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In dit nummer ... 

116 
Het Nederlandse bos, stervend of niet? 
Half oktober maakten het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij en Natuurmonumenten, de twee grootste terreinbeherende 
organisaties in ons land, de vitaliteitcijfers bekend. Na het redelijk optimisme 
van vorig jaar, toen de verslechtering zich leek te stabiliseren, is het nu om 
te huilen. De bossen staan te kwijnen en we zijn er met z'n allen schuldig 
aan. Of we er ook wat aan doen? Marjan van Elsland geeft een openhartige 
beschouwing. 

118 
Een dagje met een ketting aan een eik 
Het enige redmiddel als je een boom wilt behouden en de zagen ronken al, 
is jezelf aan de boom vastketenen. Bert van Baar deed dit en beschreef zijn 
ervaring. Hij vertelt ook hoe het met de boom afliep. 

127 
Rob Buys haalt de natuur naar de stad 

, 
Doordat de vestigingsplaats van de Bomenstichting Utrecht is, hebben we 
vanzelfsprekend veel' te maken met het boombeleid in die stad. Een 
verantwoordelijke man op het groengebied is Rob Buys. Mirjam Lammertink 
had een gesprek met hem, waarin vooral wordt ingegaan op het handhaven 
van de vele monumentale bomen die de stad rijk is. 

130 
De tamme kastanje in cultuur en kunst 
Onvermoeibaar gaat de heer Gremmen voort met zijn bijdragen voor 
'Bomen in de kunst'. Hij put daarbij ui,t een schat van informatie, die hij 
verzamelde op zijn vele reizen langs musea in de wereld. De tamme 
kastanje, zo'n tweeduizend jaar geleden door de Romeinen bij ons 
ingevoerd, is dit keer aan bod. 
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Van de redaktie 

Wat zouden we graag eens een gewoon 
nummer van Bomennieuws maken! Met 
aardige artikelen over mooie bomen die 
door iedereen beschermd worden. 
De werkelijkheid is anders en zo opent 
Bomennieuws ditmaal met het sombere 
verhaal over de toestand waarin de Ne
derlandse bossen en bomen volgens de 
jongste metingen verkeren. Wij reageren 
op die sombere berichten met onze ei
gen, vaak lokale, akties, waarin onze kon
taktpersonen een belangrijke rol spelen. 
Niet altijd boeken zij direct succes voor de 
bomen, zie bijvoorbeeld het artikel over 
de persoon in Schoorl die zichzelf aan 
een eik ketenende. Op den duur kan dit 
optreden natuurlijk wel positieve gevol
gen hebben! 
Gelukkig zijn er ook altijd weer akties met 
resultaat. De eeuwenoude treurbeuk bij 
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Lyceum Zandvliet in Den Haag is blijven 
staan en daar schijnen ook de naburige 
ambtenaren van het uitbreidende Ministe
rie van Economische Zaken niet om te 
treuren(!). 
De Floriade 1992 is voorbij en daar beste
den wij uiteraard aandacht aan. Zowel 
voor het interview als de rubriek Stamgas
ten hebben we het ditmaal dichtbij huis 
gezocht, nl. bij een groenmedewerker 
van Utrecht en in de kring van onze eigen 
redactie. 
Met het laatste artikel over herdenkings
bomen van Dick Polvliet en alweer een 
bijdrage over bomen in de kunst (de tam
me kastanje) van dr. J. Gremmen en di
verse vaste rubriekjes completeren wij 
deze 'boomrijke' jaargang. En natuurlijk 
hebben wij ook aan onze trouwe puzze
laars gedacht. 

Het Ned rlandse bos, 
stervend ofniet? 

Marjan van Elsland 
Half oktober maakten het Ministerie 

van Landbouw, Natuurbeheer en V isse

rij en de Vereniging tot Behoud van 

Natuurmonumenten bekend, dat het 

met de vitaliteit van de Nederlandse 

bossen slecht is gesteld. 

Als mogelijke oorzaken werden genoemd: vermes
ting, verzuring en verdroging, gecombineerd met 
de droge zomers van de afgelopen jaren en insek
te- en schimmelaantastingen. Daarnaast echter 
weten we al enkele maanden, dat de 'staande hout
voorraad' (de hoeveelheid oogstbaar hout in het 
bos) groter is dan ooit . En dat komt niet alleen door
dat men de bomen tegenwoordig ouder laat wor
den voordat ze geoogst worden, maar ook doordat 
de bomen gemiddeld goed groeien. 
De wetenschap staat voor een raadsel: hoe is dit 
met elkaar te rijmen? Enerzijds staan de bomen er 
ongezond bij als gevolg van milieuproblemen en 
natuurlijke oorzaken, anderzijds blijken ze nog wel 
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te groeien .  Mens en beginnen zich af te v ragen, of 
er nog wel s prake is v an eerlijke voorlich ting. Wor
den de v italiteitsc ij fers soms bewus t overdrev en 
om de nodige mi lieu maatregelen s nel ler te kunnen 
doorvoeren? En staat h et bos er werkelij k  zo s lecht 
b ij? Als leek zie je dat niet zo, je denkt al gauw dat 
h et meev alt. 
Hierna wil ik du idelijk  maken , hoe ik erover  denk 
naar aanleiding v an de informatie die ik v an d iv er
se kanten h eb gekregen. 
Vermes ting, verzu ring  en verdrog in g  z ij n  drie ern
stige mi li euprob lemen. De gevolgen erv an voor de 
natuur z ij n  echter b ijzonder moeilij k te meten ,  om
dat deze dri e  invloeden nauwelijks los v an elkaar 
kunnen worden on derzocht en bov endien worden 
v erster kt of verzwakt door allerlei natuurlijke za
ken , zoals het weer en ziekten, Het enige, dat nu 
wordt g emeten, is de v italiteit v an de b omen in  het 
b os .  Dit geb eu rt volgens obj ect ieve  criteria  en er 
kan dus n iet mee worden gerommeld . Deze cij fers 
wijzen u it ,  dat de con ditie van de b omen - gemid
deld genomen - tuss en 1 991 en 1 992 sterk is afge
nomen . De precieze oorzaak daarvan is n iet aan te 
wijzen, omdat de mogel ijke oorzaken zo complex 
zijn en niet te s ch eiden .  M aar met je gezonde v er
stand kun je wel n agaan, dat v ermesting en verzu 
rin g  h et h ele ecosys teem in de war sturen.  En dat 
de verdroging als gev olg v an grondwater
onttrekking ernstiger gevolgen heeft, als h et v ier  
j aar  ach ter  elkaar n auwelij ks regent i n  de periode 
dat de bomen h et water ju is t zo h ard nodig h eb 
b en .  En dat s ch immels en insekten dankbaar ge
b ru ik zu llen maken van de verzwakte toestand v an 
de bomen (ook wel 'stress 'genoemd) en daardoor 
ernstiger achteru itgang veroorzaken dan wanneer 
de bomen een goede con diti e  hadden geh ad ,  
Het zou door d e  ov erbemest in g  met s tiks tof kun
nen komen , dat de  bomen (gemiddeld) nog goed 
groeien , maar daar zal dan sn el' een eind aan ko
men ,  omdat an dere voedi ngs elementen niet in gr o
tere hoev eelh eden besch ikb aar komen. 

Moeten we eerst  wach ten op een u itgeb reid weten
sch appelij k  on derzoek om de juiste oorzaken in de 

Bomenschouw Luc Noordman 

''Ramp dreigt voor de 
beuken in het 
(Gelderse) land" 

De laatste jaren staan vele (b ru ine) beu ken in Gel
derland er m inder v itaal b ij .  Deze zomer, h eb ik tij 
dens d e  Bomens chouw n og n auwelij ks v itale 
(b ru ine) beuken gezien. 
De 'I aatste jaren heeft Nederland  v rij d roge zomers 
geh ad ,  maar dit kwam in h et verleden wel v aker 
voor. Op sommige plaatsen zoals in de Gelder
sche v al le i  en vele andere geb ieden, is er s prake 
v an een s terke grondwate rs tanddaling! Het win
nen v an d rin kwater in comb inatie met een b ete
re/sn ellere on twatering v an de landbouwg ronden 
is de oorzaak van deze s terke gron dwaterdaling, 
die vooral v oor de beu ken niet is b ij te b en en! 
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goede verhoudingen aan te tonen, vóó r we ei nde
lij k  maatregelen gaan treffen? Niet al leen de v itali 
teit v an de afzonderl ij ke bomen ,  maar ook de 
kwaliteit v an h et totale ecos ys teem gaat aan
toonbaar ach terui t .  Kwalitatief hoogwaardige plan 
ten en dieren verdwijnen en maken plaats v oor 
b ramen en grass en, Iedereen kan dat z ien. De bos 
sen zul len v oorlopig wel b lijven bestaan :  de n atuur 
past zich altijd aan; er zul len alleen sterke soorten 

pl an ten, dieren ,  b omen en andere organis men 
ov erb l ijv en in een sterk verarmd ecos ysteem, dat 
h et nauwelij ks v erdient, nog b os te worden ge
noemd , Bovendien hebb en de mil ieuprob lemen 
ni et alleen inv loed op h et bos ecos ysteem, maar op 
de h ele natuu r en ook op on ze eigen gezondheid ,  
Ik pleit dus opn ieuw voor b ron gerichte maatrege
len , ofwe l het op korte termij n  teru gd ringen van 
VERM ESTING,  VERZURI NG en VERDROGING, 
hoe pij n l ij k  die maatregelen wellich t  voor indiv idu
ele mensen zu llen zij n . 

Beh alv e de oudere b euken worden ook de ou de ei
ken en sommige andere boomsoorten bedreigd' . 
Ook in Limbu rg worden de verdrogin gs prob lemen 
steeds g roter. 
Beh alv e de al eerder gen oemde oorzaken speelt 
h ier de bru inkoolwinning in Dui ts land een grote rol .  
Voor deze bruinkoolwinning worden gr ote geb ie
den tot g rote diepte on twaterd. Dit onttrokken wa
ter wordt v ia de Rij n  afgevoerd, Dit h eeft grote 
gev olgen voor h et grondwaterpei l  in de Nederland
se grenss treek. Vooral de laatste j ar en is dit sterk 
gedaald . 
Oploss in g van d it prob leem, mede gez ien h et inter
nationale karakter, is ech ter  niet eenvoudig. Teru g
voeren v an h et gron dwater zou al een begin zij n, 
maar dat v raagt allerle i  techn ische v oorzien ingen . 
Dat er spoedig aandach t  aan di t probleem moet 
worden b esteed, is du idel ij k ,  
Enkele boomsoorten zul len zich wellicht  ku nn en 
aan pass en , maar vooral de (oudere) b euken en 
v aak ook de eiken zu llen het, als d it zo door gaat, 
niet ov er leven.  



Foto ' Studio Wiek Natzijl 

1 18 Bomennieuws 6 - 1 992 

Een dag met een ketting aan een eik 

Bert van Baar 

In het centrum van het Noordhollandse duindorp Schoorl moet een hoog gebouw 

verrijzen, bestemd voor horeca, winkels en woningen. De plek is omstreden: aan 

de voet van het Klimduin, een zeer karakteristiek punt in het natuurrijke duinbos

gebied. Terwijl nog een AROB-procedure loopt, geeft de gemeente Schoorl op 16 
september 1992 een kapvergunning af. Twee aktievoerders worden de volgende 

morgen ongerust wakker. De een stuurt een fax naar de Raad van Sate, de ander 

ketent zich vast aan de eik. De Raad van State schorst de kapvergunning nog op 

dezelfde dag. Verslag van een aktievoerder. 

07 .30 Telefoon. Omwo
nende meldt dat er gekapt 
wor dt .  Ik hoor op de ach 
tergrond het j ankende ge
lu id v an motorzagen. 
07 .31 Bellen. Adv ies v ra
gen aan Wil Bij ls ma v an 
de Bomenwacht in Alk
maar. "Politie laten ch ec
ken of er een 
kapv ergun ning is . Zo niet. 
proces-v erbaal laten op
maken" .  
07 .35 Overleg met be
stu urs leden v an onze ver
enigi ng De Du inkant. 
Politi e wordt gebeld. Ra
dio Noord- Holland in ge
seind.  
07 .45 Lev e de faxl Ik stuu r 
het Noordholl ands Dag-
bl ad een krabbeltje .  

07 .50 Ik maak foto 's bij het kl imduin .  Er  zij n  al wat 
bomen om.  Ik mer k  dat ik in mijn  woede niet eens 
meer weet welk soort boom op die ene gapende 
plek ston d .  Politie controleert de kapvergunning. 
Die is echt .  
08 . 15 1k  s purt naar huis . Ik  w i l  iets doen.  I k  s loop de 
kettingen van  een houten fotostatief en gooi s ne l  
h amer, spij kers en twee gereedsch apsh aken in 
mijn  fi etstas . Leve de computer en pr inter! I k  draai 
s nel een affich e  u it: 'AROB-pr ocedu res lopen nog, 
en TOC H wordt h ier gekapt!' 
08 .35 Bij het K li mdu in vr aag ik of de eik naast de 
super mar kt ook om moet. "Jazeke r" ,  zeggen de 
mannen van de kap. Ik ket en mijn  recht er pols twee 
meter van de grond vast aan de stam. I k  st a met de 
ar m omhoog . Laat i k  het mezelf maar niet te mak
kelijk maken. 
09 .10 Vers laggev er van Radio Noor d- Hol land 
pr aat met medebest uurs lid Gé en vr aagt mij hoe 
lang ik van plan ben dit vo l  te houden. Tja ,  goeie 
vr aag. In elk gev al vandaag, zeg ik .  
09 .15 Fotograaf en vers laggever van de Alkmaar
s che Courant .  Ver der is het st i l .  Bezoekers van de 
s upermarkt reager en ronduit sch icht ig.  Je hoort ze 
denken dat ik niet goed b ij mij n  hoofd ben om me
zelf  aan een boom v ast t e  ketenen .  

09.30 Een oms tander h aalt een kopje koffie voor 
me b ij h et café aan de overkant. I k  vraag me af hoe 
dat moet met plass en ,  want ik zit wel muurvast. 
10 .10 Er komt een jongen met een kettingzaag 
naar de boom. Doet alsof-ie gaat zagen en z ij n  col
lega neemt een foto. Voor hun plakboek. 
10 .25 De mev rouw v an de kledi ngzaak aan de 
ov erkant v raagt wat ik in mijn  koffie wil .  En een 
paar uur lat er brengt ze bru ine boterh ammen met 
j am en appelstroop. 
12 .30 Nu komen er langzamerhand toch wat men
s en praten. I k  moet veel u itleggen. Ik merk dat bij 
na iedereen h et doodeng v indt, een man aan een 
boom. 
14 .1 DOf ik niets beters te doen heb, v raagt een grij
ze mev rouw. De enige negatieve reactie van de 
h ele dag. Ik vertel dat ik een subj ectieve n atu urjour
nalist ben. Dat ik onder meer v oor Gr asduinen 
werk, v oor h et WNF, Natuurmonumenten en het 
Noordhol lands l andsch ap en dat je de wereld niet 
al leen van achter je bureau kunt verander en .  
14 .40 M ijn  arm begint wat pi jnl ijk te  worden. Een 
man komt langs met een kleine cass etterecorder. 
Heeft de u it zendi ng v an Radio Noord-Holland v oor 
me opgenomen.  De d icht er Gerrit Bakker met wie 
ik vanmorgen een klein uurtje ov er natuur poëzie 
heb staan praten,  komt langs met de laatste aard
beien v an zij n  vo lkstu in .  
15 .30 Nog st eeds geen r eactie van de Raad van 
State op ons gefaxte verzoek tot schors ing van de 
kapvergu nning. De zagen janken verderop lustig 
door .  Ongeveer de helft van de bomen op het 
bouwterrein is al om. 
16.30 De kapploeg gaat n aar hu is en ik maak me
zelf los .  I k  moet nu ech t nodig plass en. 
18 .00 We hor en dat de Raad v an State de kapver
gunning h eeft ges ch ors t! 

Tenslotte 
De gemeente Sch oor l 'v ergeet' dat nieuws v erv ol
gens door te geven aan de aannemer. Snel ingr ij 
pen door on ze v er enig ing voorkomt dat het werk 
de volgende dag gewoon doorgaat . Dan vers trijkt 
de t ij d .  Vr ij dag 6 november 1 992.  De Raad v an Sta
te wijst alle bezwaren tegen bouw en kap af. Lelijke 
hoogbouw en parkeer plaatse aan de duinvoet .  Eik 
exit .  
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Meedoen met groen 

Voor een goed beheer van het stedelijk groen is samenwerking tussen de profes

sionele groenbeheerders en de buurtbewoners noodzakelijk. In veel steden staat 

deze samenwerking nog in de kinderschoenen. Gemeenten weten vaak niet hoe 

ze bewoners in hun beleid moeten betrekken en staan sceptisch tegenover de 

haalbaarheid van bewonersparticipatie. 

Edwin Koot 

Het Neder lands P latform voor Stadsecologie heeft 
op 17 september samen met Ecosol een studie
dag gehouden over bewonerspar ticipatie in de 
stadsecologie. Een studiedag met allemaal 'groe
ne mensen ': mensen van plantsoenendiensten, 
beleidsmedewerkers van nat ionaal tot gemeente
l ijk niveau, opbouwwerkers en medewerkers na
tuur- en mi lieueducatie . 
Als in een treincoupé hebben ze an oniem plaats
genomen in de zaal, in stil le  afwachting van wat ko
men gaat. Een vlam mend betoog van mevrouw 
Ber ends, beleidsmedewerkster van de Rijksplano
logi sche D ienst, brengt snel verandering in deze 
houding. "Wij beheerders van het stadsmili eu moe
ten meer openstaan voor ander e  mensen en ande
re ideeë n" ,  aldus Berends. Om haar woorden 
kracht bij te zetten stelt zij de z aal voor kennis te 
maken met de buren .  Aarz elend wordt hieraan ge
volg gegeven en bin nen de kortste keren is ieder
een in gean i meerd gesprek. Na enkele minuten 
n eemt Berends weer het woord: "Hier draait het 
dus om . De eerste stap die wij moeten zetten is  in 
contact tr eden met de buurtbewoners en lu isteren 
n aar wat z ij ons te z eggen hebben". 

T egenwoordig is een goed beheer van het stadsmi
l ieu niet meer mogelijk zonder een z ekere zor g  en 
betrokken heid van de bewoners, voor wie het alle
maal bestemd is. De groenbeheerders moet en 
bewonersparticipatie gaan st imuleren. De mensen 
krijgen steeds meer vr ije tijd, worden mondiger en 

raken meer betokken bij hun woonomgevi ng. Het 
is zaak die betrokken heid niet te beheersen, maar 
slechts te sturen . De praktijk wijst uit  dat er dan 
veel meer mogelijkheden z ijn voor het scheppen 
en onderhouden van een goed st adsm i l ieu . 

Delft 
De Bomenstichting is betrokken geweest bij een 
geval in Delft, een mooi voorbeeld van de posit ie
ve gevolgen van de betrokkenheid van de buurt be
woners. Het park rond de E RA-flats moest grondig 
worden gerenoveerd . De f latbewoners werden al  
vroeg betrokken bij de pl ann en . I n  het def in itieve 
plan zouden langs een bosachtig pad bijn a al le bo
men (30 popu l ieren) worden gekapt. Uit een hand
teken in genactie bleek dat een overgrote 
meerderheid t egen dit deel van het pl an was. 
De gemeente was in eerst e  instantie teleurgest eld 
over de late reactie van de bewoners. Dez e  stel
den op hun beur t  dat er te weinig geluisterd was 
naar hun mening. De gem eente heeft toen dit deel 
van het plan bijgesteld. De bewoners zijn nu tevre
den en het plan van de gemeente wordt n u  gedr a
gen door de buu rtbewoners. 

Bovendien heeft dit geval voor een sn eeuwbalef
f ect gezorgd . De gem eente is z ich ervan bewust 
geworden dat de in spr aak beter geregeld moet 
worden.  P laatselijke groene actiegr oepen worden, 
na jar enlang tevergeefs te hebben geroepen, nu 
eindeli j k  gehoord door de gem eente. 

Veel bomen in dit parkje bij 
de ERA -flats in Delft 
zouden moeten wij'ken als 
gevolg van de 
renovatieplannen voor dit 
park, Omwonenden 
konden een kaalslag 
voorkomen door 
bezwaar te maken tegen 
de plannen. 

-

foto,' Fred Nijs 



Pius FI 

Baarzenstraat 17 
5262 GD Vught 
073 - 56 72 35 

VOOR EEN FLORISSA 

•• 
"1-... := 

••• .. -
:1 

.. --------

VA JAARSVELD I VAN SCHERPENZEEL 
BOOMTOTAALZORG 

Overeind 42, 3998 JS SCHALKWIJK 
Telefoon: 03409 - 1880 

Fax: 03409 - 2366 

boomÁ.rwekerij hoveniersbedrijf Borren Boomverzorging 
GROEnCEnTRum 
HDRLDSEWEG 10 - 12, 3845 LA HARDERWIJK Tel.: 03417-59614 

VOOR AANLEG EN ONDERHOUD VAN: 

" Plantsoenen, openbaar groen 
* Gazons en sportvelden 
* Windsingels, erfbeplantingen 
,. Recreatie-terreinen 
" Bedrijfs- 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 veilingswerkzaamheden 
" Houtaankoop 
'" Alle voorkomende plant werkzaamheden 
* Verzorgen en adviseren van subsidieaanvragen 
* Wildafweervoorzieningen 
" Inventarisatiefbeheersplannen 

N.C.H. arb. qualified. 

• Rooien. Snoeien 

Aanplanten. Standplaatsverbetering 

• Adviezen 
Twelloseweg 17A· 7419 SJ Deventer· Tel. 05700-13269 

I I I 

Advies eln Uitvoering 
L I 
I I 

- Groeiplaatsverbetering 
- Snoeiwerkzaamheden 
- Verplantingen 

e I 
oraniewoud Sectie Groen/Boombeheer 
Telefoon 05920·44099 



Bomenn ieuws 6 - 1 992 1 2 1  

Nieuws van het bomenfront 

Steeds meer mensen weten de weg 

naar de Bomenstichting te vinden. 
, 

Vaak reageren ze naar aanleiding van 

onze reclamecampagne, de adverten

ties in dag,- en weekbladen of op 

publikaties van de Bomenstichting. Zo 

raakt de Bomenstichting steeds beter 

op de hoogte, wat er zich in het land af

speelt, en kan zij zonodig actie onder

nemen. Een greep uit de voorbeelden. 

Hilversum 
Over bomen in Hi lversum is de laatste t ijd veel te 
doen geweest. Een reden voor on ze bomen
schouw, Luc Noordman , om deze st ad eerder dan 
gepl and te schouwen . Tijdens deze schouw bleek 
h et visitekaartje van Hi lversum, de Atlasceder aan 
de Soestdij kerstraatweg, op sterven n a  dood. 
T wee jaar geleden werd de weg langs de boom 
verlaagd en daarn a  werden nog eens langs de an
dere kant van de boom leid ingen gelegd . 
Werkzaamheden die het wortel stelsel f l ink hebben 
besch adigd en de bodem zodanig hebben ver
hard , dat de pen et rograaf (meet instrument  voor 
bodemv erdicht ing) van Noordman n auwelijks de 
gron d in kwam! 
Op verschi l lende plaatsen in H i lversum dreigen bo
men te verdwijnen .  Het voormalig RKZ-terrein is 
nu bouwrijp, maar over het lot van de bomen is 
nog n iets bekend.  Dat geldt ook voor de bomen bij 
hotel-restaurant Hof van Holland, die mogelijk 
moeten wijken voor een overdekt win kelcent rum. 

Een positief nieuwtje u i·t Hi lversum is dat de bloed
ban k een aangrenzende vi l la heeft gekocht om uit 
te kunnen breiden . Zo kon een mon u mentale rode 
beuk bl ijven staan .  

Nijmegen 

Uit Nijmegen kwam kort na de schouw een alarme
rend telefoontje bin nen .  Op het terrein van weder
om een voormalig zieken huis zouden bomen 
i l legaal zij n  gekapt .  De verantwoordelijke sloper 
h eeft een proces-verbaal aan z ijn broek gekregen . 
Onderzocht wordt nog of deze sloper missch ien in  
opdracht werkte van de  projecton twikkelaar. De 
Bomen st ichting blijft deze zaak op de  voet volgen .  

Limburg 
De Bomenstichtin g is ook maar een s  een kijkje 
gaan nemen in het Zu iden des lands. In Roermond 
moet een monumentale plataan (waarde volgens 
de methode Raad 1 00.000 gulden) wijken voor 
een n ieuw gerechtsgebouw. In Sittard drei gden 
twee grote bomen te verdwijnen . Door ruime aan
dacht aan deze zaak te geven is het pl aatselijke 
IVN, gesteund door en kele politieke partijen en de 
Bomenst ichtin g, erin geslaagd de gemeente ertoe 
te bewegen één beuk in het bouwplan op te ne
men . Op een steenworp afstand wordt de gemeen
te Geleen geen strobreed in de weg gelegd door 
plaatseli jke act iegroepen . Als gevolg van een am
bitieus vernieuwingsplan z ijn bijn a  alle grote bo
men verdwenen. De Bomensticht in g  heeft 
aangedrongen op het behoud van enkele grote bo
men . De gemeen te Geleen h eeft slechts met ver
dere kapact iviteit en gereageerd. 

Deze zeer markante 
Ceder in Hilversum, heelt 
de laatste jaren als gevolg 
van beschadigingen aan 
de wortels behoorlijk aan 
vitaliteit ingeboet (Ioto 
links). 

loto: Arnoud Koot 

De paardekastanje op 
het voormalige AZU . 
terrein in Utrecht zou 
eerst in de bouwplannen 
worden opgenomen. 
Later werden de plannen 
enigszins gewijzigd en 
zou de boom toch moeten 
verdwijnen. De 
plantsoenendienst 
weigerde echtereen 
kapvergunning te 
verlenen. 

loto: Edwin Koot 



Samenvatting van twee 
artikelen verschenen in 
"Zandvliet-contactbrief" 

van de Christelijke 
Scholengemeenschap 

voor Gymnasium, 
Atheneum en HAVO in 

Oen Haag. 

PC. la Fargue, 1756. 
Bossloot met de 

tuinkoepel van Hortus 
Medicus Zandvliet 

collectie Gemeente 
/Archief Oen Haag) 
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Utrecht 
In Utrecht wor den drie monumentale bomen be
dreigd. Een ervan, een paardekastanje , is in m id
dels gered . De bouw van een tunne l  on der het 
spoor bedreigt een plataan met een omtrek van 5 
meter 70. Het tr aject van de tunn el is echter nog 
n iet vastgelegd. Evenmin is bekend of een 1 50-j ar i 
ge  iep de  nieuwbouw overleeft. 

Amerongen 
Op het Erica-terrein moeten 1 6  appartementen ver
r ijzen. Ondanks toezeggingen van de gemeen te 
dat zoveel mogel ijk bomen zul len worden ge
spaard, moeten toch maar l iefst 72 bomen worden 
gekapt. De bezwaarprocedure  loopt nog, maar het 
is niet ondenkbaar dat de gemeente reeds tot kap
pen overga at. 

Zaanstad 
De gemeente Zaan stad vindt dat z ij een zeer voor
uitstrevend kapbeleid heeft. De Bomensticht ing zet 

Een treUrbeuk 
uit een ver 
Haags verleden 
C.l. van der Leer, conrector Zandvliet 

De plaats waar n u  het gebouw van de Christelijk 
Scholengemeenschap Zandvliet staat was ook 
vr oeger al zeer vermaard .  Zoals zo vaak begon het 
eeuwen geleden allemaal met een eenvoudige 
boeren hofstede. Door de bij zonder gunstige lig
ging ten opzichte van de stad werd deze hofstede 
al sn el omgetoverd tot een echte buitenplaats. Hi er 
kon de welgestelde eigenaar het drukke stadsle
ven als een heuse 18de-eeuwse foren s combine-

Bomenn ieuws 6 - 1 992 

vraagtekens bij de bepaling die in de kapverorde
n ing i s  opgenomen, dat de gemeente voor haar ei
gen bomen geen kapvergunning hoef t aan te 
vragen . De Bomenstichting gaat bin nenkort met de 
gemeente rond de tafel zitten . 

Leiden 
Het Mi l itair In validen hu is in L eiden wordt verbouwd 
tot appartementencomplex. Dertien bomen (met 
een waarde van ongeveer een half miljoen gu lden) 
moeten h iervoor verdwijnen, Bovendien zijn er  nog 
ander e  bomen in gevaar doordat de waterhuishou 
d in g  dan ig zal worden verstoord door de aanleg 
van een ondergrondse parkeergarage. 

U ziet ,  er i s  voor de Bomen stichting nog heel wat 
werk aan de win kel .  De resul taten z ijn echter be
moedigend.  Steeds meer gemeenten zien het be
lang van een goed bomenbeleid in . 

EdwinKoot 

ren met de genoegens van een rustig buitenleven. 
En zo vermeldt de geschiedenis dat in 1 752 de 
Haagse stads-doctor Marti nus Wilhelmus 
Schwen cke de bu itenplaats Zandvliet aan de 
Bezuiden houtseweg kocht. Martin us had één gro
te passie: bloemen en planten. Dus l iet h ij op zijn 
landgoed Zandvliet bij de bossloot een Hortus Me
di cus aan leggen : een pr achtige tu in,  die weldra 
wereldberoemd werd door de veelheid aan ge
n eeskrachtige kruiden en bijzondere planten .  Mar
tinus ging ook cursussen geven in de botanie aan 
apotheker s  en chir u rgijn s. En zo werd dus twee 
eeuwen geleden op Zandvliet al les gegeven . 
In januar i  1 785 overleed Mar tinus aan een borst
kwaal. Zoals gebruikel ijk met belangrijke Haagse 
per sonen werd hij in de Jacobskerk begraven. De 
ber oemde tuin heeft hem niet lang overleefd. Zo 
gaat dat meestal. Maar misschien is er toch nog 
iets overgebleven als een tastbare en allerlaatste 
herinnering aan deze wereldvermaarde Hortus.  

- �. 



Bomenn ieuws 6 - 1 992 

De treurbeuk op de b inn en plaats, waarvan wordt 
aangenomen dat die minstens 200 jaar oud is! 
Tweehonderd jaar later was het in middels wel b e
ken d, dat Economische Zaken ,  de b uu rman van 
Zan dv l iet, vergevorderde plannen had tot een in
grijpende verbouwin g. Daarb ij l iep de t reurbeuk 
grote r isico's .  Rijksgeb ouwen d ienst had een rap
port laten opstel len waarin werd gecon stateerd, 
dat de conditie van de treurbeuk  zodan ig slecht 
was, dat de boom de verbouwing n iet zou overle
ven . De noodzakeli jke graafwerkzaam heden voor 
de b ouw n aast de b oom zouden de wor tels aantas
ten, die n aar men aann am tot op het terrein van 
Economische Zaken doorliepen .  Dat zou de gen a
desl ag voor de boom b eteken en .  Het voorstel van 
Rij ksgebouwend ien st was dan ook om de b oom 
om te hakken en na  de b ouw te vervan gen door 
een n ieuwe, u iteraard veel klein ere. 
Het rappor t  wekte grot e verbazing bij de Zandvlie
ters. H oezo slecht e cond it ie? Liep de b oom n iet ie
der voorjaar overdadig  ui t om zich tot in de late 
her fst te tooien met een b laderrijkdom waar men i
ge jongere b oom jaloers op zou zi jn . Dus werd be
sloten om de Bomenstichting te raadplegen . De 
heer Sn eep, pl' aatselij k kontakt persoon van deze 
Stichtin g  was snel  ter plaatse. Na een uitvoeri g  on 
derzoek waren zijn concl usies du idel ijk :  de stand
plaats van de b oom was door b etegelin g  en 
bebouwing n iet opt imaal . Maar een boom ,  die on
dan ks zo'n slechte stand plaats  zo goed in b lad 
kwam , moest wel een goede cond itie hebb en . 
Goed genoeg om zelfs de b ouwwerkzaamheden 
te kunn en overleven , mits ti jden s  de bou w  maar de 
j uiste maatregelen werden gen omen . Doorslagge
vend b leek de con st aterin g ,  dat de oude sten en 
muur, die de afscheiding tu ssen Zan dvliet en Eco
nomische Zaken vormde zeer diep in de gron d  ge
fun deerd was. Daardoor waren de wortels n iet op 
het terrein van Econ omische Zaken doorged�on 
gen .  Kor tom, er was alle reden om deze, door 
soort  en ou derdom waardevolle b oom, te redden .  
De conclusies van de Bom enstichting werden ook 
door Economische Zaken met oplucht in g ontvan
gen .  Immers ook ambten aren kij ken liever tegen 
een fraaie boom aan dan tegen baksteen .  Du s zeg
de Rijksgebouwendienst toe alle door de Bomen 
st ichting aangegeven overlevin gsmaatregelen te 
zui' len nemen zoals speciale watertoevoer naar de 
b oom, omdat tijdens de b ouwperiode de gron dwa
terstand verlaagd zou worden .  
In opdracht van Rijksgeb ouwen di enst werden 
boomverzorgers ingeschakeld om en kele noodza-
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keli jke beschermende maatregelen te treffen . E r  
moest en bijvoorbeeld en kel e over de bouwlokatie 
hangen de takken worden weggehaald. En zo ge
beurde het . . .  Als len ige ci rcusartiesten klommen 
ze in de toch wel erg hoge boom en zwaaiden als 
volleerde trapezewerkers aan sterke touwen, met 

hun trefzekere kettingzaag , van de en e tak n aar de 
an dere. Een adembenemen d  gezicht. Wel een pre
cisiewerkje, want de hangen de takken hebb en tot 
t aak om de bast te beschermen tegen zonne
b ran d. En zonneb ran d is voor zo'n boom dodelij k .  
Dus mocht er geen tak teveel af. 
Toen ze een uur later weer n aar b eneden .kwamen 
was het tijd voor de an dere werkzaamheden ,  zoals 
het graven van b elu cht ingssleu ven , b emest ing en 
watertoevoer. Zo werd de treu rbeuk met ver eende 
kracht en voorbereid op één van de meest bedrei
gende per iodes in z ijn b estaan . Aan de vitaliteit 
van de 200-jar ige zal het zeker n iet l iggen . Overle
ven is hij aan zi chzelf verplicht, als laatste tastb are 
herinn erin g  aan de b efaamde kru iden tu in uit een 
ver verleden . 

Nieuwe model-kapverordening 

De Bomen st ichting heeft in sam enwerking met de 
Werkgroep Kapverorden in g van de Veren iging 
Stadswerk de kn elpun ten geïnven tariseerd in de 
in houd en de status van de h uidige model-kapver
orden ing .  Sinds kor t  is m r. Bas Visser, in het kader 
van zijn PAO-cu rsus mi l ieurecht, b ezig een werk
stuk  over de kapverorden in g te maken .  Het resul 
taat zal een voorste l  voor een n ieuw model zijn 
met daarb ij aanwijz ingen om de kapveror den in g 
m in der ' machteloos' te maken .  

Bas Visser werkt samen m et d e  Bomenstichting  en 
de werkgroep .  E r  wordt ook samenwerking ge
zocht met de Veren igrn g van Nederlan dse Ge
meenten (V.N .G. )  in de hoop het n ieuwe model in 
het vroege voorj aar  van 1 993 gezamelijk te kun 
nen u it geven .  Gemeenten die op  di t mom ent  b ezig 
zijn met aan passingen of er b inn en kor t mee will en 
beginnen, kunn en er du s op wachten .  

M.v.E. 

De treurbeuk voor 
Zandvliet staat bij de 
Bomenstichting als 
monument geregistreerd 
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Herstelbijdragen monumentale 
bomen 

Boerderij' Cleveringl7eert 
even ten oas ten van l7et 

dorpje Usquert 
(Groningen) 

De lindenlaan aan de 
westzijde was in l7et 

verleden verscl7illende 
keren geknot, Om de 
bomen meer kans te 

geven op l7erstel werd 
besloten de kronen 

Lindelaan te Usquert kan er weer jaren tegen 
Bij boerderij Cleveringheert even ten oosten van 
het dorpje Usquert (Groningen) staat een heel 
oude lindelaan. Voor zover uit de inventarisatie be-

opnieuw tot de oude kend is geworden, is het de oudste laan van de pro
knotplaats af te zetten vincie. De linden vormen een natuurlijke hoge wind-

foto's: Luc Noordman kering aan de noord- en westzijde van de boerderij, 
waar de zeewind in dit kale, vlakke land van Noord-
Groningen een zeer bepalende klimaatsfaktor is. 

Bomenfonds in 1993 
De Bomenstichting beschikt voor 1993 weer 
over de nodige financiën voor bijdragen tot her
stel van geregistreerde bomen. Voor bomen bui
ten de bebouwde kom ontvangt het 
Bomenfonds f 100.000,- van het Ministerie van 
LNV en voor bomen binnen de bebouwde kom 
krijgen we in ieder geval geld uit het VSB-fonds. 
Verder zijn we nog in kontakt met mogelijk ande
re fondsen en sponsors. 
Vanaf oktober zijn we begonnen bijdragen voor 
het jaar 1993 toe te kennen. Voor zeventien ob
jekten is goedkeuring aan de uitvoering ver
leend. Hiermee is een bedrag van in totaal ruim 
f 45.000,- gemoeid. Boomeigenaren die in aan
merking willen komen voor een bijdrage advise
ren wij daarom ook tijdig te reageren. Anders is 
het mogelijk dat er tot 1 oktober 1993 gewacht 
moet worden voor de nieuwe ronde. 

De laan kan verdeeld worden in een stuk met jonge 
bomen, ongeveer 70 stuks en een deel met onge
veer 100 bomen van zeker twee eeuwen oud. Het 
jongste deel van de laan blijkt meer last van de zee
wind te ondervinden dan het oudere deel en ver
toont enige vermindering van vitaliteit. 
Eind vorig jaar werd er op het Bomenfonds een be
roep gedaan. Na een grondig onderzoek door bo
menschouw Luc Noordman en öoomverzorger 
Rogier van Dijk werd in samenspraa'k met de eige
naar besloten tot een ingrijpende aanpak. Bij het 
oudste deel kon worden volstaan met het verwijde
ren van dood hout en het wegnemen van enkele 
zware, overhangende takken. Het jongere deel ver
toonde zoals gemeld veel meer problemen. In het 
verleden waren de linden verschillende keren ge
knot, waardoor er zeer zware kruinen waren ont
staan. Bij een flinke storm was het risico van het uit 
elkaar breken van de stammen onder het gewicht 
van de takken zeker aanwezig. Als redmiddel was 
het opnieuw knotten van deze bomen voorgesteld 
en zo geschiedde. Het afgelopen voorjaar werden 
de kronen afg€zet en bleef het minder fraaie beeld 
over zoals op de foto te zien is. Te hopen is dat de 
bomen over enkele jaren weer flink schot zullen 
hebben gevormd en dat het geheel weer een vitale 
indruk zal maken. 

Frank Moens 
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Ditmaal is het woord aan de voorzitter 

van de redactie van Bomennieuws, dr. 

Aart A. de Veer. Geen echte gastauteur 

dus, maar wel iemand die zijn leven 

lang al nadenkt over bomen. Op gewo

ne dagen heeft hij daar overigens wei

nig tijd voor. Dan is hij werkzaam bij 

DLO-Staring Centrum, Instituut voor 

Onderzoek van het Landelijk Gebied, in 

Wageningen. 

Als bab y  in M iddelburg ,  in 1 940 ,  zag ik een boom raam kon aan raken . Bij de voordeur aanbellend 
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op het behang, zo'n ran dje  vlak on der het plafond .  b ezoek kreeg doorgaan s  een sleutel aan een zak-
Maar toen wist ik nog n iet dat hij 'boom' heette. doek- par achut e  t oegeworpen . Een keer b leef die 
Ook wist ik n iet wat al' die on tploffingen te bedui- u iteraar d  in de i ep han gen! 
den hadden .  (Ook het En gelse woord b oom had ik  Mijn laatste Am ster dam se adres was de Kru itb erg 
n og nooit gehoord.) in de Bijlm erm eer. Echte pioni er s  voelden we ons 
De eerste bomen die ik bewu st als b om en gez ien toen als eer ste bewoners van deze polder, waar -
heb, ston den in het Volkspark  in En schede. We wa- volgens de brochur e  - de n achtegalen nog zon
ren daarheen geë vacueerd om dat m ijn vader gegij - gen. Het u itzicht vanu it de flat op  de  1 Oe verdie-
zeld was in H aaren .  (H ij kwam later vr ij m aar toen pin g  was magn if iek. H et Groene H art van Hol land 
b leven we in Enschede.) H et park vond ik als kleu- lag aan je voet en, waarb ij de wilgen en de popul ie-
ter mooi . De  b om en straalden ru st en geb orgen- ren als 't war e in een groen e  zee verzonken . Met 
heid u it. Het viadukt waar ik on der door m oest, op ont zet ting keek ik op de avond van 4 oktob er j .1 .  
weg n aar de kleuter school, niet. M ijn moeder ver- n aar de beelden van de vl iegram p  die 'm ijn eigen 
telde dat iem an d een keer door een emm er heet flatgebouw' had getroffen . H et rode beeld schoof 
water getroffen was, leeggestort vanu it een passe- voor het groen e  . . .  
rende kolenwagen . Van af 1 971  ben i k  u it de Ran dstad weg: Rozen-
N a  de oor log woonden we in Den Haag. We kwa- daal, Arnhem, Wageningen en Rhenen waren en 
men er in de zom er van 1945 . De t u in was een on- z ijn de groene plaatsen waar ik m ijn gedachten 
b eschrijfelijke puin hoop want de b uurt was zonder m oeite op b oomb eelden kon en kan af -
vanwege het afschieten van V2' s een t ijd lang on t- st emm en . Bij m ijn vor ige werkgever, de Stichting 
ruimd geweest . E en kinderwagen stak scheef uit voor Bodem kartering, kon ik in 1 985 een pr om ot ie-
de grond en over al lagen on derzoek naar opvallen -
restant en van meub el - de b om en in het land-
stukken . Maar acht er in schap (solita i ren en zo) af-
de t u in stond een rij I tal i- • • •  een boom op het behang, r onden .  In di e tijd wist ook 
aanse popul ieren . Dat zo'n randje vlak onder het de Bom enstichting m ij te 
het popul ie ren waren, en ter en .  H et lan db ouw-
heb ik pas later gehoord. plafond. kundige on derzoek van 
En dat ze ' Italiaans wa- nu, u itgevoer d  op de LUW 
ren ' pas als onder zoeker. (Lan db ouwunivers iteit Wa-
Het ging erom dat ze al- gen in gen) en b ij DLO 
les hadden overleef d .  Ze (D ienst Landb ouwkund ig 
schermden het achterliggende kazerneterrein af On derzoek) , raakt in vele progr amm a' s aan het 
en je hoorde de wind er in ruisen . Ik hield van ze, al b oom them a .  Zo is m ijn huidige in sti tuut er o.a. b ij 
kon je er n iet in kl imm en .  b etrokken door het uitvoeren van de pr ogramm a' s  
In on ze str aat was laanb eplant in g  van iepen .  In die Landschapsontwikkeling en Bos- en n atuu ront wik-
t ijd  a l  g in g  het n iet helem aal goed. H ier en daar kel in g .  Het zoeken naar haalbare 'comb in at ies' 
was een zieke b oom .  Later vie len er echt gaten en van l an dbouw, n atuur en n og ander e  fun cties is 
werden de b om en ver van gen .  H et afval lende daarbi j vaak de cen trale opgave. 
vr ucht pluis en de b laderen in de herf st waren altijd In Rhen en vr agen sin ds en ige t ijd de mon um en ta-
een groot pl ezier. Uit het raam van m ijn kam er op Ie paardekastanjes op de Koerheuvel de aan -
de tweede verdieping h ield ik verkeerstel l ingen in dacht. Ze passen n iet goed in het plan om de toren 
j uni .  Dan zaten die iepekronen wel een s  in de weg I tot appart em ent en com plex t e  verbouwen, en dat 
Door de Scheven ingse b osjes fi et sten we naar past n u  weer n iet zo goed b ij de ideeën van de Bo-
school. Het eerste stuk was n og vri j  kaal, er was menst ichtin g .  Kappen en ' vervangen', verplant en 
veel gekapt in de oorlog om b ran dhout te kr ijgen . (!), (te) st erk in sn oeien of toch het plan zo aanpas-
Maar verderop was nog een stuk van het bos ge- sen dat ze, zoals ze z ijn , kunnen bl ijven: wat zal  
spaard .  Veel mooie oude eiken die het goed deden het worden ?  Als 'b om en stichter', m ede-ind iener 
op di e oude du ingronden . van een AROB-beroepschri ft, b lijf ik n atuurlijk ho-

pen op het laatste. 
In de jaren '60 st udeerde ik in Amsterdam . Ik heb En als ik dan thuis kom, kijken de (te)vele bomen 
'm aar' op zes verschil lende adressen gewoond.  in m ijn tu in m ij aan en vragen m ij hoe ik over hen 
H et m ooiste was natuur l ijk de Heren gr acht. waar i k  den k. Mag i k  dat later nog eens in Stamgasten op- Aart de Veer 
de zwiepende iepetakken van uit m ijn zol derkamer- schrijven ? 
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Rob Buys haalt de natuur naar de stad 

Mirjam Lammertink 

Rob Buys is hoofd van de afdeling 

Plantsoenen in de gemeente Utrecht. 

Een boeiende funktie waarin hij dage

lijks de belangen van ondermeer bewo

ners, economische belangen en het 

belang van groen in een stad tegen el

kaar moet afwegen. Blijft Utrecht de 

stad met de meeste monumentale bo

men van Nederland? Op 22 september 

hadden we een gesprek met hem. 

In het centr um van Utrecht, langs de singels en de 
Oude Gracht, maar ook in de vele b inn entuinen , 
werden b ij een in ven tar isatie duizenden oude, b ij
zonder e bomen geregistr eer d.  De inventari satie 
vond plaats n adat de Bomenstichting haar ' mon u 
menten lijst' bekend had gemaakt. En n adat en kele 
daar op ver melde bomen gekapt war en om plaats 
te maken voor kan toorgeb ouwen .  Het Utr echtse 
in ventarisatier apport verscheen in 1 991 . Wat gaat 
er nu  met het rappor t  geb eur en? 

Buys: We wer ken n u  aan een pl an voor mon umen
tale bomen .  Dit n ajaar gaat er een voor stel n aar de 
gemeenter aad en ik schat de kans dat het aange
nomen wor dt op zo'n 90% . Het  plan houdt in , dat  er 

. een speciale pr ocedur e  komt voor mon umentale 
bomen .  Als er een bouwvergunning wordt ge
vr aagd, bijvoorbeeld. Bij de b eoor del ing gaan we 
een n ieuw toetsingscr iter ium hanter en: staat de 
boom op de landelijke l i jst, of hebb en we hem zelf 
geregistr eerd? Voor een mon umentale boom 
wor dt geen bouw- of kapvergunning meer ver
leend .  

Tweede on derdeel van het plan betr eft on s voor
stel om al le eigen ar en van ger eg istreer de b omen 
in te lichten en ze een instandhoudingsplicht op t e  
leggen. Plus een aanbod om d e  gemeente het on 
der houd van de boom over te dr agen . Dan z ijn ze 
van de zorg af en kunn en we zelf de b omen in de 
gaten houden .  

Het instandhouden van mon umen tale bomen i s  
zelfs een speer punt van het gr oen beleid in Utr echt. 
Als plan tsoenen dienst ver dedigen wij de b omen ,  
b ijvoorbeeld de iep op het Waren dor ffterrein en de 
eik op het terr ein waar tot voor kort  het Acade
misch Zieken hu is stond .  Voor b eide b omen voer en 
we dr uk  over leg met de Dienst Openb are Wer ken . 
Zij ontwikkelen pl ann en voor on der an der e  won in g
bouw en kantor en. H et b l ijft echter altijd een kwes
t ie van belangenafweging: als we de eik b ij het 
AZU wil len behouden ,  dan kunnen er minder ap
part emen ten gebouwd worden . Dat maakt het voor 
de projektontwikkelaar weer een stuk min der inte 
ressant . De ni euwbouw moet er echter komen ,  

want  we hebben ook t e  wein ig woonr u imte in Ut
r echt. Dat is vaak een moeil ijke b eslissing .  

Gaan d e  bomen dus het onderspit delven? 
Dat is n atuur l ijk n iet de b edoeling .  Er is n u  al veel 
meer aan dacht voor b omen in on ze stad, met 
n ame de mon u mentale bomen staan in de belang
st elling (er is zelfs een boekje in voorb er eiding ) .  
Het feit dat een boom mon umentaal i s ,  ver leent nu  
voor al st atus. Er wordt n u  heel serieus gekeken of 
we zo'n b oom kunn en b ehouden .  Dà t hebb en we 
in el k geval b er eikt. Totdat we gingen in ventar ise
r en ging dat heel an ders .  We hadden geen idee 
welke b ijzonder e  b omen er op een terr ein stonden . 

Waar houdt uw diens t zich naast bomen nog meer 
mee bezig? 
Buys: We wer ken n u  veel aan plann en voor de lan 
ge t er mijn: het Gr oen str uctuur pl an van de gemeen 
te Utr echt. Binn enkort wor dt dat door de 
gemeen ter aad goedgekeurd .  We wer ken echter a l  
een paar jaar volgens de ideeën van dat plan . 

Wa t houdt zo 'n Gro enstructuurplan dan in? 
We zijn bezig om het beheer om te vor men van cu 1-
tuur lij k gr oen (geschor en gr asvelden , aangehar kte 
per ken, met in zet van chemische bestr ijdingsmid
delen ) n aar n atuur lij k gr oen (ecologisch beheerd ,  
met wilde in heemse plan ten, een natu ur li jker aan
zi en ) .  Het huidige beheer in de bestaande wijken 
wor dt n u  omgevor md .  In n ieuwbouwwijken begin
nen we direkt al met de aanleg van 'n at uur l ijk' 
gr oen . Chemische b estr ijdingsmiddelen zijn in Ut
r echt taboe geworden .  

Wat vindt het publiek ervan? 
Vi a in spraakrondes en voor licht in gsavonden we
ten we dat men enthousiast is .  Het n atuur l ijke 
gr oen wor dt over het algemeen zeer gewaar deerd, 
alhoewel het soms ook pr ob lemen oplever t .  Door 
dat we n iet meer spuiten en min der on derhoud ple-

I foto,' Mirjam Lammer/ink 



Het hekje rondom de 
Willem Alexanderboom. 

een eik. in Baarn . 
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gen - ook als gevolg van bezuinigingen - komt er 
meer 'onkruid' tussen de stoeptegels te zitten. 
Vooral oudere mensen hebben daar last van. De 
stad verloedert en dat gaat nu echt een probleem 
worden. Zelf kunnen we niet alles, Utrecht is niet 
bepaald een rijke gemeente. Met behulp van ba
nenpools proberen we nu opruimploegen te vor
men, die in de wijken orde op zaken moeten stellen. 

En werken de bewoners zelf ook mee ? 
Niet overal, maar er zijn wel diverse initiatieven. In 
sommige buurten organiseert men zelf schoon
maakacties. Ook zijn er buurten die zelf e�n deel 
van het plantsoenbeheer op zich nemen. Dat doen 
ze dan bijvoorbeeld in ruil voor toestemming om in 
het gemeenteplantsoen barbecues te mogen orga
niseren. Bovendien kunnen ze zo toch de beplan
tingen krijgen die om meer onderhoud vragen, en 
die we dus als gemeente niet kunnen onderhou
den . Het scheelt ons al met al geld, en het gaat de 
verloedering tegen. Door dit soort initiatieven zijn al 
hele tuinverenigingen ontstaan ! Met sommige wij
ken hebben we een bruikleenovereenkomst gete-
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kend, maar het gaat nog maar om een klein per
centage. Dat is echter wel aan het stijgen !  

Wat staat er nog meer in een Groenstructuurplan ? 
In ons plan hebben we ook ecologische routes aan
gegeven: wegen voor de natuur. Dieren en planten 
kunnen langs deze 'routes' de stad binnenkomen. 
De routes lopen lang-s wegen, fietspaden, grachten 
en dergelijke, daar waar zonder onderbrekingen 
een weg naar het hart van de stad loopt. Utrecht 
heeft een grote ecologische potentie, we vinden 
hier wilde planten en bijzondere vogels die je zeI
den nog in een grote stad aanlreft. De bodem en 
de landschappelijke elementen in onze provincie 
zijn heel divers. De bodem is zeer gunstig voor na
tuurontwikkeling, zo halen we de natuur dus weer 
terug in de stad. De aanzet voor het Groenstruc
tuurplan is al acht jaar geleden gegeven, inmiddels 
hebben we zelf een ecoloog in dienst. Ons doel is 
heel duidelijk om meer natuurlijk groen in de stad 
te creëren. Mogelijkheden voor natuurontwikkeling 
krijgen dan ook de hoogste prioriteit. 

Herdenkingsbomen (slot) 

Dick Polvl iet 

In het boek ' Bomen voor Oranje' heeft Dick Polvl iet samen met fotograaf Rob 

Wandemaker vers lag gedaan van zijn speurtocht naar Oranjebomen. Voorhet Bo

mennieuws heeft hij  een art ikelen serie geschreven over bomen die in het boek 

niet aan bod kwamen. Met deze vierde aflevering besluit h ij deze reeks 

Gevelde en herplante Oranjebomen 
Op heel wat plaatsen in heI land zijn of worden 
Oranjebomen geveld; per ongeluk of "onvermijde
lijk". Vele zijn niet nader aangeduid of vastgelegd in 
het gemeentelijk "groenarchief". Zo bijvoorbeeld 
de Willem Alexanderboom te Baarn ,  aldaar in 1 967 

geplant bij de geboorte van de kroonprins. De hui
dige herdenkingsboom, een zomereik, is geplant in 
1 9 86 en wel voorzien van een fraai sierhek (nabij 
hel Pekingpark). Een eeuw geleden heeft ook her
planting van een gevelde Oranjeboom plaatsge
vonden, en wel in Budel. Daar was in 1 880 een 
Wilhelminaboom geplant ter gelegenheid van de 
geboorte van de kroonprinses. Twaalf jaar later, in 
1892 dus, is deze boom het slachtoffer geworden 
van een ruzie tussen twee dorpsfanfares;  wellicht 
een achterhoedegevecht tussen patriotten en 
prinsgezinden? In hetzelfde jaar werd een linde ge
plant, voorzien van een sierhek, dat er nu niet meer 
staat . . .  Het is te hopen dat het kruisbeeld, in 1 935 
onder deze boom gezet, voldoende bescherming 
biedt. (De boom staat in het centrum van de plaats 
"bie ut kruus".) 

Nog meer akties anti Oranjebomen 
In 1 988 heeft de nationale planting van Beatrixbo
men - ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag 
van onze koningin - tot enkele anti-Oranjebomen
akties geleid. Zo werd het Oranjeboompje in Oister
wijk enkele dagen na de planting vrijwel geheel 
doorgezaagd door het aktiecomité " Dood aan de 
koningin en haar bomen". En in Zaandam plantte 
een gemeenteraadslid in het Plantsoen van het 
VerzeI een treurwilg, voorzien van een bordje met 
de tekst "150 jaar koningschap is genoeg". Deze 
boom was binnen anderhalve week verdwenen. 
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Het Oranjebomendrama in Wijhe 
Een ver haal apart vormt de geschi eden is van de 
Oranjebomen in Wijhe. De Wil helminab oom, ge
plant in 1 898 voor het oude stationsgebouw en 
voorzien van een fraai sierhek, is in de jaren '4 0-
'4 5 met hek en a l  verdwen en .  Voor het n ieu we NS
gebouwtje staat nu een an on ieme plataan .  De 
Ju l ianaboom, geplan t in 1 909, is tijdens een stor m  
in de jaren 3 0  gesn eu veld. Op dezelfde plaats i s  in 
1 937 een l inde geplan t  ter gelegenhei d  van het hu
welijk van prin ses Ju l iana en prins Bern hard, voor
zien van een sierhek; ook deze b eide zijn 
verdwen en . N u  staat er op d ie plaats, op de grens 
van het oude en het ni euwe Marktplein een an on ie
me moeraseik, afkomstig van het n ab ijgelegen 
lan dgoed "de Gelder" . De Beatr.ixlinde tenslotte, in 
1988 geplan t, werd t ijdens ons bezoek bedreigd 
door het noodgebouw van de plaatselijke apot he
ker, die het b ijzondere van deze b oom nog n iet ont 
dekt had, ook al ston d daar wel een b or dj e  bi j .  
(Foto 2 op  b lz .  75 in het boek "Bomen voor Or an
je";  dat is dus n iet de plataan voor het hui d ige N S
gebouwtje. Foto 3 toont  de genoemde boom op 
het Marktplein . )  

Een taak voor Oranjecomités 
Uit het bovenstaan de b l ijkt wel dat Or an jeb omen 
op allerlei man ieren bedre igd kunn en worden . Op 
een ron dgang door het lan d  troffen wij zeer veel 
anonieme, onb ekende, ter plaatse niet geregi
st reerde Oranjebomen aan ; well icht zijn daarvan 
in tussen weer en kele geveld. Slechts dan kzij oude
re , vaak hoogbejaarde inwon ers, di e de plan tin g 
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nog hebb en meegemaakt, konden deze achter
haald worden . Wat meer aan dacht voor deze na
tuu r/cu ltu urmon umenten zou geen kwaad kunn en . 
Misschien een taak voor plaatselijke Oranjecomi
tés, tezamen met de afdeling Groenvoor zien ing 
van de gemeen te? Op koning innedag kunn en 
deze Oranj ebomen dan het middelpunt van de 
oran jefeesten vor men , zoals dat op verschi l lende 
plaatsen reeds het geval is, b ijvoorb eeld in Kethel, 
en Loenen op de Velu we.  Zo b lijven deze herden 
kingsb omen on der ieders aan dacht . 

Prijzen voor Floriade-inzending Boom Bos Hout 

De Flor,iade 1 992 is achter de rug .  De organ isat ie 
kan terug kij ken op een geslaagd evenemen t ,  dat 
ru im drie miljoen bezoekers heeft getrokken . Drie
kwar t  daarvan waren buiten lan ders .  Dit  zegt wel 
iets over de roem die on ze b loemen en planten 
over de gren s hebben . 
Op maandagochtend 1 2  oktober  om 7 .00 uur ston
den de eerste afb reekploegen alweer voor de deur .  
Langzamerhand verdwijn t n u  het Floriadecircu s . 
Als alles weg is, zullen er n ieu we artiesten verschij
nen :  de gemeente Zoetermeer zal dan het laatste 
deell van de n ieuwe wijk Rokkeveen gaan bouwen . 
Na de slu iting  werden de uitslagen bekend ge
maakt van de prijzen di e aan al lerlei in zendin gen 
werden toegekend. De gezamen l ijke in zend ing 
Boom Bos Hout van Boomkwekerij Ton van den 
Oever BV, Bomenstichtin g ,  Centru m  Hout en Stich
tin g Bos en Hou t  viel ook en kele prij zen ten deel. 
Twee zi lveren en twee b ron zen medai l les werden 
u itgereikt voor onderdelen van de in zen din g. Stich
t in g  Bos en Hou t  kreeg een zilveren medaille voor 
educatieve objekten, die het houtgeb ru ik van de 
mens onder de aandacht b rachten . Gèb roeders 
Kapiteyn uit Breezan d  (spon sor  van de inzen ding) 
zorgden in het voorjaar met hun b loembol len voor 
de nodige kleur. Zij on tvingen voor de tu lpen en de 
hyacinthen een zi lveren medai l le .  Boomkwekerij 
Ton van den Oever kreeg twee bron zen medail les; 
één voor de totale inzending van boomkwekerijge-

wassen en één voor en kele b oomvar ië teiten. Een 
mooi resu ltaat waarmee wij de inzenders van harte 
fel iciteren .  

Floriade 2002 
Als het hu id ige ritme van een s  in de t ien jaar een 
Floriade zich voortzet, dan vin dt er dus in 2002 
weer een aflever ing plaats. Een u itgeb reid on der
zoek on der de in zenders n aar de ervarin gen met 
deze Floriade zal mede bepalend zijn voor het 
doorgaan van een vierde aflevering.  Ook de n ieu 
we lokatie komt hi er in ter sprake. Definitief is nog 
n iet s, maar gedacht wordt b ijvoorb eeld aan een lo
katie in Drent he ,  Twen te of b ij Ein dhoven .  We zuI
len het wel mer ken .  In ieder geval kij ken we teru g  
op een vruchtb are en plezierige samenwerking 
met de mede-in zen ders. Het on derzoek van de 
Stichting Bos en Hou t  naar de waardering van het 
pub l iek voor on ze in zend ing moet nog worden u it
gewerkt, zodat daar n og n iets over valt te zeggen . 
We hopen in ieder geval dat de b ijdrage van de 
Bomenstichting dui delijk heeft gemaakt wat onze 
doelstel l ing  is  en de naamsbekendheid wat heeft 
vergroot .  2002 is nog ver. De komende jaren staat 
ons veel te doen . Pas over zo'n vijf jaren zu llen we 
weer moeten besl issen over deeln ame aan het 
'b loemenpretpark' . 

FM. 

Aan de moeraselk (linker 
foto) op de grens van het 
oude en nieuwe marktplein 
in Wijhe valt niet te zien. 
dat deze boom dient als 
een soort vervanger voor 
verschillende 
Oranjebomen die in Wijhe 
hebben gestaan. 

Het 8eatrix bcompje werd 
in 1988 geplant ter 
gelegenheid van de 5(f' 
verjaardag van onze 
Koningin. 

foto 's: Rob Wandemaker 
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Camllfe Pissarro 

"Ch8taigniers à 
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Olieverf, jaar 1872 
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De tamme kastanje 
in cultuur en kunst 

Dr. J .  Gremmen 

De tamme kastanje (Castanea sativa), van oorsprong afkomstig uit het gebied van 

de Middellandse Zee, werd ongeveer tweeduizend jaar geleden tezamen met de 

wijnstok tijdens de veldtochten van de Romeinse legioenen naar noordelijke stre

ken van Europa overgebracht.Sindsdien komt hij ook in de Pfalz voor, waar het 

klimaat gunstig is en hij zelfs nog op 300 meter hoogte voorkomt. In het gebied 

van de "Haardt" worden naast uitgestrekte wijngaarden ook kastanjebossen aan

getroffen, die deels worden geëxploiteerd als opgaand bos met eik en grove den 

gemengd, deels als hakhout, het zogenaamde "Niederwald", SoHtaire, oude tam

me kastanjebomen komen nog hier en daar voor, bijvoorbeeld in de onmiddellijke 

omgeving van de "Villa Ludwigshöhe" bij Edenkoben. De geschiedenis verhaalt 

ons, dat Koning Ludwig I van Beieren en zijn gemalin, die nu en dan ,in dit 
zomerpaleis vertoefden, zeer bekoord werden door deze kastanjebomen. 

Dekoratieve boom 
De tamme kastan je, die laat in het voorj aar u it loopt, 
heeft grote langwerpige, getan de b laderen ,  Boven 
aan de katj es-acht ige b loeiwij zen komen talrijke 
mann el ij ke b loemen voor, te rwijl zich onderaan 
slechts en kele vrouwelijke exemplaren be  vi nden .  
De l ater gevormde vruchten worden door een pri k
keii g  omhu lsel omgeven . In Dui tslan d  spreekt men 
van Edelkastani e ,  in Fran kri j k  van Chätaign ier en 
Marron ier, in Ital ië van 1 1  Castagn o en in En gelan d  

van Sweet Chestnut .  Tezamen met de beu k  en de 
eik behoor t de tamme kastanje tot de fami li e van 
de Fagaceae, 

Toepassing en gebruik 

Het is zeker geen toeval dat de tamme kastan j e  en 
de wijn st ok in dezelfde streken voorkomen , daar 
beide veel warmte voor hun on twikkelin g  n odig 
hebb en . Deze "symbiose" heeft echter n og een 
tweede praktische kan t ,  daar de tamme kastan je 
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sedert lange tijd ook de leverancier is van de zoge
naamde "Wingertpfähle", die toepassi ng vinden in  
de  wij nbouw. Tegenwoordig wor den deze palen 
echter meer en meer door ijzeren vervangen, die 
langer meegaan. 
In Tessin,  hét land van de tamme kastanjes, heeft 
deze boom eeuwenlang een voorname rol in het 
dagelijkse leven van zijn bewoners vervu ld .  Hi j 
voorzag in de behoef te aan ti mmer- en b randhout ; 
leverde b ast, d ie rijk is aan looistof ,  voor de 
leerb ewerking ; paren voor de wij nbouw; vruchten 
als volksvoedsel ;  jonge beb laderde takken als win
tervoer voor de geiten en de runderen en tenslotte 
afgevallen b lad als strooisel voor de stal len. 
Helaas werd deze waarlijk uni eke kastanjecultuur 
in het kanton Tessi n in de jaren veertig door een 
zeer er nstige ziekte getroffen, ver oorzaakt door de 
schimmel Cryphonectr ia parasitica, afkomstig ui t 
Oost-Azië . Dit was niet alleen een ware ramp voor 
deze cultuur, m aar tevens voor het gehele land
schap, dat een grote verander ing onderg ing .  Ja
renlang heeft de Eidgenössische 
Forschungsanstalt te Bi rmensdor f  in Zwitserland 
zich i ntensief b eziggehouden met het zoeken naar 
klonen die meer resistent waren tegen deze ziekte. 
Volgens recente berichten zouden deze nu 
beschikbaar zijn, zodat een come b ack van de tam
me 'kastanje in Tessi n mogelijk is. 

De tamme kastanje in de kunst 
De landschapsch ilderku nst heef t  in het algemeen 
weinig belangste lli ng voor de t amme kastanje ge
toond. Zelfs  in het oeuvre van Max Sievogt ( 1 868-
1 932) ,  een schilder pur sang van de Pfalz, 
ontbr eken typische b eelden. 
Uit de b efaamde School van de Franse Impressio
nisten zijn ons echter enkele schilderijen met zulke 
afb eeldingen b ekend. Camil le Pissarro ( 1 830-
1 903) . die vooral gefascineerd wer d  door het cul
tu u rlandschap rondom Pontoise met zij n akkers, 
weiden en boomgaarden, schilderde de tamme 

Snoeien of slopen? 

Deze foto werd m ij toegezonden door een mede
werker van de gemeente Bl oemendaal. E en toe
lichting ontb rak, zodat je eerst zelf gaat gissen 
naar de bedoeling hiervan . Moest er misschien 
een hoogspanningskabel  over deze tuin komen of 
hadden we te maken m et 'te hoge' bomen in  de 
aanvl iegroute van een v liegveld? Een telefoontje 
naar Bloemendaal b racht opheldering;  het was 
het resultaat van een SNOEIBEURT. Daarna werd 
mi j  de rest van het ver haal verteld en de man aan 
de andere kant van de l i jn wer d t ijdens zijn relaas 
weer b oos. De eigenaar van de ei ken had ze door 
een 'b ergb ekli mmer' laten snoeien, omdat h ij last 
had van schaduw. In een maand tijd zij n  ze alle
maal met een handzaag , dus vr ij geruis loos, ont 
daan van de kroon en op ti en meter van de grond 
getopt .  De medewer ker van de plantsoenendienst 
heeft het er niet bij laten zitten. De eigenaar kr eeg 
een procesverb aal, een her plant pl icht voor tien 
nieuwe eiken en hij krijgt voorlopig geen kapver
gu nning voor de 'schoorstenen' .  
Misschien moet naast een kapverbod ook wel een 
snoei verbod worden ingesteld !  
FM 
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kastanjes, d i e  rondom zijn woonplaats Louvecien
nes voor kwamen .  Zijn schil derij "Chät aigniers à 
Louveciennes" (Collectie A. Lewyt , N ew Vork) is 
daarvan een mooi voorbeeld. Door de dikke lagen 
oker kleu rige verf is er meer r ui mte tussen de 
b oomstammen ontstaan en een b oeiende scha-

duwwer king. (Afbeelding 1 )  
Het gel ijknamige schi lderi j  in het Musée d'Orsay te 
Parij s  laat ons een interessante groep kastanjeb o
men zien in wi ntertijd. 
Een tijdgenoot van Pissaro, de E ngelsman Alfred 
Sisley ( 1 839-1 899) schi lderde een kastanjebos 
met een hert ,  genaamd "Al lée de chätaigniers près 
de la Celle-Saint e-Cloude", dat in de City Art Galle
ry van Southampton hangt. 
We besluiten dit opstel over de tamme kastanjes 
met een i llustr atie van een kolossale, veel stammi
ge b oom , d ie  in  de omgeving van N apels voor
kwam.  H ij werd genaamd "11 cast agno dei cento 
cavalli " oftewel "De kastanj e met de honder d  paar
den", een waarlijk indrukwekkende verschijning. 
(Afbeelding 2) . De prent is welwi l lend ter beschik
.k ing gesteld door dr .  U .  Heiniger (B ir mensdorf) . 

Afbeelding 2 
"/I castagno dei cento 

caval/i" 
Tekening van G.B. Conti 
Uit L. Fenaroli. in TraII. di 
Agricoltura 
Roma. 1945 



De Halmen 1 0  SNOE I E N  ,\IE T  HOO ,\VfRKER O f  K L i M T E U - I � I E K  I 
7383 BC VoorsI BOOMC H I R U K C I EJGROEISTOO R � I SSE N(.,r B()U\'\ - f ' 
Tel efoon 05758 - 1 588 V E l L I N G  V.,� BOME� I ADVIE� EN I N V E � TARISATIE 

Devobo TOTAAL 
Advies en Aannemersbedrijf 

boomverzorgi,ng 
le i van d i nther 
Grootgenhouterstraat 1 22, 6 1 9 1  NW Beek 
Telefoon 046-3771 86 

/"i,,'\ . ' � f Lid van: \ ...... . / 
Kring Ifp� 

bosbouw en groensector. Rondhouthandel.  Praktiserende Boomverzorgers 

Jan Steenstraat 1 2, 741 2  TC Deventer, Tel. 05700 - 1 0909, Autotel .  06-52 1 08 1 47 

Voor PARK- CITY- en PROJECT
meubi lering de degel i j kste en 
meest u itgebreide systemen . 

VRAAG DE GROTE K'lEU RENCATALOGUS.  

i n ter-des ig n 
postbus 2 1 7 6800 AE mnhem nede r land 
telefoon 0 85 - 4 3  59 0 7  telefax 0 P 20 - 2 1 1 20 

boomverplanting, verzorging, vell i ng 
onderzoek en advies 
groeiplaatsverbetering 

Bomendienst 

heidemij 
Uitvoering 

Postbus 1 77, 7300 AD Apeldoorn 

055-667722 

boomkokers 
klim- en verankeringsmaterialen 

inventarisatie en beheersplannen 

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



Bomenn ieuws 6 - 1 992 

Nederlandse 
afvaardiging op 
Open Franse 
Klimwedstrijden 
presteert goed 

In een bu itenwijk van Parijs werden op 
zaterdag 1 9  september de Open Fran
se Kli mwedstrijden gehoude n .  Voor de 
wedstrijden hadden 68 vertegenwoor
digers uit zes Europese landen i nge
schreven. Nederland was 
vertegenwoordigd met Henry Kuppen 
en Jan Borren,  de nummers één en 
twee van de Nederlandse wedstrijden 
afgelopen zomer. 

Vier onderdelen 
De deelnemers kwamen op vier onder
delen uit. Beoordeeld werd of men de 
ju iste tech nieken gebruikte en uiter
aard was ook de snelheid belangrijk. 
1 . Het vrij kl immen, waarbij de deelne
mer zo snel mogelijk m.b .v. een lijn 

naar een ge markeerd punt moest klim
men en daar op een fluitje blazen. 
2.  Bij de behendigheid kwam het echte 
klimwerk aan de orde. Van u it een cen
traal punt in de kroon moesten de klim
mers 8 punten bereiken.  Zeven 
daarvan waren in de kroo n ,  het achtste 
bevond zich op de grond en kon slinge
rend worden bereikt. 
3. Reddingskiimmen met behulp van 
een pop. De deelnemers moesten de 
pop die in een klim uitrusting in de 
boom in de hing op de ju iste manier 
(volgens E H BO-voorschriften) uit de 
boom halen . De juiste handelwijze was 
belangrijk voor de score. 
4. Het laatste onderdeel betrof het 
touwwerpen. Drie klimlijnen moesten 
zo snel mogelijk door drie verschillen' 
de hoepels gegooid worden die ver
spreid in de boom hingen. 

Algemeen klassement 
De 2e en 3e plaats werd ingenomen 
door Franse klimmers. De ee rste 
plaats was voor een Belgische deelne
mer. Het was voor de tweede keer in  
successie dat hij de ei ndoverwi nning 
behaalde. De Nederlanders deden het 
prima. Jan Borren viel net buiten de 
prijzen in het totaal klassement en 
werd vierde. Henry Kuppen eindigde in 
het midden moot van het deelne mers
veld. 
Deelnemers en publ iek waren zeer en
thousiast over het wedstrijdprog ram
ma. Samen met de European 
Arboricultural Council is het bestuur 
van de Kring Praktiserende Boomver
zorgers daarom in overleg over 'het op
zetten van een Eu ropese competitie. 

Luc Noordman 

Bomenpuzzel 
De kerstboom wordt ditmaal opge
sierd door één lange slinger waarin de 
namen van 20 bomen moeten worden 
ingev uld.  De eerste en de laatste letter 
van de sl inger zijn reeds i ngevuld. De 
vet omrande vakjes geven de begin
én eind letters van de tussen bomen 
aan . Elke boomnaam bestaat uit een 
aantal letterketens (bijvoorbeeld 'zoe
te kers' wordt gevormd uit ZO E ,  TEKE 
en RS). De letterketens zijn in alfabeti
sche volgorde: 
A ,  AAN, ABE, AG, A M ,  ANJ E ,  B E I ,  
B E R ,  BOOM, C A ,  C I A ,  D E(2x), E ,  
E D E ,  E I ,  E L ,  ES,  H U S ,  IA(2x), I E ,  
IN(2x), ITAUAAN,  J E ,  K ,  KAS, KAST, 
KOEL, L, L I E R ,  ME, MOE R ,  N(2x),  
NO, OOT, OP, P(2x), 
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PAAR ,  PLAT, R(2x),  R E U ,  ROB, S,  
S E P, SLANG, S PA, TAM, TAN, TER,  
TOF, U ,  U S .  
Denk eraan dat d e  eindletter van een 
boom die teve ns de beginletter van 
een volgende boom in de slinger is , in 
twee letterketens zit (respectievelijk 
achteraan en vooraan). 

Stu ur uw oplossing voor 1 februari 

1 993 naar het secretariaat en vermeld 
uw naam en adres . Onder de inzen
ders van een goede oplossing worden 
drie boekjes ' Dichter bij bomen' ver
loot. Medewerkers van het secretari
aat en redacti eleden zijn van 
deelname uitgeslote n.  Over de puzzel 
kan niet worden gecorrespondeerd. 
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Loofbomen in en 
buiten het bos 
DE Boeijink, M. de Geus en B. Schalk 
Uitgeverij: Dick Coutinho, Muiderberg 1992 

Een goed determineerboek voor bo
men is geen overbodige luxe: het bo
venvermelde boek voorziet zonder 
twijfel in een behoefte. Het werk be
staat uit twee delen : deei I is een boek
je in handig zakformaat, dat men 
tijdens de wandeling kan meenemen 
en dat op overzichtelijke wijze voldoen
de gegevens bevat om loofbomen en 
stru iken te kunnen determineren. 
Wil men meer gegevens hebben, dan 
kan het tweede deel, dat in groot for
maat is uitgegeven ,  worden geraad
pleegd. Hierin vindt men in 
alfabetische volgorde van elke boom
soort de ondersoorten. Het boek is ver
lucht met een groot aantal zeer 
duidelijk tekeningen van takken, blade
ren en vruchten.  
Aan het e ind bevindt zich een uitgebrei
de literatuurlijst met 283 titels. 
De prijs van beide delen samen be
draagt f 98 ,5 0 .  

J. C. 

Mijn boom 
Mijn boom 
het hele jaar door 
Tekst en illustraties: Gerda Muller 
Nederlandse uitgave in samenwerking met 
de Bomenstichting 
vertaald door Els van Delden 
Uitgeverij Ploegsma Amsterdam 
Formaat: 21 x 29 cm 
40 bladzijden, Gebonden f 24,50 
Bestellen bij de Bomenstichting 
ISBN 90-216-1 064-7 

Een schitterend ge'llIustreerd natuur
boekje. Niet al leen voor kinderen, 
maar ook voor ouders en opa's en 
oma's om uit voor te lezen. 
Midden in het bos, op een g rote open 
plek, staat de mooiste boom die Ro
bert, Carolien en Benjamin kennen: 
een grote eik. Die e ik is hun vriend . En 
de open plaats is hun geheim plekje. 
Daar rond die boom op die plek ge
beurt van alles. Allemaal heel spannen
de dingen. Midden in de winter, als 
al les bedekt is met sneeuw, zien ze er 
de dieren rondscharrelen om eten te 
zoeken. In het voorjaar zijn de vogels 
er een nest aan het bouwen.  En ze 
zien een reegeit met kalfjes en eek-

hoorntjes en bos
ui len. Een paar 
maanden later, 
midden in de zo
mer gaan ze 
weer naar hun 
oude vriend en 
zelfs een keer bij 
volle maan. Ze 
moeten dan heel 
stil zijn en z ien 
een wild zwijn 
met haar jongen 
bij de poel drin
ken. Het is 
enorm spannend 

om te ontdekken welke dieren er bij 
hun eik rondscharrelen, en wat er alle
maal g roeit. 
De i l l ustraties zijn haast nog mooier. 
Het geeft een duidelijk beeld van wat 
er in de verschi l lende seizoenen te 
zien is in een bos. Welke bloemen en 
paddestoelen er groeien. Welke vogels 
er in een bos rondvliegen en nestelen. 
Welke dieren er in een bos wonen, hoe 
een eikeltje ontkiemt en u itgroeit tot 
een boom van meer dan honderd jaar 
oud. Maar ook hoe zure regen ontstaat 
en waarom er ook bomen in een bos 
gekapt moeten worden. 
'M ijn boom' is een fris geschreven 
boekje, met hele mooie i l lustraties over 
wat leeft en groeit, het hele jaar door, 
rond een boom in het bos. 
Voor kinderen en grote mensen, leuk 
om te lezen,  om plaatjes te kijken en 
om voorte lezen. 

R. d. W 
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Natuurtechnisch 
bosbeheer 
G. Londo 

ISBN 90-220-1 025-2 
Prijs f 40,-

Bosgemeenschappen 
S. van der Werf 
ISBN 90-220-1 039-2 
Prijs f 70 , -
Uitg. Pudoc-DLO, Wageningen. 1991 

N a l llUrlcl:hnisch 
bos"ehcl:f 

\.. • ,.,. \ . .  , ril 

Bos
gemeenschappen 

Deze twee boeken verschenen als de
len 4 en 5 van het handboek 'Natu urbe
heer in Nederland'. Dit is dus geen 
boek in de letterlijke betekenis; het zal 
uiteindelijk bestaan uit ca. 1 0  afzonder
lijke boeken. 
Het eerste boek is, zoals de titel al 
zegt, nogal technisch van aard. Het be
schrijft de maatregelen die moeten wor
den genomen om de natuurlijke 
waarde van onze bossen te behouden, 
te herstellen en - op sommige plaatsen 
ook :  - te ontwikkelen . Onderscheid 
wordt gemaakt tussen uitwendige en 
inwendige maatregelen. Ook recreat ie 
komt aan de orde , een functie die 
naast houtproduktie en natuurbehoud 
door het bos kan worden vervuld. 
In het tweede boek worden alle natuur
l ij ke bosgemeenschappen van Neder
land beschreven. Een sleutelwoord bij 
het bepalen van wat op een plek het 
natu ur lijke bostype is, is de potentieel
natuurlijke vegetatie. Deze kan meest
al worden afgeleid uit de aanwezige 
kruidlaag . Het bos dat feitelijk op een 
plek aanwezig is, kan h iervan sterk af
wijken. Het lijvige boek bevat ook een 
determinatietabel, waarmee men snel 
bossen kan typeren. 
Beide boeken zijn voorbeeldig uitgege
ven en bevatten tal van zwart-wit 
foto's, kaarten en diagrammen. 

A.d V 
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Voor u gelezen 

Natuur & Milieu - oktober 1 992 
De Vereniging tot instandhouding van 
de Hoogstamkultu ur Bongert Bronk- . 
horst te Schoonrewoerd bij Leerdam IS 
op zoek naar nieuwe leden om meer 
oude boomgaarden, die met kap wor
den bedreigd, te kunnen gaan behe
ren .  De vereniging werd in 1 987 
opgericht door natuurliefhebbers, die 
een 60 jaar oude hoog
stamboomgaard in Schoonrewoerd 
van de kettingzaag hadden gered door 
het sluiten van een pachtovereen
komst met de eigenaar. 

Tu injournaal - oktober 1 992 
Pius Floris geeft een overzicht van de 
vindplaatsen in  Nederland van de 
Quercus x turneri (Oostenrijkse eik).  
Deze boomsoort is een kruising van de 
zomereik met de steeneik (Quercus 
i lex). De kruising dateert van voor 
1 780 en vond plaats door de Engelse 
kweker Turner. Het is een groenblijven
de tot halfgroenblijvende boom met 
leerachtig blad. Bladverlies is afhan
kelijk van het weertype in de winter. De 
boom is goed bestand tegen zoute 
zeewind. De kruin is zeer kompakt, 
laat weinig l icht door: onderbegroeiing 
is vrijwel u itgesloten. 

Mi lieudefensie - oktober 1 992 
Novi b en Vereniging Mi lieudefensie be
g innen samen een nieuwe aktie om de 
Nederlandse vraag naar tropisch hard
hout omlaag te brengen. Dit zal gebeu
ren onder de naam "Hart voor Hout" . 
Konsumenten en grootverbrui kers zu I 
len drie jaar lang worden aangespoord 
om alternatieven voor tropisch hard
hout te kopen. De aktie is een vervolg 
op de in 1 988 begonnen campagne 
"Hart voor het Regenwoud". Voor de 
nieuwe aktie is een speciale telefoon
lijn geopend: 020-62691 61 (9- 1 2  uur) .  

Grasduinen - oktober 1'992 
Geeft enkele aanwijzingen voor het 
planten van bomen in tuinen .  Hierbij 
wordt ook melding gemaakt van de fol
derserie, die door de Bomenstichting 
is uitgegeven. Een dertiental 
boomsoorten wordt behande ld, welke 
geschikt zijn voor het planten in  kleine 
tuinen. 

Groen - no. 1 0 1 992 
In dit nummer worden verschi l lende 
aspekten van de arbeidsom
standigheden (o.a. de vei l igheid) in het 
plantsoenwezen besproken. Er wordt 
aangegeven hoe gezond werken kan 
worden bevorderd en wie daar verant
woordel ijk voor is. 

Joop Comijs 

Het W.H. Vliegenbos: 
Een renovatie 
Amsterdamse stijl 

In nummer 5 van Bomennieuws is een 
tiental auteurs aan het woord over het 
thema "Lanen en Parken" .  Ik denk dat 
veel mensen die werkzaam z.ijn  in ge
meenten en dagelijks te maken heb
ben met (veranderingen in) het groen 
in deze artikelen herkenn ingspunten 
zien. En ik bedoel nu even niet de tech
nische of de architectonische facetten ,  
of d e  wrijving daartussen. Nee, ,i n bijna 
alle artikelen komt de betrokkenheid 
van bewoners bij het groen duidelijk 
naar voren. De aandacht die plannen
makers dienen te schenken aan in
spraak wordt door elk der auteurs 
belicht. Dat inspraak kan leiden tot 
conflicten is logisch. Dat ontsporing 
zelfs mogel ijk is, komt tot uiting in het 
artikel van Ruud Repko, over z ijn erva
ringen in Amsterdam Noord . 
Als vertegenwoordiger van OM EGAM , 
Bureau Groenadvies, heb ik menige i n
spraakavond meegemaakt, meestal 
als onpartijdige toelichter van voorna
melijk technische i ngrepen. Zelden 
werden de plannen met het groen ge
zapig aangehoord ; meestal kwam men 
heel gemotiveerd met op- en aanmer
kingen. Gelukkig hadden zelfs de . . 
meest hectische avonden een pOSitief 
einde. Eén enkele keer ben ik eens 
thuis gekomen met een rotgevoe l .  Om
dat beide partijen, ambtenaren en be
woners, op geen enkele wijze tot 
elkaar gekomen waren . Zowel toen als 
na het lezen van Repko's artikel moest 
ik denken aan de woorden van Nixon : 
"Probeer altijd je best te doen, geef 
nooit de moed op en hou altijd voor 
ogen dat anderen je kunne.n

.
haten. 

Maar ze winnen niet, tenzIJ JIJ ook gaat 
haten, want dan maak je jezelf kapot". 
(N ixon kende zichzelf b l ijkbaar.) Geluk
kig zijn die buu rtavonden meestal . .  
schitterend. Aan de  onbevangen ,  eerlij
ke betrokkenheid van omwonenden bij 
hun groen kunnen we een voorbeeld 
nemen. "Piet hou nou je kakel maar 's 
een tijdje, die gemeentekerel heeft ge
l ijk ;  't z ijn gewoon houten bomen:: . En 
heeft u z ich bij de plannenmakerij wel 
eens afgevraagd hoe Turken en Mar
rokkanen een park beleven? Kijk, voor 
hen én voor ome Piet zijn die bomen 
en die parken nou bedoeld. 
Met het bovenstaande heb ik gepro
beerd een ander beeld te geven van 
de manier waarop bewoners betrok
ken worden bij veranderingen in het 
groen. Gelukkig is het bew�ste artikel 
van Repko niet representatief en het 
mag dan ook n iet de 'Amsterdamse 
stij l '  genoemd worden. . 

OMEGAM Bureau GroenadvIes, 
Evert Ros. 

1 8  tlm 21 januari 
Vakbeurs voor de Tuinbranche 
Plaats: Jaarbeurs te Utrecht 
In l ichtingen : 020-5491 2 1 2, 
RAl gebouw BV 

25 tlm 28 februari 
Tuinbeurs te Doetinchem 
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Voor het vierde achtereenvolgende 
jaar wordt deze tuinbeurs in de H?ut
kamphal in Doetinchem georganls
serd. De Bomenstichting is met een 
stand aanwezig 
Openingstijden: 

. .  
donderdag : 1 8.00 - 22 .00 uur; vrijdag 
1 4 .00 - 22.00 uur; zaterdag: 1 0 .00 -
1 8 .00 uur; zondag 1 0 .00 - 1 8.00 uur. 

1 8 t1m 21  maart 
Tuinidee '93 
Aan het beg in van de lente presenteert 
ook de Bomenstichting zich op deze 
tuinbeurs ,  die in en om het Autotron in 
Rosmalen wordt gehouden. 
Openingstijden: 
donderdag en vrijdag 
van 1 1 .00 - 1 8 .00 uur 
zaterdag en zondag 
van 1 0 .00 - 1 8.00 uur  
Toegansprijs f 1 2,50;  kinderen van 
4 tot 1 2  jaar en Pas-65 f 1 0, -

24  maart 
Boomfeestdag 

Antiquariaat 
Jan Memelink 

Flower Garden & 
Botanical Books 

Oe l l e catalogus met daarin 
7 10 titels van meer en minder an

tiquarische boeken is versche
nen. Oe catalogus kan worden 
besteld door 16,50 over te ma-

ken op girorekening 29771 10 
van Antiquariaat Jan Memelink. 

Mankesstraat 6, 
2597 CN Oen Haag 
tel. 0 70 -3240536 

(bezoek na afspraak) 



Dichter bij Bomen 
Een groot aantal Nederlandse dichters, 

waaronder M. Vasalis en Jan van Nij len,  

leverde een bijdrage voor deze 

bijzondere dichtbundel .  Mieke 

Vis- Hamel bracht de gedichten bijeen. 

De etsen werden gemaakt door Philip 

Wiesman en 

Paul ien Witten

rood. Voor bomen

l iefhebbers is dit  

een ideaal kado ! 

1 980, 32 pagi na's, 

gebonden, 3e dftlk 

Speciale 

donateursprijs 

.f 16,50 

MB-BOEK / MB-PROJECT 
-PROJECT i s  e e n  uitgebreid administratiepakket 

u op eenvoudige wijze uw projectadministratie. fac
boekhouding verzorgt. Er is een versie voor het hove-

Ilnip'r"b,prb-iif en een versie voor tuin- en landschapsarchitecten. I 

MB-BEHEER 
MB-BEHEER i s  een beheerinstrument voor objecten in stedelijk en 

I 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 ol 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

kunt u ook plant- en bestellijsten maken. 

MEER INFORMATIE ? 
overheid, instellingen, hoveniers en tuin- en 

II"rI�hit·<>('t<>n ontwikkelt Bakker, Spees & Werkman 
. Het bureau maakt analyses en delinitiestudies en 

adviezen op het gebied van organisatie en efficiëncie. Het 
biedt ondersteuning bij het werken met vele programma's. 

Zo'n boom laat je toch niet vallen? 

De Bomenstichting 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 zijn onontbeerlijk als we bomen wil len 

redden. Steun ons. Wordt óók donateu r  van de 

Bomenstichting ! 

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

Naam: Voor! . :  

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

,Geb.jaar 1 9  

Als donateur ontvangt u 6 keer per jaar Bomennieuws e n  3 nieuwe afleveringen van d e  lolderserie 
Bomen & . . .  Bovendien kunt u 2 keer per jaar deelnemen aan een donateursexcursie. 

Deze bon kopiëren ol uitknippen en in een geopende, ongefran keerde envelop sturen naar : 
Bomenstichting, Antwoordnu mmer 9013 , 3500 ZA UTREC HT. Bedankt! 


