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De Bomenstichting heeft op dit moment ongeveer 3500 donateurs. 
Dit is nog lang niet genoeg om alle noodzakelijke hulp te verlenen 
voor het behoud van bomen. Daarom willen wij u vragen of u nog 
mensen kent die er net zo over denken als wij, mensen die donateur 
willen worden van de Bomenstichting. 
Met meer leden kunnen wij meer monumentale bomen in Nederland 
onderhouden en nog meer akties ondersteunen van mensen die 
bomen in hun woonomgeving willen behouden. 

Weet u vrienden en kennissen die donateur willen worden? 
Dan hebben wij een leuk cadeau voor u in het verschiet. 
U kunt kiezen uit de hier afgebeelde cadeaus. 

DICHTER 
SJ 

Cadeau I 
Dichter bij bomen 
Een prachtig dicht
bundeltje met ge
dichtjes over bo
men van verschil

lende schrijvers. 

BOOMVERZORGING 
Cadeau 2 

"11' '1101 I r �f4l11 
'j"lli t \'II/,.t,I�. 

verzorging van uw 
bomen. Het vertelt in 
het kort - aan de hand 
van kleurtekeningen -

hoe met bomen moer 
worden omgegaan en 
wat u moel doen bij 
snoei-ingrepen. 

Dit krijgt een nieuwe donateur: 
- de po ter Spf ukenboom 
- 6 per jaar Bomennieuw 

Cadeau 3 
Neuskruis 
Het neuskruis is een 
handig apparaatje 
waarmee u de hoog
te van bomen kunt 
meten. Het is ge
maakt van beuken
hout en opvouw
baar. 

per jaar de nieuw te uitg e van de folder Bomen & .. . . .  

korting op igen uitga en van de B men lichting 
de mog üjkheid 2 per jaar deel te nemen aan een excur ie. 

Gebruik de bijgevoegde kaart in het midden van Bomennieuws 
andaag nog. U ontvangt uw cadeau dan nel! 

HELP DE BOMEN 
WANT, 

ZO DER BOME ZUN WE GEEN MENS! 
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Is de iepeziekte onbeheersbaar? 
Woensdag 2 juni presenteerde de Bomenstichting en het lepeziekteberaad 
haar campagne tegen de iepeziekte in aan- wezigheid van de commissaris 
van de Koningin in de provincie Utrecht, jlhr drs P.A.C. Beelaerts van 
Blokland, aan de pers. In het vorige Bomennieuws kon u in het interview met 
Geert van Breugel al het een en ander over de campagne lezen. Marjan van 
Elsland geeft als voorzitter en woordvoerster van het lepeziekteberaad haar 
mening over het verloop van de ziekte in de komende jaren. 

61 
Een boom opgezet met Toon Hermans 
Uit de boeken die Toon Hermans geschreven heeft b!eek telkens weer zijn 
betrokkenheid bij onze grootste levende wezens. Voor Christian Scheres 
was dit aanleidingr om eens een praatje met hem te maken. 

63 
De bomen hebben het laatste woord 
Onder deze titel presenteert stamgast Henk Kuiper zijn ideeën over het 
fenomeen boom en hoe de mens daar mee omgaat. Henk Kuiper is tevens 
schrijver van het boekje 'Utrecht Bomenstad" 
dat op 15 mei het levenslicht zag. Hij werkte 
ruim een jaar aan het inventariseren van de 
waardevolle bomen in Utrecht. 

66 
Bomen door het dak 
Soms denken we als Bomenstichting dat we 
alles van en over bomen weten. Als dan de 
'Wibra-boom' in Enschede in het nieuws komt 
omdat hij als 'el1ige' boom in Nederland door 
een dak groeit, word je weer met beide benen 
op de grond gezet. In dit artikel laten we u nog 
enkele voorbeelden van dit verschijnsel zien. 
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De Terebint 
'Braambos is probleem in nieuwe bijbelvertaling', 
stond een paar maanden geleden boven een arti
keltje in mijn ochtendblad. Dat was 'Groot 
Nieuws' voor mij. Blijkbaar is de bijbel alweer ver
ouderd. En wat mankeerde er aan het braam
bos? Ergens in Exodus staat dat God aan Mozes 
in een brandend braambos verscheen. Het Ne
derlands Bijbelgenootschap vindt dat verwar
rend. Men zou denken dat het een bramenstruik 
was en dat is niet zo volgens kenners. Het was 
een doomige struik. Nou en? 
Het brandende braambos ken ik nog van de 
'School met de Bijbel'. In mijn fantasie zag ik God 
inderdaad in een bramenstruik staan. Bij zo'n 
struik kon ik mij iets voorstellen. Want bramen 
groeiden bij ons in de hakhoutwallen. Waarom 
moet er dan aan mijn braambos gesleuteld wor
den? Ik moet er niet aan denken wat er van de bij
bel overblijft als ze in elke struik en boom gaan 
hakken. Daar komen ze bovendien nooit ult. Dan 
gaat het In het Paradijs al mis. Daar.tonden 
twee bijzondere bomen. De ene was 'De boom 
des Levens'. Maak daar maareens wtItfaIsoen
Hjks van. Etn 'L9Vensboom'ligtdan voorde 
hand. Datzou dus een TInja. 
geweest/k vInddaleen afknap-
per. Voor mijn gevoel was het 
een prachti(Je lommerrijke boom 
met een grote kruin. waar ik 
Adam en Eva onder zag Hggen In 
de schaduw. Die andere boom 
lijkt me nog lastiger. Datwas 'De 
boom der kennis van goed en 
kwaad'. Daar mochten ze niet 
van eten 'want terdage, datGij 
daarvan eet zult gij voorzeker 
sterven. HetzoutJuseen 
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'Doodsbeenderenboom' geweest kunnen zijn. 
De Gymnocladus. Maar dan klopt de rest van het 
verhaal weer niet. Ik weet niet beter dan dat het 
een appel was waarmee Eva ook Adam in haar 
zonde meesleurde. En wat voor appel was het 
dan? Een ouderwetse sterappel? 
Misschien krijgen de vertalers het iets makkelij
ker bij de bouw van de tabernakel. Daar moest 
acaciahout voor gebruikt worden. Dat zullen de 
bijbel vertalers wel letterlijk overnemen, want het 
zijn geen dendrologen. Ze hebben Hebreeuws 
en Grieks gestudeerd. Maar acaciahout is het 
hout van de witte acacia en die heet Robinia 
pseudo-acacia. Dat hout is hard en moeilijk te 
spijkeren. Dat wist God ook al. Daarom moest 
'elke plank twee tappen hebben, zodat ze aan el
kaar konden worden verbonden'. Er kwam geen 
spijker aan te pas. Gewoon een zwaluwstaartver
binding. Ik denk dat de vertalers met die acacia 
de mist in gaan. 
En bij Absalom maken ze er volgens mij een pot
je van. Absalom bleef met zijn haren in de takken 
van een Terebint hangen. Dat gaan ze vast ver
anderen. Welke bijbellezer weet nu wat een Tere
bint is? Een Terebint is een Terpentijnboom. Dan 
krijg ik associaties met een verfkwast en niet met 
de golvende pruik van Absalom. Maar die boom 
behoort wel tot de pruikeboomfamilie. Zo is die fa
mi/ie vast afm zijn naam gekomen. Maar de Tere
bint is ook een Pistache. U weet wel, die nootjes 
waar je bij het doppen altijd je nagels aan open 
haalt. Als vertaling lijkt me dat woord ook niet zo 
geschikt. Of het zou moeten zijn dat Absalom be
ter uit zijn doppen had moeten kijken. Ik vind dat 
Absalom gewoon in die Terebint moet blijven 
hangen. Dat klinkt veel mooier. 

Roelie de Wee rd 
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Nieuws van het 
bomenfront. 
Edwin Koot 

Bij de Bomenstichting komen steeds 

meer vragen binnen over boomge

schillen. Tot voor kort kon de Bomen

stichting alleen eenvoudige adviezen 

geven aan mensen met bijvoorbeeld 

'erfgrensproblemen' . Sinds 1 maart is 

Bas Visser als juridisch medewerker 

werkzaam op de woensdagen. Met zijn 

komst hebben we nu iemand in huis die 

een gespecialiseerd antwoord kan ge

ven op lastige juridische vraagstuk

ken. 

Erfgrensgeschillen, bestemmingsplanwijzigingen, 
boomschadeclaims, illegale kap en verleende of 
geweigerde kapvergunningen: slechts een paar 
voorbeelden van wat er zoal wekelijks binnenkomt 
voor onze "boomjurist". Ze lfs advocaten vragen 
om een dergel ijk hooggespecialiseerd advies. 
Een zeer groot deel betreft vragen over bomen om 
en nabij de erfgrens. De 2-meter rooi grens voor bo
men wordt steeds meer aangevochten, zeker nu 
het Nieuw Burgel ijk Wetboek vermeldt dat deze 
roo igrens door een plaatselijke gewoonte of veror
den ing anders kan z ijn. 

Es op de erfgrens in Dordrecht 
In Dordrecht staat op een steenworp afstand yan 
de plek waar verleden Jaar de moerascypres werd 
gekapt een es vlakbij de erfgrens. De eigenaar 
heeft een kapvergunning gekregen voor deze 
boom, maar de buren willen deze boom graag be
houden. De Bomenstichting heeft met de bewo
ners bezwaar aangetekend tegen de vergunn ing. 
Daarnaast is er veel publiciteit gezocht. 

Beeldbepalende paardekastanje gekapt 
In Alphen aan de R ijn is een beeldbepalende paar
dekastanje aan de Oude Rijn gekapt. De proce
dures voor bestemmingsplanw ijzig ing en de 
Arob-procedure tegen de afgifte van de kapver
gunning l iepen op dat moment nog. De Bomen
st ichting is nog verw ikkeld in de jurid ische 
afhandeling van deze zaak. 

Ignatiusterrein in Breda dreigt haar bomen 
kwijt te raken 
Op het terrein van het voormalig z iekenhu is Ignati
us in Breda staat een schat aan bomen. Enkele ja
ren geleden werd bekend dat het terrein een 
andere bestemming zou krijgen. Beg in van dit jaar 
werd de zaak weer aktueel toen het gemeentebe
stuur meedeelde dat alle bomen geveld zouden 
worden. De plaatselijke afdeling van de Koninkl ij
ke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde 
(KMT P) trok aan de bel en riep ook de hulp van de 
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Bomenstichting in. Op het terre in staat een groep 
bomen , waarvan de vleugelnoot, qua stamomtrek, 
tot de top tien van deze soort ,in ons land behoort. 
Verder staat er onder anderen een enorme haag
beuk en een valse Christusdoorn. 
De Bomensticht ing zal haar deskundighe id inzet
ten en proberen een bemiddelende rol in te nemen 
om zodoende te trachten zoveel mogelijk bomen 
in de n ieuwbouwplannen op te nemen . 

De ca. BO-jarige es in de 
tuin bij Kromhout 141 in 
Dordrecht is het strijdpunt 
tussen eigenaar en 
omwonenden. 
foto: Elly van Duinen 
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De Bomenverordening 

Een breed vertakte discussie 
Bas Visser 

Er wordt veel gepraat en gediscussieerd over het concept model-bomenverorde

ning. Dat blijkt wel uit de vele verzoeken om toezending van het concept en de 

vele telefonische vragen en reacties. Daarbij wordt het beeld bevestigd, dat ook al 

bij het onderzoek vooraf bleek: in het oosten van ons land is men wat terughou

dend vanwege het regulerend karakter van het concept, terwijl in het westen van 

foto. Bas Visser I het land dilt juist wordt toegejuicht. De gemeente Amersfoort heeft als eerste ge

meente in Nederland een lokale bomenverordening. 

Tussen regulering en deregulering 
Graag wil ik nog eens dieper ingaan op de krit iek 
dat het concept regulerend zou z ij n in een t ijd van 
deregulering. 
In de eerste p'laats is deze krit iek fe itelijk onju ist. 
Wie de jaaroverzichten van de verschenen wetge
v ing, zoals de b ijlage gevoegd b ij de begroting van 
ieder min ister ie , bestudeert van de afgelopen ja
ren, kan constateren dat er alleen maar meer wet
gev ing op het gebeid van natuur en mil ieu wordt 
geproduceerd. Feitelijk is van deregulering geen 
sprake, ondanks alle mooie bele idsvoornemens. 
Bovendien vraag ik me af of we op het geb ied van 
natuur en mil ieu wel minder regels willen met ons 
allen. Juist op deze n ieuwe , sterk in ontwikkeling 
z ijnde vakgeb ieden z ijn we toch op zoek naar 
nieuw en beter houvast , naar prec iezere normen, 
dus meer regels en meer procedures. Wie het be
lang van deze algemene trend naar serieuzer om
gaan met 'groen' ondersteunt, moet beseffen dat 
dat meer werk, meer t ijd en geld zal kosten en 
moet daar op w ijzen. Wie in deze t ijd pleit voor 
meer deregulering in 'groene regels'; is bezig het 
groene belang (ook bijvoorbeeld het belang van 
een gemeentel,ijke afdeling groen) zelf aan te tas
ten. Terwijl nu het moment r ijp lijkt om bijvoorbeeld 
om meer f inanciële armslag te vragen. Waarom 
wordt soms over een bouwvergunning zoveel ge
wicht iger gedaan als over een kapvergunn ing? 

Spitsvondigheden 
Over igens kwamen er ook leuke sp itsvondighe
den als react ie op het concept. Zo signaleerde ie
mand de beperking van de defin itie van 
"lintbeplantingen in de vorm van struiken en hees
ters". Waarom zou een vierkante overhoek van 4 
are bestaande uit meidoorns n iet beschermd moe
ten worden naast een lintvormige beplanting? 
En dan de opmerking: Zijn spontaan opgeslagen 
begroe iingen niet beschermenswaard? Is het n iet 
beter te spreken van 'begroeiingen'? Dat laat, an
ders dan 'beplantingen', de ontstaanswijze buiten 
beschouwing. 
U it deze twee voorbeelden b lijkt wel dat de werk
groep Bomenverordening nog iets heeft om seri
eus nader over na te denken en te discussiëren. 
De VNG heeft officieel nog niet gereageerd, maar 
maakt zeer binnenkort bekend hoe, wat haar be
treft, de verdere procedure met d it concept zal, ver
lopen. 
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De grote 

opknapbeurt 

Frank Moens 

De boom met de 'wrat' 
Op de stofomslag van het boek Monumentale bo
men in Nederland pr ijkt een fraaie tamme kastan
je. Wanneer u met de trein van Venlo naar 
N ijmegen re ist, staat deze mar 'kante boom ter 
hoogte van het plaatsje Holthees, zo'n twintig k ilo
meter ten zu iden van Boxmeer, aan de oostz ijde 
van de spoorl ijn op een heuve�e. 
Opvallend aan deze boom is de 'wrat', een u itstul
ping op een meter boven de grond, en z ijn gedron
gen groeiwijze. De d ikke stam met een omtrek van 
ruim 6,5 meter torst een kroon die nog geen tw int ig 
meter hoog is. 
Tot enkele jaren terug graasde het vee tot onder 
de boomkroon en vertoefde er bij warm weer in de 
schaduw. Voor de boom was d it wat minder prettig. 
De grond werd verdicht en de stam door het gere
geld schuren van koe ie ruggen beschadigd. Hoe
wel we de beesten hun geneugten niet 
misgunden, werd in 1988 besloten om een afraste
r ing op ru ime afstand van de stam te plaatsen. In 
de loop der jaren bleek de boom toch onvoldoende 
te herstellen en daarom deed de eigenaar een be
roep op het Bomenfonds voor bodemverbetering. 
De werkzaamheden werden d it voorjaar u ige
voerd. 

Bomenstichting is 
verhuisd 
Per 1 juli is de Bomenst icht ing verhuisd naar een 
kantoor aan de Oudegracht op de hoek van de Ha
verst raat. De kantoorrui mten voor de zes vaste 
medewerkers, stagia ires en vr,ij,w illigers was te 
krap geworden. In eerste instant ie hebben we ge
probeerd om bij de St icht ing Natuur & Mil ieu, waar
van wij s inds 1982 de kantoorru imte huurden, 
extra ruimte te krijgen. Helaas bleek dit onmogelijk 
en sterker nog, de Stichting Natuur en M il ieu eiste 
eind '92 zelf de kamers op, omdat ook z ij met ru im
tegebrek kampt. De Bomenst ichting heeft toen 
geprobeerd met enkele andere organ isat ies een 
gesch ikte kantoorruimte te v inden, maar dat ,liep 
u ite indelijk op niets uit. 
Gelukkig vonden we zelf boven een w inkel drie 
etages met geschikte ru imte. Het kantoor l igt in het 
centrum van de stad met uitzicht op de Oude
gracht, op een steenworp afstand van de Donker
straat. Daarmee is de Bomenst ichting na 23 jaar 
volledig op eigen benen komen te staan. Wel heb
ben we ons verkooppunt in de 'Groene winkel' b ij 
Natuur & Mil ieu gehandhaafd en lopen we er nog 
geregeld binnen voor grote kopieerklussen e.d. 

De verhuizing is aanleiding 
geweest om enkele zaken 
eens grondig te herzien en te 
reorganiseren. De archieven 
z ijn doorgelopen op bruik
baarheid en doelmatigheid. 
Hierdoor is heel veel oud ma
teriaal, dat al jaren onaange
roerd in laden lag, 
geschonken aan de pap ierre
cycl ing. Het meest merkbaar 
voor de bu itenstaander is dat 
we telefonisch beter bere ik
baar z ijn. Een n ieuwe tele
fooncentrale is u itgerust met 
v ier telefoonlijnen. De veel 
gehoorde klacht dat we vrij
wel de gehele dag in gesprek 
z ijn, moet daarmee tot het 
verleden behoren. 

Het nieuwe adres is : 

Oudegracht 201 bis 

3511 NG UTRECHT 
Telefoon en fax veranderen niet! 
telefoon: 030 - 340 778; fax: 030 - 31 0 331 
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foto 's bij dit artikel van: 
OMEGAM, 

onderzoeksdienst voor 
milieu en grondmechanica 

te Amsterdam 
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SDEIE 
Marjan van Elsland 

In 1 989 maakte minister Braks bekend, dat hij met ingang van 1 januari 1 991 wilde 

stoppen met de iepeziektebestrijding. Tot die datum zouden opsporing, coördi

natie, controle, subsidiering en de uitvoering van het Besluit Bestrijding lepe

ziekte gewoon doorgaan. In 1 985 was het campagne-gebied al beperkt tot de 

kustprovincies, Utrecht en enkele belangrijke iepengemeenten in het oosten en 

zuiden van het land. De gevolgen daarvan waren in het algemeen niet desa

streus, omdat er in het oosten en zuiden weinig belangrijke iepenbeplantingen 

(meer) waren. 

De m inister deelde in 1989 mee de iepeziekte be
heersbaar te achten en legde zonder enige vorm 
van overleg de verantwoordelijkhe id voor de ver
dere beheersing b ij lagere overheden en andere 
iepenbeheerders. H ij deed het daarbij voorkomen, 
alsof dankzij z ijn inspann ingen de verdere beheer
sing 'een peuleschil' zou z ijn. Overkoepelende, 
landelijke organisaties werden niet of nauwel ijks 

op de hoogte gebracht. Iedere afzonderlijke ge
meente werd ' in het diepe gegoo id'; of men 'kon 
zwemmen interesseerde de m in ister n iet, men 
moest blij z ijn dat h ij voor een mooi zwembad had 
gezorgd. 
D iverse organisaties (Bomenstichting, V HB, grote 
gemeenten) protesteerden direct, omdat ze ervan 
overtuigd waren, dat de z iekte snel om z ich heen 
zou gr ijpen, zodra de overkoepelende, landelijke 
bemoe ien is zou worden beë indigd. Ze voorspel-

den de m inister hel u itsterven van de iep in Neder
land b innen t ien jaar. En ze rekenden hem voor, 
dat zijn besparing van enkele miljoenen per jaar 
de beheerders in d ie t ien jaar minstens het hon
derdvoudige zou kosten aan ruiming en vervan
ging van z ieke iepen. 
Het mocht niet baten. De minister ontkende dat er 
sprake was van bezuinigingen en bleef bij z ijn 

standpunt: de z iekte is beheersbaar. Op 1 januari 
stopte de bemoeienis van het ministerie abrupt. 
Slechts één (!) ambtenaar van de Plantenz iekten
kundige D ienst ( PO) mocht nog adviserend optre
den. Bovendien was de iepeninventarisatie in het 
campagnegebied van na 1985 gratis op kaarten 
besch ikbaar b ij de d istr ictskantoren van de P D. 
We z ijn nu twee jaar verder. Tijd om een eerste ba
lans op te maken. 
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ONBEHE�ERS 
lepeziekteberaad 
De genoemde organisat ies kwamen eind 1990 tot 
de opricht ing van het lepez iekteberaad ( IB), be
staande u it vertegenwoordigers van Bomenst ich
t ing, gemeente Amsterdam, Vereniging Stadswerk 
Nederland en GroenRaad. Dat was eigenlijk al 
aan de late kant; er was te lang gewacht in de 
hoop dat het min isterie aan de hand van onze ar
gumenten van haar dwaling zou terugkeren. In 
1991 kon op kosten van de gemeente Amsterdam 
een landel ijk coördinatrice lepez iektebestr ijding 
worden aangesteld. Z ij stond voor de ondankbare 
. taak, ongeveer 700 gemeenten te moeten bewe
gen tot een landelijk dekkende bestrijd ing. Door in
ventar isat ie ontstond een beeld van het beleid en 
de problemen b innen de afzonderlijke gemeenten. 
D it was zeer divers, var iërend van absolute onwe
tendheid tot een zeer act ief, gemeentegrenzen
overschr ijdend bestrijdingsbeleid; variërend van 
absolute tegenwerking door andere beheerders 
tot welw illende medewerking. 
Het IB zorgde er samen met de Vereniging van Ne-

derlandse Gemeenten (VNG) voor, dat een iepe
z iekteart ikell voor de kapverorden ing of Algemeen 
Plaatselijke Verordening (APV) werd aangeboden 
aan de gemeenten, ter vervanging van het lande
l ijk besluit. Inm iddels heeft 50% van de gemeen
ten dit artikel off icieel opgenomen, maar men doet 
er weinig mee. Vooral r ichting grotere beheerders 
op het gemeentelijk grondgebied (Staatsbosbe
heer, Rijkswaterstaat, NS, Natuurmonumenten, de 
provinc iale Waterstaten, de provinc iale 

Landschappen, de recreat ie-, water- en hoog
heemraadschappen) ziet men er geen heil in met 
de APV te gaan schermen. Men prbeertliever in 
over.leg op beheerdersniveau iets te bere iken. Dit 
lukt soms wel, soms n iet. Ook onwill ige buurge
meenten, een ongemotiveerd e igen gemeentebe
stuur of gebrek aan f inanciële middelen kunnen de 
enthous iaste groenbeheerder dwarsbomen bij z ijn 
voornemen de iepez iekte onder de duim te hou
den. 

Stand van zaken 
Ondanks alle activiteiten bleven in het hele land 
zieke iepen lang genoeg staan om hun omgeving 
te besmetten. Bovendien bleek dat na de stormen 
van 1990 veel iepehout ongeschild was bl ijven lig
gen. Twee droge zomers en het gesleep met open
haardhout deden de rest. Terwijl het 
besmett ingspercentage e ind 1990 was terugge
drongen tot minder dan één procent, steeg het vol
gens verwachting enigszins in 1991 en expl·osief in 
1992,2-4% van het totale iepenbestand is dood 

gegaan. Een snelle steekproefsgewijze inventar i
satie bij 20 gemeenten in de kustprov incies Noord
en Zuid-Holland en Zeeland leert bovendien dat 
daar in 1992 in totaal één m iljoen gulden is uitge
geven aan ru im ingskosten. De gemeente Wester
schouwen haalde aan het e ind van de zomer het 
NOS-journaal met zeer alarmerende c ijfers. Het
zelfde beeld kan men echter op meer plaatsen 
aantreffen. Er werden prompt kamervragen ge
steld, maar het m in isterie bleef onvermurwbaar. 

loto boven: 
De donker gekleurde 
vaten in het spinthout (de 
buitenste ringen hout) zijn 
een duidelijk symptoom 
van de iepeziekte. 

loto hiernaast: 
Een broedboom in Breda. 
Doordat deze boom niet 
tlÏdig is gekapt kunnen 
hierin massaal 
iepespintkever-Iarven tot 
ontwikkeling komen. 



Er bestaan twee soorten 
iepespintkevers die de 

iepeziekte over brengen, 
varërend in grootte van 

twee tot vijf milimeter. 

foto onder: 
Het vel/en van zieke iepen 

is een kostbare zaak. Door 
zieke bomen snel, nadat 

ze zijn aangetast ,op te 
ruimen wordt de 

verspreiding van de ziekte 
geremd en blijft het aantal 

dode bomen beperkt. 
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Bij een ongewijzigd beleid wordt voor 1993 tenmin
ste een verdubbeling verwacht , want de ziekte 
gr ijpt explosief om zich heen. 

Uitwoed scenario 
Sommige grote bos- en natuurbeheerders z ijn 
moeilijk te bewegen tot het goed opru imen van z ie
ke iepen. Zij willen 'de natuur haar gang laten 
gaan' en verwachten dat er dan wel res istente ie-
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pen zullen overblijven, die zich vervolgens weer 
kunnen gaan voortplanten. Dat u itwoedscenario 
werkt echter niet, zoals blijkt in Engeland en Ameri
ka, waar de iep in bepaalde regio's volkomen is u it
gestorven. De besmett ingsdruk is te hoog en 
daardoor wordt tenslotte iedere iep ziek, ook de zo
genaamde res istente klonen. 

Plannen 
Het lepez iekteberaad werkt samen met de Vak
groep Groen, Natuur en Landschap (GN L) van de 
Vereniging Stadswerk Nederland aan de totstand
koming van een systeem van provinc iale en 
reg ionale coörd inatoren , d ie een landelijk dekkend 
beleid zullen gaan nastreven. Ze werken volgens 
onderstaand schema. 
Naar verwachting zullen de provinciale coördinato
ren begin 1993 beg innen met hun act iviteiten, d ie 
vooral zullen bestaan u it het st imuleren, informe
ren en coördineren van regio-coörd inatoren, d ie 
op hun beurt hetzelfde gaan doen. Overigens be
staan er al diverse zeer actieve gemeentelijke 
contactgroepen, d ie als voorbeeldreg iogroep voor 
andere kunnen d ienen. 

In november en december is er overleg geweest 
tussen IB en VNG en tussen VNG en LNV om te 
komen tot een betere samenwerking, coörd inatie 
en f inanc iering van het iepeziektebeleid. T ijdens 
het schrijven van dit artikel werd al duidelijk, dat de 
VNG een bemiddelende rol op z ich zal nemen r ich
t ing min isterie en r,ichting gemeenten. 

Twee dingen zijn nu al du idelijk: 
De iep is een belangrijke, mooie, inheemse boom, 
die om ecologische, economische en esthetische 
redenen niet uit Nederland mag verdw ijnen . 
Het jaar 1993 wordt het besl issende jaar. Vóór 15 
mei 1993 moeten alle zieke en dode iepen opge
ruimd z ijn en na 15 mei moet ieder nieuw ziektege
va'll di rect op de voorgeschreven manier worden 
behandeld. Alleen dan kan de iepeziekte worden 
teruggedrongen naar het n iveau van 1990 en b lijft 
een ep idemie ons bespaard. Het kan, maar dan 
moet wel iedereen van min isterie tot particul iere 
tu inbezitter, meewerken. De gemeentel ijke groen
beheerder speelt h ier,in een cruciale rol, die hij 
hopelijk als een u itdaging op z ich neemt! 

ca. 40 r gionale coördi atoren 

700 gemeentelijke 
coördinatoren 

alle beheerders 
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Iepeziektecam pagne 1993 
Voor 1993 wordt een epidemie van de iepeziekte 
verwacht. Door samenwerking van gemeenten, 
organisaties en bedrijven in het Iepeziektebe
raad wordt nu opnieuw gestreefd naar een lande
lijk dekkende bestrijding. Samen met de 
Bomenstichting start het lepeziekteberaad een 
campagne om de iepeziekte bij pers, publiek en 
overheid onder de aandacht te brengen. De start 
hiervan vond plaats op woensdag 2 juni op het 
Pieterskerkhof in Utrecht. Belangrijke genodigde 
bij deze opening was jhr drs PAC. Beelaerts van 
Blokland, commissaris van de koningin van Ut
recht en voorzitter van het bestuur van het 
Interprovinciaal Overleg. 

Tot 1991 werd de bestrijding van de iepeziekte 
landelijk gecoördineerd, gecontroleerd en gesub
sidieerd. Daarna achtte het ministerie van LNV 
de ziekte beheersbaar en liet de bestrijding over 
aan de beheerders zelf. Het gevolg was dat de 
bestrijding vanaf. 1991 per gemeente en per ge
bied zeer sterk ging verschillen. De ziekte houdt 
zich echter niet aan gemeentegrenzen en infec
teert ook de iepen van goed georganiseerde ge
meenten. 
Dit heeft geresulteerd in een sterke stijging van 
het aantal zieke iepen van ongeveer 10.000 
exemplaren in 1991 tot zo'n 60.000 exemplaren 
in 1992. Voor 1993 wordt een explosieve toena
me verwacht omdat een landelijk dekkende be
strijding tot nu toe nog niet gerealiseerd kon 
worden. Bovendien hebben de iepespintkevers 
die de ziekte verspreiden, tot nu toe, door het 
aanhoudend goede weer, alle kans om vroeg
tijdig uit te vliegen. Het lepeziekteberaad en de 
Bomenstichting verwachten dat de iep bij een on
veranderde situatie vóór het jaar 2000 in Neder
land zo goed als verdwenen zal zijn. De kosten 
van het opruimen van zieke en dode bomen kun
nen dan oplopen tot 1 miljard gulden. Dit is vele 
malen duurder dan het direkt opruimen van be
smette iepen waardoor de ziekte op een laag ni
veau wordt gehouden. 

Bestrijdingsmiddel ontwikkeld 
Er is inmiddels een milieuvriendelijk bestrijdings
middel ontwikkeld, waarmee een boom voor een 
jaar immuun kan worden gemaakt tegen de ziek-
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te. Het is onmogelijk om hiermee alle iepen van 
Nederland jaar in jaar uit te behandelen, maar de 
methode is wel geschikt om belangrijke bomen in 
risicogebieden te redden. Het middel is daarom 
een welkome aanvulling op de werkelijke bestrij
ding van de ziekte, die bestaat uit het snel 
onschadelijk maken van iedere �ieke boom. 

Vlammencampagne 
Een onderdeel van de campagne zijn de rode 
voorlichtingsvlammen. De vlammen moeten op 
zieke iepen geprikt worden en bevatten een 
waarschuwing dat de boom iepeziekte heeft. Op 
deze manier moet iedereen betrokken worden bij 
deze aantasting van de natuur. 

De vlammen zijn bij de Bomenstichting verkrijg-
baar voor f 25,- per 100 stuks. 

' 

Informatie over de iep, de iepeziekte en de be
strijding ervan is te vinden in een folder, die eve
neensbesteld kan worden bij de Bomenstichting. 
Hij kost f 1,50 en bij een bestelling van tien of 
meer stuks f 1,00 per stuk. (Bomenstichting: tel. 
030-340778) 
Inlichtingen over de iepeziekte en de bestrijding 
ervan wordt verstrekt door de landelijke coördina
trice Joke Voorn (teI.020-5976643). 

Stapels ongeschild 
iepehout zijn 
levensgevaarlijk voor 
gezonde iepen. Alleen 
ondergedompeld in water 
of geschild mag deze 
houtsoort worden 
bewaard. 

De gezonde iep op het 
Pieterskerkhof in Utrecht 
werd bij de start van de 
landelijke campagne 
tegen de lepeziekte, in het 
bijzijn van de Utrechtse 
commissaris van de 
koningin Beetaerts van 
Blokland (met hoed). 
geinjekteerd met een 
meuw middel. De boom is 
hiermee voor een jaar 
immuun tegen de 
gevreesde iepeziekte 
schimmel. 

Foto. Mamix Schmidl 
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Een boom opgezet met 
Toon Hermans 

Christian Scheres 

Toon Hermans heeft iets met bomen. Zoals hij in het stukje 'Zus ... of zo?' zegt is 

hij bomenfan. Hij ontleent kracht aan bomen, raakt ze aan. Communiceert met ze. 

Christian Scheres filosofeerde met Toon Hermans over bomen en wandelde met 

hem door zijn eigen stukje bos. 

Wij zijn opgegroeid in de bomen 
Hou je zelf van bomen vraagt Toon Hermans mij. 
Waarop ik zeg dat ik opgegroeid ben tussen de bo
men. In de bomen zul je bedoelen. Misschien zijn 
we allemaal wel opgegroeid in de bomen. Dat zeg
gen ze tenminste, dat we vroeger allemaal in de 
bomen zaten. Toen zijn we eruit geklommen en op 
de grond gaan lopen. Geleerden hebben dit be
weerd maar wij waren er niet bij. Geleerden bewe
ren zoveel. Toon denkt wel dat de bomen er voor 
de mensen waren. Anders had de mens er nooit in 
kunnen klimmen en ze hadden ze nodig voor de 
schaduw. Bomen waren vrienden. In het begin van 
de schepping was er veel meer liefde tussen men
sen en de natuur. 

Mensen zien bomen niet meer staan 
Veel mensen zien bomen niet meer staan. Men
sen kijken maar zien niets. Kijken is een optische 
act. Zien is de gesublimeerde vorm van kijken, 
zonder meteen waarde eraan te hechten. Dit is de 
tijd van de kijkers. De tijd van de beeldbuis, en 
maar kijken en kijken en kijken. Maar daar valt 
niets te zien dan wat flauwekulletjes en spelletjes. 
De gmte dingen zijn te zien in de natuur. De natuur 
is het grote beeld. Die staat niet in je kamer, die 
staat buiten je huis. In het huis van de wereld. 
Daar zie je prachtige dingen. Toon Hermans pro
beert alles gewaar te worden. Ook een appel, een 
bloem, wat er op tafel ligt en natuurlijk de mens. 
Gewaar worden is van binnen beroeren. Dat is an
ders dan kijken. Een boom kun je gewaar worden, 
van binnen voelen. Het ritme van de takken, het 
ruisen van zijn stem. Dat spreekt een taal die je 
van binnen beroert. Zoals je een mens beleeft kun 
je ook een boom of plant beleven, of een teentje 
knoflook, een stukje prei; ermee communiceren. 
De kleinste dingen kun je zien, waarnemen, ge
waar worden, opslurpen, opeten als het ware en 
bij je naar binnen laten dringen. Dan leef je met je 
omgeving, met de natuur. 

Je kunt kracht ontlenen aan een boom 
Toon Hermans ontleent kracht aan bomen. Hij 
omarmt ze, voelt ze. Je kunt zelfs kracht ontlenen 
aan een mug, zegt hij. Alle kracht wordt namelijk 
overgeheveld van het een naar het ander. Van de 
zon naar de maan. Levende dingen in de natuur 
hebben allemaal hun eigen kracht. Die hebben ze 
niet voor zichzelf maar om uit te wisselen met an
deren. Die gedachte heeft hij zijn hele leven al ge
had. 

De bomen schrikken van een vliegtuig 
Halverwege ons gesprek vliegt een vliegtuig van 
vliegbasis Soest met een trommelvliesverscheu
rend geluid over. Dat is ook iets waar de bomen 
van schrikken zegt Toon. In de natuur is geen en
kel geluid te verzinnen dat disharmonisch is. Zelfs 
onweer niet. Dat is een bepaalde uitspatting die 
moet zijn, een natuurcatharsis. Het is nooit on
vriendelijk in de zin van agressief. Maar het geluid 

van een vliegtuig is zo beestachtig, banaal, vul
gair, dat je niet begrijpt dat niet alle mensen op
staan en zich verzetten tegen dit soort barbaarse 
geluiden. Eén of andere kloothommel zit daar 'in 
dat vliegtuigje en scheurt haast de takken van de 
bomen. Als ie dan kinderen ziet staan die hun oor
tjes dichthouden tegen het lawaai. Dat is onmense
lijk en we doen er niets aan. Dat doen we met de 
bomen ook niet. We wachten eerst tot ze op ster
ven liggen. 
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Als een soort roofovervalIers hebben ze die bo

men kapot gemaakt 
In de tijd dat Toon in Hilversum woonde werden 
dichtbij' zijn huis een aantal prachtige bomen ge
kapt. Ik vroeg hem wat er door hem heenging toen 
'hij merkte dat die bomen gekapt werden. Ik vond 
het natuu rlijk afschuwelijk dat de bomen weg wa
ren.  Dat ze le vermoord hebben. De wijze waarop 

dit gebeurde was helemaal vulgair. Niemand in de 
hele buurt waS er van op de hoogte gebracht. An
ders hadden we ons zeker verzet. De bomen ston
den op de hoek van de straat als een opvlamming 
van groen tussen de huizen .  Als een soort roof
overvallers hebben ze 's morgens die bomen ka
pot gemaakt. Het deed me denken aan de Duitse 
inval van de SS, die met laarzen naar bin nen kwa
men en al les omver liepen.  Zo stonden daar ook 
mannen met laarzen aan in de vroegte, in de dauw 
te hakken. En dat geluid was werkelijk l ug uber. Er 
stond zo'n man bij, zo'n opzichter waaraan ik 
vroeg : Waarom heeft u d ie draad daar gespan
nen? Dat is om de kinderen weg te houden, ant
woordde hij .  Toen wou ik zeggen, maar ik was te 
kwaad, te geslagen: Om de kinderen weg te hou
den? U had de kinderen al lemaal j uist hierheen 
moeten halen .  Die hadden dan allemaal moeten 
roepen .  "Geen blad van de boom af halen, hele
maal n iets". Dan waren jullie misschien tot inkeer 
gekomen en hadden jul l ie begrepen wat een boom 
is. Het terre in heeft daarna nog zeker een paar 
jaar braak geleg en.  Het was dus zinloos. 
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Zus . . .  ofzo? 

Als ik denk aan hoe ik ben opgevoed, dan 
denk ik n iet in  de eerste plaats aan wat mijn 
vader en moeder allemaal hebben gezegd: 
"Je moet zus doen . . .  of zo", maar veel meer 
aan een sfeer. Aan het raam bijvoorbeeld, 
waardoor je de kerktoren zag; aan de kachel 
die snorde; aan het mosterdglaasje met de bo
terbloemen erin dat voor het blauw-witte 
Mariabeeldje stond op de schouw; of aan de 
keukentafel met het groenge blokte zeil; het 
harige touwtje door het raampje in de voor
deu r, waarmee je de deur opentrok; aan de 
geur van lysol; aan hoe mijn moeder door de 
kamer liep, wat zij áán had; aan hoe mijn va
der hoestte, of zong, zijn verhalen . . .  

Wanneer krijg je  de eerste beelden, heb ik mij 
wel eens afgevraagd. Vanu it je kinderwagen 
zie je al de bomen.  De beelden van het land
schap vallen op je netvlies, je neemt ze nog 
niet in je op, maar als je later bewust naar een 
boom kijkt, is er toch iets àl van het 'nieuwe', 
want je kent hem nog vanuit de tijd dat je hem 
on bewust in je opnam .  
Dat neemt niet weg dat ik een bomenfan ben 
geworden. Ik vind bomen niet alleen prachtig 
voor het oog, boeiend in hun hele doen en la
ten, maar wat mij vooral trelt is dat een boom 
zo duidel ijk is. Hij verbergt niets, brengt alles 
naar buiten, je hoeft hem niets te vragen. 
Nooit zal h ij onder stoelen ol banken steken 
hoe het met hem gaat. 
Wij doen dat wel .  Vraag maar eens aan ie-

I 
mand: 'Hoe gaat het met je?' Meestal ant
woordt hij: 'Goed . '  Als je dat antwoord voor 
zoete koek sl ikt, dan zou het zowat met alle 
mensen goed gaan. Vrijwel n iemand vindt het 
nodig om u it de doeken te doen hoe het ècht 
met hem gaat. Bomen daarentegen komen er 
rond voor uit als het hun beroerd gaat, en als 
ze happy zijn tot over de oren, dan stralen ze 
dat ook uit. 

Bomen kunnen niet denken en ik kan dat wel. 
Maar toch ben ook ik nauwelijks of n iet in staat 
iets aan de gang van het leven te veranderen. 
Als het me beroerd ging heb ik mij vaak ge
spiegeld aan bomen. Ik heb er echt wel eens 
wat van opgestoken.  Ik heb leren zien dat le
ven allerlei g roeifasen kent en dat er niet één 
bij is die zin loos is. 

Uit: 'Verhalen uit mijn leven' van 
Toon Hermans 
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Henk Kuiper is sinds het begin betrok

ken bij de Utrechtse inventarisatie naar 

gemeentelijk monumentale bomen. 

Eerder verscheen van hem het rapport 

waarin alle geinventariseerde objekten 

werden beschreven bij de Rovu, dienst 

Openbare werken. Op 1 5  mei ver

scheen de populaire versie in boek

vorm, getiteld 'Utrecht Bomenstad' . Bij 

de presentatie sprak Henk Kuiper na

mens de Utrechtse bomen de 

hiernavolgende tekst, gelardeerd met 

enkele opmerkelijke uitspraken, tot de 

aanwezigen. 
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De bomen hebben het laatste woord 
'Utrecht-Bomenstad' anno 1993, maar hoe zal Ut
recht er over honderd jaar uitzien? Hoog Catharij
ne in het kwadraat, met vliegvelden, robots en 
flitsende supertreinen? Wie beseft dat leven geen 
produkt is van onze techniek weet dat zuurstof en 
energie ook ergens geproduceerd in plaats van 
verbruikt moeten worden. Kennelijk vinden men
sen het heel moeilijk om te erkennen dat zij dit zelf 
niet kunnen. Ze proberen het zelf te ontkennen. 
Duizenden treinreizigers kunnen het dagelijks 
vaststellen naast het Utrechtse station. Een soort 
doorgeefstation van energie en elektriciteit wordt 
daar openlijk en ijskoud ' Energieproduktiebedrijf' 
genoemd' Een aanduiding die je in Nederland ei
genlijk hooguit bij het 
laatste restje levend 

kooldioxide etc. drukken ons steeds harder op de 
voor de economie moeilijk te accepteren realliteit. 
De realiteit dat de mens het zich met wat hij als 'tri
omf der techniek' ziet, niet kan permitteren om 
meer energie en zuurstof te venbruiken dan de na
tuur produceert. Maar hoe is het tij nog te keren? 
Economische wetten lijken hun eigen leven te lei
den. En is de menselijke psyche al niet te zeer af
zetgebied voor reclame, en produkt van . 
toegepaste reclamepsychologie? Mensen die hun 
kop nog onder het zand van walkmans, t.V.-series 
en computerspelletjes vandaan durven te halen 
zijn meestal niet optimistisch. Maar zijn ook zij al 
niet vervreemd van het besef dat leven niet aan 

menselijke machten on
dergeschikt is? Want wat 

hoogveen zou kunnen 
neerzetten. Maar nee, 
energieproduktie vindt 
zogenaamd plaats in een 
bedrijf dat bij het verde
len van door de natuur 
geproduceerde energie 
alleen maar heel veel 
energie verbruikt' Pre
cies zo worden bomen 

Een soort doorgeefstation 

van energie en elektriciteit 
wordt daar openlijk en 

ijskoud 
'Energieproduktiebedrijf' 

genoemd! 

doen de bomen! Gaan zij 
niet overal de strijd aan 
met alle door de mens 
verstoorde landschap
pen, en desnoods met de 
mens zelf? Proberen zij 
niet alle onevenwichtige 
situaties weer te herstel
len? En de bomen zullen 

gekapt, terwijl dan de da-
der zegt dat hij hout ge-
produceerd heeft! 
Indianenstammen begrepen ruim een eeuw gele
den al niets van deze houding, maar ook zij moes
ten wijken voor een cultuur, die in zekere zin zijn 
eigen macht om leven te verwoesten boven elke 
mogelijk omgekeerde macht stelde. Ja, volgens 
massale reclamecampagnes creëren we zelf het 
leven, in de vorm van levenslustige auto's, vol
bloed auto's etc. met hart, ziel, karakter, innerlijke 
beschaving enz. Steeds meer dringt echter het be
sef door dat de hele economie gebaseerd is op 
deze vergissing, vervreemding, grootheidswaan
zin, ol hoe je het noemen wilt Steeds duidelijker 
ook wordt de levensgrote crisis doordat consump
tie en afbraak van wat de natuur had opgebouwd, 
produktie en groei werden genoemd. Zure regen, 

winnen. Luistert u maar 
naar de opzienbarende 
en overtuigende succes
sen, die door de bomen 

uit Utrecht gemeld worden: 
"Tuinmuren worden omvergeduwd, plavuizen en 
trottoirbanden omhoog gedrukt en oprukkende 
wortels dringen door tot in de kelders. Parkeer
plaatsen worden ondermijnd en plaatselijk wordt 
zelfs het asfalt al opgerold. Een es is 
binnengedrongen in de Laan van Puntenburg, 
heeft met zijn wortels de straatstenen omhoog ge
wrikt en laat daartussen talrijke nakomelingen op
schieten. Hekken en afrasteringen worden 
letterlijk opgevreten, dakgoten raken begroeid en 
talloze muren, schuttingen en gevels verdwijnen 
onder lianen en klimop. Grote successen waren er 
vooral het afgelopen najaar: steen en beton wer
den bedolven onder miljoenen bladeren. Bovenop HenkKuiper 
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asfalt, tegels en plavuizen werd een begin ge
maakt met de vorming van een nieuwe hum uslaag 
en een kiem bed voor duizende n ieuwe bo men. 

. Afvoerputten werden verstopt, waardoor onder an
dere moerasbossituaties zich herstelden . Tegen 
gevels en trottoirranden ontkiemden zelfs al de bo
men uit de vroegere rivierbegeleidende bossen. 
Nog glorieuzer was het 
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uit duizenden zaden als parachutisten in de hele 
stad ged ropt worden. Vooral rond de N ieuweg
racht ontkiemen ze massaal .  Een iep drukt muur 
en trotto ir langs het Centraal Museu m opzij. l ijster
bessen laten door merels overal nieuw leven drop
pen, en appels groeien langs het spoor u it door 
reizigers weggegooide klokhuizen. Hemelbomen 

komen zelfs omhoog 
luchtoffensief van mi ljoe
nen en mi ljoenen bomen. 
Werkelijk overal in de 
stad zijn ze in de vorm 
van zaden gedropt. Met 
name in het Griftpark heb
ben massale luchtland in
gen tot enorme 
successen geleid. Vooral 
schietwi lgen, deel's zelfs 
afkomstig uit de Biesbos, 

Mensen die hun kop nog 
onder het zand van 

dwars door de betegelde 
aarde. De kademuur van 
de Bemuurde Weerd 
bl ijkt zelfs kiembed voor 
winterlindes. Zomer
li ndes en platanen heb
ben in het ste nen talud 
van de Catharij nesingel 
de vaste grond gevon-

walkmans, t.v.-series en 
computerspelletjes vandaan 

durven te halen zijn meestal 
niet optimistisch. 

bouwen hier nu aan een nieuw oerwoud over de 
menselijke gif- en puinhopen heen. Daarbij voort
durend aangemoedigd door tuinfluiters, fitissen,  ja 
zelfs wielewalen. Ook in de industriegebieden 
heeft het leven in enkele jaren wilgenwouden uit 
de g rond gestampt. Waar het menselijk verzet ook 
maar even verslapt schieten de bomen als schiet
wilgen uit de grond. 

den. 

Wil de mensheid deze bomenopmars nog stuiten, 
dan zal' zij moeten schoffelen en omhakken tot zij 
er  bij neervalt. Elke mi l ieu pessimist kan zich in elk 
geval troosten met de zekerheid dat de bomen uit
e indel ijk aan het langste eind zullen trekken.  In het 
uiterste geval zal een tijdelijke tactische terugtocht 
noodzakelijk. zijn om zo de mens hard tot de orde 

te roepen. Dat betekent 

Behalve de operaties met 
' Iange-afstandszaden' 
waren ook de acties van 
esdoorns zeer succes
vol .  Overal in de stad 
heeft deze boom in het 
verleden al vaste voet 
aan de grond gekregen,  

Elke milieupessimist kan 

zich in elk geval troosten 
met de zekerheid dat de 

dat de bomen tijdelijk 
eens even stoppen met 
de omzetting van door 
mensen geproduceerde 
kooldioxide i n  zuu rstof . 
Sto ppen met het proces 
dat in de loop van de 
evolutie, of in de symboli-

bomen uiteindelijk aan het 
langste eind zullen trekken. 

en vanuit deze u itvalsba-
ses wordt nu voortdurend 
de hele stad bestookt. In de hoek Plom petoren
gracht/Van Asch van Wijckskade is zelfs midden in 
de stad een indrukwekkend esdoorn bos ontstaan. 
Door g rote troepen spreeuwen met u itwerpselen 
bemest. en zo tegelijk beplant met vlier, hu lst en kli
mop. Een zo spectaculair staaltje bosbouw door 
de natuur zelf dat ook planologen en arch itecten 
nu moeten inzien dat hier 

sche zeven dagen van 
de schepping, het leven 
voor de mens op aarde 

mogelijk heeft gemaakt. Laat hij het dan zelf maar 
eens proberen met zijn 'energieprodUktiebe
d rijven' . Wel l icht wordt het een nog groter succes 
dan de pogingen om met zijn 'regeninstallaties' de 
g rondwaterstand weer op peil te brengen. I n elk 
geval zal duidelijk worden wie h ier op aarde echt 
ontworteld zijn .  Het toenemende C02-gehalte zal 

voor de bomen geen en
boven alles uiteindelijk 
bos gepland is, en bo
men hier het laatste 
woord zullen hebben.  
Ook elders sluit z ich bo
ven juichende winterko
ninkjes het dak van 
esdoornkronen. 

Het toenemende 
C02-gehalte zal voor de 

bomen geen enkel probleem 
zijn, maar voor de mens ligt 

dat wel volkomen anders. 

kel probleem zijn, maar 
voor de mens ligt dat wel 
volkomen anders. Wij wa
ren er eerder dan de men
sen. En mensen hebben 
hun be�aan aan ons � 
danken en niet omge
keerd. En onze strijd om 

En dan al die andere bo
men nog! Elzen en essen 
zijn via het water de stad binnengedrongen en 
overal geland, stenen en muren zelfs uit elkaar 
drukkend, elzehaantjes weer 'levenskansen bie
dend en plaatsel ij k  al weer herinnerend aan de el
zen- en essenwouden van weleer. Grote 
boswilgen hebben stel l ingen betrokken van waar-

het verstoorde evenwicht 
te herstel ,len is niets an
ders dan de strijd voor 

wat zijn bestaan aan ons te danken heeft en wat 
wij i n elk geval oneindig l iefhebben". 

Met vriendelijke groeten, 
de Utrechts Bomen. 



Oe heer Honekamp, voor 
zijn Houtwinkel in 

Amsterdam, koestert zijn 
kastanje die een centrale 

plaats in zijn winkel 
inneemt. 

foto 's: Chris/ian Scheres 
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Bomen door het dak 

De beroemde Wibra-boom in Hengelo is niet de enige.  Op meer plaatsen i n  Ne

derland is middenin een pand een plek gereserveerd voor een boom. In Hengelo 

steekt nog maar een armet ierig stompje van de eens zo trotse ,paardekastanje 

boven het platte dak uit. In afwachting van de verbouwing waarbij de gehele 

boom verwijderd zal worden. Gelukkig zijn er  nog bomen die wel onbelemmerd 

door ' h u n '  dak mogen gaan. 

De Hengelose paardekastanj.e heeft een grote 
"broer" in Amsterdam. Aan de Nieuwendammer
dijk staat, notabene in een houtwinkel, een exem
plaar van ongeveer 1 80 jaar oud . "Die boom was 
er eerder dan i k  en staat me beslist niet i n  de weg", 
ald us de trotse eigenaar, de heer Honekam p. "Ik 
vond het doodzonde om mijn zaak uit te moeten 
breiden ten koste van de boom. Deze oplossing 
was daarom al gauw gevonden". Waarna hij ver
volgt: "Tegenwoord ig zeggen mensen veel te snel 
dat zo'n boom alleen maar lastig is en dus maar 
weg moet. Ze zouden eens wat meer respect moe
ten opbrengen voor alles wat leeft". 
Dezelfde mening is de heer Geri ng , eigenaar van 
twee l indebomen in Glanerbrug., toegedaan. "Om 
alles wat oud is zomaar weg te slaan is eeuwig 
zonde". Zijn bomen mochten bl ijven staan in de 
werkplaats aan de Vosbultenweg . 

De eik in de bakspieker 

Dicht bij de Duitse grens in de buurtschap Brec
kien kamp in Twente g roeit een eik door het dak 
van een 'bakspieker' , ook wel 'bakhoes' genoemd . 
Boven de deur staat de inscriptie 'Anno 1 738' .  De 
boom stond er waarschij nl ijk toen al en het hu isje 
werd ernaast gebouwd. In 1 900 werd aan het bak-
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hoes een stuk aangebouwd als onderkomen voor 
varkens.  De noodzaak van het kappen van de 
boom zag men n iet en men bouwde het dak keurig 
rondom de stam. Naar schatting is de eik 300 jaar 
oud. 
De eik is eens door de bl iksem getroffe n.  Een gro
te langwerpige wo nd in de stam, slingerend vanuit  
de kroon naar de grond, herin nert aan de inslag . 
Het heeft de boom niet zichtbaar gedeerd. Wel 
hebben stormen takken uit de kroon gerukt die het 
huisje danig besch adigden. In 1 975 besloot de ei
genaar daarom het bakhoes te restaureren en. 
opende hij zijn erf voor het publiek. De d iktegroei 
van de stam is goed merkbaar aan de weggedruk
te oml iggende dakpa nnen.  Daarom moet jaarlijks 
een randje worden weggeknipt; anders zou het 
dak weer kapot worden gedrukt. 
Veel toeristen komen jaarlijks naar deze 
bezienswaard igheid aan de Jonkershoesweg 4 i n  
Breckl enkamp kijken. Tegen betaling van een 
kwartje kan het huisje worden betreden. I n  het gas
tenboek werd geschreven "Dank voor de eerbied 
voor de natuu r" .  
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Twee linden door het 
dak van een werkplaats 
in Glanerbrug 
foto: Dagblad Tubantia 

De zomereik in de 
bakspieker in 
Brecklenkamp 
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Richtlijnen voor het 
schrijven van artikelen 
in Bomennieuws 

Algemeen . De redaktie nodigt de le
zers van Bomennieuws u it, geschikte 
arHkel'en voor ons blad in te zenden. 
Voor vragen kunt u zich richten tot 
Frank Moens op het kantoor van de 
Bomenstichting, tet. 030-340778 

lezers en onderwerpen. Bomen
nieuws is bestemd voor een breed le
zerspubliek dat algemene i nteresse 
heeft in het wel en wee van bomen. Ar
tikelen mogen n iet te gespecialiseerd 
zijn en waar mogelijk moeten vakter
men vermeden worden.  

Lengte. De maximale lengte van een 
gewoon artikel is vier bladzijden in Bo
mennieuws, inclu sief i l lustraties. Als u 
uitgaat van ongeveer 2/3 deel tekst en 
1 /3 deel i l lustraties, is voor de ,tekst 
maxi maal 2500 woorden beschikbaar. 

Indeling, stijl en taal. De redaktie 
stelt het op prijs als u een duidelijke in
del,ing aanbrengt met tussenkopjes. 
Soms kan een korte inleid ing of 'lead' 
nuttig zij n .  Bij een langer artikel is  ook 
het geven van enkele conclusies of 
een nawoord goed. U bent vrij in het 
gebruiken van uw eigen stijl van schrij
ven . Vermijd echter (te) lange zinnen 
en gebruik niet onnodig vreemde 
woorden .  Stel zo mogelijk in aktieve 
vorm (niet teveel zinnen met 'wordt' of 
'worden'). De redaktie hanteert in het 
algemeen de voorkeurspel l ing vol
gens het nieuwe 'Groene boekje' 
maar gebruikt wel een K in plaats van 
een C in woorden waar deze vormen 
naast elkaar voorkomen (b.v. Redak
tie, Aktueel) .  

Ill ustraties. Voeg zo mogelijk i l lustra
ties aan uw artikel toe zoals foto's, te
keningen, figuren of kaartjes. Nummer 
de i l lustraties op de achterzijde en 
geef ze een bijschrift. 

Rubrieken. Bomenn ieuws kent ver
schillende rubrieken. Bekijkt u hiervan 
enkele voorbeelde n,  voordat u aan 
het schrijven gaat. 

Wat moet u doen? U kunt een a rtikel 
dat volgens bovenstaande richtl ijnen 
is geschreven in getypte vorm instu
ren aan de Redaktie van Bomen
n ieuws, t .a .v. Frank Moens, ( I ndien u 
een Tekstverwerker gebruikt, neem 
dan even contact op.) De Redaktie 
neemt uw artikel zo spoedig mogelijk 
in behandeling. Plaatsing hangt af van 
wat er nog aan gebeuren moet, het to
tale aanbod, de planning van theman
um mers enz. Wanneer de Redaktie 
in houdelijke aanpassing nodig vindt, 
neemt zij contact met u op. Kleine wij
zigingen in indel ing, stij l ,  taal e.d. wor
den echter zonder meer aangebracht. 

Kijk, een boom! 

Projektweek van een 
basisschool te Rheden 

De christelijke basisschool De Holt
banck te Rheden organiseert ieder 
jaar voor de gehele school een pr�je�
tweek. H ierin wordt dan op velerlei WIJ
ze aandacht besteed aan een bepaald 
onderwerp. 
Dit jaar vormde van 1 5  tot 25 maart on
der de titel 'Kijk, een boo m!" de g rote 
betekenis van bomen het thema. Bij 
de feestel ij ke opening werd door alle 
ki nderen een speciaal projektlied ge
zongen, werden op het schoolterrein 
enige bomen geplant, en had ik het ge
noegen te mogen spreken over het on
derwerp: "Waarom ik zo van bomen 
houd". Het viel mij hierbij op, dat veel 
leerlingen reeds aardig wat van bo
men afwisten. 
In  de p rojektweek hield iedere klas 
zich met een speciaa'l bomenonder
werp bez ig,  waarbij gebruik werd ge
maakt van de be'kende folderserie 
Bomen & . . . van de Bomenstichting.  
Verder werd door elke klas een boom 
geadopteerd. Over deze boom werd 
kennis verzameld en er werden op
drachten uitgevoerd. 
Er waren excursies en er werden aller
lei voorwerpen door de ki nderen ge
maakt d ie iets met bomen te maken 
hadden. De resultaten hiervan werden 
tentoongesteld.  
Op de slotavond zorgden leden van 
'Scapino in School '  uit Al mere in een 
stampvol le zaal met ouders en belang
stellenden voor een optreden van 
g roepen leerl ingen. Met deze groepen 
hadden zij bepaalde choreografieën 
ingestudeerd die met bomen hadden 
te maken. Kleding en verdere attribu
ten werden door ouders en leerl ingen 
gemaakt. Er waren acht dansonderde
len: kabouters, beestjes, auto's, rom
melmakers, schoonmakers, vogels, 
houthakkers en vooruitkijkers. Een 
zeer geslaagde avond. Door de kinde
ren werd met veel enthousiasme ge
danst. 

Deze projektweek verdient landelijk 
navolging. Inl ichtingen kunt u krijgen 
bij de direkteur van de Holtbanck
school, W. van Giessen, W. Ba
rentszstraat 23 , 6991 BA Rheden, tel . 
08309-53 1 1 4. 

Joop Comijs 

Bijzondere 
bomen in 
Apeldoorn 

69 

In navolging van de landelijke inventa
risatie van monumentale bomen door 
de Bomenstichting gaan veel gemeen
ten over tot een eigen inventarisatie 
van bomen die voor de gemeente van 
bijzondere waarde zijn .  

I n  d i t  bomennieuws komt de presenta
tie van het boekje 'Utrecht Bomen
stad ' uitvoerig aan bod. De gemeente 
Apeldoorn heeft de inventarisatie op 
haar grondgebied dit voorjaar afgeslo
ten met de presentatie van het onder
zoek. Van de meer dan 50 .000 bomen 
die Apeldoorn rijk is zijn 5000 be
schreven als bijzonder exemplaar. 
Daarvan staan er 2000 in particuliere 
tuinen. 
Het College van Burgemeester en 
Wethouders heeft de l ijst 'B ijzondere 
bomen' vastgesteld.  De dienst Groen, 
Natuur en Landschap gaat beginnen 
met het informeren van de eigenaren 
van de bo men . Daartoe zijn twee bro
chu res ontwikkeld: Bijzondere bomen 
in Apeldoorn en De zorg voor bomen. 
De gemeente bewaakt de ju istheid 
van de l ijst door één keer in de drie 
jaar alle daarin opgenomen bomen te 
i nspecteren op de gezond
heidstoestand . Als daarvoor aanlei
d ing bestaat, zal contact worden 

opgenomen met de eigenaar om te 
bekijken of er wat verbeterd kan wor
den. Eens in de tien jaar bekijken ge
meenteambtenaren het totale 
bomenbestand en beoordelen zij of er 
misschien bomen aan de lijst moeten 
worden toegevoegd. 
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Met de fiets langs 
boomveteranen 

Girbe BuisVBert Schut 
9 2  b ladzijden, zfw ill. 
I SBN 9055 1 20032 

Onder bovenstaande titel verscheen 
e ind april een bomen-f ietsroute in het 
Nederlands-Duitse grensgebied b ij 
Losser en Bentheim. Dit fraai uitge
voerde boekje, dat voor f 9,95 ver
kr ijgbaar is, draagt tevens de Du itse 
titel "Mit dem Fahrrad 
entlang von Baumvete
ranen" en is in be ide ta
len geschreven. 
Voor zover ons bekend 
is d it de eerste grens
overschrijdende bo
menroute. N iet alleen 
worden b ijzonderhe
den over bomen ver
meid, maar ook wordt 
aandacht besteed aan 
de Nederlandse en 
Duitse volksgenees
kunde, folklore en kul
tuurgeschiedenis. Het 
feit dat de routebe
schrijving op een groe
ne ondergrond is 
gedrukt en de b ijzonderheden op een 
witte ondergrond, bevordert de over
z ichtelijkheid. Het boekje bevat een 
groot aantal foto 's, alsmede een land
kaart met de route. 
A I  met al een zeer geslaagd geheel. 
Wel moet ons van het hart, dat w ij het 
betreuren, dat de Bomenstichting, d ie 
veel informatie verstrekte , in het ge
heel niet wordt genoemd. 

Joop Comijs 

Utrecht Bomenstad 

wetenswaardigheden en verhalen over Ut
rechts waardevolle bomen 
uitg. Gemeente Utrecht, afd. Openluchtre
creatie en groenvoorziening 
1 44 bladz. 
prijs f 29 ,50 
ISBN 90-72 1 8-540-4 

Het boekje is b ij de Bomenstichting 
verkr ijgbaar. Wanneer u f 35, - (pr ijs 
incl. porto) overmaakt op gironumer 
2108755 o.v.v. 'Utrecht Bomenstad' 
kr ijgt u het toegezonden. 

Enige jaren geleden inventariseerde 
de Bomenstichting op verzoek van de 
gemeente a lle waardevolle bomen in 
de stad Utrecht. Het resultaat werd 
vastgelegd in het rapport 'Monumenta
le bomen in Utrecht' (1991). 
In aan
sluiting 
hierop 
ver
scheen 
'Utrecht 
Bomen
stad', 
een 
zeer b ij
zonder 
boek zo
wel qua 
inho ud 
als qua 
vormge-

ving, en vanwege het fe it, 
dat het in z ijn soort uniek 
mag worden genoemd. 
Het boek bevat geen zo
genaamde boomwande
lingen of -routes, maar 
geeft interessante infor
matie over het huid ige 
bomenbezit. Ook histori
sche gegevens en b ijzon
derheden over in de 
bomen levende vogels 
kan men erin vinden. Re
gisters van bomen, plan

ten en dieren, en van straatnamen ma
ken het boek zeer toegankelijk. 
Zeer or igineel is het feit, dat de zet
sp iegel van de te'kst de vorm heeft van 
een boom kroon ! Het boek bevat talrij
ke illustraties, gedeeltel ijk in kleur. 
Naast de Bomenstichting werkten aan 
de samenstelling van het boek mee 
de 'Stichting Werkgroep herstel oude 
stadswijken' en de KNNV afd. Utrecht. 
Van harte aanbevolen! 

Joop Comijs 
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Bomenwandelingen 
steeds meer in trek 

Reeds verschillende malen hebben 
w ij in Bomennieuws uw aandacht ge
vraagd voor verschenen bomenwan
delingen. Het is een verheugend 
verschijnsel, dat in steeds meer ge
meenten deze gidsen te krijgen z ijn. 
Onlangs ontvingen wij het boekje "Bo
menroute Nieuwveen", bevattende 
twee wandel ingen, in de dorpskern 
van Nieuwveen (Zuid-Holland) en op 
het terrein van Huize Ursula. Het boek
je verscheen op boomplantdag : 24 
maart. Het werd toen aan ongeveer 
140 schol ieren gratis u itgereikt. Het is 
o.a. bij Huize Ursula voor f 2,50 ver
kr ijgbaar. In Hu ize Ursula wonen onge
veer 500 verstandelijk gehand icapten. 

Het boekje is het resultaat van 
een anderhalf jaar durende sa
menwerking tussen de Plant
soenend ienst van Nieuwveen 
en Huize Ursula. In d ie tijd 
werd ook een fl ink aantal 
naambordjes voor bomen en 
stru iken b ij de Bomenstichting 
gekocht. 

De routebeschrijvingen worden voor
afgegaan door interessante gegevens 
over bomen in het algemeen . B ij veel: 
besproken boomsoorten staan du ide
l ijke tekeningen van s ilhouet, blad en 
vrucht. Ook over bepaalde gebouwen 
langs de ro ute wordt iets verteld. 

W ij bevelen het fraai uitgevoerde 
boekje graag bij u aan, en spreken de 
hoop uit, dat op nog veel meer plaat
sen dergelijke initiatieven zullen wor
den genOmen. 

Joop Comijs 
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Voor u gelezen 

Tuin & Landschap - april 1 993 
In de Hortus Haren zijn drie zoge
naamde ' Europa-boomcirkels ' aange
legd. Deze cirkels bestaan uit twaalf 
bomen, voor iedere lidstaat van de Eu
ropese Gemeenschap één. Het idee 
is afkomstig uit Engeland en houdt ver
band met de Europese eenwording. 
Men hoopt het komende jaar veel ge
meenten in ons land te winnen voor 
het idee om iets dergelijks te doen. 

Bosbouwvoorlichting - april 1993 
Er wordt aandacht besteed aan de ge
volgen van de verdroging van de bo
dem voor de bosbomen. Op welke 
groeiplaatsen zijn deze gevolgen het 
grootst ? Er worden enkele methoden 
gegeven, die meer inzicht geven in de 
eftekten op de groei. Verder wordt in
gegaan op de mogelijkheden van ver
natting en waterconservering in 
bossen. 

Groei & Bloei - april 1993 
Er bestaan verschillende opvattingen 
over wondverzorging van fruit- en sier
bomen. In een ingezonden stuk wordt 
kritiek geleverd op de tegenwoordig 
door velen aaiwaarde opvattingen 
van de Amerikaan Shigo, die het ac
cent legt op de zelfwerkzaamheid van 
bomen bij het herstellen van wonden. 

Er wordt aandacht besteed aan Bos
koop als een belangrijk boomkwekers
centrum in West-Europa, en aan het 
boomkwekerijmuseum, dat zich in 
deze plaats bevindt. 

Groenkontakt - maart 1 993 
Er wordt een overzicht gegeven van 
de vele faktoren, die een ongunstige 
invloed hebben op de gezondheid en 
vitaliteit van stadsbomen. Er wordt ge
p leit voor een zeer intensieve verzor
ging van dez� bomen en van hun 
standplaatsen. Ook wordt gepleit voor 
meer onderzoek van bedoelde fakto
ren. 

H & G - 1993-2 
De Bosraad maakt zich zorgen over 
het feit ,  dat er voor de aanplant van 
bossen niet voldoende jonge bomen 
van uitstekende kwaliteit beschikbaar 
z ijn. Verder heeft zij de indruk, dat het 
onderzoek op het gebied van de kwali
teit van bomen vrijwel stil ligt. Zij zag 
graag voortzetting hiervan. Bovendien 
moet er een duidelijk stelsel van kwali
teitseisen komen. 

Nederlands Bosbouwtijdschrift -

april 1993 
Begonnen wordt met een kritische be
schouwing van het bosbeleid in ons 
land. Verder wordt de voedingstoe-

stand van het Nederlandse bos be
sproken. Er wordt voor gepleit , dat de 
overheid veel meer geld steekt in de 
Nederlandse bossen. 

Bomenkrant - voorjaar 1993 
Onder deze naam verschijnt in Am
sterdam voor het tweede jaar een tijd
schrift voor het behoud en de aanwas 
van bomen in die stad en omgeving. 
Een initiatief , dat ons inziens navol
ging verdient. Inlichtingen kunt u krij
gen via tel. 020-6220514 of 6387696. 

Boompje van college 
voor nieuwkomers 

J.c. 

Voor het vijfde achtereenvolgende 
jaar heeft het col lege van B en W van 
Brummen boompjes uitgereikt aan 
nieuwe inwoners in de gemeente. Op 
de laatste zaterdag van april werden 
zo'n driehonderd adressen bezocht 
en kregen de bewoners een bolacacia 
aangeboden. Het idee achter dit wel
komstgeschenk is, de inwoners te hel
pen 'wortel te schieten' in hun nieuwe 
omgeving. 

Verhuisbericht 

=re 
Ons kantoor werd te krap. I Op een steenworp afstand van de 

Donkerstraat vonden we ecn riam tn 

mimer onderkomen, waar we per 1 juli a.s. 

onze innoek zullen nemen. 

nieuw adres: 

bamensclc::heing 
bis Oudegracht 201 

(hoek Haverstr."1) 

35 1 1  NG UTRECHT 
telefoon: 030 . 340 778 

fax: 030 · 3 1 0 33 1  

11 juni tlm 29 augustus 
Beeldententoonstelling 

71 

In de geheel gerestaureerde tuinen 
van Kasteel-Sypesteyn staan beelden 
tentoongesteld die geschikt zijn voor 
buitenopste lling. 
Openingstijden: dinsdag tlm zaterdag 
van 10-17 uur en zondag van 13-17 
uur. 
Toegang tot de beeldenexpositie 
/2 ,50 ; een combinatiekaart voor kas
teel-museum en expositie / 7,50 

24 september 
Boom-en-Grond Symposium 
De organisatie is in handen van OM E
GAM, Bureua Groenadvies en Han
delskwekerij en Grondburo 
'Amsterdam'. 
Plaats: Stopera, Amstel 1 Amsterdam 
Inl ichtingen : 020 - 5976641 

19 tlm 22 augustus 
Plantarium '93 
Plaats: Boskoop 

• 

Organ isatie : Stichting Vakbeurs voor 
de Boomkwekerij 
Informatie: 01727-12905 (Organisatie
bureau Proba) 

25 september 
Donateursexcursie ,somenstichting 
Bij het volgende nummer ontvangt u 
de uitnodiging 

tlm 10 oktober 
Amsteltuin expositie 
door het Amsterdams Beeldhouwers 
Kollektief 
Amsteldijk-Noord 101 A, Amsteveen 
Inlichtingen : 020-641 0404 
Openingstijden : woensdag, donder
dag, vrijdag en zondag van 13.00-
18.00 uur. 



De com puter beschermt de boom . 
Tech no log ie  i n  d ienst va n de boom 
een were ldwi jde sponsori ngstrateg ie va n B u l l .  
D e  Stichti ng  Arbor, opgericht door B u l l ,  
zet z ich i n  voor d e  bescherm i n g  va n bomen e n  
bossen over d e  he le  were l d . 

Bu l l  Nederland NV 
Hoogoorddreef 66-68 
1 1 0 1  BE  Amsterdam Zuidoost 
020 - 565 2 11 1 1 

Worldwide 
Infonnation 
Systems 

Bull • 
, 


