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Een kado voor elke nieuwe donateur 

De Bomenstichting is jarig en de gewoonte is dat een jarige 
kadootjes krijgt. Bovenaan ons verlanglijstje staat een grote 
wens: EEN VERDUBBELING VAN HET AANTAL DONATEURS 
Daarmee zouden we tweemaal zo sterk worden en dat is 
hard nodig, want er KWIJNEN EN VERDWIJNEN nog steeds 
onnodig veel bomen. De Bomenstichting doet daar wat aan 
door de zorg en het respekt voor bomen te vergroten met 
als (nieuw!) motto: MET BOMEN MEER MENS 

We doen een beroep op u. Ongetwijfeld kent u mensen, die 
hart voor bomen hebben en die waarschijnlijk best donateur 
willen worden. U zou die mensen een donateurschap kado 
kunnen doen ter gelegenheid van een verjaardag, jubileum, 
pensionering, of een andere feestelijke gelegenheid. Of u 
haalt ze over om zelf donateur te worden. Een donateur
schap kost minimaal/ 35,= (voor 65+ / 25,=). 

1 I. 

25 jaar aktief 
DAAR STAAT OOK WAT TEGENOVER, want de jarige Bomenstichting trakteert! 
• De nieuwe donateur krijgt zelf de poster 'Spreukenboom' als welkomstkado. De aanbren

ger van één nieuwe donateur krijgt van ons 'Dichter bij bomen' kado. Deze dichtbundel, 
geïllustreerd met prachtige etsen, is 21 sinds ons 1 O-jarig jubileum een bestseller (dona
teursprijs inclusief porto /19,=) 

• Wie in één keer twee nieuwe donateurs aanmeldt, krijgt de gloednieuwe uitgave· 

'Bomen langs de route' toegestuurd. Elders in dit nummer vindt u meer informatie over 
deze jubileumuitgave (donateursprijs inclusief porto /24,50) 

• Sommige mensen zullen er een sport van willen maken en nieuwe donateurs gaan verza

melen. Wie er tien tegelijk aanmeldt, wordt door ons uitgenodigd om op zaterdag 21 okto
ber gratis deel te nemen aan de donateursdag op en rond paleis Het Loo in Apeldoorn 
(zie convocatie in dit nummer). De aktie loopt tot 1 januari 1996, maar wie gratis mee wil 
naar Het Loo, moet zijn of haar tiental aanmelden vóór 1 oktober 1995. We houden u via 
Bomennieuws op de hoogte van het verloop van de aktie. Voor degene, die de meeste 
nieuwe donateurs aanmeldt, wacht een vermelding met foto in BQmennieuws en een 
extra verrassing! (Geen auto!). 

Voor uw aanmeldingen kunt u de meegehechte 
kaart gebruiken. Meer kaa'rten kunt u 
bestellen bij Jacqueline, Celeste of Els 
(030-340778). U mag ze ook natuurlijk 
zelt kopiëren of zelf een lijst maken en in 
een enveloppe opsturen. Vee� succes! 

i(YW,� 
f 

Marjan van Elsland 
direkteur 
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In dit nummer ... 
Het za1 u n iet ontgaan zijn; de Bomensticht ing viert haar 5e lustrum_ Op 8 juli 

1970 we rd de stichting in Amste rdam opgericht en dus bestaan we dit jaar 

een kwart ee uw. V ijfentwintig jaar aan het we rk voor meer zo rg en aandacht 
voor de oudste levende wezens in onze omgeving, de bomen. 

Dit nummer heeft een extra feeste l i jk t i ntje gekregen. Niet all'een is 

Bomenn ieuws voor het eerst in  haar bestaan getooid met een kleurenomslag 
waaraan de d rukker belangeloos meewerkte, maar teve ns is als rn iddenka
tern de vijfentwintigste fol:der in de reeks Bomen & ... meegehecht. Hoe kan 

het anders dan dat h et onderwe rp 'feesten' is. Gerard Mostert maakte een 
opsomming van al lerlei feesten waarbijr  bomen het m iddelpunt van de festivi
teiten zijn. 

Verder beginnen we met een wervingscampagne voor n ieuwe donateurs en 
doen daarvoor een beroep op u. Als u twee n ieuwe donate urs aanmeldt, 

krijgt u als dank van ons het boek Bomen langs de route kado. 

37 
Marjan van Elsland: "Met bomen meer mens" 
AI jaren de spi l  van de Bomenstichting. Sinds 1975 betrokken bij het weil en 
wee in  versch illende funkties. Als adviseu r  en voorzitter en de laatste acht 

jaar als d i rekteu r. Marjan van Elsland geeft haar mening ove r het we rk en de 
toekomst van de stichting. 

In Stamgasten (blz. 51) vertelt zij open hartig over haar eerste kennismaking 

met bomen en tenslotte maakt u in de rubriek Boos weer ken nis met de drijf

vee r om te blijven vechten voor betere omstandigheden voor bomen. 

48 
De eigen wijsheid van een landheer 
Redaktiel id Roelie de Weerd ging op bezoek bij  Theo Sandberg (advocaat) 

en bestuu rslid in de begintijd van de Bomenstichting. H ij pleit voor een 
mental iteitsveranderi ng van de Nederlandse bevolking en ziet daari n-ook een 

rol voor de Bomenstichting. 
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Eervolle 
vermelding 

Ik woon in een redelijk mooie omgeving met 
bos, heide en water onder handbereik. Mijn 
woonwijk valt niet in de categorie groenarme 
buurt. Met het strooien van bomen is de 
gemeente evenmin kinderachtig geweest. Ik 
mag niet klagen en dat doe Ik ook niet. En toch 
zit me iets dwars. 

De Bomenstichting bestaat vijfentwintig jaar. Dat 
is natuurlijk erg mooi. Dáár Ic/Mg Ik ook niet 
over. Als Ik het nog beleven mag, hoop ik met 
die BomenstIchting de VOlgende vijfentwintig 
jaar vol te maken. En nu hebben ze ter ere van 
dat jubileum een wedstrijd uitgeschreven. Wie 
de IeIQkste plek van Nederland weet is de win
naar en cJasr wordt dan een Vfjfentwlntfgjarige 
boom geplant. Kijk, en dát zit me nu dwars. 
Het Is mijn heImeIqk om puZZelt/fIS op 
te lossBn en aan mse te doen. Een 
onschuldig wat /0$ en 
vast 
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buiten het kader van de wedstrijd. Nee, ik vind 
al die kale lange banen in het landschap zo zin
loos. Een normale weg gaat tenminste nog van . 
A naar B. Maar die startbanen hebben kop noch 
staart. Het zijn doodlopende wegen in beide 
richtingen. 
Aan het eind van zo'n startbaan zou ik een 
boompje planten. Een hemelboom. Dat lijkt me 
een natuurvriendelijke richtingaanwijzer. De 
piloot weet dan meteen waar hij de lucht in 
moet. Bovendien is dat praktischer, want dan 
kan zo'n baan een stuk korter. 

De VAM verdient ook niet echt de schoonheids
prijs. Uitgerekend in mijn mooiste provincie 
dumpt heel Nederland zijn rotzooi. Als ik in 

Wijster woonde wist ik het wel. Daar zou ik nou 
een foto van maken. Dan maakte ik een redelij
ke kans om in de prijzen te vallen. Een eervolle 
vermelding zat er.zeker in. Ik denk dat een vuil
boom daar heel goed zal gedijen. 
Pernis zou ik vervolgens opvrolijken met een 
vuurdoorn en in Borssele zou ik een doods
beenderenboom poten. De Hoogovens is ook 
zo'n mooie lelijke stek. Daar kun je nauwelijks 
omheen. Die camoufleer je niet met één boom. 
Dat vraagt om een drastischer aanpak. Alles 
volplempen met boom wurgers, had ik gedacht. 
Het valt wel buiten de spelregels van deze wed
strijd, want het is geen echte boom. Maar wat 
moet je er anders mee? 
Op dezelfde manier zou ik het nieuwe museum 
in Groningen willen bewerken. Want neem me 
niet kwalijk, dat ligt er wel erg provocerend bij. 
Een vlag op een modderschuit. daar in dat 
Verbindingskanaal. Dat is toch niks voor het 
wadloperspubliek in het noorden. 

Op zijn minst wil ik ook nog een eervolle vermel
ding voor het Rode Klif. Ik houd van het Rode 
Klif. Geen Hollander weet waar het ligt. Als ik in 
de zuidhoek van Friesland ben rijd ik er altijd 
even langs. 'Leaver des as slaef staat er op 
een grote zwerfkei. DMr houd Ik van. Ik ben zelf 
geen Fries, maar Ik voel met hun vrijheidstrijd 
mee. DMr aan het Kiif, bij de voormalige 
Zuiderzee, naast die kei, op die kale troosteloze 
plek zou Ik een boom willen hebben. Een vrij
heidsboom. Dan staan ze ook wat in de luwte bij 
hUn jaarlqkse herdenking om hUn strijd tegen 
het Hollandse Juk. Mast bf?9rIjp me goed, Ik wil 
die Vr(je Friezen beslist niks tJPdrIngen, want 
voor je het weet komt de slag omWams In de 
hethaIinQ 

dl 
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Marjan van Elsland: 

"Met bomen meer mens" 

verleden, heden en toekomst �an de Bomenstichting 

Toen de Bomenstichting, in 1990 twintig jaar bestond, schreef Frank Moens 

in Bomennieuws een geschiedkundrg overzicht onder de titel 

'Twaalfhonderd jaar na de dood van Bonitacius'. :eit artikel is voor geïnte
resseerden nog opvraagbaar; het lijkt mij niet zinvot om die eerste twintig 

jaar hier opnieuw te beschrijven. Liever ikijk ik naar de laatste vijf jaar, naar 

de rol' d,ie de Bomenstichting heeft gespeeld in 'bomenland', naar de 

standpunten, die we hebben ingenomen in kwesties waar veel discussie 

over is. En hoe zien wij de toekomst voor de bomen en de 

Bomenstichting? Hoe zal Nederland eruit zien in het jaar 2000? 

Groeien als een boom 
Lezend in Bomennieuws van 1990 merk ik, hoe 
de tijd enerzijds lijkt stil te staan, anderzijds voor
bijvliegt: wat is er weinig veranderd , wat is er veel 
gebeurd. Een innerlijke tegenstrijdigheid? Nee, 
want er moet heel veel gebeuren om kleine ver
anderingen teweeg te brengen. De 
mentaliteitsverandering ten gunste van bomen 
heeft tijd nodig. Dit komt ook elders in dit nummer 
aan de orde in hel interview met oud-bestuurslid 
T,heo Sandberg, die de Bomenstichting graag 
vergelijkt met een boom: gestaag groeiend en 
met een rustig toenemende i nvloed op zij n omge
ving. We zouden wel eens willen, dat het sneller 
g ing, dat we harder groeiden, maar op de een of 
andere manier lijkt de geleidelijkheid inderdaad bij 
ons te passen. Zelfs als we er dit jaar in slagen 
om de zeer noodzakelijke verdubbeling van het 
aantal donateurs te bereiken, blijven we een klei
ne sticht ing. 
Maar zoals een kleine d ruppel een grote steen 
kan u ithollen, zo zien wij ook ons werk beloond in  
kleine overwinningen en stappen vooruit i n  de  
omgang tussen mensen en bomen. 

Bomenstad of stenen stad 
In 1990 hadden we een symposium en een the
manummer onder deze titel. We pleitten toen in  
het kader van de  toenemende verdichting van 
steden en dorpen voor een bewust bel'eid ten 
aanzien van bomen. Hoewel er in de loop der 
jaren steeds vaker bomen worden gespaard bij 
bouwprojekten ,  omdat steeds meer ontwerpers 
daar rekening. mee wil len en kunnen houden, zijn 
wij nog lang niet tevreden . In de rubriek 'Boos' 
kunt u steeds weer lezen over boomvijandige 
plannen, die met een beetle creativiteit en weinig 
geld juist de bomen hadden kunnen sparen en 
benutten .  

I n  aktie voor bomen 
Het jaar 1991 stond in het teken van een strijd
vaardiger Bomenstichting. In het aktie-themanum
mer gaven we adviezen over alle, vooral j u ridi
sche manieren om het behoud van bomen te 
bevechten .  I ntussen is dat theman um mer verou
derd en hebben we de prachtige brochure 
'Bomen behouden - met recht' van Marijcke van 

Hasselt i n  onze winkel. Deze brochure help� 
bomenvechters met stap,penplannen, voorbeeld- . 
brieven enzovoort. En natuurlijk doet de 
Bomenstic'hting zelf ook regelmatig een duit i n  het 
zakje, vooral als monumentale en belangrijke 
bemen worden bedreigd. 

lanen en parken 
De tijd, dat lanen volledig werden platgezaagd 
omdat een deel van de bomen slecht werd , is 
gelukkig grotendeels voorbij. In ons themanum
mer van 1992 pleitten we ervoor, de bomen i n  
lanen als individuen te zien e n  zo weinig mogelijk 
gezonde bomen op te offeren voor de verjong ing 
van lanen. Een laan hoeft niet koste wat het kost 
te bestaan uit bomen van één leeftijd. Wie dat 
erkent, accepteert ook dat een laan geleidelijk 
verjongd kan worden. Dus: geen gezonde bomen 
omzagen voor het hei l ige laanidee. 
Ook in parken worden bomen opgeofferd, omdat 
ze niet passen in de ingeburgerde ideeën over 
ontwerp en leeftijdsopbouw van een "ideaal" park. 

Marjan van Elsland 
folo: Bureau Ju/ia 
Voskuil 

25 jaar aktief 



1975 Ministerie van 
C.R.M. geeft subsi
die voor een full-time 
arbeidskracht. 

1972 Eerste betaalde 
medewerker in 
dienst. 

1970 Oprichting in 
Amsterdam. 

.. 1991 Het 

geintroduceerd en 
het boek Monu· 
mentale bomen in 
Nederland ver
schijnt. 

1992 Hare Majesteit, 
Koningin Beatrix wordt 
beschermvrouwe. De 
Bomenstichting presen
teert zich op de 
Floriade. 
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1980 De 
Bomenstichting telt 
1500 donateurs, een 1984 Inventarisatie van 

tweede medewerker Monumentale bomen 

wordt aangesteld. gaat van start. 

1985 De eerste boomadoptie 
vindt plaats in Kloetinge (Zld). 

1986 Eerste folder 
Bomen & . .. verschiint. 

1989 De Bomenstichting 
heeft meer dan 3000 

. donateurs. Het Vroege 
Vogelbos wordt geo
pend. 

1990 De inventarisatie is 
gereed, viering van het 
4e lustrum. 

1993 De Bomenstichting 
betrekt een eigen kantoor
pand. 

1994 Het lepeberaad wordt 
ondergebracht bij de 
Bomenstichting 

25 jaar Bomenstichting 

Wij groeien verder ... 

En omdat mensen zich niet kunnen voorstellen 
dat bomen van 100 jaar nog wel 100 jaar mee
kunnen,  als ze niet worden gestoord. Vraag een 
ontwerper om een park te reconstrueren en hij zal 
niet gauw zeggen, dat reconstructie niet nodig is 
en dat er hooguit  enkele bomen vervangen moe
ten worden omdat ze "op" zijn .  Meestal komt er 
een plan uitrol len, vaak het oude ontwerp van 100 
jaar geleden waar omwonenden van schrikken 
vanwege de enorme veranderingen, die voorge
steld worden. En dan begint de strijd tussen ver
nieuwers en behouders, die vaak eindigt in een 
compromis. Maar het kost vrijwel altijd gezonde 
bomen het leven en daar is de Bomenstichting 
het niet mee eens. Ju ist oude bomen geven een 
park zijn charme; daar moet je zuinig op zij n .  Dus: 
geen gezonde bomen omzagen voor een heil ig 
ontwerp. 

Inheems of u itheems 
De Bomenstichting wordt vaak opgebeld door 
mensen die zich boos maken over de heksen
jacht op zogenaamde exoten, bomen die hier niet 
van nature thu ishoren. In 1993 hebben we een 
themanummer aan dit onderwerp gewijd en dui
del ijk stel l ing genomen tegen deze heksenjacht. 
De Tamme kastanje, Ameri kaanse eik en 
Robinia,  om er maar enkele te noemen, moeten 
niet vol ledig u itgeroeid worden omdat ze niet i n  
onze natuur zouden passen. Ze hebben hun  plek 
veroverd en zich aangepast en bl ijken hier heel 
goed te funktioneren. Ik geloof, dat de natuu r  zelf 
heel wat flexibeler is in het accepteren van en 
inspelen op nieuwkomers dan onze natuurbe
heerders. Tegelijkertijd is het vanzelfsprekend dat 
er veel aandacht is voor inheems materiaal als 
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basis voor nieuwe en bestaande natuur. Deze 
bomen en stru iken zijn immers beter aangepast 
aan de plaatselijke omstandigheden dan soortge
noten die uit Italië of Oost-Europa worden 
gehaald. We hoeven niet te kiezen uit inheems of 
u i theems, maar kunnen uit beide groepen kiezen, 
a'l naar gelang de omstandigheden. In nieuwe 
natu urgebieden en natuurbossen kiezen we voor 
inheems, zelfs streekeigen materiaal, in be
staande bos- en natuu rgebieden eventueel voor 
g�eidelijke aanpassing zonder volledige u itroei
ing van de vreemdelingen. In steden blijken vaak 
ju ist de exoten beter aangepast aan de barre 
omstandigheden. Voor elk wat wils dus, maar 
zaag geen gezonde bomen om voor e�n idee. 

Bomen in tu inen 
Dagelijks krijgen we telefoontjes over lastige 
bomen in  tuinen. Soms klagen de buren, soms 
klaagt de tuinbezitter zelf. VooraJmensen, die 
kortgeleden in  een huis zi jn komen wonen,  staan 
al snel ,klaar met de zaag, want ze wilden wél het 
huis, maar niet de bijbehorende bomen. Jammer 
genoeg zijn er nog zoveel mensen, die erg van 
bomen houden mits ze maar niet te dichtbij staan. 
Gelukkig komt het steeds vaker voor, dat zu lke 
mensen geen kapvergunning krijgen van de 
plantsoenendienst, want: dan hadden ze daar 
maar n iet moeten gaan wonen, ze hebben er zelf 
voor gekozen. 
De model-bomenverordening, die door 
Bomenstichting en Vereniging Stadswerk is 
gemaakt, geeft gemeenten een u itstekend instru
ment in handen om bomen beter te beschermen .  
En het  themanummer 'Bomen .in tuinen' (1994) 
geeft zeer uiteenlopende informatie voor tuinbe
zitters en hun buren,  o.a. over de grote keuze uit 
kleinbl ijvende soorten .  

Hoe nu verder 
In het voorgaande kwamen een paar "stokpaard
jes" van de Bomenstichting aan de orde, onder
werpen waar we veel mee geconfronteerd wor
den en die ons steeds weer op de barricaden 
brengen. Veel van die onderwerpen bl ijven aktu
eel, maar er veranderen toch steeds klein igheden 
in de benadering, als gevolg van ons voortdu ren
de hameren op de geweldige ONZIN, die er soms 
aan ten grondslag l igt. Het respekt voor bomen 
groeit, evenals de deskundigheid van de beheer
ders, verzorgers, adviseurs, taxateu rs en andere 
betrokkenen. Steeds meer plaatsel ijke g roepen 
vechten voor het behoud van bomen, geadvi
seerd en begeleid door de Bomenstichting en dat 
heeft weer gevOlgen voor het beleid van gemeen
ten. Ik ben dus voorzichtig optimistisch voor de 
toekomst, maar dan moet de Bomenstichting wel 
met dubbele energie doorgaan met de taak, die 
ze zich gesteld heeft. Met het dubbele aantal 
donateurs moet het lukken om de zorg en het 
respekt voor bomen zo te bevorderen,  dat in het 
jaar 2000 geen enkele boom meer wordt omge
zaagd vanwege het feit, dat hij 
• n iet in het ontwerp past 
• oud is (maar niet gevaarlijk) 
• pluist of eikelt, druipt of gewoon groeit 
• schaduw geeft of blad laat vallen in de herfst 
• exoot is 
• in  de tuin van de bur.en staat. 

Bomen zij n natuur.  Natuur hebben we nod ig. En 
bovenal zijn we MET BOMEN MEER MENS! 
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Jubileum-aktiviteite'n 
Marjlan van Elsland 

He1 vijfde l ustrum va n de 
Bomensticht ing staat in het teken 
va n naa msbeke n d heid en d o na
teu rswerv i n g .  We bl ij ken bij on ge
veer 10% va n de Nederlandse bevol
k'ing bekend te zijn en we hebben ' � ongeveer 3500 donateurs. Dat is veel te weinig voor een landel ij ke natu ur- 1 
bescher m i ngsorga n i satie, d ie  o pkomt voor de natu u r-dicht-bij':huis. 
Bomen zijn zó belangrijk voor de direkte woon- en werkomgevi ng, al leen al  
door hun rustgevende kwal iteiten in onze haastige maatschappij, dat ze 
respect en bescherm i ng verd ienen.  We denken daa ro m ,  dat vee l meer 
mensen ons werk zu l len steu nen, zod ra ze weten wie we zijn en wat we 
doen. Daarbij is een grote rol weggelegd voor d iegenen, d ie al donateur 
zijn. Behalve dat we u "aan het werk zetten", bieden we u natuurl ij k  ook 
wat aan, namel ij k een nieuw boek, een wedstrijd, twee bijzondere excu r
sies en een receptie. 

Naamsbekendheid en donateurswerving 
Nederland kent honderdduizenden bomenliefheb
bers, maar die weten lang niet altijd van het 
bestaan van de Bomenstichting.  Daar gaan we 
verandering in brengen met hulp van de pers. 
Interviews, artikelen en persberichten moeten ons 
bekend maken bij een g roter publ iek. Daarnaast 
roepen we uw hulp in bij het werven van nieuwe 
donateurs. U vindt elders in dit nummer een 
oproep en een kaart. Uw beloning voor twee nieu
we donateu rs is het boekje 'Bomen langs de 
route'. Ons streven is, het aantal donateurs dit 
jaar te verdubbelen! 

Fotowedstrijd kaalste plek 
Met deze wedstrijd hopen we mensen en 
g.emeentebesturen bewust te maken van het 
belang van bomen voor een leefbare omgeving.  
En de vreselijkste plek krijgt een boom! Leest u 
vooral de mooie col umn van Roel ie de Weerd op 
bladzijde 36. 
De j u ry komt in juni bij elkaar voor de keuze van 
de plantlokatie. In het volgende nummer leest 
daarover meer. 

Donateursdagen 
Voor de bijzondere donateursdag in Amsterdam 
op 1 0  juni had u zich kunnen opgeven. 
In het najaar, te weten op 21 oktober, wil len we 
echl het j ubi leum met u vieren op en rond paleis 
Het Loo met een lange bomendag . Op het pro
gramma staan een wandel ing door het kroon
domein,  een lezing van Bomenstichting-oprichter 
J'orn Copijn en de bezichtiging van de paleistu in .  
Daar tussendoor zijn er een lu nch en een diner in 
het Theehuis van het paleis. Een feestelijke dag,  
waarvan u de convocatie i n  dit nummer aantreft. 

Bomen langs de route 
Een aanwinst voor onze bomenwinkel is het n ieu
we boekje 'Bomen langs de route', waari n Frank 

Moens en Loes Sonnega een overzicht geven 
van alle bomen-, fiets- en wandelroutes in Neder
land. Enkele routes worden u itgebreid beschre
ven ,  de rest wordt kort behandeld. U kunt met dit 
boek als leidraad heel wat plezierige bomenuur
tjes beleven.  
Donateurs, die twee nieuwe donateurs bij ons 
aanmelden, krijgen het boek kado. Voor anderen 
is het te bestel len (zie elders dit nummer). 

Reünie en receptie 
Op donderdag, 14 september nodigen we al le 
oud-gedienden (bestu u rsleden, adviseurs en 
medewerkers) uit voor een reünie in Utrecht. We 
combineren dat met een receptie voor onze refla
ties, die gehouden wordt in Het Oude Tolhuys 
van 16.30 tot 18.30 uur. Ook donateurs zij n uiter
aard welkom op de receptie, 

Oe jubileum donateurs
dag in het najaar vindt 
plaats op paleis 
Het Loo in Apeldoorn. 

foto: Frank Moens 

25 jaar aktief 



Eén van de vele monu
mentale bomen langs 

de route. 
Deze knotlinde staat 

langs de bomenliets
route in Apeldoorn. 

Iata: Frank Moens 
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jubileumuitgave 

Bomen langs de route 

Edwin Koot 

'Bomen langs de route' geeft een 
overzicht van 120 wandel- en fiets
routes door heel Nederland. De rode 
d raad in al deze ro utes wo rdt 
gevormd door markante of bijzonde
re bomen. De verschi l len wat inhoud 
en u itvoering van de routebeschrij
ving betreft zijn aanzien l ijk. De kort
ste route is ongeveer een kilometer, 
terwi j l  de langste, een ti'etsroute 
langs Losser en Bentheim 
(Du itsland), 90 killometer bedraagt. 

Elke route wordt kort omschreven en er wordt 
aangegeven hoe men in het bezit kan komen van 
de routebesch rijvingen. De routebeschrijvingen 
zijn overzichtelijk per provincie gerangsch ikt. De 
gids bevat verder wetenswaardigheden als de 
oudste, hoogste en dikste boom per provincie, 
interessante bomentuinen en een overzicht van 
'groene' doolhoven.  

Ontstaan van 
Bomen langs de 
route 
Gelukkig biedt deze 
gids meer dan over
zichten al leen .  Van 
verschi l lelilde routes 
wmdt een sfeerim
pressie gegeven .  Zo 
zijn de sch rijvers erin 
geslaagd een zeer 
lezenswaardige 
j ubi leumuitgave 
samen te stel len .  
'Bomen langs de 
route' prikkelt je 
nieuwsgierigheid en 
nodigt zeker u it tot 
het wandelen of fiet
sen van één of meer 
van de routes. 

Het boek is samen
gesteld door Frank 
Moens en Loes 
Sonnega-Oosterhoff. 
Ik had een kort 
gesprek met hun 
over het onstaan van 
deze uitgave. 

De schrijvers 

Frank Moens 
heeft in 1 982 de 
Tuinbouwschool 
in Utrecht afge
rond. Een jaar 
later trad hij in 
d ienst van de 
Bomenstichting. 
H ij is ondermeer 
nauw betrokken 
geweest bij de 
inventarisatie van 
Monumentale 
bomen in 
Nederland. De 
laatste jaren begeleidt hij de u itgave van publi
katies van de stichti ng.  Uit belangstel l ing voor 
sch rijven en vormgeving heeft hij de uitgave 
van Bomennieuws op zich genomen en hij is 
daarvan al weer geruime tijd de inspi rator. H ij 
is meer buitenmens dan stadsmens. Zijn inte
resse in de natuur  gaat uiteraard verder dan 
bomen al leen, zoals ook bl ijkt u it zijn sfeerim
pressies in 'Bomen langs de route'. 

Loes Sonnega is 
sinds 1 977 actief 
in de 
natuu rbescher
mingswereld.  Zij 
is  mede-oprichter 
van de IVN-afde
l ing Zeist. Zij nam 
met deze IVN
afdel ing in  1 9 8 1  
het i n itiatief een 
fietsroute u it te 
zetten over de 
Utrechtse 
Heuvelrug en 
door het Krommerijn gebied. De route begint  
b ij een monumentale plataan, d ie Ilater model 
zal staan voor het omslag van dit boek. I n  
1988 wordt zij onbetaald medewerker bij de 
Bomenstichting en neemt o.a. de archivering 
en de bibl iotheek ter hand. Loes Son nega is 
verantwoordelijk voor de inventarisatie en aan
vul l ing van de routegegevens. 
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Hoe is het idee voor 'Bomen langs de route' ont
staan? 
FM: Het is begon nen doordat we steeds meer 
bomenroutes kregen toegezonden. In 1 99 1  zijn in 
Bomennieuws enkele routes besproken,  die toen 
bekend waren. Dat waren er ongeveer twint ig .  
Daarna groeide de kollektie gestaag. Toen ont
stond de gedachte dat het eigenlijk heel jammer 
is, dat al die routes slechts plaatselijk enige 
bekendheid genieten.  Ons uitgangspunt voor 
deze gids was daarom de routes beschikbaar te 
maken voor het grote publ iek in het hele land. 
Vandaar dat bij elke route gegevens over de 
verkrijgbaarheid en de bereikbaarheid met open
baar vervoer zijn opgenomen. 

Hoe zijn jullie aan al  die routes gekomen? 
LS: Een jaar geleden zijn we begonnen met het 
benaderen van alle VVV's en IVN-afdel ingen.  
Daarna zi jn al le route-gegevens nagetrokken. Dat 
heeft heel wat tijd gekost. Het was bijvoorbeeld 
niet altijd duidelijk waar men een routebe
schrijving kan kopen. 

Door wie worden de routes gemaakt? 
LS: Het grootste aandeel is door de verschi l len
de IVN-afdel ingen geleverd. Dat zijn al lemaal 
vrijwil l igers. Je moet er toch bewondering voor 
hebben wat zij in de loop der tijd ,  met schaar
se middelen, voor elkaar gekregen hebbe n .  
D e  laatste jaren is e r  ook e e n  tendens te 
zfen dat bomenroutes worden u itgegeven 
door professionele bureaus. 

Waar tref je de meeste bomenroutes aan? 
LS: I n  elke provincie is een bomenroute te 
vinden. Maar de meeste zijn in Overijssel ,  
Gelderland en Limburg .  En Amsterdam natuurlijk 
met de schi tterende u itgave van 1 1  routes in de 
afzonderlijke stadsdeelgebieden. 

Een route lopen aan de hand van een beschrij
ving, is dat eigenlijk wel aantrekkelijk? 
FM: In 'het begi n  stond ik daar zelf ook wat scep
tisch tegenover. Is het wel zo leuk om gebru ik  te 
maken van betreden paden? Zelf heb ik onder
vonden dat het j u ist heel interessant is om aan de 
hand van een routebeschrijving te wandelen of te 
fietsen. Je let beter op de omgevi ng, het is leuk 
om aan de hand van beschrijving en plattegrond 
je weg te zoeken en de beschrijving geeft vaak 
boeiende informatie over dat wat je onderweg 
tegenkomt. Bovendien stippel je niet zo makkelijk 
zelf een route u i t  langs bezienswaardigheden en 
kom je nu ook op plaatsen waar je anders nooit 
zou zij n gekomen. 
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Wat maakt een bomenroute interessant? 
FM: Bomen moeten niet meer dan een leidraad 
vormen. Het moet in de eerste plaats een mooie 
wandeling zijn. Een goede route plaatst bomen 
altijd in samenhang met de plaats of streek. I k  
vind het echt e e n  gemis wanneer e e n  route langs 
een prachtig oud gebouw gaat en er al leen maar 
iets verteld wordt over h et boompje in de voortu in .  

Is er een favoriet onder deze bomenroutes? 
FM: Dat is kwestie van smaak.  De bomenroutes 
zijn moeil i jk met elkaar te vergel ijken. Sommige 
voeren je door een stad, terwijl andere je door 
een bosrijke omgeving leiden . Eén bomenroute is 
gebaseerd op een kranteartikel ,  maar er zij n ook 
prachtige boekwerkjes bij met u itgebreide beschr
ijvi ngen. Die grote verscheidenheid maakt het 
wandelen of fietsen van al die routes j u ist zo boei
end. Ik heb zelf het meest genoten van de wan
del ing 'langs groene plekjes' in Gouda en de 

Hoogstamfietsroute door Z u id
L imb urg. 

Bomen langs de route 
wandeltochten en fietsroutes door Nederland 

Frank Moens en Loes Sonnega-Oosterhoff 
1 52 bladzijden, 
zwart/wit i l lustraties 
ISBN 90-70405-07-5 

prijs: f 27,50,-, 
voor donateurs f 19,50 (exc/. porto) 

Bestel len door het bovengenoemde bedrag, 
vermeerderd met f 5,- porto over te maken op 
girorekening 2 1 08755 van de Bomenstichting,  
of met de meegehechte bestel kaa rt. 

25 jaar aktief 



Luc Noordman in de 
stromende regen tijdens 

zijn onderzoek in 
Ommen met de film

ploeg van 'Van Gewest 
tot Gewest': 

foto: Edwin Koot 
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Kappen 

dwarsbomen 

Edwin Koot 

Nog a ltijd wo rden bomen over het 
hoofd gezien door de p l a n nen ma
kers. Of wordt te snel gedacht dat al  
d ie l astige bo men maar weg moe
ten. Gel u kkig dat de Bomenstichti ng 
steeds vaker succes boekt in de 
strijd om bomen te behouden . 

leiden 
Een uniek referendum heeft beslist over het lot 
van 1 5  monumentale bomen aan de Rijndijk te 
Leiden .  Daarmee is (voorlopig) een eind geko
men aan de slepende procedu res rond nieuw
bouwplannen op deze plek. Reeds in 1 989 wer
den de eerste plannen voor het voormalig mi l itair 
tehuis onthu ld .  Het u itgewoonde pand is het jaar 
ervoor tot monument verklaard. 
Om het opknappen van het monumentale pand 
rendabel te maken, moeten er appartementen 
worden gebouwd in de achtertuin ,  zo lu iden de 
plannen . Dit gaat ten koste van de serre, de eet
zaal én 1 5  monu mentale bomen. Een golf van 
protesten breekt los. Maar van en ige bijstel l ing 
van de plannen is geen sprake. U iteindelij'k wordt 

in 1 994 een grootscheepse handtekeningenactie 
op touw gezet om een volksraadpleging af te 
dwinge n .  Morrend stemt de gemeente h iermee in .  
Tijdens het  referendum stemt een meerderheid 
van de Leidenaren tegen het n ieuwe bestem
mingsplan . En de bomen bl ijven dus voorlopig 
monumentaal staan! 
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Wierden 
Een monumentale robinia bij voormalig hotel 'De 
Zwaan' is beeldbepalend voor de dorpskern van 
Wierden. Een boom met een rijke historie, waar
onder volgens de overlevering begin van de vori
ge eeuw Russische kozakken, op weg naar de 
slag bij Waterloo, hebben gebivakkeerd. Helaas 
brak bij een storm vorig jaar een deel van de. top 
uit de kroon, waardoor de boom er nu een beetje 
verfomfaaid u i tziet. 

U begrijpt het natu u rl ijk  a l ,  op het terrein moet 
gebouwd gaan worden.  Daarbij wordt geen reke- . 
n ing gehouden met de robi nia en een vitale beuk 
van ongeveer 80 jaar. Gelukkig werd de 
Bomenstichting h ierover nog net op tijd ingelicht.  
Protest van onze kant leidde tot een opdracht van 
de gemeente de bomen te beoordelen.  Onze con
clusie is dat beide bomen nog een hele tijd mee
kunnen, mits er voor en tijdens de bouwwerk
zaamheden een aantal maatregelen getroffen 
wordt. Onze suggestie om het gebouw iets op te 
schuiven wordt n iet overgenomen en voor de 
beuk wordt toch een kapvergunning afgegeven .  
Onze bezwaren tegen deze teleurstel lende 
besl issing zijn nog in behandel ing .  

Ommen 
Eind januari worden de omwonenden van de 
Hammerweg te Ommen opgeschrikt door de 
mededel ing van de provincie dat alle 360 monu
mentale beuken moeten worden gekapt. De pro
vincie geeft als reden op dat de bomen ziek zijn .  
Maar de omwonenden vermoeden dat uit kosten
besparing wat al te rigoureus de zaag wordt 
gehanteerd . Ze slaan g root alarm om een kaal
slag te voorkomen . Door al deze commotie zegt 
de provincie toe een onafhankelijk onderzoek 
naar de toestand van de bomen te laten uitvoe
ren .  
D e  Bomenstichting onderwerpt d e  bomen onder
tussen aan een visueel onderzoek. Het televisiep
rogramma 'Van Gewest tot Gewest' brengt dit 
onderzoek in beeld. Onze concl usie l u idt dat een 
g root deel van de bomen inderdaad slecht is, 
maar dat het wel degelijk mogelijk is g roepen 
bomen te laten staan en daarmee gefaseerd te 
verjongen. Wij wachten de plannen van de pro
vincie af. 
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De beuk van Haslo 

De geschiedenis van een héél bijzondere boom 

Anton Dekker 

Als gevolg van de vele i ntrigerende verhalen 
die de ronde doen over de Haslo-beuk, werd 
ook mijn nieuwsgierigheid aangewakkerd en 
ontstond de behoefte om de hi storie van deze 
bijzondere boom eens uit en te na te onder
zoeken. Door te speuren in geschiedenisboe
ken, oude kaarten van de afd. Tuin- en 
landschapsarch itectu ur van de dienst Groen 
Natuu r  en Landschap van Apeldoorn en te 
informeren bij een aanwonende akkerbouwer, 
dhr. Ten Horst, en dhr. H. Ummels van de 
Monumentencom m issie Apeldoorn, kon de 
geschiedenis over de boom en zijn omgeving 
op een rij worden gezet. 

. 

De opperho utvester van H .M. de Koningin van 
de Ko ninklijke Houtvesterijen Het Loo, Dhr. J. 

Kuper, bood alle rui mte en vrij heid om ter 
plaatse het nodige onderzoek te doen . 

. Bijzonderheden en verhalen van oude 
Apeldoorners over de boom: 
• Keizer Napoleon zou eronder hebben geslapen. 
• Door een meteoriet-inslag van lang geleden 

zou de stamvan de boom in tweeën zij n 
gespleten. Daarop wijst een grote steen die op 
2 m hoogte tussen de stammen l igt. 

• Op de topografische kaart van 1954 nr .  33A 
Kootwijk staat deze boom met naam vermeld.  

• Het zi jn waarschijnl ijk twee in  elkaar gegroeide 
bomen. 

• Het is de oudste en dikste boom van het lande
lijk gebied op de Veluwe en hij zou nog een tijd 
mee gaan. 

• Langs de boom zou lange tijd een waterleid ing 
hebben gelegen welke afkomstig was van de 
bron naast de boerderij Haslo.Deze leiding l iep 
naar de fonteinen in de tuinen van paleis Het 
Loo. 

• Zoals bij de meeste oude beuken zijn tot op 6 m 
hoogte allerlei in i tialen en l iefdesverklaringen 
op de stammen ingekerfd. 

Stapsgewijs zijn bovenstaande bijzonderheden 
en verhalen op hun waarheid nagetrokken ,  waar
bij soms toch wel verrassende wetenswaar
digheden aan het licht kwamen. 

Heeft Napo:leon eronder geslapen? 
Doorgaans wordt de leeftijd van een boom te 
'hoog geschat en zeker die van een beuk. Keizer 
Napoleon zou op doorreis naar paleis Het Loo in 
oktober 1811 onder de boom hebben geslapen. 

Met een zgn. aanwasboor (een speciale holle 
boor) zijn in beide stammen op 1 m hoogte enke
le boringen gemaakt tot een diepte van 27 cm.  
Uit de tell ing van de jaarri ngen bleken deze boor
kernen 168 jaar te zij n .  In het jaar 1826 (1994 -
168) was de boom dus mi nstens 50 cm dik. 
Als hetzelfde groeipatroon van de boorkernen 
wordt aangehouden en wordt doorgerekend tot 

het hart van de stam, dan moet geconcludeerd 
worden dat de boom ongeveer 250 jaar oud is. Bij 
deze methode is  er rekening mee gehouden dat 
de jaarri ngen dikker worden naarmate ze dichter 
bij het hart van de stam l iggen . 
Het verhaal dat Napoleon onder deze boom heeft 
geslapen kan dus op waarheid berusten; de 
boom was er toen in ieder geval wel. 
I n  1760 is de bewuste beuk al i n  een reisverslag 
genoemd. Deze vermelding echter zaait enige 
verwarring.  Volgens bovenstaande berekening 

zou deze beuk omstreeks 1744 zijn geplant (of 
anderszins zijn gaan g roeien) .  Betwijfeld moet 
worden of 15 à 20 jaar later er al een boom is 
gegroeid die zo markant is dat deze in  een reis
verslag wordt genoemd. Maar er is geen redên 
om te twijfelen aan hetgeen op papier is vast
gelegd, zodat het waarschijn l ijk toch om dezelfde 
beuk gaat. 

Oe tweestammigebeuk 
van Haslo 

foto's van de schrijver 



Jaarringanalyse van de 
Has/o-beuk 

periode 1911 firn 1994 
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Hieruit kunnen twee concl usies worden getrok
ken :  bf de boom is toch ouder dan de berekende 
250 jaar bf de boom is kort na de beschrijving i n  
1 760 herplant. 

Is de ingegroeide steen een meteoriet? 
Meteorieten kome n met hoge snelheid de damp
kring binnen (gemiddeld 40 kilometer per secon
de). De ei ndsnelheid van zo'n kosmisch brokstuk 
is op het moment van de inslag nog altijd honder
den km/uur. Deze zg n .  steenmeteoriet heeft ech
ter geen smeltkorst. Een smeltkorst iS een aan de 
bu itenkant van de meteoriet zwart geblakerd laag
je dat ontstaat door de hoge hitte als gevolg van 
de wrijving in de dampkring.  Aangenomen mag 
dus worden dat het hier om een gewone vuur
steen gaat die langgeleden door iemand - om 
welke reden dan ook - tussen de twee stammen 
is gelegd. Bovendien zou (als het een meteoriet 
zou zij n)  de inslag van een meteoriet van dit kali
ber als gevolg van de hoge snelheid en zijn hoge . 
eigen gewicht, een enorme stamwond hebben 
veroorzaakt, wat nu nog zichtbaar zou moeten 
zijn .  Dit is niet het geval. Vermoedelijk is de steen 
mogelijk wel honderd jaar geleden in de stam
splitsing gelegd. 
Tussen de twee stammen was nog net genoeg 
ruimte om met een beitel de steen te bemonste
ren.  Een delegatie van medewerkers van de Vol
kssterrenwacht Bussloo heeft vervolgens de 
steen bestudeerd en is eveneens tot de concl usie 
gekomen dat het hier om een gewone vuursteen 
gaat. 

Waarom is de beuk genoemd op de to
pografische kaart van 1954? 
Op de nieuwe kaart is de naam helaas verdwe
nen. Het kan niet anders dan dat de plek van de 
boom van markante betekenis is geweest, óók 
voor de topograaf. 
Door bestudering van oude kaarten van de omge
ving wordt duidelijk waarom de boom op de kaart 
is aangegeven .  De beuk van Haslo fu ngeerde 
vroeger als herkenni ngspunt niet ver van het 
kruispunt van de g rote Hessenweg, de belang
rijkste handelsroute tussen Utrecht en Deventer, 
en de Harderwijker Heerweg. Op de kaart van 
Geelkercken uit 1 630 zijn deze wegen aangege
ven. Zoals reeds eerder gememoreerd, werd in 
een reisverslag in een boekje uit 1 760 de beuk al 
beschreven .  Kruispunten van belangrijke (han
dels)wegen werden i n  vroeger jaren vaak gemar
keerd met een boom; A . N.W.B.-borden waren 
toen nog niet voorhanden. De boom werd dan op 
de kaart aangeduid als Kroezeboom (kroeze = 

kruis). 
Van het oorsp ronkelijk kruispunl bij de boerderij 
Haslo is n iets meer terug te vinden. Akkerbouwer 
Ten Horst weet echter wel te vertel len waar de 
Hessenweg heeft gelopen. Op de heide en in het 
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Algemene gegevens 

Registratie 
In 1 990 werd de boom bij de gemeente Apel
doorn geregistreerd als bijzondere boom . Bij 
de Bomenstichting staat de beuk .eveneens op 
de lijst van monumentale bomen .  

De lokatie 
De beuk bevindt zich in de boswachterij "Hoog 
Soeren" van de Koninkl ijke Houtvesterijen Het 
Loo. De lokatie van de boom is 200 m ten noor
den van de spoorlijn Apeldoorn-Amersfoort en 
1 00 m ten westen van het Asselsepad. 
AI lopende over een bijna dichtgegroeid paad
je tussen de dennen door, sta je plotseling 
voor de reusachtige beuk. Vanaf de plek waar 
de boom staat heb je, kijkend in de richting 
van de boerderij Haslo, een werkelijk prachtig 
panorama. 
De boom staat aan de oostzijde van de bouw
hoeve Haslo. Vroeger heette deze plek 
"Assel". De plaats van de boerderij is ,  voor zo
ver bekend, de eerst bewoonde plek van de 
Veluwe, ruim 1 200 jaar geleden .  

De boom 
De beuk heeft een prachtige waaiervormige 
kroon met een enorme omvang, een projectie 
op de g rond van maar liefst 700 m2. 
De stamomtrek is 5 ,6  m.  en de hoogte is 26 m. 

De groeiplaats 
De grondsoort is een holtpodzol (een bruine 
bosgrond). De boom staat op 50 m+ NAP. Het 
g rondwater zit op een diepte van 25 m. 

t : r---------------------------------------------------------�------------------------� 
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bos zijn nog sporen van deze weg zichtbaar. Op 
de topografische kaart van 1 906 staat de beuk 
nog op de heide en deze situatie is tot aan de 2e 
Wereldoorlog zo gebleven.  
Met een kroondiameter van 30 m en een hoogte 
van 26 m, was de boom een enorme paraso� en 
een ideale rustplaats voor reizigers. 
Voor de topograaf in 1 954 was er alle aanleiding 
om deze bl ikvarnger in dit vlakke gebied met 
naam aan te du iden op de topografische kaart. 
Thans wordt de beuk omringd door 48 jaar oude 
douglassparren en enkele 60 jaar oude g rove 
dennen; deze den nen zijn overigens de over
gebleven exemplaren na de zware storm in 1 973; 
de rest van de bomen ging plat. 
Doordat de beuk de laatste t iental len jaren voor 
een g root gedeelte is i ngesloten door de opgaarn
de d'ouglassparren, is de kroon aan de buitenkant 
jammer genoeg gedeeltelijk afgestorven .  Vroeger 
hebben de takken rondom tot op de grond gehan
gen. 

Waar lag de waterleiding bij de boom? 
In de 118e eeuw heeft er een 1 3  km lange pijplei" 
ding gelegen van Pomphul nabij Hoog-Soeren via 
het Orderbos naar de paleistuinen van Het Loo in 
Apeldoorn. I n  het boekje "Een vergeten water
werk uit de 1 7e eeuw", geschreven in 1 933 door 
kapite in  LA Kremer, wordt in het traject de beuk 
genoemd. Dit staat als volgt besch reven :  
"Ten oosten van de bouwhoeve Assel liep de lei
ding langs den grooten beukenboom, stak den 
Asselschen weg over en bracht het water naar 
het groote reservoir ten zuiden van de 
Ruetbron." 

Bij een bodemprofielonderzoek zij n enkele stuk
ken pijpleiding tussen de boomwortels naar 
boven gekomen. 
Het waren de kraag- en pijpstukken van aarde
werken pijpen. Ze lagen ca. 30 cm onder het 
maaiveld aan d� noordoostkant op 5 m afstand 
vanaf de stam.  
De pijpJeiding, welke bestond u i t  lood, holle 
boomsta

'
mmen en aardewerk, werd in 1 699 vol

tooid. Soldaten hebben vijf jaar gewerkt aan de 
aanleg van de pijpleid ing .  
Aan het e inde van de 1 8e eeuw ( in de Franse 
bezetti ngsperiode) zijn de stijltu inen op paleis Het 
Loo geplu nderd en daarmee is ook de leiding te 
gronde gegaan .  De vier bronnen (Pomphul ,  De 
Veentjes, Haslo en de Ruetbron) voedden samen 
een reservoi r  in de b u u rt van de beuk om de 
Koningstontein 1 3,5 m hoog te laten spuiten.  Op 
een kaart, gemaakt door J . M .  de Man uit de tijd 
van 1 802 tot 1 8 1 2, is het reservoi r  zelfs in detail 
getekend.  De Koningsfontein moest hoger spui
ten dan de fontein i n  de tuinen van Versai l les.  
Door de grote hoogteverschi l len op korte afstan
den in het gebied van Hoog Soeren en de aanwe
zigheid van storende lagen (klei , leem) in de bo
dem, zij n deze bronnen ontstaan. Ze geven n u  
nog steeds water, a l  is het minder d a n  vroeger. 
Dat komt omdat het gebied, in tegenstel l ing tot 
vroeger, bijna helemaal bebost is. Bomen houden 
immers veel vocht vast. De bronnen Haslo en 
Pomphul waren voor koning in  Wilhelmina gel iefde 
objecten om te sch i lderen.  

Hoe vitaal is de beuk nog? 
Volgens de schrijver van het kranteartikel in 1 992 
ziet de beuk er nog goed uit, maar de inmiddels 
ij ler wordende kroon en hakkende spechten op de 
stam, zijn tekenen dat er toch iets aan de hand is.  
De Jaarringen ( in mm 0 tJm 5 aangegeven) en de 
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jaren (voor beide stam men 1 B en 4B) zijn in  een 
grafiek gezet. Aan de hand van de c u rve is het 
groeiverloop van de boom te zien. Uit  de sterk 
dalende lijn in de cu rve is op te maken dat de 
boom aan het aftakelen is. De groei is sinds 1 989 
sterk verminderd. 
De grafiek laat weliswaar meerdere periodes van 
slechte groei zien, maar dat is normaal. Droge, 
natte, koude en hete periodes zijn in de d ikte van 
de jaarringen goed terug te vinden. 
Inmiddels is de boom door schimmels aangetast. 
Enkele'zware takken zijn aangetast door de por
selijnzwam. Dit is een zéér fraaie paddestoel met 
een doorschijnende hoed rand .  Ook zijn de wor
tels aangetast door rot van schimmels. 

Tot slot 
Als het stedelijk gebied van Apeldoorn, Arnhem 
enz. wordt meegerekend tot de Veluwe, dan is de 
beuk niet de dikste en de oudste boom,  maar valt 
hij wel in de categorie van de g rootste. Opmerke
l ij k  is dat de beuk zeer traag is gegroeid. 
Degenen die de boom nog in  zomertooi wil len 
zien, moeten niet te lang wachten. Na 250 jaar in 
pracht en praal te hebben gegroeid is de beuk 
van Hasloo bijna aan het eind van zijn leven.  
Maar daarmee is z i jn  taak op deze aardkloot nog 
niet geheel volbracht. 
"De boom bl ijft staan" zo heeft de dhr. Kuper ver
zekerd. Daarmee wordt bedoeld dat de boom n iet 
zal worden gekapt maar langzaam aan op zij n 
plek zal afsterven en u iteindeli jk geheel zal weg
rotten.  
Daarmee zal deze markante boom nog vele,  zeer 
vele jaren een belangrijke rol1kunnen spelen in 
het ecosysteem in de omgeving van Haslo. Maar 
het hameren van de spechten is het eerste kl in
kende signaall van de u iteindelijke ondergang van 
de reus van Haslo. 
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De 
• 

eIgen wijsheid 
Roelie de Weerd 

Jon kheer Theodoor Sandberg, advocaat en oud-best u u rs l i d  va n de 
Bomenstichti ng pleit voor bewustwording en mentaliteitsveranderi ng van 
de Nederlandse bevo l king. Daari n ziet h ij voor de Bomenstichting een dui
delij ke taak weggelegd. Een lange weg die met ged u ld bewandeld moet 
worden. Een interview met een ai mabel landheer. 

Sandberg voelde aanvankelijk nieis voor een 
interview. "Waarom i k? Er  zijn andere oud
bestuursleden die veel meer van bomen afweten 
dan ik", gaf hij als verweer door de telefoon .  
Sandberg hoefde niet z o  nodig voor het voetlicht. 
Sputterend wierp hij tegen:  "Wie gelukkig wil 
leven moet verborgen leven". 

Ik zocht hem op in zijn kantoorpand aan de 
Parklaan in Rotterdam. Een klassiek gebouw half 
verscholen achter een groepje bomen ,  waarvan 
de namen mij zijn ontschoten .  Ik was te vroeg 
voor mijn afspraak. In een zithoekje in de statige 
hal wachtte ik mijn beurt af. Op het tafeltje lagen 
enkele tijdschriften: 'Vogels', 'Natu u rbehoud' en 
'Bomen nieuws' . Geen lectu u r  die je in de wacht
kamer van een advocaten kantoor zou verwach
ten .  In een reflex koos ik voor het vertrouwde 
Bomen nieuws en las mijn eigen column nog eens 
over. 

Sandberg vindt bomenl iefhebbers bijzondere 
mensen .  Zo begon hij meteen ons gesprek, terwijl 
we met de lift omhoog gingen. In zijn kamer met 
u itzicht op de Parklaan ging hij daar direkt op 
door, nadat hij om thee had gevraagd .  
"Houden van bomen Ibetekent voor mij :  je bewust 
worden van een mensenleven.  Bij mij is dat geko
men door mijn g rootvader. Die nam mij als klein 
kind aan de hand mee naar bu iten, om naar 
sprietjes en grasjes te kijken. Dat heeft mij 
bewust gemaakt van wat er in de tu in gebeu rt. En 
naarmate ik groter werd, keek ik dan ook naar 
grote objecten en naar bomen." 
Terwijl hij u i t  het raam keek vervolgde hij: "Een 
bomen liefhebber kan niet een straat met bomen 
in gaan zonder bewust naar die bomen te kij ken .  
H e t  zien van bomen i n  e e n  straat geeft steeds 
weer  het feest van de herkenn ing."  
"Bomen zij n ook zo dankbaar," ging h i j  verder. 
"Het zijn sti l le vriendjes. Ze staan er altijd .  Ze 
hebben tenminste vier keer per jaar een ander 
u iterlijk en ze groeien.  Daarmee geven ze aan 
wat een mens zelf graag wi l .  Houden van bomen 
is voor mij me bewust worden van het leven.  En 
ik denk dat het in het leven om bewustwording 
gaat .  Maar dat is een onderwerp dat misschien dit  
kader te buiten gaat", sloot h i j  z i jn f i losofische 
gedachtengang af. 

"Toen ik nog in het bestuur  van de Bomenstich
ting zat, .was ik ook heel blij met een project dat 
we toen hadden. We hebben destijds voor 
schoolkinderen een diaserie gemaakt, met als 
doel om kinderen in een bepaalde leeftijdscatego
rie een zeer beperkt aantall bomen te leren onder
scheiden. Een beuk, een eik, een kastanje en een 
es bijvoorbeeld. Als je je doelen niet te hoog stelt, 
dan kun je bij kleine kinderen toch iets van 
bewustwording stimulere n .  Dat kan verder gaan 
dan alleen maar het zien van bomen .  Ik vond dat 
een heerlijk pToject ."  

Theo Sandberg was van 1 974 tot 1 984 bestuu rs
l id bij de Bomenstichting. H ij werd dat op aandrin
gen van de heer Copijn ,  oprichter van de 
Bomenstichting en destijds ook bestuursl id.  De 
Bomenstichting stond toen nog in de Ikinder
schoenen. Er waren nogal eens j u ridische proble
men met burenrecht. Daarom was een advocaat 
in de gelederen een welkome aanvu l l ing.  
" I n  d ie tijd gingen we voor het eerst aarzelend 
naar de Raad van State om een voorlopige voor
ziening of een schorsing van een kapvergunning 
te vragen .  Dat was nieuw. Dat kwam omdat de 
wet, die dat mogel ijk maakte, van 1 976 dateert. 
Nu is dat veel gebruikelijker geworden."  
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van een 

Sandberg vindt de waardering voor bomen in 
Nederland maar matig.  I n  Engeland is dat heel 
anders. Daar wordt zorgvuldiger met bomen 
omgegaan. Als een boe r daar een mooie eik op 
zijn land heeft staan, is hij daar trots op en gaat 
hij er met het bewerken van zijn g rond omheen. 
I n  Nederland niet. Een boom op hei land of een 
houtwal er langs levert minder gewassen op van
wege de schaduw, de wortelconcurrentie en de 
drup van de bomen. Dus moet de boom o m .  
"Maar," haastte hij zich er aan t o e  te voegen, " ik 
wil  niet al leen de boeren de schuld geven.  Ook de 
overheid heeft naar mijn gevoel weinig respect 
voor bomen. Er zijn niet veel bomen van een 
behoorlijke ouderdom onder beheer van de over
heid. Oude bomen vind je in Nederland voorna
melijk in grotere boscomplexen en op buitenplaat
sen." 

U woont zelf op een kasteeltje in het land van 
Altena. U hebt daar een landschappelijke tuin om 
heen laten aanleggen. Staan daar ook oude 
bomen? 
"Nee, die tuin is pas twintig jaar oud.  Voorheen 
was het een aardappelveld.  Het huis was ook ver
waarloosd. Het huis heeft een bouwgeschiedenis 
vanaf vóór het jaar 1 300. Het is gebouwd als 
'starc huus'. Dat betekent 'versterkt huis'. Het was 
een stenen huis en had een zekere strategische 
functie. In de middeleeuwen zal er wel een kleine 
hof bijl zijn geweest, of een moestui n .  Maar uit 
oude tekeningen bl ij kt niets van een formele aan
leg. Het ging op in het agrarische land. Formele 
aanleg hoort ook bij een . zekere glorie. Die was i n  
het Land van Altena helemaal niet aanwezig.  Er  
was ook geen adel die zich mooie huizen kon 
permitteren en er  mooie lusthoven om heen aan
legde. Mijn huis is, zoals het in de stukken staat 
beschreven, 'een bescheiden edelmanswoning' . 
Daar probeer ik nu natuurlijk wel wat aan op te 
poetsen ,  door er een prachtig park omheen te 
maken ." 

Bij de beplantingskeuze heeft Sandberg geen 
rekening gehouden met het oml iggende land
schap. Hij vindt dat historisch ook goed verdedig
baar. 
"Op een buitenplaats mag de beplanting de 
eigenwijzigheid van de landheer reflecteren", ver
dedigde hij zijn opvatting met een bescheiden 
gl imlach .  "Een boer heeft geriefhout om zijn 
plaats heen. Maar op een bu itenplaats wonen 
weleens exotische mensen en die beplanting mag 
daar best een afspiegeling van zijn ."  

. 

Het terrein rond zijn bescheiden' woning is 8 hec
tare groot. Als bomenliefhebber wilde h ij daar een 
groot assortiment bomen aanplanten .  Samen met 
Copijn ,  die de aanleg van zijn landschapstuin ver
zorgde, is er een keuze gemaakt. Zo zijn er forse 
exemplaren geplant van Liquidambar, Taxodium,  
verschillende soorten Juglans, Sophora en 
Pterocarya, maar oOk eiken. 

"Een eik is de boom waartoe i k  mij het meeste 
aangetrokken voel .  H ij kan heel eigenzinnig g roei
en. H ij gaat zijn eigen weg . In mijn tuin staat mijn 
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andheer 

l ievel ingseik. Die i s  nu twintig jaar e n  heeft a l  een 
mooie stam gemaakt. Ik kan hem nog net omvat
ten. Maar ook hier achter bij het kantoor staat een 
prachtige eik. Die zal ik  je straks laten zien. Dat is 
mijn vriendje voor iedere dag ." 

Onlangs was er een donateursdag in het Mastbos 
bij Breda, waar Dusty Mil/er ons bomen leerde 
knuffelen. Gelooft u in dat soort bomentherapie? 
"Nee, dat spreekt mij helemaal niet aan", ant
woordde Sandberg stel l ig.  " I k  vind het prima als 
iemand op die manier gel u kkig wordt met bomen. 
I k  praat wel eens met mijn bomen, maar dat is 
meer om de boom een beetje therapie te geven 
dan mij zei!." 

Kan de Bomenstichting zich daar wel mee 
inlaten? 
"Het lijkt mij voor de Bomenstichting een koers 
die niet zonder bedenkingen is", kwam er 
bedachtzaam uit .  "Je loopt het risico dat je een 
g root aantal mensen van je vervreemdt." Na een 
korte stilte vervolgde hij :  "Het Nederlandse volk is 
vrij nuchter. De Bomenstichting moet niet het risi
co lopen dat ze i n  een exotische hoek terecht 
komt. Laten wij er tevreden mee zijn om binnen 
de bestaande kaders te streven naar een betere 
bejegening van de boom en naar een mentali
teitsverandering ten aanzien van bomen. Allerlei 
gezellige sentimentele benaderingen van bomen 
zou ik maar aan andere groepjes overlaten .  Die 
hebben ook bestaansrecht, maar niet b innen de 
Bomenstichting. Je hoopt natuu rl i jk dat 
Bomennieuws ook i n  handen komt van mensen 
die van de Bomenstichting verder niets weten, 
maar wel iets over bomen wi l len opsteken. Als die 
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geconfronteerd worden met deze zweverige 
bedoening,  dan vrees ik dat ze zich gaan afwen
den. En dat moeten we niet hebben."  
Wat zou de doelstelling van de Bomenstichting 
moeten zijn ? 
"Mentaliteitsverande.r ing. Denk bij het bestaan en 
de doelstel l ing van de Bomenstichting aan de 
boom. Een boom groeit, en die groeit langzaam. 
Ook die mental iteitsverandering is een kwestie 
van een zeer lange adem. Als we het honderdja
rig bestaan van de Bomenstichting vieren, dan 
heb je kans dat er well icht iets fu ndamenteels 
veranderd is. Kijk naar verenigingen als 
Natu u rmonu menten en de Vogelbescherming, die 
nu ongeveer in die leeftijd zitten .  
Natuurmonu menten is algemeen aanvaard. 
Iedereen spreekt met waardering over natuurmo
numenten en we weten inmiddels allemaal waar 
we kunnen gaan wandelen.  Ook de 
Vogelbescherming heeft een enorme groei door
gemaakt. Maar de Bomenstichting staat nog in de 
kinderschoenen. Natu u rl i jk komt ook die 
Bomenstichting er wel. Maar met gedu ld, veel 
geduld. Voor mij is het eerste doel van de 
Bomenstichti ng het teweeg brengen van mentali
teitsverandering."  

De Bomenstichting zit daarmee al op de goede 
weg , vindt Sandberg . H ij gelooft niet in revolutio
naire nieuwe ideeën die de doelstel l ing van de 
stichting in één klap veel dichter bij huis zul len 
brengen. Het incidenteel redden van een boom 
en i nvloed u itoefenen op een kapverordening zij n 
volgens hem tussenstapjes op weg naar meer 
respect voor bomen bij de individuele burgers. 
Daarmee wil hij n iet zeggen dat het op de bres 
springen voor al lerlei bedreigde bomen hier en 
daar n iet n ullig is. Het is ju ist wel goed voor de 
algemene mentaliteitsverandering, maar er  moet 
gestreefd worden naar een wezenlijke omwente
l i ng  in het respect voor bomen .  
" I k  zou de stel l ing wi l len poneren,  dat naarmate je 
meer bomenl iefhebber bent, je  ook bereid bent 
om minder kinderachtig met bomen om te gaan. 

'Bomen en Wet' 

.... ee1 herziene 4e druk 
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Ik vraag me af of je wel goed bezig bent als je 
bomen die hun tijd gehad hebben met ku nst en 
vliegwerk in leven houdt. Dat roept kritiek op en 
dus ook wel eens terechte krit iek. Want door al te 
overdreven of zorgvuldig te proberen, een boom 
ten koste van al les in leven te houden,  vervreemd 
je natuur l ijk  ook. Bovendien kun je met het geld 
wat daaraan besteed wordt heel wat n ieuwe 
bomen planten ."  

Aan de sortimentskeuze mankeert ook wel  eens 
wat volgens Sandberg. Je krijgt i rritatie bij de bur
ger als een boom in de straat of bij de buren te 
ver uitgroeit. De voorlichting die de 
Bomenstichting geeft - ook door middel van de 
folderreeks 'Bomen & Buren, Bomen & . . . .  ', etc. -
vindt h ij een belang rijke taak. Een goede boom
keuze geeft ook meer kans op een grotere waar
dering voor bomen . 

Hoe ziet u de toekomst van de Bomenstichling? 
"Geen revolutie.  Dat zou wel aardig zijn ,  maar 
daar geloof ik  niet i n .  Gestaag doorgaan op de 
ingeslagen weg. En n iet te ongeduldig. Het is een 
boom en die groeit langzaam. Die mental iteitsver
andering kun je n iet met een schok teweeg bren
gen.  Dat gaat niet. Dat hebben we nu ook weer 
gemerkt met de watersnood. De kritiek laaide op 
tegen de mensen die voor een zorgvuldige dijk
verzwaring hebben gepleit .  Als het geld gaat kos
ten moet ik nog zien hoe groot de liefde voor het 
mi l ieu en de boom is. I k  denk dat we daar niet te 
optimistisch over mogen zijn .  Dus er is nog veel 
werk te doen." 

H ij keek naar bu iten waar de schemering al 
begon .  
"N u moeten w e  snel zijn, want i k  w i l  je mijn eik 
nog laten zien." Verbaasd stond ik even later in 
een enorme tu in ,  die verscholen l igt achter het 
statige kantoorpand. Een sti l le oase aan de voet 
van de Euromast. Trots leidde de landeigenaar 
mij rond.  Bij elke boom had hij een verhaal . Een 
bomen l iefhebber die bewust naar bomen kijkt. 

Het boek 'Bomen en Wet', praktijkgids voor het recht over bomen, bossen en 
andere houtopstanden, is in  een geheel herziene druk verschenen. In ver

met de vele. ingrijpende veranderingen in wetgeving, rechtsbe-
" iJllbanrill'V'l en rechtspraak was een aanpassing nodig. 

de Bomenstichting verbonden jurist , mr. Bas M. Visser heeft een 
•• 1Q8 herziening en uitbreiding van dit boek voltooid. Hij werd bijge

nnot'lr lllAll uitgebreide klan kbordg roep van juristen en andere des-
1IWl .f' ........ dagel ijks betrokken zijn bij vragen rond bomen en recht. 

bestellen door f 30, - (n iet-donateurs betalen 
itN&c fl_ten 2 1 08755 van de Bomenstichting te 

1f1C11u::A'tll verzendkosten _  Wilt u meer exemplaren 
' _ilIo:;.III" _ '  even voor d e  prijs (telefoon 030-340778) . 
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Marian va n E l s land is ar jare n l a n g  
de d rijvende kracht bij  de 
Bomenstichting. Pas bij het 25-jarig 
bestaan van de sticht ing treedt ze 
op als stamgast en beschrijft ze hoe 
haar i nteresse voor bomen in haar 
kinderjaren is  ontstaan.  Dat ze a l s  
Bosbouwku nd ige i n  Wagen i ngen i s  
afgestudeerd m a g  dan o o k  geen 
toeval heten.  Tijdens haar stu d i e  
kwam Marjan reeds i n  kontakt met 
de Bomenstichti ng. 
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Twee kastanjes en een appelboom 

AI bijna twintig jaar ben ik stamgast bij de 
Bomenstichting,  maar mijn aff in iteit tot bomen 
dateert natuurlijk al van veel eerder. In mijn 
vroegste herinneringen spelen twee oude tamme' 

kastanjes en een appelboom een hoofd rol .  

M ijn ouders hadden in het westen van het land d e  
oorlog e n  d e  hongerwinter aan d e n  l ijve onder
vonden. Na de oorlog trouwden ze, zoals zove
len,  Hu izen waren er n iet, en veel d ingen moes
ten nog "op de bon" gekocht worden, maar er was 
werk in overvloed en Nederland was weer vrij! 

Mijn vader 'kreeg in 1 948 een baan, mijn moeder  
kreeg i n  1 949 mij en samen kregen ze in 1 950 
een h uis, een echt 
hu is,  dát ze met nie-
mand hoefden te 

streng rooms-katholieke paradijsje.  ,Ik genoot als 
kleuter van de tuin en het bos en beleefde er  mijn 
eigen avonturen,  waarin de bomen een heel 
andere rol speelden. 
Mijn vader maakte i n  de appelboom een plankier, 
mijn boomhut, waar ik u ren in doorbracht met 
spelen, kij ken ,  lezen, d romen (De boom staat er 
nog steeds en heeft dus niet geleden onder die 
boomhut).  En de kastanjes achterjn de tuin waren 
onderdeel van het bos, waar onderlangs zelfs een 
beekje l iep. Al les was avontuur:  de eerste bosa
nemoon, de bloeiende kastanjes, de kleine f.rie
meldiertjes in de beek, de mezen en andere 
vogels ('s nachts schreeuwende u i len), de eerste 
rijpe bosbes, het "lanceren" van het rijpe spring-

zaad en nog veel 
meer. Ik verveelde 

delen. Het stond in 
Beek bi j  Nijmegen 
tegen de stuwwal langs 
een bosweggetje. De 
nachtegalen zongen er 
soms zo massaal, dat 
mijn ouders er niet van 
konden slapen.  Later 
werd dat weggetje een 

Mijn ouders brachten mij 
respekt en belangstelling voor 

de natuur bij en in die 
omgeving sloeg dat bij mij 

goed en voorgoed aan. 

me nooit. Natuurl ijk 
was het altijd mooi 
weer. Of er  lag 
sneeuw en dan kon
den we sleetjerijden 
op de hel lende 
straat, die niet 
gestrooid werd, want 
daar kwamen toch 

straatje met aan weers� 

zijden tien huizen en verder bleef het bos en dat 
is het nog steeds. 

. 

In de tuin stonden een appelboom en twee oude 
tamme kastanjes. Samen met de moestuin en de 
kippen moesten die de herin neringen aan de hon
gerwinter op een afstand houden. Want de appel
boom (een yellow) was goed voor appeltjes 
(zuu rL), appelmoes en appeltaart. En in de herfst 
verzamelden we kisten vol tamme kastanjes, 
waar in het voorjaar meestal niet veel meer van 
over was. I k  h ield uit die tijd een hei l ig ontzag 
voor eten over, zoals waarschijn lijk veel van mijn 
generatiegenoten .  Maar ook het besef, dat voed
sel door samenwerking tussen de natuur  en hard 
werkende mensen tot stand komt. 

Verder was ik me niet zo bewust van de naoor
logse opluchting en problemen , net zomin als van 
de eenzaamheid van mijn ouders in dat (destijds) 

bijna geen auto's. 

De lagere school en - toen ik 1 0  was - de verhui
zing naar Zaltbommel,  deden een aanslag op 
mij n  verbondenheid met die plek. Maar ik ging 
later wel  bosbouw studeren en kwam bi j  de 
Bomenstichting terecht, waar i k  n u  al jaren deze 
unieke baan heb. Mijn motivatie ontleen ik mis
schien wel voor een groot deel aan die eerste tijd, 
aan die d rie  bomen ,  die er nog steeds zijn .  Zulke 
plekken, die voor een mens een g rote betekenis 
hebben, zouden hei l ig moeten zij n .  Helaas zijn ze 
dat vaak niet en worden oude tuinen,  parken en 
bosjes, waarin k inderen zoveel, kunnen leren en 
beleven nog steeds opgeofferd aan gebouwen en 
wegen,  welvaart en vooruitgang. Daarom heb ik 
nooit moeite om de ru briek 'Boos' te vul len, want 
die aanslagen op de natuur  raken mij in mijn wor
tels, mijn verbOndenheid met Moeder Aarde en 
haar bomen .  En daarom is de Bomenstichting de 
enige plek waar ik wil  werken, al  bijna 20 jaar. 

Marjan van Elsland 



, 

tekening: Humphrey 
Bennett 

52 Bomennieuws 2 - zomer 1 995 

Laatbloeiende linden en 
hornrnelsterfte 

J itze Kopinga, IBN-DLO 

Het is reeds jarenlang een bekend verschijn
sel dat er tijdens de bloei van laatbloeiende 
l inden, zoals de Krimiinde en de Zilverlinde, 
opmerkelijk veel dode hommels en ook bijen 
onder deze bomen te vinden zijn. Tot voor kort 
is de verklaring voor deze massale sterfte 
gezocht in een voor hommels en bijen giftige 
stof in de nectar van de lindebloesem. Eén en 
ander leidde er toe dat de Zilverlinde vooral bij 
imkers niet bijzonder geliefd was. In het bui
tenland zijn zelfs gevallen bekend dat de 
bomen, om ze niet teveel te laten bloeien, 
regelmatig zwaar werden gesnoeid. Een 
onderzoeksteam onder leiding van Prof. dr. 
Bernhard Surholt, aan de Westfalische 
Wilhelms-Universität in Münster (D), heeft zich 
vanaf 1991 beziggehouden met het zoeken 

naar een mogelijke andere 
verklaring voor 

het fenomeen. 
De conclusies 

waren zowel 
verrassend 
al,s simpel: 
de dieren 
sterven 
van de 
honger. 

Van giftig-
heid van 
de nectar 
is in het 
geheel 
geen spra
ke. Het 
blijkt dat 

dit inzicht nog 
niet is doorgedrongen tot 

alle bomen- en bijen liefhebbers 
in Nederland en daarom is het 
wellicht een goede zaak om in 
deze uitgave van 
Bomennieuws nog eens bij 

het verschijnsel stil te staan. 

De "dronken" hommels 
Bij hier genoemde sterfte gaat het in feite om al le 
bloem bezoekende insekten die nectar als voe
ding gebruiken.  Voor het overgrote deel (90%) 
gaat het echter om hommels. Vandaar dat men 
ook wel eens spreekt van "hommelsterfte". 85% 
van de i nsekten waar het om gaat zij n 
Aardhommels en 5% overige soorten.  Voor de 
rest ( 1 0%) gaat het vooral om bijen.  
Sommige waarnemers hebben de stertte ook wel 

eens omschreven als "dronken hommels". Dit 
slaat dan op het gedrag van de dieren tijdens het 
stervensproces. In eerste i nstantie hebben ze 
moeite om, na h u n  eerste val uit de boom weer 
vliegend omhoog te komen. Lukt dat niet meer, 
dan'wandelen ze enige tijd "versuft" rond .  
Vervolgens vallen ze om en komen geleidelijk op 
hun zijkant of  rug te  l iggen, waarbij soms nog een 
poot wordt bewogen. Alsof men gezamenl ijk een 
feestje heeft gehad waarbij teveel van het hom
melbier is gen uttigd. 

De mannose-theorie 
Uit onderzoek in de jaren twi ntig was reeds 
bekend dat mannose (dit is een in de natuur  voor
komend, en kelvoudig suiker) in relatief grote hoe
veelheden giftig is voor hommels en bijen.  Het 
suiker wordt wél in de stofwissel ing opgenomen, 
maar in de c�llen onvoldoende verder afgebro
ken, waardoor het op den duur  de afbraak van de 
overige suikers blokkeert. H ierdoor krijgen de die
ren geen energie meer en sterven. Aan het einde 
van de jaren zeventig werd door de onderzoeker 
Madel b ij papierchromatografische analyses, 
naast g lucose, fructose en saccharose ook man
nose in de nectar van de Zilverl inde aangetroffen 
en toen leek het "bewijs" rond:  de man nose in de 
nectar was de boosdoener. 

Nieuw onderzoek 
Oe mannose-theorie h ield geruime tijd stand, 
alhoewel een aantal (ecologische) vragen onbe
antwoord bleef, zoals: wat hebben de hommels er 
aan om honing te gaan zoeken in bomen die giftig 
voor hen zijn? 
I n  het recente onderzoek van Su rholt c.s.  werd 
ondermeer bekeken of de hommelsterfte al leen 
bij de laatbloeiende l inden voorkomt, of de l i nde
soorten onderl ing verschi l len in het gehalte aan 
mannose in de nectar en of vooral de zwakkere 
dieren het loodje leggE;ln .  

Een i nventarisatie leerde dat  het  fenomeen zich 
voordeed bij zowel vroeg bloeiende l indesoorten 
(zoals de Zomer- en de Winterlinde) als de laat
bloeiende (zoals de Krimi inde en de Zi lverlinde) . 
Het meest omvangrijk was het verschijnsel echter 
bij de Zilverl inde die van de vier het laatst bloeit. 
Verder bleek dat er in sterfte wein ig verschi l  was 
tussen de oudere en jongere dieren. Bij 85% o van 
de sterfgevallen ging het om dieren die noch bij
zonder jong, noch bijzonder oud waren. 
Tijdens nader chemisch onderzoek van de néctar 
van de vier soorten kwam men tot de ontdekking 
dat er geen verschil len waren tussen de soorten. 
Sterker nog, bi j  geen van de l inden, ook niet de 
Zilverl inde, was de aanwezigheid van man nose in 
de nectar aantoonbaar. Overigens lagen de 
gehaltes aan overige suikers in d'e nectar op een 
vergelijkbaar niveau. 
Ook bij analyse van de bloedsuikers van de ster
vende insekten bleek dat er geen mannose aan-
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wezig was. Wél bleek dat het total'e gehalte aan 
bloedsuikers opvallend laag was en dat de insek
ten daardoor verkeerden in een toestand van 
totale uithongeri ng.  
Dit laatste wierp een geheel nieuw licht op de 
zaak. Om hel wetenschappelijk bewijs voor de 
"honger-theorie" nader te onderbouwen heeft 
men hommels :kunstmatig met een dieet van de 
nectar van Zilverlinde gevoed. De dieren bleken 
zich hierbij goed te voelen. Ze ontwikkelden zich 
als de controle-dieren en er was nergens sprake 
van vergiftiging door de nectar. 
Ook werden ''vergiftigde'' maar nog levende 
slachtoffers verzameld en kunstmatig gevoed met 
als resultaat dat al vrij spoedig herstel optrad. Om 
uit te s lu iten dat andere stoffen in de boom wel
licht mede van invloed zouden zijn op het 
"vergiftigings"-proces, werden verhongerde dieren 
gezet op bloeiende takken van dezelfde boom als 
waaruit ze waren geval len.  Deze takken waren 
enige tijd zodanig afgeschermd dat er geen i nsek
ten bij konden, zodat er nog voldoende nectar i n  
d e  bloesem aanwezig was. Resultaat: d e  u itge
putte hommels begonnen te zu igen, knapten 
zienderogen op en hervatten na 30 à 40 min uten 
hun dagelij kse zoe'ktocht naar nectar. 

Overige aspecten 
Hiermee was weliswaar aangetoond dat bommels , 
en andere i nsekten niet door de Zilverlinde wor
den vergiftigd, maar waarom is de homme lsterfte 
dan naar verhouding j.uist bij de Zilverl inde zo 
opvalienQ? Een mogelijkheid zou zijn dat de 
Zilverlinde een zogenaamde geurval is.  Met 
andere woorden dat de boom met zijn. geur wél 
veel i nsekten aantrekt maar er  weinig (nectar) 
voor teruggeeft. Het onderzoek naar het ge u rvaI
idee is nog gaande, maar reeds bij in het verle
den uitgevoerd onderzoek bleek, dat de nectar
produktie van Zilverl inde vergelijkbaar is met die 
van de Zomerl i nde en zelfs tweemaal hoger dan 
die van de Winterl inde. 

Eén andere vraag was in hoeverre het bloeitijd
stip van de Zilverlinde van invloed was op de 
hommelsterfte. Om hiervan een i nd ruk te krijgen 
zijn op verschi l lende l inde- en plantensoorten 
hommels gevangén en onderzocht op de energie-

Dreigende watersnood misbruikt 

Iedereen heeft het kunnen zien, lezen en horen:  
de paniek rond de dreigende watersnood in 
Gelderland heeft aan heel  wat bomen het leven 
gekost. Burgemeesters mogen in noodsituaties 
een kapvergunning geven, waaraan dan zonder 
inspraak- en bezwaarprocedures uitvoering kan 
worden gegeven. In sommige gevallen zal het 
kappen van een boom inderdaad wel onvermijde
lijk geweest zijn. Maar ik kan me niet aan de 
indruk onttrekken, dat er ook misbruik is gemaakt 
van de situatie. Mensen en organisaties, die 
bomen weg wi lden hebben, konden hun slag 
slaan, vaak met officiële toestemming.  Natuur- en 
landschapsbeschermers hielden verschrikt hun 
mond,  want het was immers hun schu ld, dat er 
overstromi ngen dreigden? I ntussen weet ieder-
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reserves. Hierbij bleek dat de gemiddelde reser
ves in de tijd d at bijvoorbeeld de Rhododendron 
bloeit (vroeg) en de Winter- en Zomerl i nde bloei
en (midden-Iaat) aanmerkelijk hoger waren dan 
rond de tijd dat Zilverlinde bloeit. Ook hommels 
die in deze periode op vegetaties van wilde krui
den en bloemen werden gevangen hadden rela
tief lage energievoorraden .  D it gal de aan rei king 
voor een mogelijke verklaring. Kennelijk zijn er 
rond de periode waarin de hommelsterfte 
optreedt, weinig andere nectarbronnen voorhan
den om in de behoefte van de hommels te, voor
zien. Een volwassen Zilverl inde is dan, mede 
gezien de grote hoeveelheid bloesem, een popu
lair toevluchtsoord. Desa�niettemin is de boom, bij 
het bezoek van een g rote massa insekten, vrij 
snel leeggezogen, althans voor wat betreft de 
dagelijkse nectarproduktie. Zo ontstaat er  tussen 
de i nsekten onderling een ware concurrentiest rijd 
om de steeds schaarser wordende nectar en 
omdat het steeds op en neer vliegen veel energie 
kost, raken de dieren snel uitgehongerd. 

Tot slot 
Het onderzoek van Surholt c .s .  heeft duidel ijk 
gemaakt dat er  geen reden is om laatbloeiende 
linden als giftig aan te 'merken .  Voor een heksen
jacht op deze soorten (bijvoorbeeld doo r ze niet 
meer aan te planten of zelfs voortijdig te rooien) is 
dan ook geen enkele reden. Sterker nog, wil  men 
de nuttige hommels beschermen,  dan zou het 
eerder de voorkeur v.erdienen om meer laatbloei
ende, nectar producerende plantesoorten aan te 
planten en het voedselaanbod zodoende te ver
groten teneinde de hommels ged u rende de voor 
hen moei l ij ke periode een betere kans te geven 
om te overleven .  Het verwijderen of niet meer 
aanplanten van deze soorten zou immers alleen 
maar betekenen dat de hommels nog eerde r i n  
het jaar en well icht in nog g rotere aantallen zou
den verhongeren.  Weliswaar n iet meer zO mas
saal bijeen, maar verspreid in het landschap. 

een wel beter en wordt er weer genuanceerder 
gepraat en gedacht over dijkverzwaring en -ver
sterking. Maar die bomen zijn weg. En mag ik 
zeggen ,  dat er nog heel veel bomen zul len sneu
velen in dat kader en dat i k  me afvraag, of dat 
nou echt, ècht nodig is? Bij dijkmensen hebben 
bomen een slechte naam, maar hebben ze het 
wel eens onderzocht wat de voor- en nadelen van 
bomen-op-dijken zijn .  Berusten die zogenaamde 
nadelen n iet op hele oude vooroordelen en zijn 
bomen ju ist niet perfect geschikt om met hun uit
gebreide wortel net het d ijkl ichaam vast te houden 
en te versterken ?  En het is nog mooi ook! 

Marjan van Elsland 



We steunen 
George Georgam/is 
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Restanten van het laatste 
pijnbos op het Griekse 

eiland Kreta 
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Het laatste pijnbos op Kreta 

Hoe lang nog? 

Piet de Bruin 

In mei  1 993 kwamen we - min of meer bij toeval -
terecht bij George Georgamlis.  Een G riekse 
natuurbeheerder uit Athene die in het Zuid
Oosten van Kreta, 20 km ten oosten van 
lerapetra, bij Koutsouras, een eenzame strijd 
voert voor het laatste pijnbos op Kreta! In de 
periode van april tot november onderhoudt hij de 
Dàsakis (het kleine woud) en de Gorge (kloof en 
de vl indertu in) .  Het is er minder g root en ruig dan 
in de Samaria-kloof aan de andere kant van het 
ei land, maar zeker zo mooi. Ook was er  een val lei 
der rode Vlinders, maar we waren in deze periode 
nog net te vroeg om ze te bewonderen!  

George vertelde tijdens ons bezoek volop over de 
gesch iedenis van de pijnbomen en over de moei
lijkheden die h ij ondervindt om dit gebied te 
behouden. H ij l iet ons ook een artikel vertalen van 
Rolf Bos, jou rnal ist van de Volkskrant, bij lage 
'Traject' die over dit gebied Ihad gesch reven !  I n  
1 600 stond Kreta vol met pijnbomenbossen .  Het 
ei land was nog in hel bezit van de Venetianen! 
Toen de Tu rken Kreta gingen bezetten, trokken 
de Kretenezen massaal de bergen i n .  Het hout 
werd gekapt voor woni ngbouw en gebru ik1 als 
brandstof; du izenden schapen en geiten g raas
den de hel l ingen leeg. Nu zijn de meeste bergen 
kaal .  Tot stervens toe is de grond geërodeerd. De 
G riekse bioloog Yiorgos Sifkas spreekt in zijn 

Wild Flowers of Crete zelfs van een ecologische 
ramp. Veel toeristen denken dat het al lemaal wel 
mee valt, zo sch rijft h ij ,  maar het aantal van de 
vijft ienhonderd inheemse plantesoorten neemt 
zeer snel af. De natte gedeelten worden steeds 
droger, trekvogels komen steeds minder vaak 
naar het ei land. Het beschikbare water wordt 
hoog in de bergen .in plastic slangen afgetapt en 
naar de olijfbomen en de bouwlandjes gevoerd. 
Voor de rest van de natu u r  bl ijft weinig over. 

E lke G riekse fami l ie  bezit wel ergens een olijf
boom, maar verder heeft de doorsnee G riek wei
nig op met bomen. Sifkas schrijft dat bij G rieken 
"het d iepgewortelde idee leeft, dat een groen bos 
onbrui kbaar is en vernietigd dient te worden". 
George Georgamlis vertelt "als de Kretenezen 
g roen zien, dan willen ze beton. Bossen zijn nut
teloos, bomen dri n ken water en leveren niets op. 
Dus weg met de bossen en leve de vooruitgang 
en de beschaving . En beton is pas echt bescha
ving vanwege de vooruitgang!" "Dàsakis" en de 
vallei der rode Vlinders laten Kreta zien zoals het 
was. Het is het enige overgebleven pijnbos op 
Kreta, het reikt vanaf het gebergte tot aan de 
kust. Een klein houten bord langs de weg wijst 
naar de Dárakis, naar de taveerne van Yiorgos . .  

Het noodlot sloeg vorig jaar toe, althans zo ziet 
het er naar uit! Vorig jaar is een deel van het pij n
bos afgebrand, waarbij opzet i n  het spel  was, 
aldus George. Hij vertelde tijdens ons tweede 
bezoek, in de zomer van 1 994, dat er i n  
Griekenland geen land registratie (kadaster) 
bestaat; daardoor worden openbare gebieden tot 
privégebieden gemaakt. Zo "helpen" bosbranden 
om g rondspeculanten en boeren openbare gebie
den te laten inpikken voor eigen economische 
doeleinden! Natuurlijk mag dit niet volgens de 
grondwet, maar d e  bewijslast in privézaken is 
moeilijk te levere n .  Het rechtssysteem is n iet zo 
goed als i n  ons land en er bestaat in zulke zaken 
nog het recht van de sterkste: degenen met de 
belangrijkstè posities en het meeste geld hebben 
't veelal voor het zeggen. Politici en autoriteiten 
worden nogal eens afgekocht met geld en stem
men. Zulke polit ici houden daarvoor hun mond, 
zodat het cirkeltje rond is en . . .  alles bij het oude 
blijft. Natuu rbescherming heeft daardoor weinig·  
kans, want dit levert economisch n iets op. Dat er 
zo weinig oorspronkelijks meer overblijft, wordt 
vergoed door het geld dat er bin nenkomt via de 
ol ijfboomgaarden of de verbl ijfsappartementen 
van de toeristenindustrie. George en zijn ouders 
zijn in de zomer veelal bezig om jonge aanplant 
van water te voorzien. Dat kost veel tijd .  

's Winters kan de natuur  zich enigszins herstel
len . Gelukkig heeft een deel van de natuur  zich 
enigszins hersteld en is een deel van het bos 
behouden gebleven.  In oktober 1 994 sch reef 
George me, dat ze weer hadden geprobeerd om 
het overige deel in brand te steken.  Gelukkig was 
dit op tijd voorkomen. Maar de situatie mndom de 
pijnbomen wordt steeds moeilijker, want George's 
zesjarige kontrakt Joopt af in mei 1 995, waarna h ij 
moet onderhandelen over een nieuwe periode. 
Via de "Groen links" vertegenwoordiging in het 
E u ropees Parlement hebben we aandacht 
gevraagd voor het natuu rprobleem in G rie
kenland. George: "Ik strijd niet alleen voor dit 
gebied in Dàsakis maar voor alle natuu rgebieden 
in heel G riekenland die met dezelfde probleem te 
kampen hebben." Hij blijft strijden voor officiële 
erkenning van natuurgebieden in z'n algemeen
heid (in G riekenland) en de "Dàsakis" pjjnbomen 
op Kreta in 't bijzonder! 
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Oude eik op de 
Golan-hoogte 

R uth de Jong-Hotze 

In het noorden van de Golan-hoogte in Israël 
staat in het plaatsje Banias een prachtige oude 
eik. In Banias stond het hei ligdom van de God 
Pan, waarvan de resten nog aanwezig zijn .  Het 
gebied met zijn vele bron nen is de oorsprong van 
de Jordaan. Voor de zesdaagse oorlog moet het 
een lustoord zij n geweest met l iefelijke tuinen en 
boomgaarden, onderbroken door schi lderachtige 
ruïnes uit de Romeinse tijd en de periode van de 
kruisridders. Na de oorlog is het dorp verlaten.  

Niet verlaten is het  Druzenhei l igdom, waarvan de 
oude eik het middelpunt vormt. De Druzen vor
men een rel igieuze g roepering, die zich rond 
1 200 van de Islam afscheidde. Kernpunt in hun 
geloof is de reïnèarnatiegedachte en de overtui
ging dat men immer als Druze zal terugkeren.  Ze 
zijn solidair met de Israëlische regering en er 
bestaat een apart Druzen-garnizoen.  Zij staan 
bekend om hun moed. In het verleden zij n ze ver
volgd door de Moslims, met het gevolg dat hun 
dorpen meestal hoog en geïsoleerd l iggen. I n  de 
buurt van Ba nias zijn d rie Druzendorpen die op 
de hel l ing van de hoogste 'berg van Israel 1l iggen, 
de Golan.  Oe Druzen zijn de enige bewoners van 
de Golanhoogte die na de verovering door de 
Israëli's op de Syr,iërs, in het gebied zijn blijven 
wonen .  

Terug naar de boom. I n  h e t  Druzen-geloof spelen 
dieren en bomen een belang rijke ro!. I n  het noor- . 
den van Israel treft men op verschillende plaatsen 
hei l ige of wonderbomen aan. Zo staa' er in de 
buurt van de nieuwe stad Carmiel een boom 
waarbij een herder plotsel ing van zijn heftige pij-

nen genezen zou zijn .  Als dank werd de boom 
toen met kleurige lappen omhangen. 
Waarschijn l ijk  is de eik i n  Banias ook een 
wonderboom. Eromheen is een huis gebouwd. 
Men slaapt en eet bij de boom en een bord ver
maant de bezoeker zich decent te gedragen ,  
want het betreft h i e r  e e n  heilige pläats. 
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Het is mogelijk dat bij de boom een graf is van 
een rabbijn of kabbalist. Want zoals op meer 
plekken in Galilea staan naast deze g raven de 
oudste bomen van I srae! .  Herders hebben altijd 
respekt gehad voor deze bomen, ook die van 
groeperingen met een andere rel ig ie,  en ze heb
ben hun schapen en geiten er vandaan gehou
den.  
Tot mi jn  schrik ontdekte ik dat sinds mi jn voorlaat
ste bezoek aan deze plek, de ruimte om het hei
l igdom was geplaveid met beton.  I k  vond de kru in  
van de eik ook minder  gezond en i k  za l  proberen 
de ju iste instantie te bereiken, die iets kan doen 
voor het behoud van deze eeuwenoude boom. 

Volledig ingemetseld 
slaal de kolossale, oude 
eik in een huis in.Banias 
te wachlen op betere lij
den. 

fOlo's: Ruth de Jong· 
Holze 
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Bomen in de 

tweede 
wereldoorlog 

Hans Smu lders 

Bomen kun nen door een gebeu rte
nis een speciale plek in de herinne
Ir ing krijgen.  Hans S m u l ders 
besch reef twee beleven issen aan 
het einde van de tweede wereldoor
log met bomen in de hoofd rol .  

De berk 
Het verhaal speelt zich af in de oorlogstijd. Het 
was in het najaar van 1 944, de hongerwi nter kon
digde zich aan .  Er  was onder andere een toene
mend gebrek aan brandstoffen. Wij woonden toen 
in Haarlem, d icht aan de g rens met Bloemendaal .  
Om de kachel brandende te  houden ,  moesten we 

eropuit om 'hout te sprokkelen' .  We waren 
echter niet de enigen die dat deden. 

Het was nog net niet erg 
genoeg om de straatbomen 

te kappen. We zochten het 
in de omgeving van 
Bloemendaal. Kennelijk 
om een chaos te voorko-

men, wees het Duitse 
opperbevel een duin

gebied ten westen 
van de Hoge Duin
en daalseweg in 
Bloemendaal aan 

waar hout gesprok-
keld of gekapt mocht 

worden. In die tijd was 
er meer bos in de dui
nen aanwezig dan nu.  

Samen met mijn 
vader ging ik 
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meerdere malen per week naar dat du i ngebied 
om hout te kappen of te zagen. Men kon niet 
teveel meenemen. Ten eerste omdat onze ver
voermiddelen n iet toereikend waren:  die beston
den uit een bandeloze fiets en een autoped. Ten 
tweede omdat de Duitsers er streng op toe zagen 
dat er niet teveel en te zwaar hout werd meege
nomen.  E lke keer wan neer we over de Hoge 
Duin- en daalseweg l iepen,  stonden er zwaarbe
wapende Duitse mil itairen die iedereen contro
leerden op het meegebrachte gereedschap. Was 
dat bedoeld voor het grote werk zoals trekzagen, 
dan werd dat in beslag genomen of je werd 
teruggestuurd .  In een trocht van de weg stond 
een grote berk. Het viel ons op dat daar steeds 
twee schi ldwachten bij stonden. Af en toe werden 
de soldaten door passanten aangesproken;  het is 
niet moeil ijk te raden wat het onderwerp van dat 
gesprek was. De mensen werden weggesnauwd. 
Bij navraag kwamen we erachter dat het opperbe
vel had bevolen dat de berk en andere zware 
bomen onder geen beding mochten worden 
gekapt. Toen we voor de zoveelste keer hout gin
gen halen, zagen we in de buurt van de berk een 
opstootje.  Een aantal Duitsers stond iedereen te 
ondervragen en er werden weer gereedschappen 
in beslag genomen .  "Wat zou dat zijn?", vroeg 
mijn vader zich af. "Oh . . .  ik zie het al ,  de berk is 
weg!". We naderden de plek en zagen slechts 
een zielige stomp van de boom. Mijn vader werd 
ook ondervraagd. Daardoor kwamen we aan de 
weet dat de boom bijna dag en nacht was 
bewaakt. Bijna . . .  want rond m iddernacht werden 
de wachten teruggetrokken om enkele u ren later 
weer opgesteld te worden. Maar ja, toen viel er 
niets meer te bewaken. De berk was geruisloos 
geveld en afgevoerd zonder dat de Duitsers, die 
toch in groten getale in de omgeving aanwezig 
waren,  het in de gaten hadden. De g rootste zaag 
van mijn vader werd in beslag genomen en we 
konden verder. Misschien is er nog iemand onder 
de lezers die zich dit voorval ook kan heri nneren. 

De twee treurwilgen 
Op een moofe voorjaarsdag in 1 945 l iep ik over 
de Delftlaan in Haarlem. Het was sti l ,  a l leen blafte 
het afweergeschut bij Ijmuiden. Daar lette je niet 
meer op, daar was je aan gewend geraakt. I k  l iep 
onder twee treurwilgen door die aan het eind van 
een slootje aan de rand van het trottoi r, dichtbij 
het openl uchtzwembad, stonden. Van de 
tegenovergestelde kant kwam een voetganger mij 
tegemoet en opeens riep hij tegen mij: "Lopen ,  
Ilope n ! !" .  I k  was verbaasd, maar z o  ·klein a l s  ik  

I was dacht ik toch:  dat zegt hij n iet voor niets, en 
ik zette het op een lopen.  Ik was nog maar net 
onder de bomen vandaan of i k  hoorde een gera
tel door de takken en twee harde rinkelende klap
pen op de tegels van het trottoir, precies op de 
plaats waar ik zou hebben gelopen. Ik zag twee 
koperkleurige scherven in de zon liggen gl inste
ren.  Ik liep terug en raapte de voorwerpen op: het 
bleken granaatscherven te zijn,  afkomstig van het 
afweergeschut.  Ze voelden nog warm aan. De 
man die me gewaarschuwd had, was doorgelo
pen. Ik besefte toen nog niet dat hij mijn leven 
had gered. De beide treurwilgen en ik bestaan 
nog steeds. 
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Dendrologische overpeinzingen 

Bomen in zomertooi 

Pierre Lom barts 

De zon staat hoog en is warm, onze huid is 
gebruind en getaand als we veel buiten toe
ven. De houtige gewassen en dus ook de 
bomen hebben zich gewapend tegen de krach
tige zonnestraling die ontvangen kunnen wor
den zonder schade te veroorzaken We zien dit 
,in steviger aandoend blad, dat meestal ook 
dieper van kleur is. Het frêle lentegroen is 
weg, in het intense rood waarmee beuken en 
rode hazelnoten uitliepen is wat meer groen 
gemengd. De massale bloei is voorbij, de 
vruchtzetting heeft een aanvang genomen. 

Veel planten sluiten hun eerste groei weldra af, 
maar dan, vanaf de langste dag, volgt een twee
de groeistoot, o .a.  te zien bij eiken, die dan vaak 
lPurperrood nieuw schot maken. Paardekastanjes 
doen niet mee aan die algemene trend, die 
maken maar één schot. De Valse Christusdoorn, 
Gleditsia triacanthos 'Sunburst', is een cu l tuur
vorm waarvan het jonge uitlopende schot geel is. 
Dit geeft een zeer bijzonder effect tegen het ove
rige donkergroen geveerde blad. Een geveerd 
blad bestaat uit een bladsteel met daaraan paars
gewijs aangehecht blaadjes, in het geval van de 
Valse Christusdoorn wel 20-30 stuks. In de herfst 
valt het blad; dat wil zeggen dat de bladsteel met 
heel die blaadjesbekleding ineens valt. Deze 
boomsoort gaat diep met zijn worte'ls de grond in 
en weet zo wel water te vinden. Zo'n boom kan 
op d roge grond groeien, althans op grond met 
een dikke droge bovenlaag. Dit zijn bomen die 
men nogal eens in de straat aangeplant ziet, de 
straat die in Nederland meestal in woestijnom
standigheden verkeert, behalve wanneer hij op de 
natie veengronden in de Hollanden ligt. Het 
hemelwater loopt snel van de daken en snel van 
de bestratingen in de riolen en wordt afgevoerd. 
De steenmassa van bebouwde en verharde stra
ten weerkaatst de hitte. Je moet echt wel tegen 
een stootje kunnen als je hier weggezet wordt en 
je dan nog weet te handhaven, dat is meestal wel 
andere koek dan de omstandigheden ,in je thuis
land. Maar daar is het ook niet altijd ideaal vol
gens menselijke begrippen. 

Neem n u  bijvoorbeeld de meelbes, Sorbus aria. 
Deze komt voor op de zonnige berghel l ingen van 
de gebergten rond de Middel landse Zee: daar 
waar warme winden door de val leien jagen met 
namen als de Mistral ,  Bora e.d .  Hier zouden de 
huidmondjes aan de bladonderzijde, die dienen 
om de verdamping van het blad te regelen, waar
door een constante sapstroom vanuit de bodem 
op gang. gehouden wordt, ontregeld worden. Bij 
dergelijke planten zie je aan de bladonderzijde 
een dichte grijz'ige donzige beharing die een te 
grote verdamping door de erlangs strijkende uitdr
ogende wind voorkomt. Het blad van de Imeelbes 
zit aan lange stelen, hierdoor is het blad goed 
wendbaar. Het minste zuchtje wind doet het blad 

keren en er lijkt daardoor een 
grijswitte golfbeweging door 
de boomkroon te gaan wan
neer de groene bladzijde 
weggedraaid wordt. 

Voor dit effect behoeft u niet 
naar de bergen. Ook in ons 
land zijn nogal wat meel bes
sen aangeplant. Overigens 
zijn die grijze zilverige 
bladsidderingen niet alleen aan 
deze soort voorbehouden .  Witte en 
grauwe abelen, popul ieren die zo 
genoemd worden omdat hun blad 
ook wittig bekleed is aan de onder
kant, ziet men in onze omgeving veelvuldig aan
geplant. Naast een schier eindeloze tintenscha
kering in groen - zeker als we de talloze ooit van 
elders ingevoerde soorten mee tellen - zien we 
een geringer aantal planten met opvallend afwij
kende b ladkleuren. 

Rood van kleur is het blad van de al genoemde 
rode beuken en hazelnoten, maar ongetwijfeld 
weet u kleine rode sierkersenboompjes te staan. 
Eens zag de Franse tuinman van de Sjah van 
Perzië in een g roene kerspruim een tak met rood 
blad. Deze sneed hij eruit en hij stu u rde hem 
prompt naar z,ijn vaderland. Van hieruit veroverde 
de naar hem genoemde roodbladige sierkers 
Prunus ceracifera 'Pissardii' de gematigde zones 
van de wereld.  Andere hiervan afgeleide rood
bladige sierkersen heten P.c. 'Nigra ', 'Woodii', 
'Trailblazer'. Minder bekend is de roodbladige 
j udasboom Cercis canadense 'Forest Pansy'. 

Blad van de Vlase 
Christusdoorn (Gleditzia 
triacanthos) boven. 

De gele vorm van de Valse 
Christusdoorn (G. triacan
thos 'Sunburst') 

tekeningen van de schrijver 



. Zuilvormige populieren 
(Populus alba 

'Pyramidalis') in 
Rotterdam 

Oe donkerbruine Prunus 
ceracifera 'Nigra ' (onder) 
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Ook zijn er  enkele sierappels met rood tot brons
groen blad o.a.  'Liset', 'Roya/ Beauty', 'Royalty'. 
Heel bekend zijn ook de rode esdoorns als Acer 
p/atanoides 'Faasen's B/ack', 'Crimson King' en 
de zu i lvormige Acer p/atanoides 'Red Sentinal'. In 
boeken van plantenverzendhu izen vinden we 

vaak roodbladige berken,  Betu/a pendu/a 
'Purpurea '. Als bomen met zilvergrijs blad noem
den we de meelbes, Sorbus aria al en witte en 
grauwe abelen. De schietwilg heeft grijsgroen 
blad, de schietwilgcuitivar Sa/ix a/ba 'Sericea ' valt 
op grote afstand op door zijn z i lvergrijs blad. Zo 
ook de soms tot boom u itgegroeide smalblaèiige 
olijfwilg Eleagnus angustifolia, de dui ndoornboom 
Hippohae salicifolia, de zilverl inde Tilia 
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tomentosa, een l inde die n iet dru ipt. Onder linde
bomen geparkeerde auto's worden in de zomer 
vaak bevui ld door een zwarte stroperige van het 
blad afdruipende substantie die overigens de lak 
niet beschadigt. Dit dru ipen wordt veroorzaakt 
door lu izen d ie op de bladonderzijde een zoete 
stof afscheiden, waarin zich de roetdauwzwam 
nestelt. 

Genoemde Valse Chfistusdoorn had geel uitlo
pend schot. Er bestaat ook een aantal bomen met 
volledig en alleen maar geel blad. Meestal plant 
men deze niet i n  de vol le zon omdat er dan veel 
kans is op bladverbranding, zoals Acer shirawa
sanum 'Aureum ', een geel bladige esdoorn, die 
erg dicht bij de Japanse esdoorn staat, en de 
geel bladige hazelaar, Cory/us avellana 'Aurea'. 
Wel zonbestendige geel bladige bomen zij n Acer 
negundo 'Auratum', de geel bladige verderes
doorn, Cata/pa bignonioides 'Aurea ', een trompet
boom met enorme lappen van bladeren,  die in dit 
geval goudgeel gekleurd zijn. Bij mij in de tu in 
werd de stru ikvorm hiervan veel te g root, i k  zaag
de de stammen bij de grond af en hij l iep weer 
vrolijk u i t ,  maar met nog veel g roter blad. Er is 
een aantal Engelse tuinfanaten die er een wed
strijd van maken, az,ijnbomen, fluweelbomen ,  
genoemde trompetbomen e n  schaapskoppen, 
Hydrangea panicu/ata, door de behandeling van 
terugsnoeien tot tegen de grond, met het grootste 
blad of de grootste schaapskop te kweken .  De 
geelbladige zOmereik, Quercus robur 'Concordia ' 
ziet men hier en daar ook nog wel eens, evenals 
de gee'lbladige veldiep, Ulmus carpinifo/ia 
'Wredei'. Ook zijn er bomen waarvan het blad 
geel u itloopt, maar waarvan in de loop van hBt 
groeiseizoen het geel wegtrekt waarbij e r  groen 
voor in de plaats komt, zodat de bomen niet meer 
van hun groene soortgenoten te onderscheiden 
zijn. Dit is o.a, het geval met de geelbladige witte 
els, A/nus incana 'Aurea ', en de p rachtig geel uit
lopende Amerikaanse eik, Quercus rubra 'Aurea '. 

Blauw blad komt al leen in coniferen voor, denk 
bijvoorbeeld aan de blauwe ceder, de blauwspar
ren en de platte blauwe jeneverbessen. In zuider
l ijker zonovergoten streken ziet men bonte en 
rode of gele bladplanten veelvu ldig toegepast. I n  
onze contreien, met overwegend loodgrijze luch
ten, komen die zodanig gekleurde planten, in te 
grote hoeveelheden bijeen toegepast meestal, 
erg somber over. Wel zijn dergelijke p lanten uit
stekend om een accent te leggen zoals bijvoor
beeld de rode zui lesdoorn op de hoek van een wit 
huis of een paar gele Amerikaanse eiken op het 
groene gazon in een groengeschakeerd park. 

Op excursie met de Nederlands 
Dendrologische Vereniging 
Ik  hoop dat u veel van het lommer mag genieten 
van grote groene bomen en dat het enkele eruit 
springende kleurexplosietje u aangenaam mag 
verrassen. Op � 7 jun i  maakt de NOV (Neder
landse Dendrologische Vereniging) een dagex
cursie naar Dinxperlo en omgeving. Op 25 en 26 
augustus volgt een tweedaagse tocht. In België 
wordt dan de grootste plantenverzameling van 
het Europese vasteland bezocht, namelijk het 
Hemel rijck in Essen en de dag erop een viertal 
objecten in Zeeland. Zoals wellicht bekend, kunt 
u,  indien er plaats over is, deze excursies 
meemaken.  Hier vindt u zeker ook bomen die er 
gekleu rd op staan .  In l ichtingen bij de heer Piet de 
Jong, secretaris van de NOV, Stamerweg 14, 
3930 XJ Doorn, tel .  03430-15694 . 
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Nuenense linde terecht onthoofd 

Het artikeltje in de rubriek 'Boos' in de laatste 
uitgave van Bomennieuws, over de linde te 
Nuenen, gaf mij aanleiding om enige kantteke
ningen te plaatsen. 

Allereerst wil  ik opmerken dat het DLO-I nstituut 
voor Bos- en Natuuronderzoek reeds enige jaren 
en verschi l lende malen (als o nafhan kelijk advi
seur) bij de beslu itvorming was betrokken en wat 
dat betreft is de geméente zéker n iet over één 
nacht ijs dan wel overhaast te werk gegaan. 
I k  denk n iet dat de gemeente de Bomenstichting 
'zorgvuldig' buiten spel heeft gehouden.  Zélf zou 
ik dat onverstandig hebben gevonden,  temeer 
omdat er kennelijk ook nog subsidiemo
gelijkheden door de Bomenstichting worden 
geboden. Ik denk dat de gemeente heeft gedacht 
te kunnen volstaan met een advies van het IBN
DLO. Als  de Bomenstichting daar nog wat aan 
toe of af zou hebben kunnen doe n ,  ben ik 
benieuwd op welke punten dat is en hoe (zonder 
daarbij te gaan kibbelen over deskundigheid of 
competentie). 

Hierbij nog wat achterg ronden.  Het is bekend dat 
de boom al jarenlang het troetelkind van de 
gemeente is en i n  het verleden is de boom her
haaldelijk door boomchirurgen behandeld. 
Geleidelijk is echter gebleken dat de behandel in
gen n iet het gewenste resultaat hadden .  De aan
wezige aantasting van de Tonderzwam (in dit 
geva.l de Echte tonderzwam, Fomes fomentarius) 
ging gewoon door en leidde i n  1 994 tot het 
(wederom) uitbreken van een zware tak. 

Verder was de groeikracht op de hoofdtakken 
zodanig teruggelopen (ze waren geleidelijk aan 
het "terugsterven") dat de boom zélf al aangaf dat 
hij het n iet I<on bolwerke n .  Zware snoei is welis
waar genoemd als mogelijkheid, maar dan als tij
delijke maatregel en met een onvoorspelbaar 
resultaat over langere termijn. Eén ding was i n  
ieder geval duidel ij k. Herstel van d e  vorm die d e  
boom in het verleden had, was niet meer moge
lijk. 

Gezien de ruimte onder de boom denk ik dat, bij 
. het u itbreken van een tak, de kans op schade aan 
personen wellicht n iet zo g root was, maar de 
kans op blijvende schade aan de structuur van de 
onderste etage zou n iet gering zij n .  

Uiteraard :is het jammer dat de l inde i n  Nuenen 
niet  meer is wat h i j  was, maar bomen hebben 
mijns i nziens n iet het eeuwige leven ( hoewel er 
mensen zul len zijn die er anders over denken) en 
een aantasting door een houtparasiet is een 
begi n  van het einde. Mijns i nziens heeft de 
gemeente gekozen voor het beste alternatief om 
voor langere termijn nog te redden wat er te red
den valt en er "iets van te maken". Een creatieve 
benadering dus. Ze verdient dan ook eerder een 
"pl uim" ( is er in dit verband ooit gedacht aan een 
rubriek daarvoor i n  Bomennieuws, n et zoals i n  de 
Consumentengids?) dan een standje. 

Over het feit dat rond de hele "begrafenis" een 
feest is gebouwd, kan men verschi l lend denken. 
Ik beschouw het eerder als een soorf "wake" 

waarbij zowel het belang van de boom in de leef
gemeenschap tot uitdrukking is gekomen als het 
respect van de mensen voor de bomen i n  het 
algemeen. Juist daardoor hebben de m ensen 
zich n i et (of althans minder) belazerd of teleurge
steld gevoeld door de gemeente. Maar al te vaak 
wordt dit soort werk namelijk in alle vroegte en zo 
stil en zo snel mogelijk uitgevoerd. 

Tot zover mij n  reactie. Deze is n iet "boos" 
bedoeld, maar het leek mij ten behoeve van een 
"eerlijke" beoordel ing van het geval nutt ig om wat 
aanvullende i nformatie te verschaffen.  

Jitze Kopinga 

Naschrift 
Waar ik mij vooral boos over heb gemaakt, was 
het feit dat de Bomenstichting, die toch door 
iedereen in verband wordt gebracht met monu
mentale bomen, niet door de gemeente op de 
hoogte is gebracht van de plannen. De linde 
behoorde tot de top- 1 00 van bijzondere bomen in 
Nederland en staat ook als zodanig in het boek 
van Gerrit de Graaft. Dan is enig overleg toch 
logisch? 
Verder twijfel ik niet aan de deskundigheid van 
Jitze Kopinga, tenslotte vragen wij' zelf ook vaak 
zijn advies. Gelukkig zegt ook hij, dat zware snoei 
is overwogen. De gemeente heeft daar echter 
van afgezien, vanwege het onvoorspelbare resul
taat op de lange termijn. Dit was echter een 
mogelijkheid, die wij het voordeel van de twijfel 
zouden hebben gegeven. 
Wellicht had de boom er goed op gereageerd en 
had hij weer tientallen jaren - met het nodige, 
gesubsidieerde onderhoud - meegekund. En als 
hij toch verder was teruggestorven, dan was in 
elke geval ook voor mij duidelijk geweest, dat de 
gemeente echt alles had geprobeerd. 

Marjan van Elsland 

De monumentale linde 
voor de amputatie van 
de in slechte staat ver
kerende doorgaande 
hoofdtak 

foto: Frank Moens 
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A u res:  
Posteodclp la3ts:  
' k l c loon: 
Stuur deze hon i n  een gefrankcerde envelop naar ho\ cnsta,mu ad rc·s. 

Een nieuwe boom is 
veel duurder! 



Bomendienst 

heidemij 
Realisatie 

Poslbus 1 77.  7300 AD Apeldoorn 
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....,"VA!·.Ji;II7L" organisch boomband heeft 4 un ieke voordelen: 

Milieuvriendelijk 
Dil boomband is vervaardigd uil 
1 00% naluurlijke kokosvezels. Dus 
volledig afbreekbaar. 

BoomvriendelIjk 
Hel afknellen van de slam wordt 
voorkomen. Na 3 lol 4 jaar is een 
boom i n  slaat om 'op eigen 
benen' te staan. ArborSafe@ 
heeft z'n werk gedaan en ver
teert vanzelf. 

Doeltreffend 
Snel en eenvoudig .te bevesti
gen. Dit boomband hoeft dus 
nooit meer verwijderd te wor
den. 

Kostenbesparend 
Het gebruik van dit unieke 
boomband spaart tijd en geld. 
ArborSafe ' is voordeliger dan 
bestaande boombindmateria
len. 

I1JulaN,j'fI7L' boomband is leverbaar in 3 kwaliteiten en 
verkrijgbaar bij de g roenvoorzieningsvakhandel. 

Im porteur: ArborTrade-Holland - Postbus 3048 - 1 270 EA Huizen 
Telefoon & fax 02152 - 5981 3 

VAN JAARSVELD / VAN SCH ERPENZEEL 

BO OMTOTAA LZORG 
Overeind 42, 3998 JB SCHALKWIJK 

Telefoon (03409) 1 8  80 
Fax (03409) 23 66 

Boomtechnische adviseurs & beëdigd taxateurs 

advies - onderzoek - (schade-)taxatie - inventarisatie - boombeheerplannen - snoeien - (ver)planten - groei plaats verbetering - cursussen 



Direktie en medewerkers van SAMSON B.V. 
feliciteren de Bomenstichting met haar 25 jarig jubileum. 

I I I 

Advies en U itvoering 
I I I I 

. Groeiplaatsverbetering 

. Snoeiwerkzaamheden 
- Verplantingen 

ft I oraniewoud Sectie Groen/Boombeheer 
Telefoon 05920-44099 

P I U S F L O R S , , 

Pius Floris Boomverzorging heeft vestigingen 

Voordelen Straatbomen-Zand® 
t.o.V. traditionele plantgaten en andere mengsels 

• er is geen of wein ig uitval van nieuwe aanplant 

• nazakken van bestrating is te verwaarlozen 

• geen opdruk van bestrating door wortelgroei 

• bomen wortelen zeer goed 

tuintechniek walter van helvoirt 
Berkelseweg 1 0a/5056 HZ Berkel-EnschoVTel.  013-332275 / 333234 

N E D E R L A  o 

Minstens één boom? 
Pius Floris Boomverzorging: boomverzorgers met een 

boom van een reputatie. Of het nu gaat om bodem

of ander onderzoek, plantadvies, het vellen van een 

reusachtige boom in een binnentuin of het tota le 

onderhoud (mét 1 0  jaar garantie ! )  van een omvangrijk 

gemeentelijk bomenbestand. Kwaliteit 

en service voor gemeentelijke diensten en andere 

overheidsi nstanties, ontwi kkel i n gs- en beheers

organisaties, particul ieren en al le andere cliënten die 

in  elk geval één ding gemeenschappelijk hebben . . .  

minstens één boom. 

Pius Floris Boomverzorging. 
Gezond verstand, 
voor een florissant 
bomenbestand. 

B O O M V E R I O R G I N G  

ALMERE 036-53 1 0501 • AMSTERDAM 020-6 1 9 1 1 1 5 • 8UNDE 043-6525 1 9 . DIEPENVEEN 05709-2945 . GLIMMEN 05906- 1 979 • VUGHT 073-567235 
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Heropening Europatuin 
Renesse 

Met gepaste trots stelt Europatu in 
Renesse, na een ingrijpende verbou
wing, op 9 maart haar poorten open 
voor belangstel lenden. Het moet 
gezegd: het is een mooi en modern 
tuincentrum geworden .  De bedrijfslei
ding wil de feestelijke heropening een 
extra tintje geven. De Bomenstichting 
werd gevraagd om tijdens het 'Open 
Huis' aanwezig te zijn met een stand. 
Op de uitnod igingskaarten staat ver
meid dat geschenken welkom zijn, 
maar dat het ook mogelijk is te felicite
ren in de vorm van een donatie aan 
de Bomenstichting. 

De Bomenstichting stelt dit i n itiatief 
zeer op prijs. Zo ook de genodigden, 
want wij mogen ons deze dag verheu
gen op vele donaties! De 
Bomenstichting hoopt dat dit initiatief 
veel navolging zal vinden. Europatuin 
Renesse wordt bedankt en een goede 
toekomst toegewenst. 

Edwin Koot 

De heer Besling (direkteur van Europatuin 
Renesse) deponeert een donatie in de "collecte

bus''van de Bomenstichting, tijdens het 
'Open Huis' op 9 maart f/ . .  

foio:Edwin Koot 

De heksenj acht gaat 
onverminderd voort 

Van de heer Kees Marsman, voor
zitter van de KNNV afdeling 
Utrecht, ontvingen we onderstaan
de brief, waarin hij zijn bezorgdheid 
over het kappen van zogenaamde 
exoten u it. De Bomenstichting gaf 
haar visie op dit zeer aanvechtbare 
beleid van verschillende provincia
le landschappen en grote 
bosbeheerders in haar themanum
mer 'Inheems of uitheems?' van 
1 993. We ziJn benieuwd naar uw 
reaktie. 

In Bosbouwvoorlichting van februari 
1995 las ik in het artikel "Hout van 
Tamme Kastanje" van de Stichting 
Robinia te Wagen�ngen, dat de 
Tamme kastanje (Castanea sativa) 
door beheerders in bossen met 
natuurdoelstelling geweerd wordt. 
Staatsbosbeheer is bezig het aantal 
Tamme kastanjes in het bos terug te 
dringen en op sommige plaatsen 
geheel te verwijderen .  De Vereniging 
Natuurmonumenten is van mening dat 
er voor de Tamme kastanje geen 
plaats is in "inheemse bossen". Alle 
Tamme kastanjes worden geveld 
ongeacht de afmeting. Het hout wordt 
vervolgens verkocht aan part ikul ieren. 
De Castanea sativa is een boomsoort 
die gedurende twintig eeuwen zijn 
sporen in het Nederlandse bomen
assortiment verdiend heeft en als 
zodanig al heel lang geleden volledig 
met de Nederlandse flora geïnte
greerd is. In dit verband raakt het kant 
noch wal deze boomsoort nu  te vuur 
en te zwaard te bestrijden. Dit heeft 
niets met natuurbeheer en nog m inder 
met natuurbescherming te maken. De 
historische waarde van deze boom
soort mag ook niet over het hoofd 
gezien worden. Bovendien heeft de 
Tamme kastanje een grote recreatie
ve waarde. Voor vele mensen is het 
jaarlijks terugkerende 'Makke Jannen 
rapen' het s.ummum van natuurbele
ving. 
Het gaat niet goed met het beheers
beleid van het merendeel van onze 
natuu rbossen .  Dit drama voor de 
Tamme kastanje is slechts één van de 
vele bomendrama's. 
De tijd is rijp om in kringen van 
Bomenstichting, dendrologen etc. zich 
n iet te beperken tot het schrijven en 
publ iceren van artikelen over de hek
senjacht op exoten,  maar om 
daadwerkelijk tot akties over te gaan, 
om deze bizarre ontwikkelingen het 
beheer van onze gemeenschappelijke 
"Bossen en Bomen" een halt toe te 
roepen . De hoofddoelstel l ing moet 
hie rbij z ijn :  "Het voorkomen van een 
verschraling van het reeds zeer arme 
bomen-assort iment van onze bossen". 
Het is in dit kader vijf voor twaalf ,  een 
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verder uitstel van een drastische 
ombuiging van het uit de hand gelo
pen beheersbeleid van onze natuur
bossen, zal onvermijdelijk leiden tot 
een grote verarming van de bele
vingswaarde van deze bossen. Dit 
nog afgezien van de ecologische con
sequenties welke het huidige 
beheerspatroon met zich mee zullen 
brengen. 

Kees Marsman 

Geachte redaktie, 

I n  uw eerste nummer van 1995 is een 
artikel opgenomen van de hand van 
Luciën Calle en Foort Minnaard onder 
de titel: "Waardevol le bomen in 
Zeeland". In de paragraaf "Genetische 
waarde" wijzen zij op de hernieuwde 
belangstel l ing voor oude bomen, dus 
ook die in Zeeland. Voorts wagen zij 
zich aan enkele uitspraken over 
i nheemse soorten en hun herkomst. 
Ik zeg ''wagen'', want het is een mate
rie die zeer zeker niet eenvoudig is. 
Vanuit onze afdeling streven wij er 
altijd naar om onze relaties hierover 
zoveel mogelijk duidelijkheid te 
verschaffen.  
Helaas moet i k  vaststellen dat het 
onderhavige artikel een hardnekkig 
misverstand bevat. Het betreft de 
opmerking dat de herkomst van de in 
Nederland aangeplante zomereiken in 
hoofdzaak Zuid-Europa zou zijn .  Dat 
is pertinent niet waar! Onte
gen2eggelijk moet er bij een aantal 
boomsoorten veel meer aandacht 
besteed worden aan de herkomst, 
maar bij de eik is het van alle loof
boomsoorten in Nederland nog het 
beste geregeld. Daarmee bedoel ik te 
zeggen dat van het in ons land 
gebruikte plantmateriaal van Quercus 
robur het overgrote deel inheems is. 
Of dit betekent dat de bomen, waar
van ooit zaad geoogst is, ook als 
autochtoon bestempeld kunnen wor
den, is een andere vraag. 
De herkomst van het in Nederland 
gebruikte zaad en van het op de kwe
kerijen aanwezige plantmateriaal van 
o.a. Quercus robur wordt geregis
treerd door de NAKB (Nederlandse 
Algemene Keuringsdienst voor 
Boomkwekerijgewassen) . Uit deze 
gegevens bl ijkt dat i n  1992 ruim 96% 
van het op de kwekerijen aanwezige 
plantmateriaal van Quercus robur van 
binnen landse herkomst was. riet kan 
per jaar wel eens wat verschi l len, 
maar naar mijn mening geven de cij
fers uit 1992 een goed beeld. 

P.Lommerse 
Staatsbosbeheer, Zaad- en 

Plantsoenenvoorziening 
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'De boom in met 
Roelie de Weerd' 

Géén twijfel aan de schoonheid van 
een l indeboom, zeker l1iet bij een gaaf 
exemplaar. Onder een l indeboom 
gebe u rt véél .  Maar in uw artikel 
(Bomen nieuws 1 ,  voorjaar 1 995) gaat 
u tochln de fout. U ziet, beleeft en 
portretteert een kapot gaand mens. U 
bleef zelfs kijken! U had geen fototoe
stel bij u, anders voor u de kans van 
een worldpressfoto, desnoods met 
een l indeboom op de achtergrond. 
Mevrouw de Weerd, had u een bak 
koffie met een plak koek naar die ver
pauperde man gebracht dan was dat 
stomme gelach van een toeziend 
mens verstomd en dan was u gelijk 
een Samaritaan. Er bestaat geen 
Samaraitaanse bl ik, maar er zij n nog 
wel mensen die afstappen en een 
beetje hulp wil len geven. 

E. Gans, Dordrecht 

Naschrift 
In Lucas 10 zagen een priester en 
een Leviet de man en gingen aan de 
overkant voorbij. "Doch een 
Samaritaan, die op reis was, kwam in 
zijn nabijheid, en toen hij hem zag, 
werd hij met ontferming bewogen. En 
hij ging naar hem toe . . .  ". Dat was 
inderdaad een Samaritaanse daad. Ik 
zag met ontferming bewogen toe 
gelijk die Samaritaan. In vrij taalge
bruik werd dat dus een 'Samaritaanse 
blik'. U hebt gelijk, ik vervolgde mijn 
weg zoals de priester en de Leviet. 

. 

Als ik beter naar u had geluisterd, kon 
ik heel Hoog Catharijne wel van koffie 
voorzien. Maar ik had het over een 
Lindeboom en niet over een bijbelstu
die. 

Roelie de Weerd 

Rectificatie 

In het eerste nummer van deze jaar
gang stond op blz. 30 een recensie 
over het boekje ' 1 00 1  vragen over 
Tuinieren' van de hand van mw. H . Ph.  
van Wijhe-Auys. Achter haar naam 
staat ten on rechte de kwal ificatie 'tuin
architect' vermeld.  Deze vervalt. 

Voor u gelezen 

Heemschut - februari 1 995 
Het meest bekende park van ons 
land, het Amsterdamse Vondel park, 
d reigt steeds verder te verzakken ,  en 
op den duur te veranderen in een 
moeras. Er komt een nationale 
fondswervingsaktie om een noodza
kelijke renovatie te kunnen bekosti
gen. 

Tuin & Landschap - februari 1 995 
Sierbestrating van boomspiegels is 
vaak een bron van onkruid en vervui
l ing. Gepleit wordt voor open grond of 
bodembedekkende beplant ing.  
Wij  vonden een artikel over de 
Maackia amurensis, bij  ons een zeer 
zeldzame boomsoort, afkomstig uit 
Mantsjoerije. 
Vijfenzeventig jaar onderzoek naar 
iepeziekte heeft drie soorten schim
mels opgel'everd. Die derde is onlangs 
ontdekt in de H imalaya. H ij vormt ech
ter geen nieuwe bedreiging voor de 
iepen in ons land. 
Verder een overzicht van wettelijke 
bepalingen t .a.v. bomen in een 
negental landen. 
I n  De Bi lt  mogen bomen voortaan n iet 
meer als mededelingenbord of voor 
de bevestig ing van spandoeken wor
den geb ruik!.  Ook het aanbrengen 
van reflectoren of verfbanden is niet 
meer toegestaan .  

Boomblad - februari 1 995 
Ook in dit nummer een artikel over de 
noodzakelijke overgang van land
bouwgronden naar bos, en de gevol
gen hiervan voor de boeren.  
Medewerkers van het  IBN-DILO heb
ben onderzoek gedaan naar de 
onderbegroei ing in dennenbossen. 
Gebleken is dat er  de laatste tien jaar 
belangrijke veranderingen zijn opge
Ireden. N iel al leen toename van het 
aantal soorten, maar ook verandering 
in de samenstel l ing.  Mogelijke oorza
ken kunnen zijn de vervui l ing en de 
veroudering van het bos. 
Waarschijn l ijk zijn er meer oorzaken ;  
h iernaar wordt verder onderzoek 
gedaan.  

Nederlands Bosbouwtijdschrift -

janjfeb. 1 995 
Gepleit wordt voor verru iming van het 
begrip "duurzaam bosbeheer" . Niet 
al leen moet worden gedacht aan 
duurzame produktie van bosproduk
ten ,  maar ook aan het d u u rzaam vol
doen aan maatschappelijke wense n .  

boomverzorgi,ng 
le i van d inther 
Hunnecum 4, 6361 EE Nuth 
Telefoon 046 - 377186 

Bomennieuws 2- zomer 1 995 

I n  de periode 1 985- 1 987 heeft 
Staatsbosbeheer in Noord-Limburg 
proeven gedaan met de !bemesting 
van grove en Corsicaanse den. Men 
kwam hierbij tot de slotsom, dat deze 
geen merkbare verbetering in de vita
liteit hebben opgeleverd. 

Trees are news - maart 1 995 
Deze uitgave van de I nternational 
Tree Foundation maakt melding van . 
een groot aantal boomplantprojekten 
in verschi l lende landen bu iten Europa. 
Verder wordt het idee gepropageerd, 
bij bijzondere gelegenheden als ver
jaardagen of jub i lea een boom te 
plante n .  Belangrijk is hierbij, ook kin
deren in te schakelen. 

Joop Comijs 

Bosuitbreiding op 
landbouwgronden 

Onder deze titel is sinds kort een 
E u ropese st imuleri ngsregeling van 
kracht, die tot doel heeft overcomplete 
landbouwgrond om te zetten in bos. 
Het is algemeen bekend dat ons land 
te weinig bos heeft en te veel land
bouwgrond. Dankzij bovenstaande 
regel ing kan in ons land jaarlijks 1 200 
ha van bestemming veranderen.  
Vooral oudere akkerbouwers in 
Drenthe en G roningen tonen hiervoor 
belangstel l ing.  In december 1 993 was 
binnen 4 dagen de eerste beschikbare 
1 2  mi ljoen gulden toegekend. Begin 
apr i l  1 994 was dit 34 mi ljoen,  toege
zegd binnen 2 dagen! Men mag dus 
wel spreken van een ware stormloop. 
U iteraard zijn er bij deze regel ing wel 
enkele problemen, die om een oplos
sing vragen .  Het ieder jaar binnenha
len van een oogst lis bij bomen n iet 
mogelijk ,  althans niet in de eerste 1 5  
jaar. H ierin heeft de subsidieregel ing 
echter voorz,ien. Of er voldoende 
jonge bomen beschikbaar zul len zijn ,  
is een probleem dat kwekers onder 
ogen zul len moeten zien. Verder zuI
len er overal betrekkel ijk kleine 
"bomenakkers" ontstaan, die n iet 
al leen het aanzien van het meestal 
open landschap zul len aantasten, 
maar die waarschijn l ijk  doelmatiger 
zouden kunnen worden samenge
voegd. En tenslotte wordt gevreesd, 
dat in  de bosjes groeiend onkruid zich 
over de belendende akkergrond zou 
kunnen verspreiden.  Tot slot nog dit: 
meer bos komt ten goede aan het 
mi l ieu.  Maar daarnaast wordt ook 
gesproken over ruimere rekreatiemo
gelij kheden .  Wij betwijfelen echter of 
deze aan te leggen houtakkers hiertoe 
voldoende mogelijkheden zul len bie
den.  

Joop Comijs 
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Bossen en bomen 

Kale idoscoop van de natuur 
44 bladzijden 
Formaat: 20,5 x 22,8 cm 
gebonden in ringband 
Uitg . :  Bosch en Keuning, Baarn, 1 995 
Prijs: f 29,90 

In de Kaleidoskoop-serie verscheen 
onlangs het vijfde deel onder boven
staande titel. Het boek is een verta l ing 
uit het Frans, en verscheen i n  1993 in 
België. Deze informatieve serie is 
bestemd voor kinderen vanaf 10 jaar. 
Het bijzonder fraai u itgevoerde werk 
geeft op originele wijze informatie 
over bossen en bomen, en over men
sen en dieren,  die hierin leven. Helaas 
zijn wij over de tekst minder enthousi
ast. Wij hebben versch i l lende bezwa
ren.  Allereerst worden er te veel moei
lijke woorden en begrippen gebruikt. 
Voor een deel hiervan wordt welis
waar verwezen naar een verklarende 
woordenl ijst achterin het boek. Beter 
had men de verklaring als voetnoot op 
dezeHde bladzijde kunnen geven, en 
nog beter had men deze moeil ijke ter
men kunnen vermijden. Wat moeten 
kinderen beginnen met uitdrukkingen 
als: "bladeren die energie van de zon 
opnemen", "chlorofyl wordt afgebro
ken", "geografische breedte" en "eco
systeem"? Verder hebben wij taalkun
dig nogal wat bedenkingen. Zo wor
den bij vermelding van feiten u i t  het 
verre verleden de tegenwoordige en 
de verleden tijd door elkaar gebruikt. 
Een zin als "om te ontkiemen heeft 
een boom zaad nodig" kan taal kundig 
niet door de beugel, en van een man
nelijk woord als "boom" kan men niet 
zeggen: "het is een plant" .  Het viel 
ons op, dat de woorden "bast" en 
"cambium" in 
het boek niet 
voorkomen. 
Wanneer kort 
na elkaar wordt 
gezegd, dat 
bomen zuurstof 
opnemen en 
koolzuurgas 
produceren en 
dat bomen . 
zuurstof produ
ceren en kool
zuurgas opne
men, dan ver
eist dit wel een toelichting .  Verder 
wordt de valse acacia gewone acacia 
genoemd, en wordt op bladzijde 11 de 
vleugelloze wijfjes-glimworm afge
beeld met vleugels. 
En tot slot: van de Bomenstichti ng 
wordt nog 'het oude adres vermeld. 
Konkluderend: een bijzonder fraai 
boek, dat een betere tekst verdient! 

Joop Comijs 

Hovenierskunst in 
palmet en pauwstaart. 

Kuiter!, W. en J. Freriks, 1 994 . 
1 84 bladzijden,  formaat 25 x 1 7  cm 
Uit.  De Hef, Rotterdam. 
ISBN 90-6906-0 1 7-5. 

De schrijvers van dit mooie boek 
behandelen achtereenvolgens de cul
tuurgeschiedenis en de cultuu rtech
niek van het ' leifruit' .  Vruchtbomen 
dus, die vaak in  p latte vorm en tegen 
een warme muur  aan in een symme
trisch gesnoeide vorm worden opge
kweekt. De in de titel genoemde pal
met en pauwstaart zij n twee veel 
voorkomende snoeivormen. Deze 
snoeitechniek kwam al in de 16e 
eeuw tot ontwikkel ing en is eigenlijk 
pas in de tweede helft van onze eeuw 
in verval geraakt. Jammer want het 
boek laat zien dat er heel wat kunstigs 
bereikt werd en dat de leibomen vaak 
ook een uitstekende oogst gaven .  
(Behandeld worden d e  geslachten 
peer, appel, dru if ,  morel ,  perzik, abri
koos, moerbei en vijg.)  
Het boek kan er  wel l icht toe bijdragen 
dat men weer leifru it gaat kopen (er is 
een lijst van gespecialiseerde kwekers 
in het boek opgenomen) en volgens 
de regels van het tweede deel van het 
boek 'aan de _snoei gaat'. Het boek is 
te mooi en niet handzaam genoeg om 
di rect bij het buitenwerk te gebru iken . 
Ook staat alles wat men b .v.  nodig 
heeft en moet doen om een bepaalde 
leipeer of druif te gaan opkweken niet 
overzichtelijk bij elkaar. Maar met wat 
zelfstudie en wellicht het advies van 

de (zeldzame?) I:love
nier die 

hier 
nog 

ver
stand 

Het boek 
verdient 
een p lu im 
vanwege 
de voor-
beeldige 

wijze van 
uitgave. De 

grotendeels historische, maar nog 
steeds 'geld ige' i l lustraties - er is ook 
een katern in kleur - verlevendigen het 
böek sterk en maken het samen met 
de voortreffel ijk geschreven en ver
zorgde tekst tot een belangrijk stuk 
documentatie van de geschiedenis en 
techniek van de snoeiku nst. 

Aart de Veer 
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Jakkes, eikels! 

Tekst en i l l ustraties: Peter Kouwenhoven 
48 bladzijden, formaat: 24 x 17 cm 
Uitgever: De Kleine Aarde 
ISBN: 90-64545 1 89 
Prijs: f 1 7,50 (ook te bestellen bij de 
Bomenstichting) 

Qua opzet een al leraardigst boekje 
met veel informatie over bomen, dat 
kennelijk is geschreven voor kinderen 
van rond 12 jaar, a l  staat dit nergens 
vermeld .. De titel "Jakkes", wat een uit
roep van tegenzin is, is mij helaas niet 
du idelijk .  

. 

Jammer genoeg komen in de tekst 
opvallend veel taalfouten voor. Bij een 
eventuele nieuwe druk is korrektie dus 
wel nodig. Bij die gelegenheid kan 
dan tevens het woord "ouwehoeren" 
worden weggelaten, kan het woord 
boomchirurg worden vervangen door 
boomverzorger en de naam "gewone 
acacia" door "robinia of valse acacia". 
Overigens van harte aanbevolen! 

Joop Comijs 
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4 en 5 juni ,  9 ,  116 en 17 ju l i ,  22 oktober 
Openingsdagen Tuin de Wlersse 
Plaats: Vorden 
I n lichtingen: 05750-1 9355 (VVV 
Achterhoek) of 05752-3222 (VVV 
Vorden).  

juni  
Expositie bewerkers inlands hout 
Plaats: Kasteel Coevorden 
Openi ngstijden in jun i :  
ma Um do van 1 0.00- 1 2.00 uur en van 
1 3.30-1 7.00 uur  
vr.  van 1 0.00-1 2.00 uur 
I n l .  Houtrijk Nederland, Postbus 3,  
4 1 28 ZV Lexmond 

jun i  
Expositie over mensen en hun bomen 
Gedurende de maand juni  1 995 wordt 
in het HaveUer gemeentehuis een 
speciale expositie over bomen geor-

foto: Yoke de Wilde, 
Havelte 

ganiseerd. Op deze expositie is werk 
te zien van verschil lende mensen voor 
wie bomen een specia'le betekenis 
hebben. Zo hangt er een schilderij van 
een beukenbos, dat voor de maker de 
betekenis heeft van een kathedraal. 
Ook hebben twee ,inwoonsters van 
Havelte spontaan gedichten over 
bomen gemaakt, die anderen weer 
i nspireerden tot het maken van boom
schi lderijen.  
Behalve schilderwerken en gedichten 
zijn er foto's, etsen, tekeningen en 
houtsculptures te zie n .  Ook is er  ter 
plekke een klein boekje te koop met 
al lerlei persoonlijke verhalen van 
mensen over hun bomen .  
D e  exposities zijn georganiseerd e n  
samengesteld door Yoke d e  Wilde, 
van Projekt "Aarde-Kunst" in Havelte. 

Voor informatie over deze exposities 
of het elders ontwikkelen van aktivitei
ten rond bomen: Projekt "Aarde
Ku nst", tel. 052 1 4-2625. 
Plaats: gemeentehuis Havelte ' 
Boskampsbrugweg 2 
ma tlm vrij 9.00-12.00 en 1 3.30-1 6.00 uur. 
en Sociaal Cultureel Centrum de 
Veldkei ,Veldkamp 77, Havelte. 
ma tlm vrij 9.00-1 7.00 en 1 9.30-22.00 uur. 

Open Tuinendagen 
Kasteel Sypeststeyn 
Diverse informatiestands en exposit ie 
van 40 decoratieve dierf iguren in klei 
en staal van kunstenares Carolien 
Maanicus. 
Kasteel Sypesteyn, Nw. 
Loosdrechtsedijk 1 50,  Loosdrecht 
Openingstijden: 1 0  juni van 1 0.00-
1 7.00 uur en 1 1  juni van 1 2.00 tot 
1 7.00 uur 

22 jun i  Um 24 september 
Beeldenexpositie Kasteel 
Sypesteyn 
30 kunstenaars exposeren in totaa'l 
1 00 objekten in het park rondom het 
kasteel .  
Kasteel Sypesteyn, Nw. 
Loosdrechtsedijk 1 50,  Loosdrecht 
Openingstijden: d i .  Um za. van 1 0.00-
1 7.00 uur, zo. 1 2.00- 1 7.00 uur. 
inl .  021 58-23208 
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6 ef) 7 september 
De toekomst van inheemse bomen 
en struiken, 
werken aan biodiversiteit 
Congrescentrum Ons Erf - Nijmegen 
O rg . :  Ministerie van LNV, Ekologisch 
Adviesburo Maes en Stichting 
Bronnen. 
I n l . :  Min . LNV, G .Grimberg, tel .  08370-
74879 of Stichting Bronnen, 
dhr. Rövekamp of Ketelaar, 
tel. 080-601 280 

26 tot 30 september 
2e Europees Boomverzorgings 
Congres 
Plaats: Versailles, Frankrijk 
Thema's: Snoeitechniek van bomen 
en diagnostiek. Excursies, lezingen en 
workshops. Daarnaast worden kl im
wedstrijden voor de Europese titel 
gehouden. 
I n l . :  Société Française d'Arboriculture 
B . P .  1 5  - 26780 Chäteauneuf du 
Rhöne 
tel . :  (33) 759081 49, fax: (33) 
759081 85 

30 september en 21 oktober 
Beroepswedstrijden in de bosbouw 
Voorronden in resp. Vessem en 
Smilde zijn vooral gericht op al l round 
vakmanschap, dat wordt getest in 7 
wedstrijd onderdelen.  De landelijke 
finale vindt 1 jun i  1 996 plaats in 
Apeldoorn. 
In l ichtingen en aanmeldingen (voor 1 5  
augustus): Het Bosschap te Zeist, 
teI .03404-301 30. 

13 oktober 
1 00 jaar natuurbeleving 
De Heimans en Thijsse Stichting 
organiseert dit najaar in samenwer
king met het I nstituut voor de 
Geschiedenis van de 
Natuurwetenschappen een symp9si
um over 'Honderd jaar natuu rbel'eving 
en natuurbescherming' .  Tijdens het 
symposium wordt de natuu rbescher
ming belicht vanuit maatschappelijke 
en sociaal-economische ontwikkelin
gen; het toekomstperspectief zal ech
ter niet ontbreken. 
plaats: Amsterdam 
I n l . : Symposiumbureau Heimans en 
Thijsse Sticht ing, 
Hugo de Vriescentrum, 
Plantage Middenlaan 2c, 
1 01 8  D D  AMSTERDAM, 
tel. 020-62281 1 5. 

In het volgende nummer ... 
Het derde nummer dit jaar verschijnt na de zomer. We maken daarin mel
ding van de prijswinnaar van de fotowedstrijd 'Een mooie boom voor de 
kaalste plek' en een aankondiging van een nog niet eerder gepubl iceerd 
werk van Jac. P. Thijsse. Verder een overzicht van groene doolhoven in ons 
land waarvan er meer in goede staat zijn dan we aanvankelijk dachten. 
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Speciale ets ter gelegenheid van j arige Bomenstichting 

De beeldend kunstenaar Han van 
Hagen exposeert van 2 tlm 1 7  sep
tember 1 995 etsen in Studio 

Arborhenum in Rhenen (provincie 
Utrecht). Han van Hagen 'is vooral 
geïnspireerd door de natuur. Hij 
heeft prachtige landschappen 
gemaakt, waarin bomen vaak een 
rol spelen. Hij behoort tot de 
'Haagse Etsclub' d ie al vele malen 
werk l iet zien op 'Grafie'k Nu' in het 
Singer Museum in Laren. 

Ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan van de Bomenstichting heeft 
Han van Hagen ditmaal een speciale 
ets gemaakt van een boom (oplage 
ten hoogste 150). Deze is hierboven 
verkleind afgebeeld. Het formaat is i n  
werkelijkheid 16,5 x 23,5 cm, met pas
separtout 28 x 39 cm. 

A l S 

Bestellen 
U kunt deze ets bestel len voor de 
speciale prijs van f 150 (exclusief 
l ijst !) .  Dit bedrag komt voor een deel 
ten goede aan de Bomenstichting. 
Dus behalve uzelf geeft u ook de jari
ge Bomenstichting een cadeau! 
Maak f 160,- ( inclusief verzendkos
ten) over naar de Bomenstichting ,  
postbank n r .  2108755, onder vermel
ding van 'bestel l ing ets'. U ontvangt 
de ets dan binnen 14 dagen. 
Bestel l ingen worden aangenomen in 
volgorde van binnenkomst van de bet
al ingen. 
U kunt de jubileum-ets ook bekijken 

.en kopen op het kantoor van de 
Bomenstichting, Oudegracht 201 bis, 
Utrecht (tijdens kantooruren). De kos
ten bedragen dan f 150,-. 
Ten slotte kunt u de ets, voor zover de 
voorraad strekt, aanschaffen tijdens 
de expositie in Rhenen, zie hieronder. 

De expositie 
Als u de etsen van Han van Hagen 
wilt zien (en de keramiek van Lia van 
Rhijn en tuinbeelden van Yetty Elzas) 
bezoekt u dan de expositie! Rhenen is  
per  tre in bereikbaar vanuit Utrecht en  
per bus vanuit de  richtingen Arnhem, 
Utrecht en Amersfoort. Als u per auto 
komt, gebruik dan het routekaart je. 

De openstel l ing is als vol'g!: 2 Um 17 
sept. vrij/za/zo van 1,2-17 uur, 
d i/wo/do van 14-17 uur , ma gesloten; 
adres: Studio Arborhenum, 
Ericalaan 27, 391 1  XM Rhenen. 
Telefoon: 08376-13484. 

C u ltureel rondje 
De expositie in Studio Arborhenum 
past in het Cultureel Rondje IRhenen. 
Op vier andere plaatsen in  de 

. gemeente is tijdens de eerste drie 
weekends van september ook kunst 
rond het thema natuur te zien. Bij de 
studio (adres zie boven) of de VVV 
(F.v.d .  Paltshof 46, 3911 LB RHE
N E N ;  tel .  08376- 1 2333) kunt u een 
gedrukte uitnodiging voor het 
Cultureel Rondje Rhenen aanvragen 
(verschijnt eind ju l i) . 

Bomenroute 
Desgewenst kunt u de Bomenroute 
Rhenen-Noord lopen. Dit is een wan
deltocht van ca. 1 uur  door een bui
tenwijk met veel groen en een prach
tig landschap, met speciaal aandacht 
voor bijzondere en oude bomen .  De 
route is gratis verkrijgbaar aan de 
Studio. 
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Amersfoorts station steeds kaler 
Wie enkele jaren geleden Amersfoort 
met de trein binnenreed, ihad het 
gevoel ,  een rustige, zeer groene stad 
te zul len aant reffen .  Het mooie, oude 
station lag midden tussen prachtige 
bomen en bosjes en ademde een 
sfeer van voorname rust. Zachtjesaan 
bl ijft daar heel weinig meèr van over. 
Een paar jaar geleden werd de groe
ne oostzijde vervangen door giganti
sche kantoren. Alleen de monumenta
le paardekastanje voor het station 
bleef staan, maar die is i ntussen voor
bereid op e.en verplanting en wordt 
binnenkort een stukje opgeschoven ,  
wat geen enkele boom natuurlijk echt 
prettig vindt. Waarom kan hij niet 
gewoon blijven staan? Het oude l ied
je. 

. I ntussen is de westzijde aan de beurt. 
Dit voorjaar werd het talud helemaal 
kaalgemaakt: bomen van tientallen 
jaren oud werden zonder pardon 
omgezaagd. En waarom? Omdat op 
die plek een noodstation moet komen, 
zodat i ntussen het monu mentale sta
tion kan worden gesloopt en vervan
gen door een modern station !  
Daarover ben ik dubbelboos. I n  de  
eerste plaats denk li k ,  dat ik  n iet de  
enige ben, d ie  nog kan genieten van 
een prachtig ,  oud station,  terwijl n ieu
we stations in mi jn ogen meestal effi
ciënte, maar ki l le, ziel loze, gebouwen 
zijn .  Maar vooral :  wie haalt het in zijn 
hoofd om gezonde bomen weg te 
halen voor een TIJDELIJKE voorzien ing ,  
terwijl die bomen nog meer dan 1 00 

jaar hadden kunnen bl ijven staan? 
Had dat noodstation nou echt nergens 
anders kLlnnen staan dan precies op 
die plek?? Zijn al die knappe projekt
ontwikkelaars, ontwerpers en aanne
mers nou echt niet in staat om een 
iets originelere oplossing te verzinnen 
dan het platgooien van - in hun ogen -
'nutteloze bosjes' voor hun plannen? 
En waarom heeft de gemeente daar 
geen stokje voor gestoken? 
De bomen achter het bekende restau
rant 'De Oude Tram' zijn all· weg en 
het restpurant heeft ook z'n langste 
tijd gehad. Het wordt steeds kaler. De 
reden voor dit a l les: ook Amersfoort 
wi l  'opstoten in de vaart der vol keren', 
zoals dat zo mooi heet. De race tus
sen vele gemeenten om het modern
ste sladscentrum: futu ristische bouw
werken met parkeergarages, winkels, 
kantoren ,  woningen, voorzien ingen, 
horeca, enzovoort. Ik vraag me af, wie 
daar nou gelukkig.er van wordt, behal
ve diegenen, die er veel geld aan ver
dienen. Natuurlijk moeten we IN de 
stad bouwen ,  als we daarbuiten 
natuurgebieden en mooie land
schappen wil len sparen . NatU url i jk is 
het openbaar vervoer heel belangrijk 
en ook het wonen en werken in de 
buurt van stations. Maar de gevolgen 
zij n hier en daar toch angstaanjagen
de science-fiction :  teveel steen (asso
ciatie: stress), te weinig groen (asso
ciatie: rust) . Gewone mensen worden 

n iet gelu kkiger van dit soort ontwikke
l ingen, maar toch wordt het zoge
naamd voor hen gedaan .  Waar zij n 
we mee bezig? 

Stedelijk Groen Voorlic hters ook 
het bos in? 
Het ministerie van LNV houdt grote 
schoonmaak: na Onderzoek en 
Onderwijs op het gebied van stedelijk 
g roen wordt nu ook de Voorlichting op 
dat gebied afgestoten. De paar . 
Stedelijk Groen Voorlichters (SGV's) 
die nog n iet waren 'verdwenen' heb
ben nu te horen gekregen, dat ze na 
de grote reorganisatie i n  de provincies 
niet meer als SGV terugkeren, maar 
mee moeten doen in de stoelendans 
om de overblijvende funkties. Het 
overleg tussen het ministerie en de 
GroenRaad over de toekomst van de 
SGV is hiermee abrupt afgebroken. 
De belangenbehartigers van het ste
delijk groen moeten het verder zelf 
maar u itzoeken. 
Ik ken veel (ex-)SGV's: allemaal 
enthousiaste mensen met veel hart 

Marjan van Elsland 
voor g roen en vooral ook voor bomen. 
Met name de kleinere gemeenten 
hadden veel baat bij hun kennis, kon
takten en i n itiatieven. Hopelijk komt 
de GroenRaad met een oplossing,  
anders kent ook deze decentralisatie
aktie weer uitsluitend slachtoffers. 
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Zout in de zomer 
Je bent nooit te oud om te leren.  De 
heer Zoomermeyer i n  Huizen stuurde 
ons naar aanleiding van ons persbe
richt over bomen en pekel een brief, 
waarin hij ons attendeerde op een 
heel ar,tder gebruik van zout op 
wegen, namelijk in de zomer! Tot 
onze verbazing blij kt uit zijn uitgebrei
de briefvlJissel ing met verschillende 
ministeries, dat sommige wegbeheer
ders dik-ke lagen zout gebruiken om 
asfaltwegen te laten afkoelen op hete 
dagen. Op zichzelf is dat slim: het 
zout trekt vocht aan en doordat dat 
vocht verdampt, koelt het asfalt af en 
dreigt het niet meer te smelten .  Maar 
de heer Zoomermeyer heeft natuu�l i jk 
volstrekt gelijk als hij konstateert, dat 
de negatieve gevolgen voor natu ur  en 
mi l ieu enorm zijn. Het  zout spoelt en 
waait weg, veroorzaakt schade aan 
flora en fauna en kO'mt tenslotte in het 
grondwater terecht. Gelukkig komen 
steeds meer wegbeheerders tot de 
ontdekking, dat hun verantwoorde
l ijkheid n iet ophoudt bij de rand van 
de weg. Ze beheren zelf immers de 
vele hectaren wegberm, waarin 
bomen, bloeiende planten, vlinders en 
andere dieren soms indrukwekkende 
natuurlinten vormen. Dat ga je toch 
niet met zout verpesten? Voor het 
tegengaan van smelten van het asfalt 
zijn vast wel creatieve en betaalbare 
oplossingen voorhanden. Wie schrijft 
ons? 

Marjan van Elsland 

Museumplein Amsterdam 
De kranten hebben er al vol van 
gestaan en ik heb voor dit jubi leum
nummer alweer heel wat boosheid 
van me afgeschreven ,  maar dit moet 
me nog van het hart. 
Het Museumplein in het hart van 
Amsterdam staat vol met bomen. Het 
is duidelij k  dat er om allerlei redenen 
iets met dat plein moet gebeu ren .  
Daarom heeft de  Deelraad-Zuid de 
Deense ontwerper Andersson aan het 
werk gezet. Het resultaat is alweer het 
oude l iedje: honderden bomen moe- . 
ten omgezaagd of verplant worden en 
lang niet al lemaal uit praktische of 
technische overwegingen. 
Het 'mooiste' voorbeeld:  tiental len pla
tanen vormen aan weerszijden van de 
weg een groen dak boven het 
voetgangersdomein. Aan één kant 
moeten ze wijken voor de bouw van 
een parkeergarage (een praktische 
overweging,  waar je desnoods vrede 
mee kunt hebben).  En aan de andere 
kant moeten ze ook weg , anders is 
het n iet symmetrisch meer! 
Bravo Sven-Ingvar Andersson, dat is 
nou wat je noemt een helicopter-view! 
Zucht. 


