelt ook 
de houtproduktie een rol. 
In het besel van al deze waarden wordt voor Wel
na een lanenplan opgesteld teneinde deze multi
functionele doelstelling in praktijk te brengen. Een 
aantal jaren geleden konden de oudste en meest 
kenmerkende beukenlanen door middel van snoei 
en wondverzorging een grote opknapbeurt krijgen 
dankzij subsidie van de provincie Gelderland. 

Een aantal lanen of laangedeeltes is verjongd, te
gelijkertijd met de aangrenzende bospercelen. Er 
is telkens gekozen voor meerjarig laan plantsoen 
om de bomen een voorsprong te geven op de vaak 
sneller groeiende houtsoorten van het nieuw aan
gelegde bos ernaast. Ook de wildschade blijft hier
door zoveel mogelijk beperkt. 
Het wordt moeilijker wanneer een laan plotseling 
sterk in vitaliteit achteruitgaat, verzorging niet 
meer baat en er niet voldoende ruimte gemaakt 
kan worden voor nieuwe aanplant, vanwege het 
aangrenzende, nog niet kaprijpe bos. Slechts ten 
koste van dit aangrenzende bos zou de verjonging 
van de laan kunnen plaatsvinden. 
Om financiële redenen worden randen langs open
bare wegen eerder vervangen dan gesnoeid, om
dat het hout, wanneer het de oogstbare leeftijd van 
80 tot 100 jaar overschrijdt. rot wordt bij de wortels. 
De bosgrond op Welna is slechts één tot twee 
boomgeneraties oud. 

Het is duidelijk dat de huidige beheerder in de fi
nanciële afweging een moeilijke taak heeft. Een fi
nanciële stimulans komt van de kant van de 
provi ncie. Maar dan prefereren wij geen 50 of 75% 
onderhoudssubsidie. zoals tot dusver, maar 115%! 
Eén en ander brengt namelijk met zich mee dat de 
uiteindelijke houtopbrengst decennia later pas kan 
worden genoten. Ook subsidie ten behoeve van 
meerjarig plantsoen (inclusief wildschaderegeling) 
zou kunnen bijdragen tot een verantwoorde verjon
ging van lanen en singels. 
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Gemeente De Bilt maakt plannen 
voor de toekomst 

Alexa Hille, Hans Los, Gemeente De Bilt 

Het beheer van bomen in lanen en par

ken is waarschijn l ijk een van de moei

l ijkste onderwer pen die een 

gemeentelijke groenafdeling kan te

genkomen. Zelfs in de vakwere ld lopen 

de meningen hierover zéé r uiteen: al

leen al over de definitie van het begrip 

" laan" kun je uren d iscuss ië ren. In het 

w oordenboek wordt het omschreven 

als "een met mooie bomen beplante 

weg". De volgende vraag is dan ,  "Wat is 

mooi: een laan beplant met bomen van 

dezelfde soort en leeft ijd, bomen van 

verschi l lende leeft ijden of zelfs ver

schi l lende soorten bomen?" 

Voor het beheren van een laan zal eerst bepaald 
moeten worden wat men onder een laanbeplanting 
verstaat. Afhankelijk van de functie van de laan 
kan die definitie verschi l len. Voor de gemeente De 
Bi l t ,  rij ke l i jk voorzien van straat- en laanbomen die 
het groene karakter in hoge mate bepalen, is het 
beheersplan voor de laanbomen vijf jaar lang een 
punt van discussie geweest. Met name in de vi l la
wij k Bilthoven-Noord, waar het karakter wordt be
paald door in overwegend brede bermen staande 
laanbomen van de eerste grootte, was een be
heersplan voor de lange te rmijn noodzakelijk. Het 
merendeel van het bomenbestand in die wijk da
teert uit het beg in van deze eeuw. Om het g roene 
karakter te handhaven voor de toekomst, zal er 
een opbouw moeten zijn van lanen in verschi l len
de leeftijdscategorieën. 

Problemen uit het verleden 
I n  het verleden werden er n ieuwe bomen geplant, 
daar waar een slechte of dode boom wegviel. Veel 
toekomst hadden deze bomen niet als gevolg van 
de l ichtconcurrentie van de oml iggende grote bo
men en de veel te kleine plantgaten. Rigou reuze 
verjonging door het kappen van een hele laan wekt 
g rote weerstand op bij burgers en politiek. Over het 
algemeen pl eiten aanwonenden vóór het behoud 
van de bomen, omdat deze het karakter van hun 
laan bepalen en daarmee ook de waarde van het 
huis. Maar het beheren van bomen vraagt om een 
lange termijnplanning. Dat is voor burgers vaak 
n iet te overzien en in hun ogen niet belangrijk. Zo
als het spreekwoord zegt, "wie dan leeft wie dan 
zorgt". Voor beheerders is het vaak frustrerend om 
voor elke boom die omgezaagd moet worden, ver
antwoording af te moeten leggen richting burgers 

en polit iek. Zeker als het gaat om bomen die uiter
l ijk niets mankeren maar ondergronds of binnenin 
slecht zijn .  Het kost dan vaak veel energie en tijd 
om mensen ervan te overtu igen dat je n iet bezig 
bent met kaalslag, maar met iets op te bouwen 
voor de toekomst. 
Politiek beïnvloedt u i tgangspunten beheersplan 
In de eerste beheersplannen voor straat- en laan
bomen van de gemeente De B i lt werd u itgegaan 
van verjonging. De leeftijd van de bome n werd 
daarbij als hard gegeven gehanteerd om het tijd
stip van vervanging te bepalen .  Dit voorstel kon 
geen genade vinden in de ogen van de politiek en 
kreeg a l  gauw de naam "kapplan" , een naam die 
lang bleef hangen.  De politiek was sterk betrokken 
bij de zaken rond de straat- en laanbomen en de 
sfeer van ond uidelijkheid, onbegrip en wel licht 
wantrouwen heeft lang geduurd .  Na vijf jaar dis
cussie zijn de uitgangspu nten voor het beheers
plan gewijzigd . Een vital iteits- en 
stabiliteitsonderzoek en de daaraan gekoppelde 
l evensverwachting voor de bomen zijn de belang
rijkste factoren die nu bepalend zijn voor de te ne
men maatregelen. De u itgangspunten zijn meer 
gericht op behoud door middel van onderhoud en 

groe iplaatsverbeterende maatregelen. Dit plan 
kreeg u iteindelijk, na een informatieavond, de 
goedkeuring van de politiek. 

De praktijk 
Op dit moment vindt er een verjonging plaats van 
het laanbomenbestand langs een gedeelte van de 
hoofdverkeersader van De Bi l t .  De bomen langs 
deze weg, die dwars door de gemeente van noord 
naar zuid loopt, vormen een laanbeplanting. Het 
grootste deel van de oorspronkelijke bomen da
teert nog uit het beg in  van deze eeuw. Uit het vitali
teits- en stabiliteitsonderzoek is gebleken dat 43% 

I Soestdijkseweg in De Bilt. 
Ongeveer de helft van de 
oudere bomen bleek in 
slechte of matige conditie 
te verkeren. 
Noodzakelijke 
vernieuwing van de 
riolenng was aanleiding 
om de gelijl<tijdig het 
bomenbestand in deze 
laan te verjongen 

foto: Frank Moens 
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van de oudere bomen in een slechte of matige con
ditie verkeert en dat het inzetten van een structu
rele verjonging noodzakelijk is om de laanstructuur 
n iet volledig te laten instorten. 
Aanleiding voor de verjonging was de vernieuwing 
van de riolering i n  deze weg, waarbij tevens een 
n ieuwe asfaltlaag aangebracht moest worden. Om 
de negatieve i nvloeden van deze civieltechnische 
maatrege len zoveel mogelijk te beperken, is er 
een evenwicht gezocht tussen de wenselijkheid en 
de uitvoerbaarheid van de te nemen maatregelen. 
Aan de hand van het vital iteits- en stabi l i teitsonder
zoek is er een beheersadvies opgesteld . Aange
zien het beleid erop gericht is  om zoveel mogelijk 
oude bomen te behouden , zijn alleen de slechtste 
en enkele m inder vitale bomen verwijderd. Zo krijgt 
de aanliggende verjonging voldoende ontwikke
l ingsruimte. Deze keuze houdt in dat er rekening 
mee gehouden moet worden dat in de komende 
10-15 jaar alsnog oude bomen gerooid en vervan
gen moeten worden , om de verjonging van de laan 

te kunnen afronden en de huidige laanstructuur  
niet volledig verloren te laten gaan .  De jonge, 
n ieuw te planten bomen zu l len royale plantgaten 
krijgen,  voorzien van bomengrond met daarin een 
beluchtings- en waterdrain, zodat ze een betere 
toekomst hebben. Waar mogelijk worden de jonge 
bomen verder van de weg herplant om ze meer 
groei ru imte te bieden. De te handhaven bomen zu I 
len door beluchting en toed iening van meststoffen 
een oppepper krijgen.  

Voorlichting onmisbaar 
Goede voorlichting richting burgers en met name 
de aanwonenden is zeer belangrijk voor het sla
gen van het plan. Het moet voor de mensen duide
lijk zi jn wat de bedoel ing is en waarom het moet 
gebeuren. Zeker als mensen zeer gehecht zijn aan 
de grote bomen voor hun huis komt zo'n ingreep 
hard aan. De tijd die h ierin gestoken moet worden, 
verdient zich later wel weer terug als mensen zien 
dat al die ingrepen toch wel noodzakelijk zijn .  

Beheer van lanen en parken op 
buitenplaatsen 

Peter van Oosterhout, Heimerick Tromp - Stichting PHB 

De Stichting P HB (Stichting tot behoud van Part icul iere H istorische Bu itenplaat

sen) geeft in haar beheersplannen voor de h istorische buitenplaatsen de hoofd

lijnen aan voor het gewens te beheer. H ierbij wordt vooral  uitgegaan van een 

drietal as pecten die de belang rijkste waarden van de verschi l lende bu itenp laat

sen bepa len: de historische ontwikkel ing, de vis ueel-ruimtelijke en tuinarchi

tectonische structuur en de natuurwaarden (fase 1). 

Historie 
Historische buitenplaatsen hebben een rijke ge
schiedenis. Vanaf de stichting van hun buiten
plaats hebben eigenaren hun bezit steeds 
veranderd en aangepast. De in richting van parken 
en tuinen laat een ontwikkeling zien, die een 
weerspiegel ing is van de houd ing van de mens ten 
opzichte van de natuur  in de versch i l lende perio
den van de geschieden is .  Hierbij is het vaak zo dat 
bij aanpassingen de elementen , patronen of struc
turen uit een vorige periode zijn bewaard . Het re
sultaat is dat we nu een buitenplaats kunnen 
opvatten als het resultaat van een aantal h istori
sche lagen dat naast en over elkaar voorkomt. Het 
terrein laat zich met behu lp van de historische ken
nis lezen als een geschieden isboek. De histori
sche waarde van een buitenplaats wordt dan ook 
bepaald door de datering van versch i l lende ele
menten en het gegeven dat verschi l lende elemen
ten uit verschillende periodes naast en over elkaar 
voorkomen. De rijkdom van de historische ont
wikkeling is hiermee het eerste uitgangspunt voor 
het beheer, wat resulteert in een l ijst van aanbeve
lingen voor behoud en eventueel herstel van histo
rische elementen en structu ren .  

Structuren 
De visueel-ruimtelijke en tu inarchitecton ische 
structuur hangt di rekt samen met de historische 
ontwikke l i ng van de buitenplaats. Zij is im mers het 
zichtbare resultaat van hoe de mens in het verle
den zijn bezit wenste in te richten als de optimale 
omgeving waarin men werkte en recreëerde. Het is 
ook de u iting van de mens met betrekking tot zijn 
kennis van de natuur en het gevoel daarvoor. 
In de loop van de geschiedenis zien we h ierin een 
ontwikke l ing die helaas vaak moei l i jker aan te wij
zen is dan de historische feiten .  Een aantal ken
merken is echter goed te onderscheiden: de 
streekgebonden verschi l len, de invloeden van 
tuinarchitecten , de vorm van het aardoppervlak, 
bodemkundige ondergrond,  etc. kunnen goed be
schreven worden. Dat gebeurt dan in te rmen van 
ru imtelijke structuren ,  aan de hand van begrippen 
als assen, zichtlijnen, patronen van paden en wa
terlopen en dergelijke. Zo komen we tot uitgangs
punten voor het beheer van de terreinen. Er wordt 
een kaart getekend , waarop te zien is waar de 
verschi l lende elementen zich bevinden .  Daarnaast 
worden de ruimtel ijke beelden op de kaart aange
duid. 
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Natuurwaarden 
De ouderdom van de buitenplaatsen, de relatieve 
' rust' in de inrichting en het constante beheer, 
naast gegevens als de ligging in gebieden van ver
schillende hoogte, bossen op rijkere gronden enz. ,  
maken dat buitenplaatsen vaak zeer specifieke en 
bijzondere natuurwaarden bezitten. Men kan daar
bij denken aan stinsevegetaties en de betekenis 
van oudere bomen voor de fau na. Hierbij wordt al
lereerst uitgegaan van de beschrijving van flora
elementen. Zeldzame enlof bedreigde soorten 
worden in kaart gebracht. Vervolgens worden op 
een hoger niveau vegetaties beschreven en zo 
veel mogelijk geduid tegen de achtergrond van de 
h istorische ontwikkeling en het beheer. I ndien mo
gelijk worden in de inventarisatie gegevens opge
nomen over de fauna-elementen die op de 
buitenplaatsen voorkomen of daaraan verbonden 
zijn. 

Fase2 
I n  het tweede gedeelte van de plannen wordt eerst 
per onderdeel ,  vak of afdeling een samenvatting 
gegeven van de verschi l lende voor dat speciale 
deel van toepassing zijnde waarden . Hierin wor
den bijvoorbeeld monumentale bomen en lanen ex
pliciet genoemd. 
Tegen de achtergrond van de h uidige situatie en 
eventuele knelpunten in het beheer, wordt vervol
gens meer concreet aangegeven wat nodig is om 
de bestaande waarden te be houden, eventueel te 
herstellen of verder te ontwikkelen. 
Ten aanzien van monumentale bomen, oudere bo
men enlof dendro logische bijzonderheden, bete
kent dit over het algemeen dat wordt uitgegaan 
van het behoud van deze elementen. Hierbij staat 
echter het behoud van het element zelf niet voor
op, maar vooral de betekenis van dat element te
gen de achtergrond van de drie aspecten historie, 
structuren en natuurwaarden. Door de werkwijze in 
de beheersplannen komt dit echter in vrijwel alle 
geval len overeen. 
Een en ander kan worden verduidelijkt aan de 
hand van een tweetal voorbeelden van uitgangs
punten voor beheer: het beheer van solitaire bo
men of boomgroepen en l anen. 

Solitaire bomen en boomgroepen. 
De betekenis van deze beplantingselementen is 
vaak vrij eenvoudig vast te stel len. Ze zijn bijvoor
beeld onderdeel' van een aan leg in landschapsstijl 
met bepaalde kenmerken ,  ze begeleiden een be
paalde zichtas, het zijn herinneringsbomen, er 
heeft zich bij deze bomen een stinsevegetatie kun
nen ontwikkelen, etc. Het behoud van de boom of 
boomgroep wordt dan ook beargumenteerd tegen 
de achtergrond van deze waarden. Is er sprake 
van eventuele bedreigingen zoals een oprukkende 
bosrand, dan wordt aangegeven welke i ngrepen 
nodig zijn om de solitair of de boomgroep vrij te 
stel len. Zolang er geen gevaar bestaat voor bijvoor
beeld uitbrekende takken, worden geen maatrege
len genomen, maar wordt uitgegaan van de 
natuu rlijke ontwikkeli ng. 
De Stichting PHB loopt nooit vooruit op de ver
wachting dat een boom of boomgroep in de toe
komst wel eens uit zou kunnen vallen. Het behoud 
van een bepaald bestand van bomen wordt be
paald door de eerder genoemde drie aspecten. 
Hierbij moet worden aangetekend dat de Stichting 
PHB zich niet hard maakt voor de "bevriezing" van 

de huidige situatie .  
Soms is het nodig om, samen met de eigenaar, de 
volgende stap in de toekomst te zetten. Wij doen 
dit echter met grote voorzichtigheid en zijn in die 
zi n in  de eerste plaats niet ' creatief'. 

Laanbomen 
Lanen hebben een betekenis als elementen van 
een historische en ruimtelijke structuur. Oudere 
laanbomen zijn daarnaast soms van belang in na
tuurwetenschappelijk opzicht. De int rinsieke waar
de van een oudere laanboom bestaat 
vanzelfsprekend, maar wordt in de beheersplan
nen van de Stichting niet als zodanig aangegeven. 
Met betrekking tot het beheer van lanen en laanbo
men speelt vaak de vraag van het tijdstip van de 
verjonging.  De Stichting gaat er al lereerst vanuit 
dat een laan die nog als zodanig te herkennen is, 
nog steeds zijn historische betekenis bezit. In hoe
verre een laan nog als zodanig te herken nen is  bij 
een bepaald percentage uitva l, is niet absoluut aan 
te geven. Pas als een laan niet meer herkenbaar is 
en hij een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de his
torische en ruimtelijke structuur, zal in de beheers
plannen het voorstel worden gedaan een laan te 
verjongen. Op welke manier dat gebeurt, totale 
verjonging of bijvoorbeeld i nboeten, is dan afhan
kelijk van andere factoren. Hierbij is te denken aan 
de natuurwaarde van de nog resterende bomen, 
de situering i n  h et terrein etc. 
Als speciaal voorbeeld van lanen op historische 
buitenplaatsen kunnen lanen in bossen worden ge
noemd. Deze bossen bestonden vroeger voor een 
belangrijk deel uit hakhout, waardoor de vorm van 
de laanbomen in belangrijke mate werd bepaald: 
zij konden immers boven de maximale hoogte van 
het hakhout hun kroon vrij ontwikkelen. In het be
heer van de lanen in deze (voormalige hak
hout)bossen staat dan ook het behoud van deze 
specifieke habitus in combi natie met het bosbeeld 
(een gesloten opbouw) voorop. 

Bos rondom kasteel 
Amerongen. 

foto: Domien Driessen 
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Lanen en hun historie 

Willem Overmars, Frank Moens 

Tegenwoordig is het planten van bomen in een strak verband langs wegen heel 

gebruikel ijk, maar het heeft in onze geschiedenis wel even geduurd voordat dit 

gebruik gangbaar werd. Geï nspireerd door Ital iaanse tuinarch itecten werd de 

laan pas in de zeventiende eeuw in ons land tot ' mode-art ikel' gemaakt. D it uitte 

zich het eerst op grote landgoederen, waar op z'n minst een royale toegangslaan 

tot het hu is , geflankeerd door een bomenrij, n iet mocht ontbreken. Nog meer 

werd er naar gestreefd het lanenstelsel ver het omringende Iland in te laten lopen, 

als uitdrukking van macht en kapitaal .  H ieru it voort komt het gebruik van lanen 

rond de ontg,i nni ngs landgoederen in het oosten van het land en in de droogma

kerijen in  Noord-H olland. 

Honselaarsdijk stond model 
De Italianen hadden wat de tu inkunst betreft een 
grote voorsprong op de rest van Europa. In de zes
tiende eeuw, het hoogtepunt van de renaissance in 
Ital ië, werden er op d iverse plaatsen fraaie villa 's 
gebouwd met daaromheen sch itterende tuinen. 
Enkele voorbee lden hiervan zijn Vi l la Madama 
( 1 517) en Vi l la d'Este ( 1 550) in Tivoli bij Rome. Bij 
Vil la Montalto (1 585) zien we een uitgebreid lanen
stelsel met een duidelij ke hoofdlaan die in het ver
lengde van de as van het huis loopt. Van deze tuin 
kan worden gezegd dat er  twee stromingen in ver
werkt zijn : de renaissance met een stramien van 
vierkanten, door een gel ijkwaardig assenstelsel 
verbonden, in geen relatie tot het gebouw, en de 
barok, waarin de hoofdas centraal staat. 
Een bekende Italiaanse architect, Alberti , schrijft in 
1 452 in zijn 'De re Aedi ficatoria' onder andere dit: 
"De woningen van vorsten . .... moeten een toe
gang hebben vanaf de hoofdweg en speciaal vanaf 
de zee of de rivieren; en . . . . . een grote open ruimte, 
groot genoeg om de stoet van een ambassadeur, 
of ander groot heer, te ontvangen, of deze nu in 
koetsen komen, in boten of te paard." Ruim ander
halve eeuw later geeft Vincenzo Scamozzi in 
'L'idea della Architettura universale' zijn visie over 
het laanbeeld. In de eerste plaats schrijft hij. dat de 
toegangswegen moeten leiden tot de belangrijkste 
facade van het gebouw, om er de schoonheid en 
voornaamheid van te benadrukken. Voor het ge
bouw moeten de lanen uitkomen op een weids 
plein. Dit is niet al leen nodig om een indruk van 
grootsheid te geven , maar ook om ervoor te zorgen 
dat ruitergezelschappen en rijtui.gen kunnen ko
men en gaan zonder elkaar te h inderen. Zo'n plein 
moest de vorm hebben van een 'mezze luna' ,  een 
halve maan. De wegen die naar een voornaam ge
bouw leiden moeten breder en ruimer zijn dan de 
gewone wegen, om een indruk te geven van heer
l ijkheid, van sier en van gemak. De wegen kunnen 
mooier gemaakt worden door aan één kant, of aan 
beide zijden, of ook wel in vier rijen, bomen te plan
ten . Zo'n v,ier-rijige laan heeft dan drie wegen: een 
brede in het midden voor ruiters en koetsen en 
twee smal lere aan weerszijden voor voetgangers. 
De Italiaanse ideeën waren in de Nederlanden bij 
de vorsten en geleerden welbekend. Diverse boe
ken van Italiaanse (tu in)architecten waren aanwe-

zig in de bibl iotheek van Constantijn Huygens (om
streeks 1 635) en ook de inventaris l ijst van de bi
bliotheek van Prins Maurits van 1 608 maakt 
melding van diverse werken . We mogen dan ook 
aannemen dat dit gold voor de jongere halfbroer 
van Maurits, Frederik Hendrik ( 1 584- 1 647) , die in 
1 625 de majestueuze oprijlaan voor het paleis 
Honselaarsdijk l iet aanleggen. Hij bracht Scamoz
zi 's ideeën treffend tot u itdrukking in een lange, 
acht bomenrijen brede laan, in het verlengde van 
de as van het huis. De laan komt u it op een half
rond plein voor de gracht, die het huis met tuinen 
omgeeft. Honselaarsdijk is  een vroeg voorbeeld 
van een monumentale laan in ons land . Later zuI
len er nog vele volgen met als meest bekende na
tuurl ijk de lanen van paleis :het Loo. 
Een variant op de enkele as is het ganzevoet-mo
tief, een hoofdas en aan weerszijden naar het voor-

Dit artikel is gedeeltelijk 
een samenvalling van 
"Vorstelijke Lanen". Een 
artikel in voorbereiding 
geschreven door Willem 
Overmars. namens De 
Waranda':advies voor 
his torisetJe tuinen en 
parken en ontwerp van 
tuinen. 

Tuin en park in barok 
aanleg rondom het buiten 
Heemstede (provincie 
Utrecht) 



Een gravure van I 
H.Spilmanuit 1713 laat I 

het mlddetpunt van het ' 
sterrebos in de 

Haartemmerhout zien. 
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plein twee sdwin  naar elkaar toelopende nevenas
sen . In de zestiende en zeventiende eeuw komt dit 
beeld in Nederland nog niet voor, terwijl er in Italië 
bijvoorbeeld bij de al eerder genoemde Villa d' Este 
en Vi l la Montaldo lanensteiseis met deze vorm wer
den aangelegd. De eerste toepassing in Nederland 
staat op naam van Pieter Post, die omstreeks 1 650 
het ontwerp maakte voor de terreinen rond Oranje
sael ,  het latere Hu is ten Bosch .  Dit was dus nog 
ruim een decennium voordat André Le N6tre begon 
aan de u itwerking van de plannen, waarin h ij ook 
de ganzevoet introduceerde, voor het ui tbreiden 
van het park bij het paleis in Versailles van Lode-

wijk XIV (omstreeks 1662). Onder Lodewijk XV en 
Lodewijk XVI volgen nog vele veranderingen en uit
breidingen van zowel gebouwen als park. Later zal 
dit park als hoogtepunt van de barok worden beti
teld . 

Lanen als ontsluitingswegen voor ontginning 
Bij buitenp laatsen treffen we vaak tot ver buiten de 
eigenl ij ke tuinen een stelsel van lanen aan . Ook bij 
paleis Honselaarsdijk was dit het geval. Op een 
kaart u it 1631 is te zien dat achter het omgrachte 
deel een stelsel van loodrecht op el kaar staande la
nen is aangegeven, dat het terrein in rechthoeken 
verdeelt. De wegen zijn beplant met bome n, de 
vakken daartussen werden gebruikt als weiland, 
boomgaard, moestu in  en bos. Vanuit dit deel lopen 
lanen ver het achterliggende boeren land in ,  die als 
hoofdontslu i t ingswegen dienst doen. Het nuttige 
wordt zo met het aangename verenigd. Op andere 
landgoederen is dit patroon ook terug te vind en, bij
voorbeeld op het landgoed Schoonheeten. Op een 
bedrijfskaart uit 1 762 staat een vers (waarschijnlijk 
al van eind zeventiende eeuw) dat i l lustreert dat la
nenstelsels op ontginningen moeten worden ge
zien als het resultaat van natuur en kunst. 
Dit Vrughte loos velt, te laeg en ook te hoogh 
Des Winters alte nat Des Soomers alte droogh 
Is Binnen Twintigh Jaer door onvermijt bol/ijt 
Met Graaven planten Mest Soo Daenigh toebreijt 
Dat Hoogtens voeden Visch laegten Schoone 
Boomen 
Dat Mensch en Ve vindt hier sijn Noodt Druft en 
Vermaak 
In 't Oogh in 't oor in reuck 't gevoelen ende smaak 
Dat Lught Aert Waeter ende Vier Hier doen uijt 
Gunst en pligt 
Wat oijl Natture en konst 
Door haer heeft Uijtgeregt. 

Ontginningen op nieuw land 
In de zeventiende eeuw kreeg men het droogma
ken van meren goed in de vingers. Grote projekten 
als de Beemster, de Schermer en de Wormer ver
eisten een geheel nieuwe methodiek van ontg in
nen. Men had al vanaf de middeleeuwen ervaring 
opgedaan met de ontg inning van kwelders en van 
veengebieden, zoals de cope-ontginningen tussen 
Utrecht en Den Haag, maar deze grootschalige 
projekten moesten anders worden aangepakt. 
Men ging meer theoretisch te werk en dit resulteer
de ondermeer in het oprichten van de opleid ing 
"Nederduytsche Mathematique" aan de un iversiteit 

van Leiden in 1600 door pri ns Maurits. 
De geleerde Simon Stevin was een van de groten 
uit die tijd . Zij n geschriften, die waren gestoeld op 
het aloude, ook in  Ital ië gebruikte schaakbordpa-

. troon ,  hebben de inricht ing van de polders be
paald. Een formele stij l van een stelsel van 
rechtlijnige wegen, beplant met bomen,  sloten en 
vaarten werd het landschapsbeeld van de n ieuwe 
gronden . Deze formele stij l werd nagevolgd door 
de grondontg inners in het oosten van heI land . Gro
te gebieden werden doorkruist door lange rechtlij n i 
ge wegen. Ook daar ontbraken de bomen n iet . 
Voorbeelden zijn nog duidelijk te zien i n  de omge
ving van Vorden en Ruurlo. Een groot ontgi nnings
landgoed dat werd aangelegd aan het eind van de 
zeventiende eeuw was de Slangenburg bij Doetin
chem. Het park verkeert nog in zeventiende-eeuw
se stij l en ook het kasteel is na die tijd vrijwel 
onveranderd gebleven. Het park is vrij toegankelijk. 

De eeuwen daarna 
Lanen zijn tot opde dag van vandaag een belang
rij k instrument voor de stads- of landschapsarchi
tect. Hoofdstructuren van wegen worden nog 
steeds voorzien van een rijke boombeplanting, al 
leen het ontgin ningspatroon i s  en igszins aange
past. Hoewel ,  in de jongste Flevopolders is toch 
nog wat van de principes van Simon Stevin terug te 
vinden. Zou dit opzet z ij n ,  of is het verkavelingspa
troon zo vergroeid met onze cu ltuur dat we niet be
ter weten? 
In ieder geva l hebben bomen in lanen niet het eeu
wige leven ,  waardoor er, als men de lanen in stand 
wil houden, weer nieuwe bomen geplant moeten 
worden. Eenvoudig zou het z ijn als a l le bomen te
gelijk dood gingen. Het is echter n iet zo simpe l .  
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Het beheer en onderhoud van 
laanbeplantingen 

Harry ten Have, Groenadviesburo 
Schalkhaar 

Beheer en onderhoud bepalen in be

langrijke mate de levensduur van laan

bep lantingen. Vanaf de aanplant tot het 

moment van vervangen moet de 

bep lanting onderhouden/verzorgd 

worden om doelstel l ingen en functies 

te beha len en te behouden. De " levens

loop" van laanbeplanting wordt be

langrij k benvloed door het onderhoud 

in de jeugdfase. He laas zij n er ook vele 

externe factoren die een negatieve in

vloed hebben op de functie en ontwik

keling van laanbeplant ingen. 

Begeleiding in de jeugd fase 
De jeugdfase van een boom is de periode tussen 
aanplant en het moment dat de gewenste takvrije 
stamlengte (afgekort als gts) wordt bereikt. De gts 
l igt meestal tussen de 5 en 8 meter en wordt be
paald door boomsoort, omgevings- en gebru iks
factoren zoals het verkeer (vrachtauto's), 
bermbeheer/s lootbeheer (onderhoudsmach ines) , 
gebrui k  van aanl iggende percelen en l igging van 
woonhuizen en gebouwen. Per gegeven situatie 
moet worden beoordeeld wat de gts moet worden. 
De beheerder moet dan ook per object de gts be
palen of de boomverzorger moet dit ter plaatse zelf 
beoordelen om de begeleidings-snoei in de jeugd
fase te ku nnen u itvoeren. Doordat de bermen vaak 
smal zijn en hierdoor de onderste takken een 
belemmering geven bij het machinale berm- en 
bermslootonderhoud is het helaas vaak noodzake
lijk om ook aan de buitenzijde de gts op 5-7 m te 
stel len.  Ook door het gebru ik  van grote/hoge 
machines op de aanl iggende agrarische percelen 
is een opkroonhoogte van deze lengte vaak nood
zakelijk. Om de gts voor de buitenzijden van een 
laan goed te kunnen bepalen is het voor de beheer
der noodzakelijk de situatie en de belangen goed 
te wegen en hiervoor een beleid te formuleren 
(beheersplan). Doordat berm- en slootonderhoud 
vroeger met eenvoudige gereedschappen en ma
chines werd u itgevoerd en het agrarisch belang in 
de directe omgeving van de boom of onder de 
kroon minder was, moet helaas in oude 
laanbeplanting nogal eens fors worden gesnoeid 
om de opkroonhoogte bij te stel len. 
Vanaf het aanplantmoment tot het bereiken van de 
gts moeten takken worden afgesnoeid. Om de 
snoeiwonden en de snoeihoeveelheid klein te hou
den, moet tot het bereiken van de gts een aantal 
snoeibeurten worden u itgevoerd. Per snoeibeurt 

mag niet meer dan ca. 20% van het kroonvolume 
worden weggesnoeid. De frequentie van de snoei 
hangt af van de groeisnelheid. Groeit een boom bij
voorbeeld 50 cm per jaar en de gts is  vastgesteld 
op 7 m dan kan bij deze boombeplanting na ca. 1 4  
jaar d e  gts worden bereikt. Verdeeld over deze pe
riode moeten de snoeibeu rten worden ui tgespreid. 
Om per snoeibeurt niet meer dan 20% te hoeven 
snoeien moet in dit voorbeeld om de drie à vier 
jaar een snoeibeurt worden u itgevoerd. Om de 
snoeiwonden klein te houden moeten steeds in de 
tijdelijke kroon , d.w.z. de kroon tussen 2 en 7 me
ter hoogte, de dikste takken worden afgesnoe id . 
Tevens moeten zuigers en dubbele toppen worden 
verwijderd. Omdat h ier gesnoeid wordt in de tijdelij
ke kroon, is de vorm van de boom na de snoei van 
ondergeschikt belang. 
Bij boomsoorten met een dunne bast, bijvoorbeeld 
beuk, moet de stambemanteling blijven om zonne
brand te voorkomen.  De bemanteling moet wel ge
dund worden om ook hier g rote snoeiwonden en 
verkeershinder te voorkomen. Als de bomen de 
gts hebben bereikt kan de bemanteling vaak ver
dwijnen omdat de takken van de toekomstige 
kroon de beschermende fu nctie hebben overgeno-

Foute soonkeuze en 
inschatting van de 
uiteindel,ïk kroon breedte. 
De bo men moeten nu 
zeer regelmatig worden 
gesnoeid om het verkeer 
doorgang te geven 

loto 's : van de schrijver 
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Door de aanleg van een I men. Doordat er steeds relatief du nne takken wor-
fietspad in de berm kan de den gesnoeid, kan in de jeugdfase het werk veelal 

vitaliteit van de 
d d bomen sterk verminderen. met handgereedschappen vanaf de gron wor en 

Dit kan tot gevolg hebben uitgevoerd. Indien de jeugdfase-snoei goed en fre-
dat er wijzigingen in het quent wordt uitgevoerd kan veel zwaar snoeiwerk 

snoeibeleid zullen 
k E ontsraan. aan de blijvende kroon worden voor omen . en 

goede begeleiding in de jeugd fase kan de volgen
de voordelen opleveren: 

Periodiek worden deze 
alleen kleine snoeiwonden bomen geknot om het 

laanbeeld te behouden. • minder verkeershi nder 
Deze "deuk" valt in de laan 

I 
. betere planning en spreid ing van de werkzaam-nauwelijks op. 

heden 

minder emotionele reacties van het publiek 
• minder snoeiafval 

minder onderhoudskosten ( lange termijn) 
• bebording en verlichting blijven beter zichtbaar 
De takken moeten buiten de takkraag worden afge
zaagd om een kleine snoeiwond te krijgen die 

goed overgroeit. Ten behoeve van het vormen van 
barrières (afgrendelingslagen) en wondweefsel 
kan het beste in het groei seizoen worden ge
snoeid.  Het afdekken van snoeiwonden heeft meer 
een esthetische dan een werkelijke functie. 

Overig onderhoud in de jeugdfase 
Voorkomen maaischade 
Door stambeschadiging ku nnen bomen structureel 
verzwakt worden, waardoor zij in  de toekomst als 
eerste zu l len uitval len in een laan. Om dit te vermij
den moet maaischade worden voorkomen. Dit kan 
eenvoudig worden bereikt door rondom de stam de 
vegetatie te laten staan . Een nevenvoordeel is dat 
deze vegetatie voor vele insekten een goede 
overwinteringsplaats is. De netheid van een berm 
is van ondergeschikt belang. Door bestekschrij
vers en beheerders kan deze maatregel eenvoudig 
worden voorgeschreven. 

Watergeven 
Om een goede aaneengesloten laanbeplanting te 
krijgen is het belangrijk dat er wordt begonnen met 
goed plantmateriaal en goede plantgat
voorbereid ing .  De eerste jaren na aanplant kan het 
van levensbelang zijn om de bomen in het g roeisei
zoen water te geven (zie de folder Bomen & begie
ten). 

Onderhoud in de blijvende kroon 
Indien de jeugdfase-snoei goed is u itgevoerd, kan 
het onderhoud in de blijvende kroon beperkt bl ijven 
tot het frequent snoeien enlof ui tslaan van dood 
hout en het snoeien van doorhangende takken. 
Omdat bomen voordurend hun natuurl i jke g roei
wijze proberen te herstel len , zul len relatief dunne 
zijtakken van gesteltakken behorende tot de blij
vende kroon steeds weer een belemmering vor
men bij het weggebruik (vrach twagens). Dit hangt 
overigens sterk af van de boomsoort. Een linde bij
voorbeeld doet dit veel sterker dan een eik. 

Achterstallige snoei 
Door in de jeugdfase het snoeien te beperken tot 
het weghalen van de onderste takken (opkronen), 
worden de te snoeien takken tussen de gts en de 
huidige opkroonhoogte steeds dikker. Het snoei
werk in de tijdelijke kroon wordt hierdoor steeds 
zwaarder en de snoeiwonden groter. Voor het 
zaagwerk zijn hierdoor vaak hoogwerkers nodig 
om het werk efficiënt en ergonomisch verantwoord 
uit te voeren.  Omdat dit snoeiwerk vaak duur is en 
veel verkeershinder oplevert, wordt vaak te veel in 
één beurt gesnoeid met de gedachte deze ing reep 
niet zo vaak te hoeven doen.  Dit gaat ten koste van 
de kwaliteit en het effect van lanen en roept vaak 
vele negatieve reacties op bij het publiek. Door de 
gts in de jeugd fase goed te bepalen en door een 
planmatige aanpak kan di t  worden voorkomen. He
laas is door wijziging van omstandigheden, bijvoor
beeld de aanleg van een fietspad, niet altijd te 
voorkomen dat de gts tussentijds moet worden bij
gesteld. 
Omdat dikke takken onder de uiteindelijke gts vaak 
een groot deel van het kroonvolume bepalen, is 
het voor een boomverzorger moeilijk na te gaan of 
de tak er helemaal af moet of dat de tak nu een on
derdeel moet gaan vormen van de blijvende kroon .  
Door niet de gehele tak eraf te snoeien moeten nu 
vaak zijtakken worden ges noeid of moet de tak 
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worden ingekort om toch de noodzakelijke doorrij
hoogte te bereiken. Zolang deze dikke zijtak niet 
direct de doorrijhoogte belemmert, is deze metho
de aan te raden, in plaats van zware zijarmen 
volledig af te snoeien. Dat zou immers zware 
snoeiwonden , veel waterlotvorming en. zonne
brand veroorzaken en de vorm van de bl ijvende 
kroon aantasten. 
Bij achterstal l ige snoei moet geprobeerd worden 
om de achterstand in meerdere snoeibeurten op 
te heffen te voeren.  

Wijziging van omstandigheden 
Tijdens de "levensloop" van een laan worden de 
omstandigheden nogal eens gewijzigd. Door het 

De techniek van 
het vervangen 
Thale Roosien, hoofd Bomendienst 
bij Heidemij Uitvoering 

Het vervangen van bomen is over het 

algemeen een emotioneel gebeuren 

waar heel  wat aan vooraf gaat. De aan

leiding is vaak verschi l lend: s lechte 

conditie van de bomen, reconstructie, 

omvorming in het kader van bomenbe

heer, waarbij een bepaa lde soort- en 

leeftijds opbouw wordt nagestreefd. Dit 

art ikel gaat vooral om de techniek van 

vervangen. 

De beslissing is genomen; er moet vervangen wor
den , nu is alleen nog de vraag hoe? Er zijn drie mo
gel ijkheden: geheel , in gedeelten of tussenplanten. 
Voor welke methode ook gekozen wordt, het is al
tijd gewenst een groeiplaatsonderzoek in te stellen 
waarbij de volgende factoren van belang zijn :  bo
demprofielopbouw, grondwaterinvloed en de voe
d ingstoestand van de bodem .  Natuurlijk moet ook 
gelet worden op invloeden die op dit moment scha
del ijk zijn voor de bomen. Op basis van deze infor
matie kan in het vervang ingsplan rekening 
gehouden worden met de boomsoortenkeuze, 
eventuele grondverbetering en het voorkómen van 
schadelijke i nvloeden. Op basis van de bereken ing 
van het potentieel doorworte lbaar volume kan in
zicht verkregen worden in de te verwachten boom
grootte en groei. 

De keuze van de wijze van vervanging hangt sterk 
af van het gewenste beeld en de ecologische struc
tuur waarvan de laan deel uitmaakt. 
Het in z'n geheel vellen van de laan is technisch 
het meest eenvoudig en goedkoopst: al le bomen in 

wijzigen van de omstandigheden onder, naast of 
boven de kroon van laanbeplantingen kan het 
noodzakelijk zij n om de gts bij te stel len. Voorbeel
den hiervan zij n :  
boven de kroon : -aanleg hoogspann ings leidingen 
onder de kroon : -aanleg op- en afritten 

-aanleg nieuwe fietspaden 
-veranderde methode van 
bermonderhoud 

naast de kroon:  -wijzig ing bestemmingsplan 
(n ieuwbouw). 

Helaas is door wijzigingen van omstandigheden 
onder de kroon vaak zwaar snoeiwerk nodig .  Per 
situatie zal moeten worden bekeken of dit werk in 
meerdere snoeibeurten kan worden u itgevoerd. 

één keer vel len, de plantplaatsen voorbereiden en 
opnieuw planten . Dit moet esthetisch en ecolo
gisch wel verantwoord zijn ;  het is immers een forse 
ingreep. Indien de conditie van de bomen en met 
name de stabi l iteit van een bomenrij te wensen 
overlaat, zal a l  gauw voor deze methode gekozen 
worden, zeker als de eerste bomen op bijvoor
beeld auto's val len. 
Gefaseerde verjonging en tussenplanten is over 
het algemeen een meer geaccepteerde methode 
van vervangen. Oudere bomen maken langzamer
hand plaats voor jongere beplanting.  Bij gefa
seerde verjonging zal het aantal bomen van 
invloed zijn op het aantal fasen . De periode waarin 
men verjongt hangt af van de verwachte eind
leeftijd van de laan , maar kan wel dertig jaar duren . 
Het in het beg in  ontstane leeftijdsverschi l  wordt op 
latere leeftijd visueel zeker minder. 
Is het beeld van een gevarieerde laan van 30- tot 
60-jarige eiken niet fraai? Een methode om ver
schi l len i n  levensduur te beperken is bij aanleg de 
plantafstand halveren . Er worden zo teveel bomen 
geplant die in de volgende fase als grote bomen 
verplant kunnen worden .  Bij voor zon nebrand-ge
voelige bomen, onder andere beuk ,  zal rekening 
moeten worden gehouden met de zonnestand. De 
noord-westzijde is altijd de eerste fase. 
De meest vergaande vorm van fasering is het tus
senplanten .  Het kan ook zijn dat voor deze vorm 
gekozen wordt omdat er geen beslissingen geno
men worden. Deze methode heeft zeker beper
kingen. Om tussen te kunnen planten is drie keer 
de plantafstand noodzakelijk. De jonge boom moet 
voldoende l icht krijgen voor z'n ontwikkeling en be
staande bomen mogen bij het planten en eventu
ele grondbewerking geen schade oplopen. 
Gebleken is dat deze vorm van verjonging door het 
publ iek zeer wordt gewaardeerd .  

Samenvattend kan gesteld worden dat vanuit  zo
wel de esthetische als ecologische benadering , 
vormen van gefaseerde vervanging de voorkeur 
verd ienen.  Ondanks dat zal ,  hoe belangrijk een 
boom ook is, h ij in het stedelijk gebied voldoende 
stabiel moeten zijn om veil ig te zijn voor de omge
ving . Vervanging is een bomenbeheersaspect ; wil 
men ook in de toekomst bomen behouden , zelfs 
één van de belangrijkste. 
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VAN JAARSVELD I VAN SCH ERPE NZEEL 

BOOMTOTAALZORG 
Overeind 42, 3998 JB SCHALKWIJK 

Telefoon: 03409 - 1 880 
Fax: 03409 - 2366 

boomkwekerij hoveniersbedrijf 

GROEnCEnTRum 
HORLOSEWEG 1 0  · 1 2 ,  3845 L A  HAROERWIJK Tel.: 03417·59614 

VOOR AANLEG EN ONDERHOUD VAN: 

* Plantsoenen, openbaar groen 
* Gazons en sportvelden 
" Windsingels, erfbeplantingen 
* Recreatie·terreinen 
"' Bed rijfs- en industriebeplantingen 
* Wegbermen en ruwgrasterreinen 

VOOR LEVERING VAN: 

* Park- en laanbomen 
" Eiken in vele soorten en variëteiten 
"' Zware solitairbeplanting 
" Sierheesters, rozen 
;. Coniferen en heesters 
" Bos- en haagplantsoenen 

VERZORGING VAN: 

" Dunnings- en veil i ngswerkzaamheden 
" Houtaankoop 
" Al le voorkomende plant werkzaamheden 
:;: Verzorgen en adv iseren van subsid ieaanvragen 
" Wildafweervoorz ieningen 
* Inventarisatie/beheersplannen 

MB-BOEK / MB-PROJECT 
MB-BOEK/MB-PROJECT i s  een uitgebreid administratiepakket 

waarmee u op eenvoudige wijze uw projectadministratie, fac

turering en boekhouding verzorgt. Er is een versie voor het hove

niersbedrijf en een versie voor tuin- en landschapsarchitecten. 

MB-BEHEER 
MB-BEHEER is een beheerinstrument voor objecten i n  stedelijk en 
landelijk gebied: geschikt voor inventarisatie, werkplanning, nacal

culatie, simulatie, het maken van gemeentelijke begrotingen, etc. 

Koppeling naar CAD-programmatuur op aanvraag. 

MB-CALC 
MB-CALC is een programma waarmee u op zeer eenvoudige wijze 

begrotingen kunt maken op basis van eenheidsprijzen of op basis 
van IMAG-tijdnormen. 

BSW-PLANT 
BSW-PLANT i s  een muisgestuurd plantselectieprogramma. Het 
programma valt op door de zeer hoge selectiesnelheid. Met BSW

PLANT kunt u ook plant- en bestellijsten maken. 

MEER INFORMATIE ? 
Voor overheid, instellingen, hoveniers en tuin- en 
architecten ontwikkelt Bakker, Spees & Werkman 

programmatuur. Het bureau maakt analyses en definitiestudies 
geeft adviezen op het gebied van organisatie en efficiëncie. 

bureau biedt ondersteuning bij het werken met vele programma's. 

Wilt u meer informatie over de activiteiten van Bakker, Spees & 
Werkman, bel dan onderstaand nummer. Wij sturen u graag een 

informatiepakket of maken een afspraak voor een demonstratie. 
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De verjonging van de Twickelerlaan in Delden 

Hans G ierveld, assistent rentmeester Stichting Twickel 

De Twickelerlaan op het landgoed Twickel is aan
gelegd ter onderstreping van de glorie van het huis 
en zi jn bewoners. I n  eerste instantie had de laan 
een puur landschappelijke functie. Vandaag de 
dag heeft deze laan zowel een landschappelijke, 
een cultuurhistorische als een natuurwaardefunc
tie, drie redenen dus om de l aan te behouden. Het 
is voor de beheerder zaak om op deze waarden te 
letten , om de laan ook aan komende generaties 
door te kunnen geven. 
In de laan komen enkele open plekken voor, varië
rend van één boom tot ca. 1 50 meter. Om verder 
verval van de laan te voorkomen , is de Sticht ing 
Twickel bezig met een beheersplan voor de laan . 
H iertoe wordt gekeken naar de waarden die de 
laan vervult en vervolgens worden de vitaliteit en 
de groeiplaats van de bomen onderzocht. Aan de 
hand hiervan wordt gekeken naar lokaties die voor 
herplant in aanmerking komen , waar en of er bo
men geveld moeten worden en waar de laan door 
boomverzorgende maatregelen een beter toe
komstperspect ief kan krijgen. 

Met dit pakket aan maatregelen wordt de variatie 
in leeftijd, het toekomstperspectief van de oude bo-

men en dus ook die van de laan, vergroot. Daar
door zal n iet alleen deze generatie, maar zu l len 
ook de komende generaties van al le waarden van 
deze prachtige laan kunnen genieten. 

Eikenlaan in Breukelen blijft gedeeltelijk 
overeind 

Mirjlam Lammertink 

Langs de Vecht bij Breukelen staan diverse oude 
kasteeltjes en buitenhuizen, waaronder kasteel 
Oudaen. Daarachter bevindt zich een eikenlaan 
van circa 1 50 jaar. De laan maakt dee ll uit van een 
grotere singelbeplanting, die fungeert als ecologi
sche verbindingszone. Omdat enkele bomen in de 
laan dood hout bevatten, lopen wandelaars en het 
vee naast de laan het risico een f l inke tak op het 
hoofd te krijgen. 
De eigenaar , een verzekeringsmaatschappij, wil
de een f l ink deel van de laan verjongen, en popu I i 
geren terugplaantenan vernieuwen. Men verwacht 
dat het hout nog een redelijke opbrengst zal heb
ben. De optie om enkele bomen te kappen en de 
rest te laten staan, is door de eigenaar om econo
mische redenen verworpen. Omwonenden en de 
Bomenstichting protesteerden tegen de plannen, 
en gaven de voorkeur aan een optie om slechts en
kele bomen te verwijderen. 
De uitkomst van dit meningsversch i l  is bevredi 
gend.  Het eerste deel van de l aan (met voorname
lijk paardekastanjes) is voor een symbolisch 
bedrag aan een buurtbewoner verkocht en zal in 
stand worden gehouden. Het aangrenzende eer
ste deel van de eiken laan blijft ook gewoon staan, 
een volgend deel zal nu alsnog worden gekapt. 
Daar staan ook de slechtere bomen.De eigenaar 

laat onderzoeken waarom de bomen op die plek 
niet goed gedijen,  alvorens er n ieuwe bomen te 
planten. De Bomenstichting adviseerde in elk ge
val de onderbegroeiing te laten staan, zodat de ver
bindingszone behouden bl ijft . Het allerlaatste stuk 
is gepacht door de eigenaar van het vee. De bo
men staan daar in drassige, met mest vervuilde bo
dem, en maken geen vitale indruk. Met de pachter 
is afgesproken dat h ij maatregelen neemt om de 
mest op een minder schadelijke manier op te 
slaan. 

Restanten van de eens 
zo majestueuze laan. 

foto: Mirjam Lammer1ink 

I foto: Frank Moens 



Veel graafwerk voor de 
wegreconslruclie en de 

aanleg van het fietspad in 
de wortelzöne van de oude 

beuken heeft de bomen 
geen goed gedaan 

foto: Frank Moens I 
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Compromis over beuken Brediusweg is ongepast 

Jo Beltman, hoofd afdeling Groen en Reiniging gemeente Bussum 

Aldus één van de koppen van de vele krantearti ke
len rond de beuken aan de Brediusweg in Bussum.  
Ongetwijfeld de meest geplaagde , bejubelde, be
sproken en omstreden bomen in Bussum geduren
de vele decennia. 
Handhaven of vervangen en zo ja, hoe? 

Wat was er aan de hand? De Bredillsweg is één 
. van de belangrijkste invalswegen van Bussum en 
tegelijkertijd één van de inmiddels spaarzame beu
kenlanen in  het Gook 
Nadat een eerste plan u it de zeventiger jaren om 
achter de bomen een fietspad aan te leggen in de 
gemeente l ijke archieven was verdwenen, werd de 
Brediusweg in 1 986 weer actueel vanwege de 
noodzaak de riolering en het wegdek te vernieu
wen .  Ook moest er iets gebeuren om de 
verkeersveil igheid te verbeteren (aanleg fiets
paden en snelheidsbelemmeri ng) .  H ieruit volgde 
de vraag , wat te doen met de bomen en de onder
grondse leid ingen. 
Op dat moment stonden er aan beide kanten van 
de weg nog 57 ru im honderd jaar oude beuken ,  
waarvan in de loop der  jaren de g roei-omstandig
heden sterk verslechterd waren .  Van het oorspron
kelijke aantal van 90 bomen waren er i n  totaal 33 
afgestorven , waarvan 22 tussen 1 973 en 1 986, 
voornamelijk door g roeiplaatsfactoren zoals aard
gasschade en droogte. Bij de opstel l ing van een 
laanbomenbeheersplan (Oranjewoud) in 1 978 
hadden de bomen reeds de kwalificatie 'slecht tot 
matig' gekregen, met een nog te verwachten le
vensduur van maximaal 30 jaar. 

Fietspaden noodzakelijk 
Ten behoeve van de opstell ing van het wegrecon
structieplan had de gemeenteraad o.a .  de volgen
de randvoorwaarden meegegeven : 

er moest een veilige fietsvoorziening komen ; 
de bestaande bomen moesten worden gehand
haafd, tenzij vel l ing onontkoombaar was ; 
er moest een onderzoek worden ingesteld door 
een externe,  onafhankelijke boomdeskundige. 
Op ambtelijk advies werd uit vijf externe deskundi-

gen gekozen voor Heidemij Bomendienst, aange
vu ld met een toetsing van dit advies door de (voor
malige) Dorschkamp. Daarmee was de 
vakbekwaamheid en zorgvu ldigheid gewaarborgd. 
Het gezamenlijke onderzoek van Gemeentewer
ken en Heidemij resulteerde in 1 987 in een totaal 
reconstructievoorstel ,  aangevuld met varianten en 
faseringen .  Het voorstel voorzag in de vervanging 
van de oude riolering, een n ieuw wegdek, nieuwe 
voetpaden , de aanleg van fietspaden en tussen 
beide laatste een g roene berm met nieuwe g rote 
bo men . 
Als alternatief werd gefaseerde u itvoering voorge
steld, waarbij uiteraard ook de bomen gefaseerd 
vervangen zouden worden. De Heidemij en het In
stituut voor Bos- en Natuu ronderzoek (de voormal i 
ge Dorschkamp) stelden voor, de oude rio lering 
met zand vol te spu iten .  Hierdoor zou de schade 
aan de bomen nog enigszins worden beperkt. Als 
dit n iet zou gebeuren ,  dan was het verwijderen van 
de bomen gelijktijdig met de reconstructie de enige 
verantwoorde oplossing . 

Geen fietspaden en geen bomen rooien 
In middels had het opgerichte comité 'Behoud Bo
men Brediusweg' haar eigen boomdesku ndige in
geschakeld , in de persoon van de heer J. Copijn .  
Inzet van de bewoners was, behoud van de bomen 
en geen fietspaden in verband met het gevaar bij 
de uitritten. Copijn was van mening dat de kwaliteit 
van de bomen nog dermate goed was, dat behoud 
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koste wat kost nagestreefd moest worden .  In de di
verse besprekinge n, contacten en perspublicaties 
liepen de emoties soms hoog op en vlogen de be
schu ldigingen over en weer. 
Uiteindelijk besloot de gemeenteraad in 1 989, dat 
er geen fietspaden kwamen en dat er geen enkele 
boom gerooid mocht worde n. De open plekken 
moesten worden ingeplant met n ieuwe bomen. 
Het inplanten van de nieuwe zware beuken ge
beurde door de Nationale Bomenbank. Copijn 
diende nu ars gemeente:lijk adviseur te worden in
geschakeld. Op zi jn advies werd een scala aan 
boomtechnische voorzieningen en maatregelen 
ter waarde van 1 ,7 m i ljoen gu lden uitgevoerd bij de 
nog bestaande bomen. De kosten van de eigen lij
ke reconstructiewerkzaamheden bedroegen 3,3 
mi ljoen gulden .  
Reeds i n  de beg infase van d e  reco nstructie moes
ten 9 bomen worden gerooid. Voor 1 992 en volgen
de jaren zul len er als gevolg van afsterving en 
gevaar voor het verkeer regelmatig beuken op de 
jaarlijkse rooi lijst staan . 
Medio 1 990 was de reconstructie afgerond en 

werd het col lege voornamelijk door d irecties en be
sturen van het voortgezet onderwijs overladen met 
klachten over de zeer onveilige nieuwe weg. De 
bewoners klaagden over veel te hard rijden. Nog 
datzelfde jaar werden tussen bomen en voetpaden 
alsnog fietspaden aangelegd op een bed van klei
korrels. Dit keer was Oranjewoud de adviseur. On
danks het langdurige en zorgvuldige 
voorbereidingsproces, de deskundige inbreng van 
zeer vele kanten en de extreem hoge kosten, zijn 
de bestaande bomen toch de dupe geworden. 
Evenmin is er een goede basis gelegd voor een 
n ieuwe beuken laan voor de komende decennia. 

In elk geval, is het volgende duidelijk geworden. 
Het noodzakelijke lange-termijn-denken van de bo
menbeheerder vindt absoluut geen gehoor bij de 
polit iek. Ditzelfde geldt voor de toegevoegde waar
de, welke een laan heeft boven een straat met hier 
en daar bomen. Zowel bomenbeheerder als pol i 
t iek wil len bomen in stand houden,  doch de  inkleu
ri ng van deze doelstel l i ng is zeer verschi l lend. Er is 
dus nog het nodige "zend ingswerk" te doen .  

Moeilijke keuzes in Gelderland 

Joop Comijs, kontaktpersoon Bomenstichting 

De grens tussen Velp en Rozendaal wordt ge
vormd door de Ringallee. Oorspronkel ij k  een laan 
met statige beuken , doch in de loop der jaren sneu
velden er vele. Tussen de overgebleven exempla
ren plantte men jonge bomen.  Het resultaat was 
een laan met bomen van verschi l lende leeftijden, 
d ie haar statigheid van weleer totaal had verloren. 

Toen ontstond het plan ,  de huid ige beplanting te 
verwijderen en de gehele laan te beplanten met 
wat oudere bomen van dezelfde leeftijd . U iteraard 
stuitte dit plan op weerstand onder de bevolking. Ik 
heb toen in mijn wekelijkse natuurrubriek in de 
plaatselijke pers geprobeerd de mensen duidel ijk 
te maken, dat hier moest worden gekozen tussen 
het behoud van enkele nog goede bomen of het 
scheppen van een in de toekomst mooie laan . 
Ui teindel ijk is voor het laatste gekozen:  in 1 984 
werden ongeveer 30 jaar oude eiken langs de ge
hele laan geplant. Men koos voor wat oudere bo
men, om de laan al vanaf het beg in  meer aanzien 
te geven. Het planten van oudere bomen vraagt 
echter wel enige bijzondere zorg. Ik weet n iet of 
die zorg destijds optimaal is geweest, maar het feit 
ligt er, dat de geplante bomen sinds 1 984 weinig 
zijn gegroeid. Had men destijds jongere exempla
ren geplant, dan waren deze nu waarschijnl ijk al 
even groot geweest als de bomen die er nu staan.  

Een fraai voorbeeld van hoe mooi een geheel 
n ieuw ingeplante laan na enige tiental len jaren kan 
zij n ,  is de welbekende Middachter Allee tussen De 
Steeg en Ellecom. Het oudste gedeelte is nu onge-

veer 45 jaar oud en de kronen van de statige beu
ken aan beide zijden van de vrij brede weg raken 
elkaar reeds. 

I Ringailee 
VelplRozendaal 

foto: Marc Pluim 
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Standpunt Bomenstichting 

Wanneer is een aftakelende laan geen laan meer? 
Daar zal nooit iedereen het over eens zijn. Waar 
veel mensen het langzamerhand wel over eens 
zijn is, dat je geen gezonde bomen moet opofferen 
aan een ontwerptechnisch verhaal. Dus niet een 
laan volledig verjongen, al leen maar omdat hij niet 
gaaf meer is .  
Als er andere redenen zijn ,  bijvoorbeeld 
rioleringswerkzaamheden of verkeerstechnische 
problemen, dan wordt de afweging moei l ijker. 
Maar ook dan zou het behoud van gezonde bomen 
meer prioriteit moeten krijgen, dan nu vaak het ge-

Ons advies 

1 . Een beleidsuitspraak, waarin wordt gekozen 
voor gefaseerde verjonging op plekken, waar 
door aftakeling grote gaten beg innen te val len. 
Gezonde bomen zullen al léén verwijderd wor
den, als er anders onvoldoende ruimte ( l icht) is 
voor de nieuwe bomen. Deze beleidsuitspraak 
moet gepubliceerd worden om te voorkomen dat 
omwonenden niet weten, waar ze aan toe zijn. 

2. Een i nventarisatie, waarbij op basis van 
boom- en bodemonderzoek wordt bekeken, wel
ke bomen goed (gaaf en gezond) , minder goed 
(beschadigd en/of slechte conditie, maar door 
middel van onderhoud weer goed te krijgen voor 
meer dan 25 jaar) en slecht ( levensverwachting 
minder dan 25 jaar, ook na verzorg ing) zijn. 

val is.  Alternatieve oplossingen waarbij de bomen 
gespaard kunnen blijven, zijn vaak 'duurder '  maar 
men vergeet dan de waarde van de bomen mee te 
wegen. 
In het algemeen is de Bomenstich ting er vóór, bij 
aftakelende lanen goed te inventariseren, wat de 
Ivensverwachting van de bomen is en al les te spa
ren,  wat nog meer dan 25 jaar te leven heeft (denk 
aan veil igheid). Verder kan door tussenplanten op 
plekken die daarvoor geschikt zijn ,  het karakter 
van de laan behouden blijven (zie ook misverstand 
nummer 4) .  

3. Pas na de beleidsuitspraak en de inventarisa
tie kan er worden gewerkt aan een beleids- en be
heersplan. Maar aangezien het vaak enige tijd 
duurt, vóór deze plannen klaar z ijn ,  kan het nodig 
zijn om urgente maatregelen die voortvloeien uit 
de inventarisatie, direkt uit  te voeren. Het betreft 
dan de verzorging van m inder goede en vooral 
het omzagen van slechte bomen. Deze maatre
gelen moeten gepaard gaan met eerlijke voorlich
ting. 

4. I n een beleidsplan legt de eigenaar/beheer
der vast, wat hij op de lange termijjn met de laan 
van plan is. 

5. Het beheersplan zet het beleid tenslotte om 
in concrete maatregelen .  

Fraaie dubbelnïige 
laanbeplanting van 
paardekastanje langs de 
Rijtwgweg in Bergen op 
Zoom 

foto: Piet van der Gaag 
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I n  de jaren tachtig zette Ruud Repko zich 

in voor het behoud van het Vondelpark. 

Renovatieplannen l ieten op papier wei

nig over van het zo vermaarde park. Dat 

het in onze hoofdstad nog steeds niet 

van een leiendakje gaat wordt duidelijk 

in zijn bijdrage in de column. 

Ruud Repko is voormal ig l id van de 

overleggroep Nieuwendam- Zuid ,  kon

taktpersoon voor de Bomenst ichting in 

A msterdam en stadsdeel raad lid 

A msterdam- Noord voor de Groenen. 

Het W.H. Vliegenbos; een "renovatie" 
Amsterdamse stijl 

Inleiding 
De Dienst Groenvoorzieni ngen van Amsterdam 
schijnt sinds W.O. 11 slechts te hebben bestaan uit 
onderhoudstechnisch en ontwerptechnisch ge
schooid personeel. Beheer was en is ,  in de simpe
le belevingswereld van de achtereenvolgende 
verantwoordel ijke wethouders, hetzelfde als onder
houd . Het is dan ook geen wonder dat vooral de 
ontwerpafdelingen in Amsterdam zich ,  bij gebrek 
aan beheertechnisch tegenspel ,  hebben ,kunnen 
ontwikkelen tot een soort van parasitaire organis
men. Zonder de ge-
ringste veldkennis 

woordig een opleiding Weg- en Waterbouw vereist 
te zijn .  

"Beheer" wordt overgelaten aan voorlieden d ie 
daar, evenals de leiding , vaak elke theoretische 
onderbouw voor missen.  Duurder, want geschoold 
onderhoudspersoneel dreigt bovendien, in  het ka
der van sociale vern ieuwing,  langzamerhand ver
vangen te worden door goedkope van de straat 
geplukte ongeschoolden. Lachende derde is  de 
aannemeri], want werk waarbij het ambtelijk perso-

neel of de gemeente 
enig risico zouden kun

wordt daar letterlijk 
wat afgefröbeld. Er 
wordt niet ontworpen 
om verbeteringen tot 
stand te brengen. Er 
wordt ontworpen om 
de personele capa
citeit van de eigen af
deling met haar 
ambitieuze en duur 
betaalde ingenieurs 
in stand te houden. 

Groenvoorzieningen 
hebben de status van een 
feestartikelen -winkeltje 
en zorgen slechts voor de 

nen lopen, wordt steeds 
vaker, tegen astrono
mische bedragen, uitbe
steed aan het meestal 
via de "praktijk" 
geschoolde personeel 
van een aannemer. In 
Amsterdam is dat i n  ne
gen van de tien geval
len een uit zijn krachten 
gegroeid hoveniers-

lampionnen en de 
slingers. 

Leugentjes om "best-
wil" worden daarbij 
niet geschuwd. Bij het aanvaarden door de raad 
van Amsterdam van het geesteskind van de voor
mal ige P.v.d .A. wethouder v.d.Vl is ,  "de compacte 
stad" , is het hele groene special isme overboord ge
zet en een onbelangrijk detail van de openbare 
ruimte geworden. 

Groenvoorzieningen hebben de status van een 
feestartikelen-winkeltje en zorgen slechts voor de 
lam pionnen en de sl ingers .  Als men er op u itge
keken is wordt de zaak vernietigd en simpelweg 
vervangen door een ander behangetje. Daarvoor 
is inmiddels ook bij de onderhoudsafdel ingen een 
reorganisatie tot stand gebracht, waarbij de leid ing 
ook daar vaak kwam te berusten bij ontwerpers. 
Ook blijkt voor kaderlunkties in het groen tegen-

bedrijf, dat vooral waar 
het vrijkomend stam
hout betreft , er in slaagt 

om het volledig onbruikbaar te maken, of om er 
voor een habbekrats mee van door te gaan.  Dit 
wordt vergemakkelijkt doordat het ambtelijk perso
neel geen idee heeft hoeveel van wat, waar staat ; 
om maar helemaal te zwijgen over hoe dik of hoe 
lang het is. Bovendien bl i jkt men geen f lauwe notie 
te hebben van de werking of zelfs maar het be
staan van een houtmarkt. 

Recreatiebos als brandhoutlevancier 
In Amsterdam-Noord is in de twintiger jaren van 
deze eeuw, na een jarenlange strijd i n  de gemeen
teraad van het SDAP raadslid W.H.  Vl iegen, een 
ongeveer 24 ha. groot groengebied tot stand geko
men dat toentertijd onder de naam IJbos de Am
sterdammer recreatiemogelijkheden moest bieden 



Ruud Repko 
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en uitdrukkelijk ook bedoeld was om interesse in 
de natuur bij de stedelijke bevolking te stimuleren. 
Helaas, maar ook gel ukkig voor de plaatselijke be
volking ,  bleek in W.O. 1 1 ,  tijdens de hongerwinter, 
de grootste waarde van het bos die van grondstof
fenproducent (brandhout), met als resultaat dat na 
W.O. 1 1  opnieuw moest worden begon nen. Een 
zogenaamde renovatie van het inmiddels tot WH 
Vliegen bos omgedoopte IJbos, werd in 1 981 on
der leiding van de toen kakelverse stadsdeelraad
Noord begonnen.  Bewoners van het stadsdeel 
werden uitgenodigd, zitt ing te nemen in een over
leggroep met gekwali ficeerde adviesbevoegdheid . 
Een ambtelijk projektteam werd opgetuigd en een 
gespecial iseerd ingenieursbureau alsmede een 
ontwerpbureau werden i ngehuurd. 

Begi n  1 987 was alles uitvoeringsgereed. Er  waren 
een nota van uitgangspunten, een programma van 
eisen en een def initief ontwerp door de deelraad 
aangenomen. Het bos werd in verband met het ver
krijgen van rijkssubsidies buiten de bebouwde 
kom geplaatst en het Staatsbosbeheer keurde het 
beheerplan goed . Vastgelegd werd dat het bos als 
hoofddoelstel l ing had, een buffer te moeten zijn 
tussen een chem isch industriecomplex en de ach
terl iggende woonwijken .  Daarnaast werd gedacht 
aan houtproduktie, recreatie en natuurbeheer. 
De eerste prioriteit was echter het in lopen van 20 
jaar achterstall ig onderhoud. Gezien het feit dat 
al le  bomen van dezelfde leeftijd waren en er al 
zo·n 25 jaar niet gedund was, had dit geleid tot lan
ge dunne bomen met over het algemeen genomen 
hoog beg innende, onderontwi kkelde kronen. Dit  
resulteerde in een opstand waarin de individuele 
bomen een hoge mate van instabiliteit vertoonden 
en alleen dankzij hun onderlinge samenhang over
eind bleven.  Hoge risico's van omwaaien bij te gro
te ingrepen derhalve. 

Niettemin was er in een aantal van de bosvakken, 
vooru itlopend op het beheerplan, reeds een grove 
dunning u itgevoerd. Hetgeen enige jaren later, 
mede door gerommel met de grondwaterstand 
(waardoor het bos in een stress-situatie verzeild 
raakte en herstel uitbleef) , resulteerde in het ge
deeltelijk omwaaien van de opstand in die vakken .  
Verder gebeurde e r  uitgezonderd d e  vernietiging 
van de aanwezige bloemrijke graslanden middels 
een ophoging, niets meer. De oorzaken waren van 
tweeërlei aard. 

De eerste was, dat het door de raad goedgekeurde 
defini tieve ontwerp ui tging van respekt voor de na
tuurl ijke ontwikkelingen d ie in 40 jaar tijd spontaan 
in d it 19 ha. k leine bos op gang waren gekomen. 
Dit ontwerp beperkte zich derhalve tot verbete
ringen op de niet met bos beplante gronden. De 
hoofdontwerper van het stadsdee l, die bij wijze 
van spreken reeds op de eerste dag van het over
leg met een langs de l in iaal ontworpen, volledig 
uitgewerkt rekreatiecircus aan kwam, waarbij het 
bos getransformeerd werd in het zoveelste truttige 
parkje, pikte de overlegresultaten niet en zorgde 
dat de plannen in een la verdwenen. Daarbij gehol
pen door de tweede reden: Eén van de stads
deelwethouders bleek groot, vooral financiëe l ,  

belang te  hechten aan de camping d ie  men inmid
dels in het bos had ingericht, en ook had hij behoef
te aan een zo rekreatief mogelijke invulling van het 
gebied. U iteraard was de officiële reden geldge
brek. 

Bomen: ziek, zwak of misselijk 
Vier jaar later, toen men dacht dat de zaak ver ge
noeg vergeten was, slaagde men er in om 2.5 mi l 
joen gulden u it de pot stadsvernieuwing los te 
krijgen. De hoofdontwerper kon alsnog aan de 
gang . Er was echter geld teveel ,  maar daar was 
wel een mouw aan te passen. Het grootste deel 
van de bomen bleek ineens ziek, zwak of misselijk 
te zij n en diende te worden vervangen door andere 
soorten . Een te hoge grondwaterstand werd uitge
vonden en ten behoeve daarvan moesten enorme 
vijverpartijen , sloten en greppels dwars door de 
bosvakken worden u itgegraven . Honderden bo
men werden hiervoor gekapt en tientallen raakten 
meer dan 1 i3 van hun wortelstelsel kwijt. Dit al les 
onder rugdekking van een nieuw nepbeheerplan, 
opgesteld door een particulier bureautje dat voor 
goed geld en nieuwe opdrachten bereid bleek om 
al les te verklaren wat de opdrachtgever wenste. 
Het eindresultaat mag er wezen :  een iepenrijk es
sen-eikenbos met a l les wat er op, er aan en er in 
hoort is omgevormd tot een door ruigtekruiden 
overwoekerde ravage; door een nieuwe, het hele 
bos omvattende grove dunning en verdro
gingsverschijnselen, is het hele bos voor de vo l
gende zware storm op scherp gezet . Natuurl ijke 
verjonging wordt als onkruid u itgeroeid en de 
nieuw ingebrachte soorten sterven bijna net zo 
snel als ze worden aangeplant. Tachtig jaar 
bodemvorming is met bu l ldozers i n  een paar maan
den tijd ongedaan gemaakt. Veertig jaar 
natuu rontwikkeling is de kop i ngedrukt. Twee wet
telijk beschermde diersoorten zijn uitgeroeid. De 
enige groeiplaats in Amsterdam en omstreken van 
de grote keverorchis is weggevaagd.  De vogel
stand is gedecimeerd. De camping is ui tgebreid 
ten koste van het bos. Het chemische complex 
heeft een stuk bos mogen rooien ten behoeve van 
de u itbreid ing van hun parkeerterrein.  De Algeme
ne Inspectie Dienst heeft tot twee maal toe proces
verbaal opgemaakt. De officier van justitie heeft 
een ernstige waarschuwing uitgedeeld. De 
rechtsopvolger van het Staatsbosbeheer heeft 
elke vorm van subsid iëring stopgezet. Het 
nepbeheerplan is afgewezen door dezelfde instan
tie als zij nde onvoldoende, er wordt overwogen om 
de buiten de bebouwde kom plaatsing ongedaan 
te maken .  De commissieleden stadsdeelwerken 
van de stadsdeelraad hebben zich onsterfel i jk ge
maakt door hun consequente weigering om in te 
grijpen .  En de chef van de hoofdontwerper is op 
non-aktief gesteld. 

Het esthetisch ogende on twerpje blijkt een lege 
verpakking en daarmee een treffend voorbeeld 
van het kwalitatieve niveau van deze ontwerp-yup
pen en onze desig n-maatschappij. Vermeldens
waard is, dat voor de bui losbarstte, de 
hoofdontwerper zich heeft laten overplaatsen naar 
een van de andere stadsdelen. 
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Nederlandse parken en hun 
geschiedenis 

Maarten Ri dderbos, Roelie de Weerd 

Stadsbomen en straatbeplanting zijn belangrijk voor het stedel ijk groen. Daar

naast zijn ook de stadsparken van groot belang voor de groenvoorziening. In het 

beg in van de vorige eeuw is men bewust begonnen met het aan leggen van deze 

parken. Dat wil n iet zeggen dat er vóór deze tijd geen groenelementen in de ste

den voorkwamen. Maar de groenvoorzieningen die dateren van vóór de 1ge 

eeuw, hebben een andere oorsprong dan de bewust aangelegde stadsparken. De 

tijdgeest is meestal bepalend voor wat mensen maken. Net als b ij de bouwkunst, 

is bij de tuinkunst te z ien uit welke periode een bepaa lde tuin of park stamt. In het 

kort vol,gen h ier de verschi l lende stiI len, geplaatst in hun historisch perspectief. 

De middeleeuwen (vóór 1 500) 
Het leven in de m iddeleeuwen werd beheerst door 
het kathol ieke ge loof. Buiten de steden lagen de 
kloosters en de kaste len .  Hier werden de eerste 
tu inen aangelegd . Binnen de kloostermu-ren la
gen de moes- en kruidentu inen en de boomgaar
den. Binnen de kasteelmuren werd soms een 
kleine siertu in  aangelegd, met een zodenbank, 
een fontein en enkele lage bomen. Kenmerkende 
houtsoorten uit die tijd zijn ondermeer de kweep
eer, mispel , karmozijnbes en zwarte moerbe i .  De 
middeleeuwse tu in bestond meestal uit een v ier
kant, in vieren gedeeld door twee kruisende pa
den. In de eerste plaats hadden de tui nen een 
praktisch nut, verder was de re l ig ieuze symboliek 
van het plantmateriaal van belang (zie figu ur) .  
Voorbeelden van deze tu inen zijn de klooster
gangtuinen in Utrecht en Ter Apel .  

De renaissance (1 500-1 650) 
Renaissance betekent letterl i jk 'wedergeboorte '. 
Het was een reaktie op de voorafgaande rel ig ieu
ze periode. Naast een n uts-funktie kregen de tui
nen ook sierfunktie. Ze kregen bovendien een 
meer open karakter, omdat de muren rond de kas
telen en kloosters n iet meer als verdedig ingswer
ken dienst hoefden te doen. De moestui nen en 
boomgaarden werden buiten de grachten van het 
kasteel aangelegd. Het principe van deze open 
renaissancetuinen werd rond 1 600 in Italië en later 
ook in Nederland steeds vaker toegepasl. Langs 
een as werd de ruimte symmetrisch in ,kleine vier
kante of rechthoekige perken opgedeeld.  Ze lagen 
binnen een haag of hek of een dunne ommuring. 
De onderlinge samenhang was meestal ver te zoe
ken. Kenmerkend voor deze tuinen zijn de houten 
hekwerken ,  de loofgangen tussen de versch i l len
de deeltu inen,  de loofpriëlen op de sn ijpunten van 
de paden , de fonteinen ,  de doolhoven en de sier
bedden met sierplanten .  Er werden meestal winter
groene boomsoorten gebruikt, zoals taxus en 
buxus. Dit type tuinen is te zien i n  Den Haag bij pa
leis Noordeinde ( 1 609) en Het Buitenhof ( 1 620), in 
Gron ingen bij het Prinsen hof ( 1 637) en in Muiden 
bij het Muiderslot ( 1 609) . 

Hollandse classicistische tuinaanleg ( 1 600-
1 680) 
In de 1 7e eeuw werden vooral in het graafschap 
Holland nieuwe tu inen aangelegd volgens de Hol
landse opvatt ingen van de renaissance principes. 
Bekende ontwerpers van deze Hol landse classi
cistische tuinen zijn Jacob van Campen en Con
stantijn Huygens. De symmetrische as verdeelde 
de rechthoek in twee gelij ke delen (zie figuur 2). 
Kenmerk van de Hol landse classicistische tu inen 
is ,  dat ze een ommuring hebben die dateert uit een 
eerdere periode .  Daaromheen bevindt zich een la
tere ommuring of omhein ing van hagen of een sin
gelbeplanting. Om het geheel l igt een g racht. 
Verder hebben ze sterrebossen ,  doolhoven , loof
gangen en loofpriëlen .  Ook houten hekwerken van 
buxus en lage loofwerken van buxus, met een sier
beplanting van lijm, anjers en kamil le. Voorbeel
den hiervan zijn de kasteeltuinen te Weldam en 
Poort Zuyleste in ,  de Havesaathe te Warmelo en 
de voortuin bij hu ize Franckendae l .  

Hollandse 
renaissanceluin 
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Franse classicistische tuinaanleg (1 680-1 750) 
In deze periode hadden de vorsten alle macht naar 
zich toe getrokken .  Ze regeerden als absolute al
leenheersers. Dit centralistische denken zien we 
terug i n  de architektuur  en de luinkunst. Centrale 
brede lanen met vijverterrassen en pleinen, die 
vooral op het hoofdgebouw zijn gericht. Verder 
strakke lanen,  die bijeenkomen in sterpunten en 

ronde 'pleinen' in de bossen (zie f iguur 4) en loof
werken met afwisselende beplanting van hagen 
en wildbossen.  Ook verschijnen nu de kabinetten, 
slangemuren, koepels en colon naden. Deze tuin
stijltoepassing werd ook wel ' barok' genoemd . Van
af die tijd worden ook loofverliezende boomsoorten 
gebruikt ,  waaronder eik, iep, beuk,  tamme kastan
je en haagbeuk. De lanen werden vaak geschoren 
en gesnoeid. Hiervoor werden iep, abeel ,  l inde en 
paardekastanje toegepast. Ontwerpers van deze 
tuinen zij n D.  Marot, S. Sch ijnvoet en J.H.  Knoop. 
In Nederland hebben we nog een aantal tu inen uit 
deze tijd. U vindt ze bij Slot Zeist ( 1 677), Cli ngenda
el (1 680), h uize Doorn (1 70 1 ) en Renswoude 
(1 708). 

Alle genoemde stijlen en stromi ngen werden tot 
dusver toegepast op buitenplaatsen . Veel later kre
gen deze buitenplaatsen een publ ieksfunktie , toen 
veel paleistu inen en koninkl ijke parken aan het 
stadsbestuur werden overgedragen of voor het pu
bliek werden opengesteld. Dit was het geval bij het 
stadsbos in  Assen ,  Valkenberg in Breda en de Prin
sentuin i n  Leeuwarden. Ze worden echter n iet tot 
de stadsparken gerekend. Pas in de 1 ge eeuw is 
men bewust begonnen met het aan leggen van 
stadsparken. Er zij n nog enkele stadsparken van 
vóór de 1 ge eeuw die elementen bezitten van de 
genoemde stijlperiode. Dat zijn ondermeer de Ma
l iebaan in Utrecht en het Lange Voorhout in Den 
Haag. In Alkmaar stamt De Hout uit 1 607 en in Am
sterdam werd in 1 682 de P lantage aangelegd. D it 
tuinencomplex voor het kweken van groente en 
frui t  groeide uit tot een recreatieve botanische tuin 
met een theeschenkerij. En in Groningen l iet het 
stadsbestuur in 1 765 aan de zuidkant van de stad 
het Sterrebos voor het publiek aanleggen. 

De 1 ge eeuw 
I n de 1 ge eeuw werd voor het eerst groen in de ste
den aangelegd. Dit had te maken met de stadsuit
breidingen. Daarnaast was er behoefte om de stad 
te verfraaien .  Die verfraaiing was in eerste instan
tie bedoeld om storende stadsgezichten weg te 
werken en om een aangename omgeving te schep
pen voor de welgestelde burgers. I ntussen was 

aan het einde van de 1 8e eeuw de landschapsstijl 
uit Engeland overgewaaid. Het was een reaktie op 
de voorgaande stromingen. De Engelsen probeer
den in de landschapstuinen het ideale landschap 
te creëren, zoals dat door schrijvers uit de klassie
ke oudheid (bijvoorbeeld Vergi l ius) beschreven is 
(zie f iguur 5). Een park in de landschapsstijl is her
kenbaar aan de ongesnoeide beplanting en de 
gesloten bosschages. Paden en water hebben een 
sli ngerend, natuurlijk verloop. Het terrei n heeft 
hoogteverschi l len met lichte glooi ingen en heuvel
tjes. Het geheel werd opgesierd met tempeltjes, 
beelden, paviljoens en bruggetjes. Ook de levende 
have ontbrak niet: er l iep �elfs vee te grazen. En 
om de schi jn van landelijkheid zo volmaakt moge
l ijk weer te geven, wandelden er soms als herder 
of kluizenaar verklede mensen rond. 
Naar dit Engelse voorbeeld begon men in Neder
land met de aanleg van stadswandel i ngen , stads
parken en vi l la-parken. Ze zijn te vi nden in de 
meeste grote steden. Voorbeelden hiervan zijn het 
Park aan de Maas in Rotterdam van Zocher uit 
1 859 en het Vondelpark in Amsterdam uit 1 865, 
eveneens van Zocher. Verder in Amsterdam het 
Sarphatipark u it 1 885 en het Oosterpark uit 1 882, 
beide van L. Springer. En uit 1 900 het Wilhel
mi napark in Utrecht van H .  Copijn .  Voor de 
laanbeplanting van deze parken kwamen alleen 
bomen in aanmerking met een ronde kroonvorm 
zoals l i nde, plataan, tamme kastanje, tulpeboom,  
e ik  en paardekastanje. Witachtig blad was niet ge
wenst. Langs de waterkanten werden wilg , els en 
iep toegepast. In groepen en verspreid als solitair 
werden exoten geplant zoals goudes, vleugelnoot, 
acacia, moerascypres, plataan en ginkgo. 

Naast de nieuwe parken werden ook parken aan-
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gelegd op de voormalige verdedigingswerken van 
de steden. De oude stadsm u ren werden hiervoor 
afgebroken. lo komt het dat veel m iddeleeuwse 
steden voorzien zijn van zogenaamde rondwande
lingen. Buiten de voormalige bolwerken werden 
nieuwe bouwwerken neergezet met een openbaar 
karakter, zoals schouwburgen en dergel ijke .  Be
kende voorbeelden hiervan zijn onder meer de 
rondwandel i ngen van Haarlem uit 1 82 1  en van Ut
recht uit 1 829 (zie figuur 6), beide van locher. Van 
Springer zijn de rondwandelingen van Breda uit 
1 892 en van Deventer uit  1 888. 

De 20e eeuw 
In het beg i n  van onze eeuw ontstond weer een 
n ieuw soort parken. Met name in de buurten voor 
welgestelden verschenen plantsoenen en beplan
te pleinen, zoals het Koningsplein en het Frederik 
Hend rikplein in Den Haag en het Rem brandtsplein 
en het Valeri usplein in Amsterdam. Na 1 920 deed 
de natuureducatie zijn intrede. lo ontstonden in
struktieve plantsoenen, heem parken en im itatie
l andschappen . Veel' invloed had Jac. P. Thijsse, 
bekend van de Verkade-albums. U it deze tijd zijn 
het luiderpark in Den Haag, het J .P. Thijssepark in  
Amstelveen en het Amsterdamse Bos , dat in de ja
ren dertig i n  het  kader van een werkverschaffings
projekt werd aangelegd. De gedachte achter deze 
vorm van parkvoorzieningen was om de stedel ing 
meer in aanrak ing met de natuur te brengen. Na de 
Tweede Wereldoorlog groeide de stadsu itbreiding 
enorm . Onder i nvloed van de Scandinavische ste
debouw ontstond in a l le stadsu itbreidingen het
zelfde stramien :  strokenbouw, gal erijfl ats en 
hoogbouw. Het gemeenschappelijke groen werd 
daarbij met de open bebouwing geïntegreerd. 
Deze toename van grootschaligheid had invloed 
op de aanleg van de stadsparken (zie figuur) .  Na 
de oorlog zijn er geen n ieuwe stijlen ontstaan, er 
werd doorgeborduurd op de landschapsstij l .  Wel 
kwamen er meer sport- en spelgelegenheden in de 
parken. 

In de jaren zeventig ontstonden de zogenaamde 
woonerven.  De beplanting werd h ierbij aangepast 

en er kwam meer g roen in  de woonwijk. Deze pe
riode viel samen met een toenemende belang
stel l ing voor de zogenaamde ' ecologisch 
verantwoorde tu inen' .  Dat wil zeggen dat de in
heemse, op de groeiplaats afgestemde boom- en 
plantesoorten werden toegepast. De tuinen van Le 
Roy in Heerenveen werden destijds geïnt rodu
ceerd. Door de natuur  z ijn gang te laten gaan 
dacht men het onderhoud te kunnen verminderen. 

Deze tendens heeft zich voortgezet in de jaren 
tachtig, d ie in het teken stonden van bezuiniging, 
met als gevolg een versobering i n  de openbare 
groenvoorziening . Door de bezu in ig ing is de hoe
veelheid groen per hoofd van de bevolking du ide
lijk afgenomen. Bovendien is er een verschu iving 
ontstaan van het openbaar groen naar het particu
lier groen . 

En hoe zul len onze parken er straks u itz ien? Voor 
het oog ecologisch verantwoorde landschapspar
ken op de vui ln isbelt van onze beschaving? Als de 
tijdgeest bepalend is voor wat mensen maken ,  
mag het  ergste gevreesd worden . 

Prinsentuin in 
Leeuwarden werd pas 
later een openbaar park. 
Oe tileekoepel ilerinnert 
ons nog aan de tijd van 
de hier buitenplaats met 
tuin. 

foto: Luc Noordman 

Sarpilatipark in 
Amsterdam. ontworpen 
door Leonard Springer 
( 1 885). 

foto: oomien Driessen 
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Op zoek naar duurzame 
perspectieven voor 
stadsparkbossen 
Annette August ij n  - van Bu u re n ,  I BN - D LO Wagen i ngen 

Stadsparken en -bossen maken moeilijke tijden door, zowel in als buiten ons land. 

Deels omdat zij veelal op een leeftijd zijn dat er problemen kunnen ontstaan, deels 

als gevolg van onvoldoende onderhoud. Ook het veranderde gebrui k  speelt hier 

in een rol. Er moet hoognodig wat gebeuren ; maar wat en hoe? Het I BN- DLO ( In

stituut voor Bos- en Natuuronderzoek) te Wageningen is bereid, hier hulp te 

bieden. 

Om deze vragen te beantwoorden, is veel kennis 
nodig over het beheer van deze parken. Maar goed 
beheer is alleen mogelijk wanneer tevens voldoen
de kennis aanwezig is over onder andere het ge
bruik en de wensen van de gebruikers, alsmede 
over de relatie tussen gebruik en natuurontwikke
ling. Er is de laatste tijd vrij veel literatuur over een 
en ander verschenen, maar het toepassen van al 
deze kennis blijkt niet eenvoudig te zijn. Soms heb
ben het bestuur (of degenen die in de praktijk lei
ding moeten geven) of de organisatiestruktuur zich 
onvoldoende aangepast aan de nieuwe situatie, 
waardoor men niet komt tot een adequaat gebruik 
van deze kennis. 
De gedachte, die onder andere vanuit het Natuur
beleidsplan van het Ministerie van L.N.V. naar vo
ren komt, om ook het groen in de stedelijke 
gebieden meer vanuit een ecosysteem-visie te be
naderen, vraagt van gemeenten (en uiteindelijk 
ook van de burgerij) een andere houding ten op
zichte van de groene woonomgeving. De vraag is 
echter, of de huidige organisatie van het gemeente
lijk apparaat een dergelijke nieuwe benadering kan 
realiseren. 
Onze parken worden voor zeer uiteenlopende din
gen gebruikt. Niet alleen voor wandelen, maar ook 
voor het uitlaten van honden, het trimmen en cross
fietsen, en het voeren van de hertjes. Verder voor 
allerlei manifestaties en muziek-uitvoeringen. Maar 
ook voor het bouwen van dure woningen en van 
kantoren. Hierbij is vaak sprake van tegenstrijdige 
belangen: mensen, die er vaak tevergeefs rust zoe
ken of mensen die vanwege de vele hondepoep 
moeite hebben, een plekje te vinden waar ze gezel
lig op het gras kunnen zitten. 
Vanuit een ecosysteem-benadering heeft een park 
nog heel andere waarden en lunkties, zoals de bin
ding van C02 uit de lucht en als broedplaats voor 
dieren. 
De grote vraag is, ol het in de toekomst mogelijk 
zal zijn, een zodanig beheer te voeren dat met al 
deze uiteenlopende belangen rekening kan wor
den gehouden. H ierbij zullen twee dingen van gro
te betekenis zijn . Namelijk allereerst aktivering van 
de "politiek" om te komen tot de lormulering van 
een visie op het gemeentelijk groen. Daarnaast zal 
er een ruime inspraak van de zijde van de burgerij 

moeten worden gestimuleerd. In deze driehoeks· 
verhouding:  beheerder - politiek - bevolking kan ui
teraard van alles misgaan, en kunnen partijen 
tegen elkaar worden uitgespeeld. De pers kan hier
bij een soms verrassende rol spelen. Zolang er 
echter plaatselijk geen gemeenschappelijke visie 
bestaat t.a.v. de toekomstverwachting van een 
stadsbos ol -park, is het onmogelijk het eens te 
worden over de weg, waarlangs dat doel kan wor
den bereikt. 
In Alkmaar probeert het ISN op het ogenblik een 
methode uit, waarmee een gemeenschappelijk 
idee voor de toekomst van de Alkmaarder Hout tot 
stand zou kunnen komen. Daartoe zijn er eerst drie 
verkenningen gedaan: een biologisch-technische, 
een ekologische en een historisch-ruimtelijke. De 
analyse hiervan laat verschillende mogelijkheden 
en beperkingen voor de toekomst zien. Daarnaast 
heeft er een gmot aantal gesprekken plaats gehad 
met de bevolking en andere 'belanghebbenden. De 
uitkomsten hiervan zullen worden gekoppeld aan 
de analyse van bovengenoemde verkenningen. 
Daarna zal weer met de bevolking worden gespro
ken. De uiteindelijke beslissing neemt uiteraard het 
gemeentebestuur. 
Ook in andere stadsparken zoals bijvoorbeeld in 
Haarlem heeft het ISN onderzoek gedaan. Het 
gaat hierbij vaak niet zozeer over de vraag, hoe er 
beheerd moet worden, maar over de tot
standkoming van een draagvlak, dat een goed be
heer mogelijk moet maken. 

Telkens zijn er andere ingangen nodig om de 
vraag, waarmee de betreffende gemeente komt, te 
beantwoorden. Waar in Alkmaar de thema's zijn: 
communicatie" en "technisch-biologische onder
steuning in het beheer", is dit in Haarlem: "gebruik". 
Andere thema's zijn : "betekenis van stadsparkbos
sen in de eko-infrastruktuur van de stad", "instand
houding en ontwikkeling" en "honorering van 
lunktietoekenning" . Het zal duidelijk zijn dat al 
deze thema's sterke onderlinge relaties hebben. In
tegratie van de verschillende studies zal uiteinde
lijk moeten leiden tot algemene strategieën voor 
het uitvoerend en politiek beheren van stadspark
bossen. 
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Arnbtmanstuin moet oude glorie terugkrij gen 

Marjan Dat, chef afdeling Beplantin
gen gemeente Tiel 

Sinds het begin van 1 9911 is de cultuurhistorisch 
waardevol le tuin bij het Ambtmanshuis in eigen
dom bij de gemeente Tiel .  Deze in de negentiende
eeuwse landschapstijl ontworpen tuin, aangelegd 
in de periode 1' 830- 1 850, maakt deel uit van het 
stadhuiscomplex. Het fraaie Ambtmanshu is is in
middels gerestaureerd en in  gebru ik genomen 
door het college van burgemeester, wethouders en 
secretaris. Tevens is de trouwzaal er gevestigd. Nu 
de tuin nog . . .  
Inderdaad, sinds het bewind van de vorige eige
naar is de tuin nogal verouderd en is achtersta l l ig 
onderhoud ontstaan. Met name de diverse fikse 
stormen hebben nogal wat schade aan de bomen 
veroorzaakt. Daarnaast is verzuimd het u itzaaien 
van de esdoorns tegen te gaan, waardoor de oors
pronkelijke en prachtige solitaire bomen i n  hun 
kroon bedreigd worden. In de tuin staat de g rootste 
ruwe iep van Nederland en als zodanig is deze 
boom ook opgenomen in het Register van Monu
mentale Bomen van Nederland. Maar er staan 
meer bomen van de eerste grootte in de tuin,  die 

nog dateren van de eerste aanleg , namelijk een 
prachtige plataan en diverse beuken en paarde
kastanjes. 
Het beleid van de gemeente is erop gericht, de tui n 
als cultuu rhistorisch element te behouden en de 
bestaande structuur te versterken .  Dat kan al leen 
als er een doordacht beheersplan wordt opgesteld, 
waarbij de kwaliteit en de overlevingskans op korte 
en langere termijn moeten worden meegewogen . 
Bij deze oude, zeer monu mentale tuin zal dat, ge
zien de normale levenscyclus van bomen moeten 
leiden tot het verjongen in twee, misschien drie fa
ses :  nu ,  over 20-30 jaar en over 50-60 jaar. AI in 
het eerste stadium moeten dan toch al bomen 
verwijderd worden, om ruimte te maken voor jonge 
bomen. Het kappen,  zelfs van ziek of daadwerke
lijk kaprijp geboomte, zal zowel voor de uitvoerder 
als voor de toeschouwer altijd omstreden bl ijven. 
Allereerst moeten gemeente (opdrachtgever) en 
burger (toeschouwer) elkaar vertrouwen dat beide 
partijen de tuin voor de toekomst willen behouden.  
De tu in wordt nu op de gemeentelijke monumen
tenl ijst geplaatst en daarna zal er spoedig een be
gin met de verjonging worden gemaakt. Het doel 
is, de tuin in zijn  oude glorie Ie herstelen. 

Geen ingrijpende verjonging voor het 
Oranjepark 

Jan Couenberg , kontaktpersoon voor 
de Bomenstichting 

Het Oranjepark in Apeldoorn is een park dat in de 
vorige eeuw is ontworpen en aangelegd door de 
architect Hoogerweg ( 1 799- 1 88 1 )  uit Zutphen . I n  
dit park staat een fl ink aantal bomen met d e  leeftijd 
van 1 00 jaar of ouder. Het park wordt i ntensief "ge
bruikt" door de bewoners van Apeldoorn. Dit levert 
sl ijtage op, hetgeen na verloop van tijd renovatie 
noodzakelijke maakte . Ook in  dit park hebben bo
men n iet het eeuwige leven en van tijd tot tijd sneu
velt er een aantal. In 1 989 trad de Dienst Stads- en 
Dorpsgroen met een i ngrijpend beheersplan naar 
buiten. Het plan was gebaseerd op het streven het 
park aan te passen volgens het oorspronkelijke 
ontwerp van de architect. Dit betekende dat een 
niet gering aantal bomen binnen een bepaald tijds
bestek het veld zou moeten ruimen. Op het plan 
kwam forse kritiek van de actiegroepen "Spuiten 
kan niet meer" en "Behoud de Beuk", die bij de in
spraak waren betrokken. Ook de Bomenstichting 
werd om haar mening gevraagd. 
Met instemming van alle aanwezigen, tijdens de 
presentatie van het beheersplan op 23 oktober 
1 989 op de Stadszolder, werd in klein comité het 
overleg voortgezet. In dit permanente overleg zit
ten vertegenwoordigers van de Dienst Stads- en 
Dorpsgroen enerzijds en van de genoemde 
actiegroepen alsmede de Bomenstichting ander
z ijds. Het overleg heeft ertoe geleid dat er  nu een 
jaarlijkse rondgang door het park wordt gehouden. 

Tijdens deze rondgang zal een ambtenaar van de 
Dienst Stads- en Dorpsgroen de tussentijdse 
bevindingen toel ichten,  waarna tot besluitvorming 
wordt overgegaan.  Dit behelst het verwijderen, 
C.q. vervangen van bepaalde bomen en het nieuw 
planten van bomen op andere plaatsen in het 
park. Men streeft er naar om het oorspronkelijke 
ontwerp in g rote l ijnen te volgen. Het overleg leidt 
nu tot een zeer geleidelijke aanpak, die zich over 
vele j aren u itstrekt. De noodzakelijke verjonging 
die hiermee gepaard gaat, zorgt in de loop der ja
ren voor een meer gevarieerde leeftijdsopbouw 

Ruim honderd jaar oud is 
het Oranjepark In 
Apeldoorn 
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Alkmaarder Hout, beheer tussen beleven en 
beschermen 

Theo Menseh , hoofd P l antsoen e n  gemee nte Al kmaar 

AI jaren vormt de Alkmaarder Hout een belangrijk 
onderwerp van discussie in het gemeentelijk 
groenbeleid. Als het oudste en meest bekende 
stadspark van Alkmaar heeft het zich een aparte 
plaats verworven in het hart van menig Alkmaar
der. Met een waardevolle vegetatie, veel oud ge
boomte, enkele monumentale lanen en de unieke 
ligging tegen het stadscentru m  aan, is het een 
sfeervol wandelgebied. De Hout kent echter ook 
een aantal bedreigingen. Drukke verkeersaders 
die het gebied begrenzen en doorsnijden geven 
het een versnipperd karakter en zorgen voor een 
grote verkeersbelasting. 

Verdichting van de stad 
De steeds voortschrijdende stedelijke verdichting 
en de veelheid van functies in en rondom het ge
bied, vereisen een duidelijk beleid en daarmee ook 
de nodige politiek-bestuurlijke moed om de belan
gen van de Hout veilig te stellen. De bewoners z ijn 
zuinig op de Hout en ervaren beheersmaatregelen 
(die er juist voor moeten zorgen dat de Hout in 

stand blijft), al gauw als een bedreiging.weliswaar 
werd in 1 985 met de vaststelling van het bestem
mingsplan Westerhoutkwartier de instandhouding 
als waardevol groengebied veilig gesteld ; uit het 
oogpunt van natuurbehoud vormt dat geen garan
tie. 
Bovengenoemde factoren en de toestand waarin 
de Hout verkeerde, hebben ertoe geleid dat enkele 
jaren geleden een nieuwe richting is gekozen voor 
de ontwikkeling van beleid en beheer. Een koers 
waarin een sterke bestuurlijke betrokkenheid, een 
juist beheer afgestemd op de mogelijkheden van 
het gebied en een goede communicatie met het pu
bliek centraal staan. Tot dan toe werd, vanwege de 
betrokkenheid van het publiek, een uiterst voor
zichtig beheer gevoerd waarin voor ingrijpende 
dunningen vrijwel geen plaats was. De remmende 
werking hiervan op een effectief beheer laat zich 
raden. 
Toen enkele stormen slachtoffers veroorzaakten in 
het oude beuken bestand en er mogelijkheden ont
stonden voor het verjongen van enkele aangren
zende bosvakken, werden de plannen daartoe 
bestuurlijk goedgekeurd. Ze leden echter schip
breuk bij de bewoners door onvoldoende commu
nicatie, versterkt door een onjuiste voorlichting in 
de pers. Een plan-ondersteunend advies van de 
Bomenstichting mocht niet meer baten. De ver
trouwensbreuk tussen het publiek en de gemeen
telijke bestu urders en beheerders was daarmee 
een feit en een nieuw te volgen koers dus noodza
kelijk. 
Van uit  deze probleemsituatie is gezocht naar mo
gelijkheden om een zo breed mogelijke basis te ge
ven aan de beleidsontwikkeling voor een goed 
beheer. Een krachtige bestu urlijke aanpak, des
kundig beheer en een breed maatschappelijk 
draagvlak dienden daarin elk hun eigen plaats te 
hebben. 
Hiertoe zijn in de loop van 1 990 de eerste contac
ten gelegd met het onderzoeksinstituut ·de Dorsch
kamp', hetgeen er uiteindelijk toe heeft geleid dat 
is aangesloten bij het onderzoeksproject betreffen
de de instandhouding van oude stadsparkbossen. 

Fu ncties verkennen en meningen peilen 
• Voor Alkmaar staat hierin een dri etal verken n in

gen centraal: 
een historisch-ruimtelijke, een biologisch-tech
nische en 
een ecologische verkenning. 

Doel is inzicht te verkrijgen in de stedelijk-recrea
tieve functie ; de betekenis als kerngebied in de 
ecologische structuur van de stad; de verkeers
functie en de invloeden daarvan op het groenge
bied en de uitgangspunten voor een beheer dat 
gericht is op duurzame instandhouding. 
Naast de resultaten van dit onderzoek is het van 
groot belang de meningen van gebruikers en be
langhebbenden te kennen, alvorens oplossings
richtingen aan te geven. Een groot aantal 
bewoners- en belangengroeperingen is daartoe 
geïnterviewd. De hieruit verkregen informatie is, 
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samen met de onderzoeksresultaten, velWerkt in 
een eindconcept. Na terugkoppel ing op het be
stuur  zal dat de basis vormen voor het plan waar
mee de inspraak zal worden ingegaan. 

Het stadsbestuur  staat voor de taak om vooral op 
het gebied van de rui mtelijke in richting en het ver
keer duidelijke keuzen te maken, als men de duur
zame instandhouding van de Hout serieus wil 
nemen en schadelijke i nvloeden van activiteiten in 
de aangrenzende gebieden wil vermijden. 
Daarnaast zullen ingrijpende beheersmaatregelen 
nodig zijn waarvan , in een meerjarig plan , de finan
ciële gevolgen worden aangegeven. Een gedegen 
communicatieplan tenslotte, ter begeleiding van 
deze activiteiten ,  is randvooIWaarde nu mmer één 
van de gehele operatie. In communicatief opzicht 
zal ook het inmiddels opgebouwde netwerk van 
contacten met d iverse belangengroeperingen bl ij 
vend aandacht vragen. Al leen dan kan er werkelijk 
sprake zijn van een vertrouwensrelat ie. De de 
informatie die uit de gehouden interviews is verkre
gen is daarover hoopgevend. 

Ondanks de diversiteit in de belangen die de 
geïnterviewde groeperingen vertegenwoord igen 
of nastreven, is er een zekere uniformiteit in de ant
woorden waar te nemen. De hang naar het herstel 
van oude waarden en functies in de Hout leeft bij 
velen. De Hout is er du idelijk voor de Alkmaarders, 
als natuur- en wandelgebied, als l ustoord, maar 
ook als trefpunt voor sociale en culturele activitei
ten. De herontdekkng van de muziektu in door de 
in middels opgerichte Stichting Cu ltuu rpark De 
Hout betekent reeds een kunstzinnige opleving 
van de sfeervolle, verstilde tuin met de uit het be
gin van deze eeuw daterende muzieknis. Het sa
mengaan van cu ltuu r  en natuur kreeg inm iddels 
gestalte in de vorm van enkele goed bezochte 
kunstmanifestaties. Het feit dat een meerderheid 
van de gebruikers de Alkmaarder Hout ziet als dè 
plaats bij u itstek voor het beleven van het "warme 
zondagmiddaggevoel", wekt velWachtingen voor 
een begripvolle houding van de bevolking als dui
delijk wordt dat een toekomstgericht beheer niet 
gevoelloos meer kan zijn. 

Singel-beheersplan Utrecht 

Sert Maes, Ecolog isch Adviesburo Maes 

Even voor 1 830 zijn in Utrecht de middeleeuwse 
stadswal len en bolwerken geslecht rondom de 
toenmal ige stad, thans het oude stadscentrum.  De 
tuinarchitekt J .D .  Zocher jr. kreeg de opdracht om 
een plantsoen te ontwerpen in landschappelijke 
stij l .  In 1 829 was het ontwerp gereed ; in 1 834 werd 
aangevangen met de oostz ijde, en in 1 841 met de 
westzijde .  Het resu ltaat was een bijna volledige 
groene 'wandel ing'  rondom de stad met overal ver
rassende doorkijkjes en onverwachte elementen. 
Een groot aantal bomen , naar schatt ing zo'n 300, 
is uit de aanlegperiode bewaard gebleven , 
waaronder Hollandse l inde, Hollandse iep, Ruwe 
iep, Moerascypres, Moseik,  Beuk, Zomereik, 
Haagbeuk, Gewone plataan, Oosterse plataan, 
Taxus,  Zwarte den en Paardekastanje. 
Ofschoon in g rote lijnen het beeld van de Singels 
bewaard is gebleven,  is  er in de loop der tijd toch 
een aantal zaken veranderd. Dat betreft details in 
de aanleg , latere toevoegingen en wijzig ingen in 
het gebru ik. Het grootste gedeelte valt onder het 
Beschermd Stadsgezicht en staat op de Rijks
monumentenl ijst. 

Een belangrijk verschi l in de beeldvorming is, dat 
de Singels vroeger aan de rand van de stad lagen 
en er zich nu juist middenin bevinden. Door de toe
name van het verkeer l igt er rondom de groengor
del een doorlopende geasfalteerde weg, vaak tot 
aan de boomvoeten.  Ook heeft het groeimi l ieu in
geboet door bodemvergravingen ten behoeve van 
kabels en leidingen en vooral enorme bu izen
stelsels voor de stadsverwarming, die in de lengte
richting dwars door de wortelz6nes l iggen .  

Ondanks al lerlei aantastingen e n  veranderingen 
ku nnen de Utrechtse Singels tot de fraaiste en u it 
gebreidste gerekend worden in ons land. Vele bo
men zijn inmiddels tot ware reuzen uitgegroe id , 
waarmee ook de ecologische betekenis is toegeno
men als broed- en schui lgelegenheid voor onder
meer boombewonende vogels en vleermu izen . 
In 1 985 kwam de Gemeentelijke dier)st Openlucht
recreatie en Groenvoorziening met een concept
beheersplan, opgesteld door D. Werner, L. Koops 

Deze bomen aan de 
Maliesingel slaan lol aan 
de slamvoel in hel asfalt. 
Het beheersplan geeft 
hiervoor geen oplossing 

folo: Bert Maes 



Tot woudreuzen 
uitgegroeide beuken aan 

de Cathanjne singel. De 
bomen dateren uit ca. 1840 

folo: Bert Maes 
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en G. van Berg hem, dat aan de bevolking en aan 
de gemeenteraad is voorgelegd. Inmiddels is het 
definitieve ontwerp door de gemeenteraad goed
gekeurd en in uitvoering. Het conceptbeheersplan 
gaat uit van enkele veronderstel l ingen : 
• De Singel is verouderd, het aftakel ingsproces is 

begonnen. Binnen afzienbare tijd zal het oude
re bomenbestand uitvallen .  Het bomenbestand 
heeft een onevenwichtige leeftijdsopbouw. 

• Het ontwerp van Zocher is verwaterd . Het eer
tijds contrastrijke park is een homogeen 
parkbos geworden .  Door demping van een deel 
van de stadsbuitengracht en verkeers
voorzieningen is in de loop der tijd 
verbrokkeling opgetreden. 

• Bepaalde aanplantingen in deze eeuw passen 
n iet bij het monumentale karakter van het plant
soen , zoals al lerlei bloesembomen .  

Met name het plan o m  d e  monumentale bomen u it 
de Zochertijd te kappen ,  zij het in fasen,  ontlokte 
terecht veel kritiek en verontwaardig ing bij het pu
bliek. De meeste soorten kunnen veel ouder wor
den dan verondersteld in het beheersplan. De 
vrees dat de bomen snel af zul len takelen is onge
grond. Integendeel , veel bomen zullen in de ko
mende eeuwen aan belevingswaarde winnen.  De 
kwestie van een onevenwichtige leeftijdsopbouw 

is tamelijk theoretisch .  Parken die op één bepaald 
moment werden aangelegd, vrijwel alle parken in 
ons land dus, hebben g rote aantallen bomen die 
uit één bepaalde periode stammen. Overigens is 
het bij de Singels zo, dat er i n  de loop der tijd vele 

nieuwe bomen zijn aangeplant, waarmee er in fei
te al in ruime mate verjonging heeft plaats gevon
den . 
De visie op bestaande bomen van de Singels doet 
denken aan de situatie in de tijd van Zocher zelf. 
Zocher had bijzonder weinig respekt voor de be
staande elementen en bomen , die destijds op en 
langs de stadswallen stonden. Bomen van voor 
1 834, die nu een grote bezienswaardigheid zou
den zijn ,  zijn er niet meer te vinden!  

Ten aanzien van het ontwerp van de Zochers valt 
op dat tot op heden door de gemeente geen gede
gen onderzoek naar het oorspronkelijke ontwerp, 
de u itvoering daarvan en wat daar op dit moment 
van over is, heeft plaats gevonden .  De ontwerpers 
van het beheersplan hebben volstaan met het 
hanteren van globale ken merken van de land
schapsstij l ,  zonder u it te gaan van de werkelijke 
ontwerpkwal iteiten die het Zocherplantsoen bezit. 
Zo kon het gebeuren dat karakteristieke bestaan
de boomgroepen van l inde en eik en l ijnvormige 
elementen met plataan in het plan weggedacht wa
ren en op andere plaatsen weer aangebracht. Of
schoon deze ideeën deels zijn verlaten,  is  er i n  de 
uitvoering bijvoorbeeld toch nog een wandelpad 
dwars door een van de oudste en mooiste plataan
groepen getrokken ! 
Vanwege het recreatieve gebruik is het padenstel
sel vernieuwd met een op asfalt gel ijkend, maar 
wel luchtig, grijs materiaal, dat de ontwerpers goed 
bij het Singelbeeld vinden passen. De uitvoering 
van de verbetering van de wandelpaden, uitbe
steed aan een aannemer, bleek veel grofschaliger 
uit te vallen dan binnen het bestek de bedoeling 
was. De boomwortels vlogen bij de u itvoering van 
de graafwerkzaamheden letterlijk in het rond van
wege de veel te diepe sleuven voor de paden en 
berandingen. 

Naast kritiek en waardering d ie rond het beheers
plan geuit kunnen worden, dient hier de relatie met 
andere gemeentelijke afdelingen genoemd te wor
den, met name Verkeer en Stadsvernieuwing. In 
feite zijn de belangrij kste problemen en bedreigin
gen van de Utrechtse Singels geen zaken als 
veroudering en verloedering van het ontwerp, hoe 
zinvol het ook is daar een visie op te ontwikkelen. 
Belangrijker zijn problemen die direkt het groeimi
l ieu van de bomen bedreigen zoals de asfaltering 
tot op de stamvoeten en de vele graaf
werkzaamheden , met name die van de stadsver
warming. Singelplantsoen wordt het park 
beschouwd als een soort braakl iggend terrein 
waar bouwketen kunnen staan, bouwmaterialen 
kunnen worden opgeslagen, afval gedumpt en 
auto's geparkeerd. Er is  dan ook geen enkel tijd
stip in het jaar waarop niet ergens een stukje Sin
gel voor oneigenl ijke doeleinden in gebruik is. Een 
verbetering van de coördinatie tussen de gemeen
telijke diensten zou op z'n plaats zijn.  Tot nu toe 
zijn er geen verantwoordelijke wethouders te inte
resseren voor d it probleem. Ze vinden het maar ge
zeur en te detai l l istisch . 

De Utrechtse Singels, zoals gezegd , kunnen gere
kend worden tot de mooiste die er op dit gebied i n  
ons land bewaard zijn gebleven. Dan�ij of on
danks beheersplannen zal het de moeite waard 
blijven om alleen dáár al voor de stad Utrecht met 
een bezoek te vereren. 
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Standpunt Bomenstichting 
Uit alle andere artikelen in dit themanummer wordt 
wel duidelijk, dat oude stadsparken wel eens toe 
zijn aan een "afstofbeurt" . Van het oude ontwerp 
zijn al leen nog de oude bomen over en verder zijn 
er lukraak paden en bomen bijgekomen. De groei
omstandigheden zijn bovendien vaak achteruit ge
gaan door intensief gebruik en soms misbruik 
(bijvoorbeeld voor parkeren en ondergrondse voor
zieningen). 

Ons advies 

1 . Een beleidsuitspraak die vastlegt. dat gezon
de bomen alleen zullen worden omgezaagd of 
verplant als ze een andere, meer waardevolle 
boom in zijn ontwikkeling belemmeren (dat is 
vooral het geval als jonge bomen een oude sol i
tair "wegdrukken"). Ver kan worden vastgelegd, 
dat alleen gevaarlijke bomen en bomen met een 
levensverwachting van minder dan 25 jaar zullen 
worden verwijderd op grond van rapportage door 
een boomdeskundige. Deze beleidsuitspraak 
kan, als hij wordt gepubliceerd, duidelijkheid ver
schaffen aan omwonenden en andere geïnteres
seerden. 

2. Een inventarisatie die ook op kaart vastlegt, 
welke bomen er staan en wat hun levensver
wachting is. Een boomverzorgingsdeskundige 
kan aangeven welke bomen weg moeten, om 
gezondheidsredenen of omdat ze een andere 
boom duidelijk dwarszitten. Verder kan hij me
teen bekijken welke bomen boven- of onder
gronds verzorging nodig hebben. 

Er moet wat gebeuren, dat is duidelijk. Een rigou
reuze verjonging? Snel herstel van het oude ont
werp? Dan krijgt de beheerder niet al leen ruzie 
met de omwonenden, maar ook met ons! De Bo
menstichting is er tegen als waardevolle , gezonde 
bomen worden omgezaagd omdat ze oud zijn (en 
dus wel eens dood zouden kunnen gaan) of omdat 
ze niet in het ontwerp passen. 

3. Omdat het maken van een beleidsplan en 
een beheersplan vaak wel enige tijd in beslag 
kan nemen, is het nuttig om een aantal urgente 
maatregelen (in de sfeer van vrijstellen en verzor
gen) di rekt uit te voeren. Ook hier is goede, eerlij
ke voorlichting van groot belang. 

4. Tegelijkertijd zal in een beleidsnotitie moeten 
worden aangegeven , wat de beheerder op de 
lange termijn met het park van plan is: terug naar 
het oude ontwerp of een andere ontwikkeling. Als 
wordt gekozen voor herstel van het oude ont
werp dan moet daarin het voorbehoud worden 
gemaakt, dat gezonde bomen niet aan dat her
stel worden opgeofferd. Er wordt dan gekozen 
voor een zeer geleidelijk herstel, dat tientallen ja
ren in beslag kan nemen. 

S. Het beleid wordt tenslotte vertaald in een be
heersplan voor een periode van tien of twintig 
jaar, waarin de concrete maatregelen staan aan
gegeven: bomen verzorgen, verplanten, omza
gen, beschermende maatregelen. 

Wilhelminaparl< in Utrecht 

foto: Frank Moens 
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- ',,,,,,, . �" - �  . d �' _ . -'  

i n ter-des ig n 1 -
postbus 2 1 7 6800 AE arnhem neder land 
telefoo n  0 85 - 43 59 07 te lefax 0 1 7 2 0 - 2 1 1 20 

boomverplanti ng ,  verzorging,  velling 
onderzoek en advies 
groeiplaatsverbetering 

DE VOORKEUR 
VAN DE VAKMAN, 

OOK VOOR U ! 
Husqvama 
bladblazer 140 B 

Ruggedragen bladblazer met grote kapaciteit. De ideale 
bladblazer voor het professionele werk. Blad. gras, papier. 
vuil en zelfs sneeuw wordt moeiteloos weggeblazen. 
Met 2·takt motor en professioneel 
draagstel. 
- Luchtsnelheid 400 kmlu 
. Gewicht 8.8 kg 

nu aantrekkelijk geprijsd ! 
WIN EEN MINI-CRUISE VAN 
ZWEDEN NAAR FINLAND 
Maak bovendien kans op een fantastisch e,  geheel 

verzorgde min i -cruise voor 2 personen van Zweden 
naar Fi n land v .v .  met één van de l uxueuze schepen 
van Silja Line. De reis is geheel compleet inclusief 
v l iegticket Amsterdam-Stockho lm,  overnachtingen 

aan boord en in hotels etc. 

Uw Husqvarna Bos & Tuin dealer weet er alles van! 

boomkokers 
klim- en verankeri ngsmaterialen 

i nventarisatie en be heersplannen 

ARBORI-ARNH EM , Leen Hoogstad : de Wil tstraat 57 682 1 cc Arnhem tel 085 - 42 42 23 fax .  085 - 43 69 90 



Dichter bij Bomen 
Een groot aantal Nederlandse dichters, 

waaronder M.  Vasali s  en Jan van Nijlen,  

leverde een bijdrage voor deze 

bijzondere dichtbundel .  Mieke 

Vis-Hamel bracht de ged ichten bijeen. 

De etsen werden gem aakt door Ph i l ip 

Wiesman en 

Paul ien Witten

rood. Voor bomen

l iefhebbers is  dit  

een ideaal kado ! 

1 980, 32 pagina's,  

gebonden, 3e druk 

Speciale 

donateurs prij s 

f 1 6,50 

Devobo TOTAAL 
Advies en Aannemersbedrijf 

Werken in Bomen 
Wie niet met een hoogwerker de boom 

in gaat, moet ui tstekend kunnen 

k l immen. Over kl imtechnieken, 

materialen, knopen en veil igheid gaat dit 

praktische boekje door Leen Hoogstad. 

Verpl ichte lesstof bij het vak 'k l im- en 

werktechn ieken ' op 

de Prakt ijkschool 

in Arnhem. 

Onm isbaar voor 

elke boom-

verzorger. 

1 992, 68 pagina ' s ,  

gebonden 

f 23,-

('�" \ Lid van: \ ..... / 
Kring �p& bosbouw en groensector. Rondhouthandel. Praktiserende Boomverzorgers 

Jan Steenstraat 1 2, 741 2  TC Deventer, Tel. 05700 - 10909, Autotel. 06-52108147 

Zo'n boom laat je toch niet vallen? 
De Bomenstichti ng moet steeds harder vechten 

om bomen te kunnen behouden. Steeds vaker 

wordt er door mensen een beroep op ons ge

daan. Een grotere achterban en meer financiële 

middelen zij n onontbeerlijk als we bomen wi l len 

redden. Steun ons. Wordt óók donateur van de 

Bomenstichting ! 

Ja, ik doe mee. 
o Ik word donateur en betaal minimaal f 35, - per jaar 
o Ik word 65+ donateur en betaal minimaal f 25, - per jaar 

Naam: Voorl . :  

Adres: 

Postcode: . .  Woonplaats: 

.Geb.jaar 1 9  

Als donateur ontvangt u 6 keer per jaar Bomennieuws en 3 nieuwe afleveringen van de folderserie 
Bomen & . . .  Bovendien kunt u 2 keer per jaar deelnemen aan een donateursexcursie. 

Deze bon kopiëren of u itkn ippen en in een geopende, ongefrankeerde envelop sturen naar: 
Bomenstichting, Antwoordnu mmer 90 13 , 3500 ZA UTRECHT. Bedankt! 



Op. zoek naar een aardig kado? 
Wij hebben onze boekencollectie dit jaar flink uitgebre id met leuke 

boeken voor kinderen en volwassenen . Kijk maar eens in de 

speciale bij lage van dit Bomennieuws. 

U doet er de echte bomenlietl1ebber een groot plezier mee ! 

Voor de comp lete col lectie ( met ondermeer veel vakl iteratuur) kunt u 

telefon isch een Uitgavenprijslijst opvragen : te l .  030-340 778 .  
De opbrengst van d e  boeken- e n  folderverkoop komt ten goede aan de 

Bomenstichting. 

Van harte aanbevolen ! 

Een boom meer  of m i nder, 
waar maken we ons druk om. 

bomenst::ic:ht:ing 


