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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 
louden 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 

• f kunnen doen ter gelegenheid van een verjaardag, jubileum, 25 jaar aktie 
pensionering, of een andere feestelijke geleg�nheid. We 
hebben een mooi certificaat waarop staat vermeld dat de ontvanger voor een kalenderjaar 
een donateurschap kado heeft gekregen. Na het jaar ontvangt deze persoon automatisch 
een acceptgiro met het verzoek zelf de donatie te betalen. U kunt de mensen ook overhalen 
om zelf donateur te worden. Een donateurschap kost minimaal/ 35,= (voor 65+ / 25,=). 

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 al 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. In het volgende Bomennieuws 
melden we u het resu1ltaat van de aktie. 
Voor degene, die de meeste nieuwe 
donateurs aanmeldt, wacht een vermel'
ding met foto in Bomennieuws en een 
extra verrassing! (Geen auto!). 

Voor uw aanmeldingen kunt u de meege
hechte kaart gebruiken. Meer kaarten kunt u 
bestellen bij Jacque/ine, Geleste of Els (030-

340778). U mag ze ook natuurlijk zelf kopiëren 
of zelf een lijst maken en jn een enveloppe 

opsturen. Vêel succes! 

r 
� 

Marjan van �/sland 
direkteur 

Certificaat 
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Het was goed rusten in 
de schaduw van bomen 

de afgelopen zomer. 
Dit tafereel werd 

gefotografeerd in de 
buurt bij Brummen. 

De boom is een Zwarte 
populier een redelijk 

zeldzame boomsoort in 
ons land. 

foto: Frank Moens 

In dit nummer ... 

De eerste man in Nederland die naam en faam kreeg op het gebied van 
natuurbescherming en natuureducatie was Jac.P. T hijsse. Hij werd bij velen 
bekend door zijn Verkade-albums. Een niet eerder gepubliceerd werk, getiteld 
Eik en Beuk is in het gedenkjaar, vijfig jaar na zijn overlijden, uitgegeven. 
Donateurs van de Bomenstichting kunnen gebruik maken van een uniek aan
bod om in het bezit te komen van dit nieuwste album. Op de bijlage leest u 
meer over de uitgave en de bestelwijze. 

72 
Geeltjes in het groen 
Roelie de Weerd gaat dit keer in haar column 'De Boom in' in op de Nationale 
Groenfonds loterij. Toen zij de tekst in het begin van de zomer schreef, was 
het slagen van deze ni'euwe loterij nog niet zeker. Haar woorden bleken pro
fetisch te zijn. De belangstelling voor de loteri� was zo gering, dat men de prij
zen niet eens kon uitreiken. De column werd wel wat gedateerd, maar we wil
den u de tekst nilet onthouden. 

89 
Boom, mens en koe; eerste Dierckx-Iezing. 
Dinsdag 14 november wordt de eerste Dierckx-Iezing gehouden in Utrecht. 
Dit is een jaarlijks te houden openbare lezing met bomen als thema, georga
niseerd door de Bomenstichting en geïnspireerd door de familie Dierckx. 
Hans Heijbroek, bestuurslid van de Bomenstichting, boomdeskundige en 
voormalig onderzoeker bij het IBN-DLO in Wageningen, bijt het spits af. 

90 
Stad Groningen heeft de kaalste plek 
Op 6 juni j.1. vond de jurering plaats van de fotowedstrijd 'Een mooie boom 
voor de kaalste plek'. Martine Bijl koos met de andere juryleden het stations
plein in Groningen als winnaar.De lokatie welrd voorgedragen door mevrouw 
letswaart uit Leiden. In het najaar zal zij samen met Ilvo de Wijs een 25-jarige 
boom planten in Groningen. 
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Geeltjes in 't 
Groen 

Nederland moet weer groener worden en de 
Nationale Groenfonds Loterij doet daar wat aan. 
'Een geeltje voor meer groen èn kans op een 
half miljoen. ' 
Met die kreet op een pagina grote advertentie 
begon in het voorjaar de actie voor meer groen. 
Als knaller was er een geldboom afgebeeld, met 
groene briefjes van duizend als blaadjes. 
Dat snapte ik eerst niet. Ik dacht dat het geeltjes 
moesten zijn. Want een lot kostte een geeltje 
volgens de advertentie. En elk lot stond garant 
voor meer groen. Dus voor pakweg een miljoen 
geeltjes had je al gauw een mooi stukje bos bij 
elkaar. In de advertentie was geen bosje te 
bespeuren. Alleen een onbenullig boompje. Dat 
kon ook niEt anders begreep ik, toen ik die 
advertentie beter las. 

'In de afgelopen jaren is er in hoog tempo veel 
gebouwd in Nederland. Woningen, kantoren, 
industrie en wegen', zo begon de advertentie. 
Dat was mij ook al opgevallen, dus dat was 
geen schokkend nieuws. 'Hoogst noodzakelijk 
allemaal, maar het Is wel ten koste gegaan van 
heel veel groen', ging de inleidende tekst ver
der. 
Ik heb die zin twee keer gelezen. Ik voelde dat 
er iets moois moest komen, want zoiets schrijf je 
niet voor niets. En ja hoor, dacht Ik het niet. Ze 
gaan er wat aan doen. 'Groen dat terug moet 
komen', las ik verder. 
Ontroerd sloot ik mijn ogen en begon zachtjes te 
snotteren. Ik zag weer de bekende plekjes uit 
mijn kindertijd. De akkers met rogge en koren
bloemen even buiten het dorp, toen daar nog 
niet gebouwd was. De houtwal langs het /(a"e
spoor waar /Ic altijd bramen plukte en waar nu 
een rechte asfaltweg ligt. De oude elk In de 
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bocht van de weg die omgehakt is. En al die 
andere dierbare plekjes groen die allemaal verd
wenen zijn. Waar nu huizenblokken staan, door
kruist met kale rechte wegen. Dat wordt dus nu 
weer groen. Want dat het groen weer terug 
moest komen stond er zwart op wit. Nou, als dat 
zou kunnen. Snel las ik verder. 
'Hoe maakt u Nederland groener?' Door een 
groenlot te kopen. Voor ieder lot wordt ergens in 
ons land gegarandeerd een boom of struik 
geplant. Dat was even slikken. Ik hoopte dat het 
groen weer op dezelfde plek zou komen. Niet 
dus. Daar ging mijn groene kinderdroom. En dat 
kon natuurlijk ook niet. Zo praktisch ben ik dan 
ook wel weer. Je kunt die huizen en wegen 
moeilijk weer onder de grond schoffelen. 

De opbrengst van die loterij wordt onmiddellijk in 
groenprojecten gestopt. Dat is toch een mooi 
initiatief, troostte ik mezelf. Daar moet je als 
natuurliefhebber meteen plat voor gaan en dus 
een hele serie loten kopen. Toch heb ik geen lot 
gekocht. 

De hoofdprijs was een riante villa van een half 
miljoen in het groen. Toen kreeg ik zo mijn 
bedenkingen. Eerst beweren dat al dat bouwen 
ten koste is gegaan van veel groen en dan wel 
een vil/a bouwen in hetzelfde groen. Dan zullen 
ze daar toch eerst een paar bomen voor moet 
omhakken. Dat ze daar zorgvuldig mee zullen 
omspringen geloof ik niets van. Want één van 
die gulle sponsors van die Groenfonds Loterij 
met 'liefde voor de natuur' is Van der Valk. En 
Van der Valk geeft niets om bomen. Dat heeft 
'Ome Gerrit' zelf een paar jaar geleden in Vrij 
Nederland beweerd. Ik citeer: 'We worden gere
geerd door dictators. Milieudictators. De vervui
ler betaalt, dat is toch een schandalig principe. 
Dat een mens niet gewoon mag bouwen wat hij 
wil. Staat er een oude boom, dan mag ik die niet 
omzagen. Maar al die bouwvoorschriften hou
den ons imperium niet tegen. Zo'n boom zagen 
we weg. Krijgen we wel een boete. Vierhonderd 
gulden, flauwekul.' 
En zo iemand heeft liefde voor de natuur? Dat 
hij sponsort moet hij weten. Daar heb ik niets op 
tegen. Hij heeft toch centen zat. Dus kan hij wel 
wat in dat Groenfonds stoppen. Maar zeg er dan 
niet bij dat hij liefde voor de natuur heeft. Dat is 
een dikke leugen. 
Van mijn geeltje zou gegarandeerd een boom of 
struik geplant worden. Ook dat is een dikke leu
gen. In de prijzenpot zit totaal 3.5 miljoen. Dat 
geldboompje stond dus heel ordinair voor dat 
prijzenpakket. Daar moet die riante vil/a van 
betaald worden. Dat zijn al 20.000 geeft jes. Dan 
blijven er nog 120.000 geeltjes over die kwistig 
rond gestrooid worden en gegarandeerd niet in 
een groenproject terecht komen. Ik ga toch niet 
mee financieren aan een villa van een half mil
joen voor iemand die ik helemaal niet ken? Ik 
zou wel gek zijn. Nee, ik heb geen lot gekocht. 
Want: 'Uit jenever. turf en achterdocht heeft God 
de Drenth gewrochf. Dus daar trapte deze 
Drentse mooi niet in. Ik heb op safe gespeeld. 
Die villa hoef ik toch niet. Ik heb voor een geeltje 
zelf een paar heesters gekocht en rond mijn 
stulpje in de tuin geplant. Het stukje Nederland 
dat ik nu uit mijn raam zie, begint al heel mooi 
groen te worden. 

RoeIIe de Weerd 
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Kappen 

dwarsbomen 

Edwin Koot 

Wegreconstructies, renovaties, aan
leg van kabels en leidingen en nieu
we bebouwing, allemaal ter verbete
ring van de buurt. Maar of de bomen 
van deze verbeteringen profiteren? 

Breda 
Reeds vorig jaar zomer waren er verontrustende 
berichten u it Breda. Landgoed Valkrust aan de 
U lvenhoutselaan is namelijk aan renovatie toe. 
Om de renovatie te kunnen bekostigen is men 
van plan te gaan bouwen in het park. U iteraard 
stuiten deze plannen op een enorm verzet. De 
Bomenstichting geeft in haar bezwaren aan dat 
het park bomen- en plantenrijk en ecologisch zeer 
interessant is. Het is onduidel ij k  of met deze eco
logische factoren rekening is gehouden bij het 
aanwijzen van de bouw locatie in het park, en 
evenmin is duidel i jk welke plannen er voor het 
groen zijn .  

Inm iddels hebben Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant een verklaring van geen bezwaar 
afgegeven en heeft de gemeenteraad het plan 
met slechts één stem meerderheid(!) goedge
keurd. In mei is een bouwvergunn ing afgegeven 
voor vier woontorens. Hiervoor b l ij ken maar liefst 
72 bomen te moeten worden gerooid. De buurt
bewoners betWijfelen bovendien of het daarbij zal 
b l ijven en vrezen voor de toekomst van onder 
meer twaalf 1 50 jaar oude beuken. AI met al lijkt 
het, dat met dit bouwplan geen sprake meer is 
van een plan "in het groen". 

Hilversum 
De Kerkbrink in Hi lversum is aan revisie toe, 
althans in de ogen van de bestuurders. De recon
structie wordt groots aangepakt. Een aantal 
bomen op het plein moet daarbij verdwijnen. 
"Maar deze bomen zullen zo mogelijk worden ver
plant", meldt de gemeente n iet zonder trots. De 

• 
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Bomenstichting is niet b l ij met deze modegril van 
gemeentebesturen om zo makkelijk te besluiten, 
bomen te verplanten. 
Aan hetzelfde plein staat ook het voormalig hotel 
"het Hof van Holland". Dit gebouw moet op korte 
termijn plaats maken voor nieuwe bebouwing.  

Naar het z ich laat 
aanzien is in de nieu
we plannen nog geen 
rekening gehouden 
met de bomen die nu 
voor het pand staan .  
Laten we hopen dat 
een storm, van protes
ten wel te verstaan ,  
daar verandering i n  
brengt . 

Huizen 
De bomen in de 
Iepenlaan veroorzaak
ten een berucht pro
bleem: de sloeptegels 
werden opgedrukt 
Het probleem is ech
ter g rondig aangepakt. 
Voor de egalisatie zijn 

armdikke wortels weggehakt. Het leed is daarmee 
al geschied. Nu kan alleen nog bekeken worden 
of bijvoorbeeld een l ichte compensatiesnoei in de 
kroon nog enig soelaas kan bieden .  De vraag 
blijfl natuurl ijk of er geen andere oplossing moge
lijk was. Of zou de gemeente vinden, dat paarde
kastanjes in de Iepenlaan n iet passen? . 

Enkele markante bomen 
op de Kerkbrink in 
Hifversum moeten wij· 
ken voor een overdekt 
winkelcentrum (boven). 

Het park Valkrust in 
Breda (links) is dringend 
aan een onderhouds
beurt toe. Het geld ont· 
brak echter hiervoor en 
daarom besloot men om 
een deel te verkopen en 
er een appartementen
complex neer te zetten, 
om zodoende de beno
digde financien bijeen te 
kunnen brengen. Dat dit 
ten koste gaat van 
bomen laat zich wel 
raden. 

foto's: Edwin Koot 



Foto gemaakt na de 
renovatie van de 

Buntlaan in september 
1994. Tussen de 

bomen is een 15 cm 
dikke bovenlaag van 

compost vermengd 
met zand aangebracht 

Parkeren tussen de 
bomen behoort tot het 

verleden. 
foto: T.E.J. van Zeijts 
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Beukenlaan in Driebergen 

overlee'ft rioleringswerk en 
herprofîlering 

Jan Couenberg 

In het voorjaar van 1990 maakte de gemeente Driebergen-Rijsenburg 
bekend dat zij plannen had om de Buntlaan en direkte omgeving ingrij
pend te renoveren. Reden daartoe was de slechte staat van de riolering. 
Tevens was dit een mooie gelegenheid om ook de indeling van het maai
veld te wijzigen en op een aantal plaatsen een 30 km zone in te voeren. Het 
vernieuwen van het riool betekende ook het vernieuwen van de huisaan
sluitingen op dat riool. De Bomenstichting werd in een vroeg stadium bij 
de plannen betrokken en het werk werd daarna nauwlettend gevolgd. Of de 
bomen de ingrijpende werkzaamheden zullen overleven is nog niet met 
zèkerheid te zeggen, maar na enkele jaren ziet het er hoopgevend uit. 

Plannen voorgelegd aan bevolking 
In de Buntlaan staan aan beide zijden van de rij
strook 148 zware beuken, waarvan de leeftijd 
gemiddeld 80 jaar of ouder is. De gemeente was 
zich dan ook terdege bewust dat het vernieuwen 
van het riool nabij deze oude beuken de overle
vingskansen in gevaar zou brengen. 
Om die reden werd door de Gemeente op 19 
december 1990 een informatieavond voor de 
bewoners belegd. Het waren nog geen u itgewerk
te plannen. Belanghebbenden werden u itgeno
digd tot het geven van reakties en er werd tevens 
de te volgen procedu re gepresenteerd. 

Uitvoerig onderzoek 
In hetzelfde jaar werd in opdracht van de 
gemeente door de firma Copijn een onderzoek 
verricht naar de eventuele gevolgen van boven
genoemde werkzaamheden. Het rapport van 
Copijn wijst uit, dat behoud van de bomen in prin
cipe mogel ijk is, mits aan een aantal voorwaarden 
zal worden voldaan. De belangrijkste voorwaar
den uit dit rapport zijn: 
• de rijbaan versmal len 
• het voorkomen van parkeren onder de bomen 
• bodemverbetering t .b .v. de bomen 
• het nieuwe riool tussen de bomenrij aanbren

gen (onder de rijbaan) 
• oude riool (in één berm) niet opgraven en in de 

nabijheid van bomen niet graven,  maar boren. 

Uit het onderzoek kwam naar voren, dat de beu
ken nog in een rede'lijke staat verkeerden 
ondanks het gegeven dat de grond di rect binnen 
de kroonprojectie sterk wasverdicht. Er werd 
daar onder de bomen ook frequent geparkeerd. 
De meeste wortels hadden zich in de richting van 
de aangrenzende tuinen ontwikkeld en graafwerk
zaamheden tussen de bomen en de tu inen zou
den de bomen ernstig beschadigen. Het was ook 
om die reden dat Copijn adviseerde het riool 
onder de rijweg te leggen. 
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Bomenstichting ingeschakeld 
Begin december 1990 werd de Bomenstichting 
door de bewonersgroep benaderd met het ver
zoek haar visie op het rapport van Copijn te 
geven en de bomen ter plaatse te bekijken. Dit 
werd door ondergetekende (kontaktpersoon voor 
de Bomenstichting) in januari in het jaar daarop 
gedaan. Uit mijn onderzoek bleek dat de beuken 
toch minder vitaal waren, dan gedacht. 
Bovendien verschilde de g rondwaterstand tussen 
het begin en het eind van de laan aanmerkelijk. 
Dit zou ongetwijfeld invloed hebben gehad op de 
ontwikkeling van de beworteling. Uit nader inge
wonnen informatie over de diepte van het riool, 
de diameter en de h uisaansluitingen, concludeer
de ik dat een nieuw riool onder de rijbaan op de 
meeste plaatsen niet tot problemen voor de 
bomen zou leiden. Mits op de plaats waar wortel
concentraties werden aangetroffen de rioolbuis er 
onderdoorgeperst zou worden. Op 23 maart 1991 
bracht ik per brief namens de Bomenstichting ver
slag uit aan B & W, waarbij de volgende opmer
kingen van belang waren . 
• het grondwaterpijl mag niet veranderen 
• is de bronbemaling op de plaatsen van de 

hogere grondwaterstand nodig (zoiets kan tij
dens het groeiseizoen voor bomen funest zijn) .  

Ongerustheid blijft bestaan 
Ondanks veelvuldig overleg tussen gemeente en 
bewoners, kon de gemeente de ongerustheid 
over aantasting van de beuken niet geheel weg
nemen. 
Op 1 oktober 1992 namen de werkzaamheden 
een aanvang. Er  werd voorzichtig gewerkt en ook 
tussentijds was er overleg tussen bewoners en de 
gemeente. Tijdens de herprofilering werd ook een 
behoorlijke grondverbetering aangebracht. De 
werkzaamheden waren nog in vol le gang toen i k  
op 18  november van dat jaar een  bezoek aan de  
Buntlaan bracht. I k  schrok van de bronbema 
ling die het water wegpompte tot een diepte van 5 
meter onder het straatniveau. De grond in het 
haarwortelpakket was erg droog, hetgeen bete
kende dat de verdamping door de bomen nog 
volop gaande was. Ik dacht daarbij aan de 
opmerking van I r. T.J.M. Janson uit "Stadsbomen 
van Acer tot Zelkova", dat een plotselinge veran
dering van de grondwaterstond het afsterven van 
de beuk tot gevolg heeft. Het zal in de toekomst 
moeten blijken in hoeverre deze "tijdelij ke" grond
walerstandverlaging van invloed is geweest. Daar 
waar het riool de beworteling van enige betekenis 
kruist, werd deze gespaard door de wortels tijde
lijk aan een bal k  over  de sleuf op te hangen. 

Gasleiding door het wortelpakket 
Minder gunstig voor de bomen aan de oneven 
zijde van de laan was de vernieuwing van de 
oude gasleiding en het vu l len van het oude riool. 
Dit vond plaats tussen de bomen en de aangren
zende tu inen,  dus daar waar de meeste wortels 
zich bevonden. Het gevolg was, dat ondanks de 
voorzichtige wijze van werken, er schade ont
stond aan het voor de bomen belangrijke 
haarwortel pakket. De gemeente week hier duide
lijk van het advies af om deze strook grond zoveel 
mogelijk onberoerd te laten en de gasleiding 
d .m .v. doorpersingen aan te brengen . 

Aan de bewoners heb i k  voorgesteld de stand 
van de bomen een aantal jaren te blijven volgen. 
Het kan vrij lang duren, soms wel 7 jaar, voordat 
invloeden van de werkzaamheden zichtbaar wor
den. We wachten af. 
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Toch kon ik mijn nieuwsgierigheid niet zo lang 
bedwingen en had ik begin september 1 993 een 
ontmoeting met de heer van Zeijts, een van de 
initiatiefnemers in de bewonersgroep voor het 
behoud van de beuken. We hebben toen een 
aantal foto's van de beuken gemaakt, die we kon
den vergelijken met die van de heer Koerts, 
gemaakt van de oude toestand. Wat ons tijdens 
de rondwandeling opviel was de algemene toena
me van de vitaliteit. Deze verbetering gold ook 
voor veel bomen die er voor die tijd minder goed 
bijstonden. Dit was vooral opvallend aan het 
begin van de laan, daar waar voordien intensief 
geparkeerd werd. Dit was nu niet meer mogelijk. 
(De heer van Zeijts had op een plattegrond de 
toestand per boom aan het begin van de renova
tie vastgelegd) .  

Herstel sneller dan verwacht 
In de winter van 1993/1 994 moesten er opnieuw 
graafwerkzaamheden plaatsvinden.  Toen bleek, 
dat het wortel gestel zich flink had hersteld. Dit 
was waarschijnlijk het gevolg van: 
• de toegepaste grondverbetering 
• het sterk terugdringen van het parkeren onder 

de bomen waardoor onnodige bodem
verdichting wordt voorkomen 

• een gezamenlijke watergeef-actie van de laan
bewoners tijdens de droge voorzomer van '93. 
Dit werd uitgevoerd m.b.v .  tuinsproeiers van de 
bewoners en waterwagens van de gemeente 

• de grote hoeveelheid neerslag gedurende de 
tweede helft van '93 en de eerste helft van '94. 

Voor de volledigheid moet ik wel vermelden dat 
vóór de renovatie een aantal bomen is afge
storven als gevolg van aardgaslekkage's. 
Dankzij het uitvoerig overleg tussen bewoners en 
gemeente is er begrip ontstaan voor elkaars 
standpunten. We kunnen hier 'voorzichtig' spre
ken van een suksesvolle samenwerking. Het is 
echter nog te vroeg om te spreken van een over
winning voor de bomen. Ik heb het plan, samen 
met de bewonerscommissie, de bomen nog enige 
jaren te volgen.  

De oude situatie voor 
de werkzaamheden 
aan de riolering. De 
bodem is sterk verdicht 
en de bomen hebben 
hun wortels voorname
lijk in de tuinen van de 
aangrenzende huizen 

foto: T.E.J. van Zeijts 
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Hoe scheefis het recht 

Marijcke van Hasselt 

Het kappen van bomen is gelukkig aan allerlei regels gebonden. Lang niet 
altijd worden deze nauwgezet nageleefd. Of er wordt met verkeerde voor
wendselen de kap van een boom afgedwongen. Vanuit mijn betrokkenheid 
bij de aktiegroep 'Behoud de Beuk' in Apeldoorn wil ik mijn visie geven op 
het recht van een boom. Ik word hierbij niet gehinderd door het recht en de 
bèstaande praktijk, maar ik kan laten zien in wat voor een bizarre situatie 
we zitten. En wat voor een Kafkaïaanse wereld er voor de boom ontstaan 
is door een combina,tie van regelgeving- en praktijk. In dit artikel zal ik aan 
de hand van een aantal stellingen dit trachten duidelijk te maken. In een 
onbewaakt ogenblik zijn ze immers zo gekapt. 

Het r&ht van een boom 
Voor bomen schiet het (formele) recht tekort. 
Zowel het regelend als het i nhoudelijk recht zijn 
onvoldoende uitgerust voor zoiets specifieks als 
levende bomen.  
Het regelend recht bevat te wein ig waarborgen 
voor het behoud van een boom, zolang de dis
cussie over het voortbestaan nog gaande is. En 
als de zaak voor de rechter is gekomen, worden 
a l lerlei belangen tegen elkaar afgewogen, waarbij 
het belang van de boom zelf n iet meespeelt. I k  
bedoel het  belang van een  meestal gezonde 
boom, die al jaren op een plek gegroeid is en die 
als zodanig recht heeft op respect. Op zo'n 
moment wordt over het algemeen al leen gepraat 
over het privébelang  dat de ene of de andere par
tij heeft bij behoud of verwijderi ng.  
Belangenafweging is een farce, zolang het belang 
van de boom zelf, de natuur, niet meetelt. 
Zodra economisch belang in het geding is 
(meestal omdat gebouwd moet worden op de 
plek waar de boom staat), ·komt dit bijna altijd 
neer op het kappen van de boom. In de binnen
stad gaat economisch belang vóór al les, en wordt 
geen rekening gehouden met de eveneens eco
nomische boomwaarde. 
Het onwaarachtige en misleidende in zo'n belan
genafweging is, dat de samenhang tussen alle 
verschillende aspecten van een boom in  het 
geheel van de natuur u i t  het oog wordt verloren. 
Er is veel meer verborgen en het leven is veel 
complexer dan wij met onze materialistische 
beschouwing kunnen determ ineren. De rijke tota
liteit van die samen hang vaH subiet weg als een 
onderdeel eruit wordt gel icht en door iets anders 
"vervangen". Losse delen zijn inderdaad vervang
baar, maar de boom/b 
oomgroep/bos als un ieke leefgemeenschap, als 
totaliteit niet. 
Dat de natuur vervangbaar is, is een absurde 
gedachte en leidt uiteindelijk tot haar vernietig ing .  
Ik denk dat al leen actiegroepen ,  ju ist door hun 
emotionele benadering, het  best dat specifieke 
belang van het behoud van de boom terwi l le van 
de boom zelf kunnen weergeven. 

Het belang van actiegroepen 
Actiegroepen zijn onontbeerlijk in een democratie. 
In een staatsvorm waarin de stem van het volk 
belangrijk is, zijn actiegroepen onmisbaar ten 
e inde die stem te laten horen.  Sociologisch is 
aangetoond dat elk protest staat voor minstens 
honderd andere protesten van mensen ,  die dat 
al leen niet zo openlijk zouden kunnen of durven 
uiten. 
Maar naast een rol als spreekbuis hebben actie
groepen zeker ook een rol als bewustmaker en 
wakkerschudder. Door hun (vaak ludieke) acties 
weten zij de aandacht te vestigen op misstan 
den die anders over het hoofd zouden worden 
gezien .  Je kan dus zeggen dat actievoerders 
voorkomen dat de maatschappij i n  
slaapt. Eigenl i jk is het pas echt zorgelijk a ls  er niet 
meer geprotesteerd wordt. 
Het actievoeren zou van· overheidswege gest imu
leerd moeten worden, want het leert mensen kri
tisch rond te kijken.  En dat is geen overbodige 
l uxe, want het bl ijkt dat de rapporten die worden 
opgesteld en waarop beslissingen genomen wor
den, veelal vol zitten met ofwel gewone fouten of 
misrekeningen, maar ook met pure misleidingen 
en zelfs leugens. Regelmatig worden bijvoorbeeld 
bomen tot ziek of gevaarlijk bestempeld om de 
weerstand tegen het kappen te breken of wordt 
gezegd dat een andere oplossing niet mogelijk is. 
En helaas tuint de gemiddelde burger daar veel te 
makkelijk in. 
Actievoerders leveren de broodnodige deskundig
heid, waaraan gewone mensen niet toekomen. 
Het feit dat actievoerders zich i n  een onderwerp 
vastbijten,  levert vaak veel nieuwe informatie op 
en kan fouten aan de kaak stellen .  

Betekenis van een boom voor de mensen 
Van veel in de natuur kan een mens houden, 
maar je hecht je niet zo gauw aan een torretje of 
een enkele bloem. Toch is contact met de natuur 
heel belangrijk voor het welzijn van mensen .  De 
boom is voor veel mensen een zichtbaar stukje 
natuur en als zodanig object van hun  liefde voor 
die natuur .  
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van een boom? 

Een boom is heel erg zichtbaar en staat altijd op 
zijn plek. Het is een stukje natuur ,  waaraan men
sen zich kunnen hechten.  Bomen dienen vaak als 
oriëntatiepunt. Veel mensen hebben dan ook een 
l ievel ingsboom. Vraag het maar eens na. 

Om dit te i l lustreren een verhaal over Koningin 
Wilhelmina. Zij was heel lastig als er  bomen op 't 
Loo gekapt moesten worden. Daarom had de 
houtvester de gelegenheid van haar verb lijf in 
Den Haag, aangegrepen om gauw wat bomen te 
kappen. Maar bij terugkomst had Wilhelmina dit 
meteen door. Zij l iet de houtvester komen ,  die 
haar vertelde dat het kappen echt nodig was ge
weest. Het verhaal gaat dat Wilhelmina toen de 
volgende gedenkwaardige woorden sprak: "Dan 
had je me op z'n minst de gelegenheid kunnen 
geven om afscheid te nemen". 
Dit verhaal i l lustreert heel du idelijk hoe goed som
mige mensen het eigene van een boom kunnen 
ervaren en daardoor van zo'n boom houden en 
waarbij zij ook een respectvolle houding van 
anderen verwachten. 

In deze tijd is overigens de zorg voor bomen zeer 
terecht. De ontbossing geldt zeker niet al leen 
voor de tropische regenwou 
den ,  maar ook voor ons eigen land. Nederland 
behoort tot de meest vervui lde en minst beboste 
landen van West-Europa. En iedereen die een 
beetje uit zijn ogen kijkt, ziet hoeveel bomen bijna 
dagelijks verdwijnen. Niet alleen door kappen, 
maar ook door het aantasten van de bodem 
waarop bomen staan. 
Wij mensen zijn bezig om in rap tempo de bu iten
ste laag van de aarde te verzieken .  Dat is toeval
'lig wel de leeflaag. Wat dat voor consequenties 

zal hebben, kunnen we nu al vermoeden. 
Het is daarom zaak alles in het werk te stel len, 
om de bewoners van de aarde (en zeker de jon
gere generatie) een andere houding ten aanzien 
van de natuur  te laten ontwikkelen.  En inzet voor 
het behoud van bomen is daarbij een heel goed 
middel. 

De rol van gemeenten 
De rol van gemeenten op dit punt is heel belang
rijk. Het goede voorbeeld van gemeenten in de 
zorg voor de natuur heeft een meervoudige hei l
zame u itwerking.  
Onzorgvuldig omgaan met de natuur  door degene 
die het goede voorbeeld moet geven,  lokt name
l ijk ongeïnteresseerdheid u it, die u iteindelijk kan 
ontaarden i n  vandalistisch gedrag. 
Al lereerst is nodig dat gemeenten ook zelf de 
opgestelde regels naleven. Daar schort het nog 
wel eens aan. Maar ook met het stelselmatig 
opleggen van de herplantplicht, de vergoeding 
van de boomwaarde en het consequent afstraf.fen 
van i l legaal kappen kan de gemeente aan de bur
ger laten zien dat het behoud van bomen hen lief 
is, waarbij geregelde kontrole u iteraard noodza
kelijk is. Op dit punt is het heel belangrijk dat ge
meenten rekening houden met bestaand en toe
komstig groen in bestemmingsplannen .  Waarbij 
het voor architecten een uitdaging moet zij n, i n  
hun  planner) met het groen rekening te  houden. 

Gemeenten dienen te voldoen aan de publ ikatie
pl icht van gemeentelijke besluiten, zoals opge
legd in de Algemene Wet Bestuursrecht. Artikel 
3:40 lu idt: "Een besluit treedt niet in werking voor
dat het is bekendgemaakt" (aan aanvrager én 
andere belanghebbenden). Een vergunning d ie 
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wordt afgegeven zonder voorafgaande publ ikatie, 
heeft geen rechtskracht en is in strijd met de wet 
en kan dus in de prullenmand. 
Een correcte gemeente. zal deze regel uit de 
A.W.B. u itvoeren. Omdat voor een boom die een
maal gekapt is, weinig meer te doen is, zal zo'n 
gemeente daarbij een artikel .i n  haar bomen
verordening moeten opnemen dat "binnen 6 
weken na de publ ikatie geen gebruik mag worden 
gemaakt van de vergunning en vervolgens ook 
n iet - indien er een bezwaarschrift is ingediend -
zolang er nog niet over dat bezwaarschrift en een 
eventueel daarop volgend beroepschrift definitief 
is besl ist". 
Verlening zonder publ ikat ie moet door m iddel van 
een proefproces aan de kaak worden gesteld .  

Er kan n iet genoeg op worden gewezen dat de 
gemeente tegenover de Officier van Justitie 
staatsrechtelijk verplicht is,  elk geval van i l legaal 
kappen door te geven. Het zelf opleggen van de 
verpl ichting, de boomwaarde te vergoeden of een 
herplantplicht houden niet in dat de strafrechtel i j
ke kant n iet meer aan de orde behoeft te komen .  
De bestuursrechte l i jke én  de  strafrechtelijke 
afhandeling van een kwestie moeten naast elkaar 
p laatsvinden. Bij het eventueel opleggen van een 
straf zal de rechter altijd rekening houden met 
door anderen opgelegde verplichtingen .  

D e  rol van d e  boomverzorger 
Natuurlijk heeft de manier waarop een boomver
zorger met bomen omgaat, ook een heel belang
rijke voorbeeldfunctie. Als boomver 
zorgers al leen maar ordinaire kappers zijn,  is het 
woord "boomverzorger" een voorbeeld van taal
vervalsing. Zij maken hun ambt dan ongeloof-

'Bomen en Wet' 

geheel herziene 4e druk 
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waardig. Onze taal staat al stijf van dit soort taal
vervalsingen, die de kwalijke inhoud van een 
begrip moeten afdekken. Een tergend voorbeeld 
is het woord 'gewasbe 
schermingsmiddelen' voor ordinair gif .  
Alleen door zijn werk echt met zorg te doen, kan 
de boomverzorger zijn naam waar maken . In dat 
geval is hij de partner van de actiegroepen. 
Boomverzorgers en actiegroepen d ienen hetzelf
de belang. 
Actiegroepen kunnen bij een gemeente of bij par
ticu l ieren een aanzet geven tot een andere hou
ding ten opzichte van bomen. Daarop kunnen de 
boomverzorgers weer inspri ngen .  En omgekeerd 
kan het zijn dat de boomverzorger de onmisbare 
deskundige ondersteuning kan leveren, die een 
actiegroep nodig heeft. 

Conclusie 
Voor een boom is het recht al leen onvoldoende. 
Wel is het recht natuurl i jk onontbeerlijk in de strijd 
voor het behoud van bomen en een goed hulp
middel daarbij. Maar aanpassing van de wetge
ving in het specifieke belang van behoud van de 
natuur is zeer noodzakelijk. De jurisprudentie is 
daarin een belangrijke faktor. 

Het boek 'Bomen en Wet', praktijkgids voor het recht over bomen, bossen en 
andere houtopstanden, is in een geheel herziene druk verschenen. In ver
band met de vele, ingrijpende veranderingen in wetgeving, rechtsbe
scherming en rechtspraak was een aanpassing nodig. 

De aan de Bomenstichting verbonden jurist, mr. Bas M. Visser heeft een 
grondige herziening en uitbreiding van dit boek voltooid. Hij werd bijgestaan 
door een uitgebreide klankbordgro�p van juristen en andere deskundigen, 
die dagelijks betrokken zijn bij vragen rond bomen en recht. 

U kunt Bomen en Wet bestellen door f 30,- (niet-donateurs betalen 
f 35,-) over te maken op giro 2108755 van de Bomenstichting te Utrecht. 
De prijs is inclusief verzendkosten. Wilt u meer exemplaren bestellen, 
belt u dan even voor de prijs (telefoon 030-340778). 

f 30,· 
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Schade door bomen 
Hester van Gent 

Het komt regelmatig voor dat tak
ken uit bomen breken of zelfs hele 
bomen omvallen. In sommi,ge gevall
len treedt daarbij schade op aan 
personen of goederen. Met de 
herfststormen voor de deur wordt in 

dit artikel stilgestaan bij de aan
sprakelijkheid voor de schade door 

bomen. Omdat schade, veroorzaakt 
door bomen, het gevolg kan zijn 

van onvoldoende controle en onder
houd, wordt tevens aangegeven op 

welke wijze bomen eenvoudig 
gecontroleerd kunnen worden op 
vitaliteit, standvastheid en takbreuk. 
In de meeste gevallen zal er niets 

met een boom aan de hand zijn en 
is er geen reden tot ongerustheid. 

Mocht er twijfel bestaan, dan kan 

een boomverzorger worden geraad
pleegd. 

Enkele praktijk voorbeelden 
1. Op 21 oktober 1989 is aan de Koesteeg in de 

gemeente Sprang-Capelle een gemeente
boom op een geparkeerde auto gevallen. De 

. schade aan de auto bedroeg f 6450,-. Er  stond 
op dat moment behoorlijk wat wind, maar de 
omstandigheden waren geenszins extreem te 
noemen voor een herfst in Nederland.  

2. Op 10 aug ustus vorig jaar is om 6.00 uur op 
de Erasmusweg in Den Haag een iep (U/mus 
X hollandica 'Vegeta') met een stamdoorsnede 
van circa 35 centimeter omgeval len.  De 
gemeenteboom stond tussen een fietspad en 
een rijweg. Een op dat moment passerende 
fi etser kwam onder de takken van de boom 
terecht en is naar het zieken huis gebracht. I n  
d e  loop van de ochtend kon het slachtoffer 
weer naar huis. 

Burgerlijk Wetboek 
De vraag rijst nu wie aansprakel ij k  is voor schade 
door bomen en takken.  Het antwoord op deze 
vraag isle vinden in het Burgerlijk Wetboek bij de 
regel ing van de onrechtmatige daad (artikel 
6: 162 en volgende). U itgangsp unt h ierbij is 
schuldaan sprakelijkheid. Dit  betekent dat de 
benadeelde moet bewijzen dat de eigenaar van 
de boom onvoldoende zorg aan de betreffende 
boom heeft besteed. Hie rbij wordt rekening 
gehouden met de (on)deskundigheid van de 
eigenaar. Van een particulier, die zijn eigen 
bomen controleert, kan m inder verwacht worden 
dan van een controlerend boomverzorgingsbe-

drijf of gemeentelijke g roendienst. 
In het verleden is vaak de fout gemaakt de 
omgeval len boom te snel te ruimen, waardoor de 
oorzaak moeilijk te achterhalen was. Om dit te 
voorkomen, di enen gemeenten een soort draai
boek te hebben volgens welke gehandeld moet 
worden bij schade door bomen. 

Zorgplicht 
Hoe ver moet de eigenaar gaan met zijn zorg 
voor de boom? 
In de prak1ijk worden drie 'zorgplichten' van de 
boomeigenaar onderscheiden: de algemene 
zorgpl icht,  de verhoogde zorgpl icht en de onder
zoekspl icht. 
De algemene zorgpl icht is in eerste instantie vol
doende. H ieronder valt, naast het gewone onder
houd, de regelmatige cOntrole op uitwe ndig zicht
bare gebreken aan de bomen. 
De verhoogde zorgplicht geldt op plaatsen met 
een verhoogde 
gevaarzetting. 
Hie rmee worden 
p laatsen bedoeld 
waar, indien er een 
tak uitbreekt of een 
boom omvalt, te voor
zien is dat er veel 
schade zal ontstaan, 
bijvoorbeeld bomen 
langs autowegen of 
drukke straten. De 
boomeigenaar is ver
plicht op dergelijke 
plaatsen tenmi nste 
eenm aal jaarlijks te 
controleren.  
Van de onderzoeks
pl icht is sprake wan
neer een boom één of 

Hoe de toestand van 
het wortelstelsel is, is 
niet eenvoudig te 
zeggen. Toch kunnen 
bovengrondse teke
nen aanleiding ziin 
voor een nader 
onderzoek. 

Veelal voorspellen 
paddestoelen op de 
stam of de takken 
weinig goeds. Of de 
boom gevaarlijk is 
hangt onder andere 
af van de mate van 
aantasting en de 
soort schimmel. 

foto ·s: archief 
Bomenstichting 



Scheuren in de bast, 
het optreden van 

paddestoelen en het 
scheefzakken van de 

boom betekenen in 
ieder geval dat u 

al/ert moet zijn. Hoe 
al/ert? Een goede 

boomverzorger kan 
uitsluitsel geven op 

uw vragen. 

foto's: IBN-DLO 
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meerdere u i twendig 
zichtbare geb reken 
heeft , of wan neerde 
eigenaar andersz,ins 
weet dat de boom 
een extra risico loopt, 
bijvoorbeeld doordat 
er 'gebrekkige' 
bomen in de directe 
omgeving staan .  Het 
onderzoek kan bij
voorbeeld 'bestaan uit 
de inspectie van 
(snoei) wonden die 
vanaf de grond niet 
bereikbaar z ijn ,  de 
determinatie van een 
schimmel of bodem
kundig onderzoek. 

'Uitwendige controle 
Een boom moet niet 
als 'potentieel 
gevaarlijk' gezien 
worden, want de vei
l igheid van een boom 
kan door booverzor
gers goed bepaald 
worden. Ook particu
l ieren kunnen hun 
boom op eenvoudige 
wijze uitwendig con
troleren op zaken d ie 
een i ndicatie geven 
voor de veil igheid van 
de boom. Deze con
trole valt uiteen in 4 
onderdelen, namelijk 
kroon, stam ,  wortel
voet en omgevings
factoren .  

Bij d e  krooninspectie letten w e  op zaken als: 
• afstervende of dode takken (grootte, plaats i n  

d e  boom); 
• takscheuren (het hout hieronder kan gaan rot

ten ,  waarna de tak geheel kan afbreken; indien 
mogelijk kan met een hard voorwerp op de tak 
geklopt worden om na te gaan of deze hol is) ; 

• verkeerde takstand (bijvoo rbeeld elkaar kruis
ende en langs elkaar schurende takken, u itzak
kende takken en plakoksels, zie afbeelding); 

• slecht in blad staan ,  l ichtere bladkleur of gerin
gere scheutlengte ten opzichte van andere 
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bomen van dezelfde soort in de nabije omge
ving; 

• uitbundige bloei gevolgd door slecht in blad 
staan (deze 'noodbloei' treedt op wanneer 
bomen in de verdrukking komen); 

• aanwezigheid van ziekten of plagen. 

Bij de stam en de wortelvoet moet gekeken wor
den naar zaken als: 
• mechanische schade; 
• bl iksem- en brandschade; 
• holten (te ontdekken door met een hard voor-

werp op de stam te kloppen); 
• scheef staan ten opzichte van het jaar ervoor; 
• sche uren in de bast; 
• loslaten van de bast; 
• aanwezigheid van ziekten of plagen, met name 

paddestoelen; 
• bij geënte bomen: onvoldoende vergroeiing van 

ent en onderstam (een indicatie hiervoor kan 
z ijn :  afwezigheid van d uidelijke worte laanzet
ten). 

Omgevingsfactoren omvatten alle zaken die iets 
zeggen over of van invloed zijn op de vitaliteit en 
stabi l iteit van bomen, zoals: 
• sche uren in de grond of de verharding rondom 

de boom; 
• bomen in de buurt die slecht zijn; 
• verhoging/verlag ing van het grondwater; 
• plotseling alleen komen te staan (bijvoorbeeld 

door het wegvallen van een aangrenzende 
beplanting) . 

Schadelijkheid 
Als een van deze zaken waargenomen wordt bij 
een boom , dan wil dat nog niet zeggen dat deze 
boom gevaarlijk is. Het hangt natu url i jk van de 
plaats van de boom af of deze schade aan kan 
richten (staan er bijvoorbeeld geparkeerde auto's 
in de buurt?). Verder hangt het af van de boom
soort; de ene soort is gevoe l iger voor breuk dan 
de andere. 
Ook hoeft de aanwezigheid van de genoemde 
verschijnselen niet in al le gevallen negatief te zijn. 
Wonden kunnen bijvoorbeeld geheel overgroeien 
zonder dat het hout eronder rot. Verder zij n 
paddestoelen niet altijd schadelijk voor de boom; 
er zijn ook paddestoelen die samen met bomen 
groeien, waarbij sprake is van wederzijds voor
deel (bijvoorbeeld berk en vliegenzwam) . 
Schimmels die bladvlekkenziekten veroorzaken 
zijn eveneens ongevaarlijk. Platanen, verspreid i n  
het centrum van Utrecht, verloren vorig voorjaar 
ineens hun blad ten gevolge van deze ziekte. De 
bomen herstelden zich echter nog dezelfde 
zomer en dit jaar staan de platanen weer vol in  
blad. 
Indien u na inspectie denkt dat een boom of de 
takken gevaar op kunnen leveren,  schakel dan 
een boomverzorger in. Deze kan duidel ijkheid 
verschaffen over wat er precies met de boom aan 
de hand is en eventuele maatregelen treffe n.  

Vervolg voorbeelden 
Terug naar de voorbeelden aan het begin van dit 
artikel .  
1_  Achteraf bleek de boom aan de Koesteeg in  

ernstige mate door wilgehoutrups aangetast te 
zijn. Bij andere bomen in de straat was al eer
der wilgehoutrups waargenomen. 
Wilgehoutrupsen maken gangen in het hout 
van de stam ,  waardoor de groei vertraagd 
wordt. Bij een flin ke storm kan de boom boven 
de grond afbreken_ 
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De rechter heeft d.e gemeente aansprakelijk 
gesteld voor de schade, omdat de gemeente 
onvoldoende aan haar verpl ichting tot inspectie 
en controle had voldaan. De aantasting van de 
bomen in de omgeving had voor de gemeente 
aanleiding moeten zijn tot verhoogde waak
zaamheid en het niet meer volstaan met de 
gebruikelijke jaarlijkse controle. De gemeente 
heeft na het incident de andere bomen i n  de 
straat aan een onderzoek onderworpen en aan 
de hand van de resultaten h iervan besloten 
een aantal bomen te rooien.  

2. De iep i n  Den Haag v ie l  onder de algemene 
zorgplicht. De komende 25 à 30 jaar verwacht
te de gemeente geen problemen met de boom. 
Uit nader onderzoek aan de omgevallen boom 
bleek dat het oorspronkelijke wortelgestel 
nagenoeg geheel vergaan was en dat zich 
hierop een nieuw pakket haarwortels ontwik
keld had. Hierdoor is de boom wel in leven 
gebleven, maar alle verankering met de bodem 
was verdwenen. Aan de stamvoet was geen 
spoor van inrotting of indroging van het hout te 
vinden. De bladkleur van de boom was welis
waar lichter en de scheutlengte korter dan die 
van een normaal groeiende boom, maar dit 
beeld kwam na de hete en droge zomer op 
meer plaatsen in de stad voor. Het slechte wor
telgestel is waarschijnlijk het gevolg van (late) 
onverenigbaarheid tussen ent en onderstam. 
Dit is meestal een afstotingsproces van de 
weefsels van ent en onderstam. Het is in dit 
specifieke geval n iet tot een aansprakelijk
heidsstelling gekomen. 

Conclusie 
Geconcludeerd mag worden dat de gemeente 
voldoende zorg heeft besteed aan de boom en 
dat op grond van de bovengrondse vitaliteitsken
merken geen u itwendig zichtbare gebreken voor
handen waren, d ie d uidden op de (slechte) stand
vastheid van de boom. Naar aanleiding van dit 
incident controleert de gemeente jaarlijks rond 
half augustus alle iepen .  
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Een slechte takaan
hechting (foto boven), 
zoals deze zoge
naamde plakoksel, 
leidt vaak tot schade. 
Preventieve maatre
gelen om uitbreken te 
voorkomen kunnen 
worden genomen. 

Wonden, onstaan 
door aannïding, storm 
of bliksem zijn, een 
makkelijke invals· 
poort voor schadelij
ke organismen, die 
de boom kunnen ver
zwakken. 

foto's: IBN-OLO en 
archief 
Bomenstichting 

Een compleet over· 
zicht van de wetge
ving omtrent bomen 
en schade is te vin
den in hoofdstuk 4 
van 'Bomen en Wet' 
(8. M. Visser, vierde 
druk 1995. uitgave 
Bomenstichting). 
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Mooie 
paardekastanje 
voor kap 

behoed 

Het was een prachtige samenloop van omstan
digheden. Op het plein van de 'Koningin 
Emmaschool te Bussum was behoefte aan scha
duw; een paar honderd meter verderop, i n  
Naarden, moest een kastanjeboom in verband 
met nieuwbouw w<?rden gekapt. Twee ouders van 

de Emmaschool zijn de uitdaging aangegaan. Ze 
verzamelden i nformatie, onder andere bij de 
Bomenstichting ,  om de haalbaarheid van de ver
plaatsing  van de boom na te gaan.  
Een gerenommeerd verplantingsbedrijf uit Utrecht 
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durfde het aan om de operatie onder verlening 
van garantie op zich te nemen, mits dit voor 1 mei 
zou gebeuren. Het was inmiddels april geworden 
en tijdsdruk deed zich gelden. Toestemming en 
medewerking op al lerlei terrein moest van beide 
gemeenten verkregen worden. Het Groenfonds 
Nederland, onze grootste nationale bomenplan
ter, heeft daarbij op de achtergrond een belang
rijke rol gespeeld. We zochten naarstig naar 
sponsors om de voor een school toch wel pittige 
kosten te verm inderen.  Nadat een grote vis 
gevangen was werd de operatie dekkend 
gemaakt door het radioprogramma "Steen en 
been" van de VARA. Dankzij dat p rogramma 
boden bedrijven gratis diensten aan, zoals het 
leggen van rijplaten en het verzorgen van grond
werkzaamheden. Er volgden ook vele hartverwar
meride reacties van particul ieren uit het hele land, 
in de vorm van meestal geldelijke bijdragen ,  tot 
zelfs de gehele dekking van de kosten van 
nazorg voor de boom . 

Op 19 apri l was het zover; en het werd tijd ,  want 
bladeren en kaarsjes ontloken aan de niets ver
moedende boom. De minstens 45 jaar oude, 
compacte en heel fraai gevormde paardekastanje 
werd onder grote belangstel l ing van bewoners en 
plaatselijke pers op de schop genomen twintig ton 
zwaar! Na het opzienbarende transport gebeurde 
het feestelijke planten van de boom onder nog 
veel g rotere belangstel l ing:  honderden schoolkin
deren,  ouders en leerkrachten .  

Terugkijkend kunnen wi j  zo'n reddingsoperatie 
van harte aanbevelen bij bijvoorbeeld andere 
scholen.  Het is duur, maar de moeite waard. N iet 
zozeer het planten van een boom, doch het red
den van een boom blijkt mensen (en potentiële 
sponsors) aan te spreken.  Dank aan allen die aan 
deze mooie, nuttige dag hebben bijgedragen. 

Pauline Nordbeck, Gerard van Hofwegen 
(ouders Koningin Emmaschool) 

Soortenbeleid Rijksoverheid schiet drastisch tekort 

Natuurbeschermingsorganisaties 
luiden alarmklok 
Vijftien landelijke particuliere natuurbescher
mingsorganisaties, waaronder de Bomenstichting, 
hebben per brief hun ernstige verontrusting ken
baar gemaakt aan de Tweede Kamer over het 
soortenbeleid van de rijksoverheid. Het beleid 
schiet ernstig tekort: De overheid besteedt nog 
niet de helft van de toegezegde gelden aan 
beschermingsmaatregelen. Hierdoor sterven 
planten en dieren u it. De organisaties vragen om 
deze redenen om de toegezegde gelden daad
werkelijk aan soortenbescherming te besteden en 
het budget zelfs fors te verruimen. 

. 

Volgens de overheid zelf worden circa 1 800 soor
ten planten en dieren in Nederland met uitsterven 
bedreigd. Ondermeer 25 van de 65 zoogdieren l ig
gen onder vuur, 47 van de 70 soorten dagvlinders, 
51 van de 83 inheemse soorten bomen en strui-

ken .  Het gaat om zeer diverse soorten :  vleermui
zen, marters, vele soorten vlinders, vele soorten 
planten,  zoals bolderik en orchideeën ,  reptielen en 
vogels zoals ortolaan, dwergstern en roerdomp. 
Ter voorkoming van hel verdwijnen van planten 
en dieren vragen de gezamenlijke organisaties 
aan de overheid ondermeer om: 
• versneld soortenbeschermingsplannen op te 

stel len en uit te voeren;  
. 

• gelden voor het soortenbeleid aan daadwerke
lijke bescherming van soorten te besteden; 

• deze gelden in eerste i nstantie in te zetten i n  de 
'witte gebieden' en al leen in noOdgeval len in de 
ecologische hoofdstruktuur; 

• het budget voor soorten beleid te verhogen tot 
tien mi ljoen gulden per jaar. 

In het najaar zullen drie vertegenwoordigers met 
leden van fracties van de Tweede Kamer overleg 
plegen. 
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Als hoofd van de afdeling statistiek 
van Staatsbosbeheer was Frits 
Stuurman vanaf het begin betrokken 
bij het opzetten van de automatise
ring van het bestand van Monu
mentalle Bomen. Dat was in de tijd 
dat een computer nog een schaars 
goed was. Vervolgens was hij als 
medewerker van het Ministerie LNV 
betrokken bij de bestrijding van de 
iepeziekte. Wat zijn band met bomen 
is, vertelt hij in zijn bijdrage voor 
Stamgasten. 
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Het beste' verweer: elk jaar een stukje groeien 
Een appelboom. Mijn oudste boom herinnering is 
de appelboom in de achtertuin van ons h uis in 
Almelo, waar we aan het eind van de oorlog 
woonden. Die appelboom had goede en slechte 
jaren. Eens hing er  maar één appel aan, groot en 
rood, voor mijn raam . . .  die was toch voor mij? 
Het zal wel delen zijn geworden; zo ging dat bij 
ons thuis en zo zou het meer moeten in de 
wereld. 
Het huis naast ons werd gebombardeerd, geen 
doden in dat huis want het was al eerder afge
brand: spelen met vuur door de kinderen op zol
der. Maar de notenboom in die tuin van de buren 
overleefde al les. En als je over de muur klom dan 
was je er . . .  bij de noten.Na de verhu izing waren 
er thuja's en een grote esdoorn bij de achterbu
ren .  We hadden wel de "neusjes", maar kl immen 
was er niet bij .  Graven van een hut i n  de grond 
dan maar. Zwart was de grond, hoe diep je ook 
groef. Misschien stamt uit die tijd mijn belang
stel l ing voor bodem en geologie. Toen i k  bodem
kunde stud.eerde begreep ik het: ons hu is stond 
op een voormalig oud-

wisten veel bomen te behouden. De ziekte werd 
"beheersbaar" en dus moesten provincies en 
gemeenten het maar gaan doen .  Na enige tijd 
bleek toch dat die kevers zich van gemeen
tegrenzen n iets aantrokken.  

En dan hoofd van de afdeling Statistiek van 
Staatsbosbeheer: bosstatistiek, 334.000 ha bos, 
10 % van Nederland. Mag het straks "een beetje 
meer" zij n? We hebben er al lerlei kansen voor. 
Vroeger was het "een beetje minder". Die zeshon
derd prachtige kaartjes van de eerste bossta
tistiek (1937-1943), die straks waarschijnl ijk zuI
len worden beheerd door het Algemeen Rijksar
chief - met kleurpotlood elk bosvakje naar boom
soort en leeftijdsklasse ingekleurd - die verte'l len 
daarover. Zou dat niet eens gedigitaliseerd kun
nen? Zodat het voor alle plannenmakende bos
l iefhebbers beschikbaar is? 
En wat te zeggen over het beschikbaar maken 
van de daaropvolgende bosstatistieken? 

De Bomenstichting 
zandbouwland, een 
enk-eerdgrond, ook 
prima geschikt voor 
veel bomen .  

Aan bomen heb ik veel te 
kende ik al lang. Als 
vrijwi l l iger waarde
vol le bomen i nventa
riseren .  Een i ntensief 
karwei zoals ik merk
te bij de beschrijving 

danken. Ook dus aan hun 
De oorlog was voorbij, 
dus kon je ook de stad 
weer uit op de fiets: het 

"narigheid" . 

Twentse land met de 
prachtige eikenwal len. En vlak bij, het 
"Bokhovenbosje". 
Het werd geen biologie: de angst om leraar te 
moeten worden. Wageningen was zo'n praktische 
studie, bodemkunde, landschap en bodem. Die 
bomenrij bij Wezep: al lemaal populieren van 
dezelfde kloon en even oud en toch zo ver
sch illend van grootte. Daar waren bodem en ont
wateringstoestand verantwoordelijk voor. 

Na een periode Heidemij, waar vooral sportveld
gras en rijst de gewassen waren waar ik me voor 
inspande, kwam de periode Stichting voor 
Bodemkartering en Staatsbosbeheer. Het ging 
weer over bomen en bos. Welk bos op welke 
bodem? Waarom doen de bomen langs deze weg 
het zo slecht? Meestal b l ijkt dat de mens toch 
weer bij zichzelf te rade moet gaan: gereden met 
zware machines, of met de maaimachine een 
deel van de schors weggerukt. 
Aan bomen heb ik veel te danken.  Ook dus aan 
hun "narigheid". Als Landelijk Coördinator 
lepeziektebestrijding beleefde ik mijn drukste en 
mooiste werkjaren. Het kostte wel wat, maar we 

van de beplanting op 
het stationnetje van 

Den Dolder. Prachtige oude pardekastanjes, en 
het station zelf kwam ook nog op de monumen
tenlijst. Alle waardevol le boomgegevens werden 
bij ons op kantoor "in de computer" gezet, tot dat 
de PC's zo "groot gegroeid" waren,  dat de 
Bomenstichting het op eigen kantoor al lemaal kon 
doen.  

Bomen bl ijven verbazen: die mammoetbomen 
langs de trail "One hundred Giants" in het 
Sequoia National Forest die tientallen bosbran
den overleefden in hun duizenden jaren en die 
hemelboom in mijn eigen tuin met z ijn  8-jarige 
wortel van 12 cm dik die mijn terras verwoest. 

Mensen zitten vol angsten en ideeën, en bomen 
zijn daarvan nogal eens het slachtoffer. Zo nemen 
bomen zoveel l icht en water weg en zo weet elke ' 
boseigenaar wel een "betere" bestemming voor 
zijn bos . . .  Goed dat er een boswet is en goed dat 
de bomen zichzelf weten te weren .  Want dat vind 
ik toch altijd weer het beste verweer: elk jaar een 
stukje te g roeien .  Zonder dat stukje waren de 
bomen, en wij dus ook, echt nergens! 

Frits Stuurman 



Maja Kooistra 
foto 's: Frank Moens 

84 Bomennieuws _3 - najaar 1995 

Communiceren niet de 
Aart de Veer 

Maja Kooistra die com municeert met bomen en dat ook anderen kan leren, 
is de laatste tijd regelmatig ,in het nieuws geweest. De KRO en diverse bla
den besteedden aandacht aan haar gave. In nummer 1 van deze jaargang 
van Bomennieuws gaf Paula Veen-Voskuijl een indruk van een bij Maja 
gevolgde cursus. Zij was aanvankelijk sceptisch maar werd tijdens de cur

SI,JS steeds enthousiaster. Het leek de redaktie van Bomennieuws langza
merhand tijd worden om Maja Kooistra te interviewen. Want wie wil er niet 
praten met wezens op aarde die veel ouder dan mensen worden: bomen. 

. 
Is het geven van cursussen 'In gesprek met 
bomen' je gewone werk? 
Nee, ik ben als m icromorfoloog (bodemkundige 
die grondstructuren bestudeert) verbonden aan 
één van de instituten van de Dienst 
Landbouwkundig Onderzoek ( DLO) .  Ik  heb mijn 
specialisatie verworven na mijn studie fysische 
geografie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht tij
dens mij n promotieonderzoek dat afgerond is aan 
de Universiteit van Amsterdam. Mijn h uidige insti
tuut draagt de lange naam DLO-Staring Centru m ,  
Instituut voor Onderzoek van het Landelijk 
Gebied (SC-DLO). Ik ben door dit instituut echter 
twee jaar als onderzoekscoördinator afgestaan 
aan een andere instell ing: ILEIA, ofwel 
Information Centre for Low External Input and 
Sustainable Agriculture. ILEIA houdt zich bezig 
met duurzame landbouw in de tropen. Naast 
informatie en documentatie is er  nu een nieuwe 
sectie onderzoek aan toegevoegd. Dit onder
zoek concentreert zich in drie verschillende agro
ecologische zones in de tropen: hoge bergval lei
en in Peru, d roge savannes i n  Noord-Ghana en 
geïrrigeerde laaglanden in de Fil ipijnen. Voor de 
opzet en coördinatie van het onderzoek ter plaat
se reis ik regelmatig naar deze landen. 

Landbouwkundig onderzoek in de tropen: dat 
klinkt heel anders dan je 'bomenwerk' . heb je 
twee levens ? 
Maja reageert lachend. Daar lijkt het wel op ja,  
maar het is steeds minder waar.  I k  ben gaan stu
deren omdat ik heel nie uwsgierig was hoe 'men' 
wetenschappelijk met de natuur bezig is, en ik dat 
vanuit mijn voel ing met de natu u r  toen niet zo kon 
plaatsen. Nu weet ik dat één en dezelfde per
soon, met één karakter en geest, heel verschi llen
de dingen kan doen die niet in strijd met el kaar 
hoeven te zijn. De verschi l lende invalshoeken 
geven wel stof tot nadenken en leiden soms tot 
keuzes. Maar wetenschappelijk onderzoek kan 
n iet zonder een gezonde hoeveel heid intuïtie en 
een i ntuïtieve op ervaring gerichte benadering 
van de natuu r  kan n iet zonder een goede dosis 
analyse en strukturering. 

Hoe communiceer je met een boom, welke zintui
gen gebruik je? 
Mensen en bomen comm uniceren via tri l l ingen 
van een bepaalde freq uentie. Die tri l l ingen wor
den opgevangen en vertaald in onze belevings
wereld via het zintuig dat dat het beste kan. Uit 
mijn ervaring b l ijkt dat de meeste mensen die tril
l ingen vertalen in beelden, een soort weten of in 
gevoelens. Vertal ing in tekst, ook al denk je daar 
met comm unicatie het eerste aan, komt relatief 
weinig voor. De basisregels voor een goede com
mu nicatie met bomen zijn dezelfden als die voor 
mensen: je moet dicht bij jezelf blijven, anders 
weet 'de ander' niet met wie hij com municeert, je 
moet echte aandacht voor de ander hebben en 
wezenlijk respect voor de eigenheid van de 
ander. 

Hoe werkt dat dan in de praktijk? 
Als ik zelf contact zoek, bereid ik me goed voor. 
Ik zorg dat ik me rustig kan concentreren, richt 
mijn aandacht op de boom of boomgroep waar
mee ik wil communiceren en begin met op een 
afstand naar de boom te kijken. Dan vraag ik toe
stemming aan de boom om dichterbij te mogen 
komen om nader kennis te mogen maken. Zodra 
dat goed voelt, kom ik dichterbij tot ik in de echte 
invloedssfeer van de boom of boomgroep kom. Ik 
ga dan na wat voor sfeer die boom uitstraalt en 
wat d ie mij te zeggen heeft. Daarna loop ik naar 
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oudste levende wezens 

d e  boom toe e n  laat d e  energie van d e  boom op 
mij inwerken, waarbij ik helder probeer te krijgen 
wat deze boom mij te zeggen heeft en of er een 
speciale boodschap voor mij is. Je kunt ook vra
gen stellen aan de boom, bijvoorbeeld hoe hij/zij 
op bepaalde gebeurtenissen reageert. Als je in 
staat bent om je op de boom in te stel len,  krijg je 
ook antwoord. Iedereen kan dit. Het vraagt echter 
soms veel training om op de goede frequentie af 
te leren stemmen en op zo'n manier te ' lu isteren' 
dat je de informatie zuiver opvangt en niet 
meteen teveel interpreteert. Bomen kunnen ook 
je aandacht vragen als je ergel']s bent, dan geven 
ze suggesties waardoor je op een andere manier 
naar dingen kan kijken. Bomen hebben een groot 
gevoel voor humor en relativering. 

Heb je hulpmiddelen nodig? 
In principe niet, maar j,e kan een pendel gebrui
ken. Paula schreef daar ook al over. Met zo'n 
pendel, een gewicht je van ca. 20 gram aan een 
touwtje, kan de boom de grens van zijn i nvloeds
sfeer aangeven en een antwoord op een bepaal
de vraag bevestigen. Ik sluit niet uit dat er nog 
betere instrumenten zullen worden uitgevonden; 
waarmee je, net als in wetenschappelijk onder
zoek, de berichten van een boom richting mens 
en de interactie (de eigenlijke communicatie) zult 
kunnen meten .  

Kun je  een aantal praktische zaken over de cur
sussen vertellen? 
Samen met Joke Bloksma geef ik weekeindconfe
renties in Land en Bosch, daar refereert Paula 
aan .  Er kunnen maximaal 22 personen deelne
men .  Wij hebben nu 3 verschill'ende weekeinden 
ontwikkeld: In gesprek met bomen I, 1 1  en 1 1 1 .  
Daarnaast geef ik cursussen van 8 vrijdagmidda
gen in Wageningen. Hier kunnen maximaal 16 
personen aan meedoen. Er wordt weinig theorie 
gegeven, net zoals in de wee'keindconferenties. 
Na een korte introd4ktie starten we met oefenin
gen, eerst binnen en later als we de basisprinci
pes kennen, ook buiten. Het doel is om zelf het 
kontakt met bomen te ervaren en verder te ont
wikkelen. Pas daarna wordt eventueel verder 
i ngegaan op theoretische achtergronden. Tijdens 
de weekeindconferentie in Land en Bosch oefe
nen we in het park dat erbij hoort en i n  
Wageningen gaan we o .a .  naar bomen in de  
uiterwaarden van de  Rijn en naar bomen op de  
G rebbeberg in Rhenen. Voor beide mogelijkhe
den geldt dat leeftijd en opleiding niet van belang 
zijn. 

Is de boomsoort belangrijk? 
Jazeker, maar niet voor elk mens in dezelfde 
mate. Iedere boomsoort heeft een karakteristieke 
energie. Afhankelijk van je persoonlijkheid en de 
stemming waarin je bent reageer je anders op de 
karakteristieke energie van een boomsoort. Als je 
de karakteristieke energie van de boomsoorten 
een beetje kent, kan je er ook gebruik  van maken,  
bijvoorbeeld om jezelf weer op te laden of om tot 
rust te komen. 

Maakt het uit of je in een bos wilt communiceren 
of met een solitaire boom? 
In principe niet. Als je je aandacht goed richt op 
de boom waarmee je wilt communiceren dan gaat 
dat goed, net zo als je dat doet als je in een ruim
te met veel mensen met één persoon een 
gesprek voert. Wel is het zo dat waar meer 
bomen zijn er veel meer onderling uitgewisseld 
wordt en dat dit in het begin verwarrend is, zeker 
als je de karakteristieke energie van een bepaal
de soort wilt leren kennen .  

Kun je  nog een voorbeeld geven van informatie 
die een boom gaf? 
Vaak geven bomen weersomslagen of andere 
komende gebeurtenissen in de natuur van. te 
voren aan. Heel bijzonder voor mij was, dat ik van 
de e iken op de G rebbeberg hoorde dat er heel 
veel water aankwam. Dit was twee jaar geleden 
voor Kerst op een moment dat er nog niets over 
in de krant stond. Een week later werden er zand
zakken op de zomerkade gelegd in Rhenen. 

Ben je de enige in 
Nederland die commu
niceert met bomen? 
Uiteraard n iet! Ten eer
ste zul len er veel men
sen zijn die dit al onbe
wust doen. Dan zijn er 
de cursisten, zo lang
zamerhand al  een hon
derdtal. Verder wi l  ik 
het werk van Dusty 
Mi l ier (Uden) en Wil lem 
Beekman . 
(Wageningen) noemen;  
hun ideeën zijn ver
want, hoewel ze ande
re methoden gebruiken 
om bomen te benade
ren .  

Er zijn in de loop der 
eeuwen heel wat schil
ders geweest die 
bomen hebben afge
beeld. Welke boom
schilders kun jij waar
deren? 
Vooral Klee en Mondriaan, maar ook Japanse en 
Chinese schi lders. Zij hebben, hoewel op heel 
verschi l lende manieren, bepaalde aspecten eruit 
gehaald die voor mij veel te maken hebben met 
het wezenlijke van bomen. Ook kom ik op onver
wachte plaatsen heel rake tekeningen of schilde
rijen van bomen tegen. Een eigentijdse kunstena
res die boommandala's maakt die mij erg aan
spreken is Ivonne Borgers. Ook het werk van Din i  
Dietz uit Amersfoort spreekt mi j  aan. 
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Visual Tree Assesment is een nieuwe methode van boom 

beoordeling ontwikkeld in Duitsl.and door Dr. Claus 

Matthec k .  

M e t  deze methode en de gebruikte apparatuur kunnen op 

basis van risicononnen uitspraken gedaan worden over 

de veiligheid van bomen. 

Onderdeel hiervan is het vaststellen van breukbelasting 

met de Fractomeler. 
.. 

.. 

.. 

Meet aan de hand van een boorkern, die met een 

aanwasboor genomen is. 

Maakt het mogelijk de buighoek en de b reul..-vastheid te 

bepalen. 

Hi erdoor bepnling van lignine- en/of cellulose-a fbraak . 
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een aanvaardbare groeiplaats te verschaf

Fen. Het gaat daarbij vooral om de bodem

kundige factoren . OMEGAM adviseert bij 

slechte groei en ziekte van bomen. Ook voor 

nieuw aan te leggen groenvoorzieningen en 

in geval van herproFilering worden adviezen 

u itgebracht. Meer weten? Stuur de bon op oF 

bel: 020-5976666. OMEGAM, antwoord

nummer 391 1 4, 1 090 WC Amsterdam. 
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. . .  dat beteken t d e genadeklap voor deze boom marl r. 

En voor tal van zeldzame planten en dier n uit  de 

un ieke oerbossen van Scandinavië. Wan t al z.ijn 
wegen,  Zweden en Finland groten deels beFle . 

bos, nog maar vijf procen t is oorspro n kelij k  woud. De 
rest bestaat uit  een tonige houtplan tages waar e hte 

natuur ver te zoeken is. 

Milieudefensie: actie voor het te Ilaat is! 
De doorgaans zo vooru i tstreve nde Scandinavische 

landen weigeren de onvervangbare oerbosse'n te be

sche rmen . Grote hou t- en papierbed rijven hebben vrij 
spel. Een rampzalige kaalslag dreigt. Als we n ie t  s n e  

iets doen, zijn binnen vij f jaar de laatste resta 

de ze be tove ren de na tuu rgebieden to t p 

verwerkt. Ook Nederlandse kranten en tijd chri w 
worden op papier u i t  oerbossen gedrukt. Daar m 

vraagt Ve re niging M il ieu defen sie de med we rking 

van Nederlan dse u i tgeverij e n .  Want zij kunnen h U il 
Scandinavische papierleveranciers dwingen met de 
kap van oerbossen te stoppen . Ook u k u n t  elpe n !  

Doe mee. 
Red het woud en de boommarter! 
Protesteer met Milieudefensie tegen Scandinavi

sche bedrijven op de zwarte lUst. In ons GRATIS 

ACTIEPAKKET treft u kan t-e n-klare actiekaarten.  

Daarin óók meer informatie over de reddin gsac

tie, over papierbesparing en kringlooppapier. 

Vu l de bon snel  in of bel de Mil ieuTelefo o n :  

020-62.62.620. Dan heeft onze boommarter n o g  

e e n  kans . . .  

SllIur mij hel graLÎs actit'pakkel lT1et rit.- aCliekaartell .  

Stuur de bon iu t!t:n open �1I\"t:I()p il:..ll l :  
Yt:Tt"lligil tg }'·1 i liC!udl'fen .. il' ,  -\ntwoordnummt"r 839 1 . 
10110 R.\ Am terc\am. 1'0sl.1"l': I ni<'l lloLlig (mag \lid) . 

Ik word li<klhollllee \",lIl 'lil it'ud('fcllSic \'uor .r �6,- per hal�aar en on tvang 1 0x per jaar 
liet arlllf'It.: mil ieumagazine '1 i1icudcft:nsic. 

o Ik wurd lid van \lil icudcfcl1!'loÎe voor I .1 3,- per halfjaar en oll tvang 2x perjanr de 
:VI i l ieuclefcnsie-Kral l t .  

Naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \VV 

Adn:·� . ..  

Poslcode: / Pbat"i: .. .. ..  
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14 november 

BOOM, KOE EN MENS - ir. Hans Heijbroek 

Op dinsdag 14 november organ iseert de Bomenstichting in Utrecht de eerste 

Dierckx-Iezing,  vernoemd naar de i n it iatiefnemers:  de fam i l ie Dierckx. De lezing 

zail  worden verzorgd door i r. Hans Heijbroek, boomdeskundige en best u u rs l id  

van de Bomenstichti ng.  De inhoud van zij n  verhaal,  getite ld 'Boo m ,  koe en mens 

- u it de cu ltu u rgesch iedenis van es en iep' kan als volgt worden omsch reven .  

Es e n  iep hadden voorheen een 
belangrijke plaats in de menselijke cul

tuur, zowel in de economie als in de 
gedachten wereld. Waarom was de oer

boom voor onze voorouders een es en 

niet een eik of een iep ? Waarom was 
de iep voor hen een vrouw, maar voor 

de Romeinen en Shakespeare een 
man ? Welke rol speelden de wijnstok 

en - vooral - de koe bij dit alles ? 

U bent van ha rte we l ko m  op de 

D ierckx- Iezi ng wel ke wordt gehouden 

i n  Ottone, een voormal ig kerkpand u it 

de negentiende eeuw, gelegen aan de 

Krom me N ieuwegracht 62 i n  Utrecht.  

De lezi ng beg i nt om 1 9 .45 u u r  en 

vanaf 1 9 . 15 uur staat de koffie voor u 

klaar. De toegang is g ratis. 

Ottone is  gemakke l ij k  met het open

baar vervoer berei kbaar. Vanaf het NS
station Utrecht CS is het ongeveer 15 

m inuten lope n .  Voor degenen,  die met 

de auto komen , zij n er enkele parkeer
plaatsen in  de omgeving.  Ze staan op 

de kaart aangegeven .  

Programma 

1 9. 1 5  uur 

1 9.45 uur 

20.00 uur 

20.30 uur  
21 .00 uur  
22.00 uur  

3 0TTONE 

Zaal open van Ottone 
Kromme Nieuwegracht 62 
Utrecht, tel: 030-23 1 8 1 84 
Openingswoord door 
ir. Marjan van Elsland, 
direkteur van de 
Bomenstichting 
Lezing met dia's door 
ir. Hans Heijbroek 
Pauze 
Vervolg lezing 
Afsluiting 

Kromme Nieuwegracht 62. Utrecht 



25 jaar aktief 

Juryleden Martine Bijl en 
J'ifJm Coplïn bespreken de 

inzendingen. 

folo: Frank Moens 

Hel slalionsplein van 
Groningen werd uil de 

inzendingen als 'kaalsle 
plek van Nederland' 

gekozen. 
De Bomenslichling zal er 

in hel najaar een 25 jarige 
boom planlen. 

folo: Hannah leis waart 
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Uitslag fotowedstrijd 
Stad Groningen heeft de kaalste plek 

Frank Moens 

Begin dit  jaar startte de Bomenstichting een foto
wedstrijd, waarbij iedereen de naar zijn of haar 
mening kaalste plek i n  de woon- of werkomgeving 
kon voordragen om beplant te worden. In het 
kader van het 25-jarig bestaan plant de 
Bomenstichting een mooie, 25-jarige boom op de 
kaalste plek van ons land. Eind mei sloot de 
inzendtermijn. Uit  de i nzenders werd op 6 jun i  
door de j u ry bestaa nde u i t  Martine Bij l ,  J '<jlrn 
Copijn (boomdeskundige), Ton Algra (stedebouw
kundige), Jan Habets (direkteur Plant Publiciteit 
Holland) onder voorzitterschap van Hans 
Heijbroek (bestuurslid van de Bomenstichting) de 
meest aansprekende inzending gekoze n.  

/ 

Niet al le inzendi ngen voldeden aan het idee, dat 
we voor ogen hadden. Een kaal polderlandschap 
bijvoorbeeld, dat al eeuwen dit karakter h eeft, 

was voor de jury geen reden om daar nu een 
boom te planten. Datzelfde gold voor nieuwbouw
wij ke n waar men nog moest beginnen met de 
aanleg van de groene elementen. De wijken zijn 
nu nog sin ister en kaal ,  maar dit is meestal na de 
voltooiing van de bouw snel verleden t ijd .  
Er waren echter voldoende ingezonden lokaties, 
waaruit een keuze gemaakt kon worden en waar 
de beschikbaar gestelde prijzen van Plant 
Publ iciteit Holland (PPH) aan de inzenders kon
den worden uitgereikt. 

Schoolpleinen favoriet 
Verschillende inzendingen waren van schoolbe
sturen,  ouderraden, leerlingen of onderwijzers. 
Alle maal vonden ze dat hun schoolp le in best een 
boom kon gebruiken.  Dat vond de jury ook, maar 
was tegelijk de mening toegedaan dat het beplan
ten van de pleinen een zaak van de school enlof 
de gemeente was. Toch wilde ze niet voorbijgaan 
aan de inzendingen en werd besloten om de 
derde prijs, een g roencheque te r waarde van 
f 250,- toe te kennen aan basisschool de 
G rondtoon van meester Gert Jan in Veenendaal .  
Met dit bedrag kan de school een boom aan
schaffen.  

Winkelcentra niet groen genoeg 
Zwerfvui l ,  rammelende winkelwagentjes, overvol
le glasbakken en vooral veel parkeerplaatsen zijn 
van die kenmerkende beelden van een winkel
centrum. Lang niet alt ijd is voldoende aandacht 
besteed aan het planten van bomen en heester
groepen om daarmee de omgeving wat aangena
mer te maken. Dit vonden verschi l lende inzen
ders. De j u ry koos voor het 5 jaar oude winkel
centrum van Velserb roek. De motivatie van de 
i nzender, mevrouw Menig was de troosteloosheid 
van het hart van het centrum waar vier winkelga
larijen op uitkomen. Mevrouw Menig ontvangt de 
tweede prijs, een groe ncheque van f 500,- .  

Wat m ankeert er aan Groningen? 
Opmerkelij k was dat twee moge l ij ke plantlokaties 
in het centrum van G roningen waren aangemeld. 
De lokaties kregen van de jury beide evenveel 
stemmen toebedeeld en werden daarmee 
gedeeld winnaar. In overleg met de gemeentelijke 
pl antsoenendienst zijn de lokaties bekeken en is 
gekozen voor het stationsplein .. 
Enkele jaren geleden,  schreef mevrouw 
letswaart, was dit plein een groot grasveld met 
bomen ,  waar het goed toeven was. Nu is het een 
boomloze steenvlakte. Het plein  moet de u i tstra
l ing geven van een warme, gezel l ige stad, want 
dat beeld hoort bij G roningen. 

In november zal Ivo de Wijs,  presentator van 
VAR A's Vroege Vogels met mevrouw letswaart 
een 25 jarige boom planten. Zij krijgt dan tevens 
de hoofdprijs, een groencheque te r waarde van 
f 1000, - overhandigd. 
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Dendrologische overpeinzingen 

Bomen blozen 
Pierre Lombarts 

Het heeft er de schijn van dat sommige bomen 
blozen voor ze naak1 gaan staan, andere erge
ren zich hieraan groen en geel. Sommige trek
ken zelfs vaalblee'k weg', maar er zijn er ook 
die het worst zal wezen, die laten gewoon hun 
bladen vallen. 

Die kleuren, waarop we in het najaar vergast wor
den, ontstaan omdat de natu u r  zo efficiênt is, in 
het blad, dat in de winter geen overlevingskansen 
bezit, de overbodige stoffen te dumpen en de nut
tige eraan te onttrekken. Hierdoor ontstaan 
scheikundige reakties die zichtbaar worden door 
verkleuringen in het blad. Bij de uittocht van nutti
ge stoffen als koolhydraten en eiwitachtige stoffen 
ontstaat anthocyaan in dive rse planten.  Komt er 
in het blad veel zuur voor dan kleurt het rood, ont
breekt het dan wordt de kleur blauw, is er slechts 
wei nig zuur dan zien we violet verschijnen, Zij n er  
vaalgele korreltjes in het blad ontstaan omdat de 
bladgroenkorrels het groen verliezen, dan ont
staan met anthocyaan oranje tinten. Rood i n  al ler
lei nu ances zien we verschijnen bij diverse es
doorns. Acer cissilol ium neemt in de herfst een 
rozerode kleur aan . Dit is een van de weinige 
Acers met sameng esteld blad; aan de bladsteel 
zijn drie blaadjes bevestigd. Acer palmatu m ,  de 
Japanse esdoorn, waarvan vele tuinvormen voor
komen, kleurt roze tot rood. Acer rubrum is in zijn 
thuisland Canada verantwoordelijk voor de Indian 
Summer, een toeristische trekpleister van de eer
ste orde. Ook hier zien we ze wel als straatboom 
in stedeijke omgevingen aangeplant en we schrik
ken bijna van het rood, Krenten zijn mooi in de 
bloei ,  bij het uitlopen en nog eens in de herfst. 
Krentenboompjes, men ziet ze meestal als struik,  
kleuren oranje tot hoogrood. 

De smalbladige es, Fraxinus angustifo/ia 
'Raywood', heeft in  het najaar zijn dichte wolkige 
kroon in prachtig paarsrood staan, De amber
boom, Liquidambar styraciflua, heeft esdoornach
tig blad, dat langdurig paarsrood de kroon siert 
alvorens te va l len. Moeraseiken, Quercus palu
stris, worden rood mits op vochthoudende gron
den. Gekleurde Amerikaanse eikebiaderen ken
nen we vooral van de herfstboeketten, Rhussen ,  
azijnstruiken, waaraan menig tuinier zich ergert 
als ze via ondergrondse uitlopers op veelal onge
wenste plaatsen plotseling omhoogschieten, heb
ben ontegenzeglijk een boeiende scharlaken rode 
kleur over hun g rote samengestelde bladeren 
lopen. Vele kleinere, meestal uitheemse, struiken 
lichten voor het ingaan van de winter nog min ol 
meer lel rood op. Vele andere soorten esdoorns 
kleuren geel , zoals o.a.  de gewone Noorse 
esdoorn (Acer platanoides). Dit geldt ook voor 
berken,  hazefnoten ,  gewone beuken,  gewone 
essen, valse christusdoorns en vele soorten 
toverhazelaars en tulpebomen. Diverse in het 
najaar geelbladige sierappels hangen in de nazo-

9 1  

mer vol sierende appeltjes, van g lanzend rood bij 
Malus 'Red Sentine!' tot botergeel bij Malus 
'ButterbalI'. 

Moerbeien, peppels, vuilbomen, moerascypres
sen, l inden en iepen gaan de winter in nadat hun 
blad eerst geel wordt. Valse acacia's houden 
groen blad tot het vriest en dan valt het ineens af. 
Kortom,  er zijn een heleboel planten die niet 
opvallen door een spectac ulaire kleuropleving,  
H ierbij valt het blad na de eerste koele nacht ol 
het blad krijgt een vale, niet in het oog lopende 
tint voor het valt. Bij een aantal bomen begint de 
bladval in het kruintopje en bij andere, bijvoor
beeld Italiaanse populieren, gaat dit omgekeerd, 
dus van beneden naar bove n. Sommige planten 
verliezen hun blad al heel vroeg, zoals een cul
tuurvariêteit van de meelbes, Sorbus aria 'Lutes
cens', waarvan het blad bij droog weer al in 
augustus kan val len .  Echter het blad van de, na 
de oorlog veelvuldig i n  steden aangeplante, 
Chinese sierperen Pyrus calleryana bl ijft vaak tot 
Kerstmis aan de kroon. Het gaat hier om cultivars 
als 'Chanticleer', 'Redspire', 'Whitehouse', 'Capi
ta!', 'Aristocrat', Autumns Blaze ' en 'Trinity'. 
Waarom ,  hoor ik u vragen,  ineens zoveel cultuur- . 
variêteiten van één soort? 

In het begin van de twintigste eeuw sloeg het 
bacterievuur ernstig toe in de Amerikaanse 
perenboomgaa'rden in  Calilorniê. H ierdoor ging 
een groot aantal bomen verloren,  Men ontdekte ' 
dat in het beroemde Arnold Arboretum de daar 
u i tgeplante callery-peren de ziekte niet opliepen.  

Duivelswandelstok, Aralia 
elata 

tekeningen van de schrijver 



Zuilvormige peer , Pyrus 
cal/eryana 'Chanticleer'. 

Een tulpenboom, 
Liriodendron lulipiferum 

Ie Oislerwlïk (onder). 
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De Nederlander Fran k Meyer, een plantenonder
zoeker in dienst van de Amerikaanse overheid, 
werd naar China gestuurd om daar zaad te verza
melen. Dit werd in Amerika u itgezaaid en opge
kweekt tot onderstammen; dit zijn tweejarige zaai
l ingen,  waarop men het gewenste pereras ent. 
Op het proefstation groeide er ook een aantal uit 
tot boom. Er werd e r  één uitgeselecteerd en in de 

handel gebracht. De mooie bloei - alt i jd witte 
bloemen bij al le peren -, het frisgroene blad, de 
fraaie bruinrode herfstkleur en het lang aanbl ijven 
van het blad, en bovendien de u itstekende 
verankering en zij n gezondheid maakte de peer 
tot een kassucces bij de kweker die de boom uit
gaf. U begrijpt dat dit navolging vond.  Men zaaide 
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en selecteerde en spoedig verschenen e r  vele, 
volgens de advertenties al maar betere, cultivars 
op de markt. Genoemde cu ltivars zijn inmiddels 
hier ook verkrijgbaar en verschi l len onderling 
hoofdzakelijk in groeivorm: er zijn o .a .  zui len 
onder en bomen met grote ronde kronen. 

Niet alleen de genoemde sierappe ls, ook andere 
bomen d ragen in de herfst opval lend sierende 
vruchten .  Duindoornbomen, een bepaalde huIst
soort en een l ijsterbescultivar hebben gele bes
sen. De sleedoorn tooit zich met blauwe pruimen 
die pas eetbaar zijn als ze geraakt zij n door enige 
vrieskou. Zwarte bessen zien we bij de hulstsoort 
l Iex crenata, waar ook wel kostbare haagjes van 
gemaakt worden,  en bij zwarte vl ieren. De witte 
bloemen in de brede schermen van de duivels
wandelstok, Aral ia elata, worden gevolgd door 
kleine, ronde, zwarte bessen. Van deze Aralia zijn 
ook een geel- en een witbontbladige vorm mond
jesmaat in de handel .  Er  zijn ook witvruchtige lijs
terbessen. Maar rode bessen zijn h�t meest ver
tegenwoordigd, zoals bij de azijnboom, diverse 
meidoorns, hulsten en l ijsterbessen .  Coniferen -
zo worden de planten genoemd d ie kegels d ra
gen - zijn voor het merendeel bl adhoudend in de 

. winter. Enkele,  zoals de lorkeboom (Larix), de 
moerascypres en de watercypres laten hun loof in 
de wi nter vallen nadat het respectievelijk geel,  
roestbru in  en geel geworden is. 

De laatstgenoe mde boom , de watercypres 
(Metasequoia glyptostroboides), was al jaren 
bekend uit fossiele afdrukken die ook in de 
voormalige L imburgse m ijnen voorkwamen.  In 
1941 werden e r  in China l evende exemplaren van 
gevonden.  De eerste bomen in Nederland werden 
uit zaad gewonnen.  AI spoedig bleek dat de boom 
goed op te kweken was door middel van scheut
stek in de zomer. Nu is het een betrekkelijk veel 
aangeplante conifeer. 
De, in het begi n  van 1994, in de Blue Mountains 
in Australië ontdekte conifeer zul len we hier wel 
nooit buite n  zien, omdat deze ons kl imaat n iet 
verdraagt. De boom is volgens het persbericht 
van de New South Wales National Parks and 
Wildlife Service een overlevende van het J u ra-
en Triastijdperk dat 65-200 miljoen jaar achter 
ons l igt .  De plant heeft nog geen wetenschappe
lijke naam; die krijgt hij dit jaar na publ ikatie in het 
botanische tijdsch rift "Telopca". N u  duidt men de 
plant nog aan als Woollemi Pine, naar het park 
waar men de plant in een vrij ontoegankelijke 
kloof ontdekte. In Tasmanië ontdekte men 
onlangs 's werelds oudste plant, een conifeer met 
de indrukwekkende leeftijd van 10.500 jaar .  
De plant is door uitlopers zodanig uitgedijd dat  hij 
een oppervlakte van 2,5 ha beslaat. Deze 
Dacrydium frankl in i i  wordt 25-30 meter hoog. 
Het is een belangrijke bosboom in Tasmanië. 

Deze laatste twee soorten zijn aardige wetens
waardigheden. Maar naar ik meen zijn de mees
ten van ons hier nog niet uitgekeken. Als u n iet 
genoeg mocht hebben aan wat er in de naaste 
omgeving te z ien is: op 7 oktober gaat de 
Nederlandse Dendrologische Veren iging op 
najaarsexcu rsie naar interessante objecten in 
Flevóland. I n l ichtingen hieromtrent z i jn verkrijg
baar bij de secretaris van de N DV, Dr. P .C.  de 
Jong, Stamerweg 14, 394 1 XJ Doorn. Telefoon: 
03430-15694. 
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Monumentale bomen over de grens 
Oudste eik van Denemarken 
Redaktielid Joop Comijs ontv ing van een kennis 
foto's van de dikste eik van Denemarken . We wil
den ze u niet onthouden. 
De Ambrosius eik, vernoemd naar de dichter 

. Ambrosius Stub die omstreeks 1750 op 
Valdemars Slot in de buurt verbleef, wordt 
geschat op 500 jaar en heeft een omtrek van 6,8 
meter.  De eik is beschermd.  

Valdemars Slot werd gebouwd tussen 1609 en 
1 641 . Dus als de boom 500 jaar oud is ,  dan moet 
het al een aardig exemplaar zijn geweest in die 
t i jd. De gids van de ANWB doet er nog een 
schepje bovenop wat de leeftijd betreft en sch rijft 
dat de boom 700 jaar is .  Ac h, wat doet de leeftijd 
er eigenlijk toe. Het is een prachtige boo m. Als u 
hem wilt bekijken moet u naar het e i land Fäsinge 
ten tuiden va n Funen. 

Dikke tamme kastanje in Frankrijk 
. Ten zuiden van ons land kwam ik tijdens mijn 

vakantie deze enorme ta mme kastanje tegen in 
de buurt va n Cuzy, een klein plaatsje ten zuiden 
van Autun in Bourgondië. De boom staat midden 
i n  een weiland op een heuvel, op enige afstand 
van de weg . Geen enkele bordje of aanduiding 
verwijst naar dit monument.  Van de stam staat 
nog slechts een paar decimeter dikke rand van 
circa tweederde 
van de omtrek. Je 
kan er met gemak 
met een paar 
mensen in staan ,  
want d e  stamom
trek is ongeveer 
10 meter. De 
boom is n iet 
hoog. Zo te zien 
is hij diverse 
keren door de 
bl iksem getroffen,  
maar hij b l ijft toch 
onverminderd 
doorgroeien e n  
maakt e e n  zee r 
vitale indruk. 

Beukenberceau 
bij Reims 
Ook in Frankrijk, in de buurt van Reims staat een 
bijzondere boomgroep van beuken (foto rechts). 
Redaktieli'd Aart de Veer ontving enkele foto's van 
de famil ie Posthumus te Rhenen.  De beuken
groep is plaatselijk bekend onder de naam 'Les 
Faux de Verzy', wat vrij vertaald zoiets betekent 
als de fouten of de verkeerden van Verzy. Ik zou 
het meer een uit de hand gelopen beukenberceau 
wil len noemen ,  waaraan jaren geen onderhoud 
meer is gepleegd. Misschien is er een lezer die 
meer van deze bomen afweet? 

Frank Moens 



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

• er is geen of wei nig uitval van nie uwe aanplant 

• nazakken van bestrating is te verwaarlozen 

• geen opdruk van bestrating door wortelgroei 

• bomen wortelen zeer goed 

tuintechniek walter van helvoirt 

I I I 

Advies en U itvoeri ng 
I I I ' I 

- Groeiplaatsverbetering 
- Snoeiwerkzaamheden 
- Verplanti ngen 

I 

ft .  d oranlewou Sectie Groen/Boombeheer 
Telefoon 05920-44099 

7/:' organisch boomband heeft 4 unieke voordelen: 

Milieuvriendelijk 
Dit boomband is vervaard igd uit 
1 00% natuurlijke kokosvezels, Dus 
volledig afbreekbaar. 

BoomvrIendellik 
Het afknellen van de stam wordt 
voorkomen. Na 3 tot 4 jaar is een 
boom in staat om 'op eigen 
benen' te staan. ArborSafe 
heeft z'n werk gedaan en ver-
teert vanzelf. 

. 

Doeltreffend 
Snel en eenvoudig te bevesti· 
gen. Dit, boom band hoeft dus 
nooit meer verwijderd te wor· 
den. 

. Kostenbesparend 
Het gebruik van dit unieke 
boom band spaart tijd en geld. 
ArborSafe ' is voordeliger dan 
bestaande boomb i ndmateria
len. 

.(INI10N�fl7/:· boomband is leverbaar in 3 kwaliteiten en 

verkrijgbaar bij de groenvoorzieni ngsvakhandel. 

I m porteur: ArborTrade-Holiand . Postbus 3048 - 1 270 EA Huizen 

Telefoon & fax 02152- 59813 

I 

--- i d i n te r-des i g n 
poslbus 2 1 7  6800 AE arnhem nederland 

Ielefoon 085-435907 lelefax 08303-1 678 1 

Bomen in de stad 
verhogen de kwaliteit van het 
milieu en dragen bij tot 
gunstige leefomstandigheden 

/"'1'\' ' Lr . 
I 

, b . . ï:�t1 ! 
J l--" '\� 

I J ' _ J ' ,;,.P, ," ut ' I 
iJ� :I lP Jo '/ Bomen hebben een 

11:1.( )I' �r gunstige uitwe rking op 

C)-P jIV de dampkring, tIl I f/t!/..�.r . verhogen de y t/'I' Lfl( Ir IJ ;,Iv',; 
I 

luchtvochtigheid. 

'P-r verminderen de ( �W " . Jl.t reflectie van het l icht, 

.IJl1 fpN verlagen de 

/1 /flJ '/ 1 �. temperatuur van de 

tv�.,., r omgeving, houden 

ti. jJ,� stof vast en . �._ " .., produceren zuurstot. 

.--.IIIIiiV "  

Lucht en water 
doorlatend 

Stadsbomen he bben onze hulp nodig :  systeem 

boomroosters en boomko rven kunnen daarbij 

hulpmiddelen zij n .  Een uitgebreide k leuren-brochure 

over optimale levenskansen voor bomen in de stad l igt  

voor u klaar .  Vraag hem aan l 



Bomendienst 

heidemij 
Realisatie 

Postbus 1 77, 7300 AD Apeldoorn 
055-33441 1 

, , 

Pius Floris Boomverzorging heeft vestigingen 

Mr B.M. Visser 

Juridisch Raadgever 
Natuur, Bos en Landschap 

Hessepas 23, 6931 HK Westervoort 
telefoon enfax: 08303 - 11 062 

M i nstens één boom? 
Pius Flons 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 binnentu I n of het tota le 
onderhoud (mét 1 0  jaar garantie! )  van een o m vangrij k 

gemeente l i j k bomenbestand, Kwaliteit 
en service voor gemeente l ij ke diensten en andere 

overheidsinstanties, ontwlkkeli ngs- en beheers

organ isaties, particulieren en alle andere c l iënten die 

in elk geval één ding gemeenschappel i jk hebben . . .  

minstens één boom. 

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

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

ALMERE 036-53 10501 • AMSTERDAM 020-6 1 9 1 1 1 5 . BUNDE 043-6525 1 9 · DIEPENVEEN 05709-2945 . GLIMMEN 05906- 1 979 . VUGHT 073-567235 
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Aktie moet klassieke 
boomgaard 
redden 

De klassieke boom
gaard, een prachtig 
onderdeel van het 
traditionele 
Nederlandse land
schap, dreigt te ver
dwijnen. De afgelo
pen 30 jaar zijn veel 
fruitbomen in 
Nederland gerooid 
en vervangen door HOUD 
machinaal te bewer
ken 'laagstambo
men'. De landelijke 
campagne 'Houd de 
Bongerds Hoog' van 
Landschapsbeheer 

DE BONCjERDS 
HOOCj 

Nederland en de 
aangesloten provinciale stichtingen is 
gericht op aanplant van nieuwe 
bomen en het verrichten van onder
houd in boomgaarden door eigenaren 
en vrijwil l igers. Zo kunnen ze de laat
ste echte 'bongerds' in stand houden.  
Daarnaast wil  de campagne het  grote 
publiek duidel ij k  maken dat hoogstam
fruitbomen niet verder mogen verdwij
nen.  
Zo is het publiek in oktober 1995 wel
kom tijdens de Open Boomgaard 
Dagen die plaats vinden in elke pro
vincie van Nederland. De campagne 
begint in  het najaar 1995 en loopt tot 
mei 1996. 

Boomgaarden met de klassieke 
hoogstamfru itbomen 
Het beeld is nostalgisch: een veld met 
g ri l l ige bomen vol rijpe appels, kersen 
of peren .  Tegen sommige bomen 
staan ladders, en de hele familie is 
met manden in de weer om het fruit te 
plukken. Het is een beeld u i t  een tijd 
die nooit meer terugkomt. We hebben 
geen tijd meer voor dat langzame 
p lukken .  Het moet al lemaal sneller en 
goedkoper. 

Er is sinds 1950 al leen al in de provin
cie Limburg niet minder dan 80 pro
cent van de klassieke boomgaarden 
verdwenen; de bomen werden omge
hakt en vervangen door 'laagstambo
men' waarvan goedkoop, machinaal 
geoogst kon worden.Bij komende 
gevolgen daarvan waren de aantas
ting van het landschap en van de 
natuur.  De ouderwetse boomgaard is 
een belangrijk leefgebied voor kleine 
zoogdieren en vogels, waarvan ve'le 
nu in Nederland dreigen uit te sterven. 

Cursus aanplant en onderhoud 
klassieke boomgaarden 
Landschapsbeheer Nederland en de 
aangesloten provinciale stichtingen 
willen met de campagne 'Houd de 

Bongerds Hoog' een steu n  in de rug 
geven aan boeren en andere landei
genaren die kleine, klassieke boom
gaarden wil len opzetten of behouden.  
Er is een speciale cursus ontwikkeld, 
ge richt op het onderhouden van fruit
bome n, die bestemd is voor landeige- . 
naren en voor vrijwilligers die bij het 
behoud van de fruitbomen wi l len hel
pe n .  

Open Boomgaard Dagen 
In het weekeinde van 7 en 8 oktober 
1995 zullen overal in het land klassie
ke boomgaarden vrij toegankelijk zij n 
voor fietsers en wandelaars. De stich
tingen voor landschapsbeheer zul len 
de consumptie van die kwalitatief u it
stekende, ambach 
telijke produkten stimuleren. Daarme� 
dragen zij ook bij aan het herstel len 
van de economische levensvatbaar
heid van de hoogstamfruitteelt. 

Stichting Land- schapsbeheer 
Nederland is een particul iere organi
satie die zich i nzet voor een beter 
beheer, herstel en ontwikkeling van 
landscnapselementen en natu urterrei
nen. In de organisatie werken samen: 
elf provi nciale stichti ngen voor land
schapsbeheer, Stichting Natuur en 
M i l ieu,  Vereniging 
Natuurmon umenten, de ANWB en de 
Vereniging voor Natuur en M i l ieu-edu
catie (IVN). 
De campagne voor de redd ing van de 
hoogstamfruitboom sluit  aan op de 
s·uccesvolle actie 'Knokken voor 
Knotten' die een jaar geleden door 
Landschapsbeheer Nederland en 
haar provinciale stichtingen werd 
georganiseerd . 

AKTI ESECRETAR I AAT: 
Nieuwegracht 15 
Postbus 12048, 350 1 AA Utrecht 
Te l . :  030 - (2)340 777 
Fax: 030 - (2)304 423 
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Nederlands Bosakkoord 
ondertekend 

Op 22 mei j l .  vond in Deli Haag de 
officiële ondertekening ,plaats van het 
Nederlands Bos Akkoord. Nederland 
is daarmee in Europa hel eerste land, 
waarin overheidsinstanties (vier pro
vincies en drie mi nisteries) en zestien 
organisaties op bosgebied zich heb
ben verenigd op een gemeenschap
pelijk uitgangspunt ten aanzien van 
het duurzame bosbeheer. 
In het akkoord komen ter sprake: de 
betekenis van de bossen, de visie ten 
aanzien van het beheer en een twaalf
tal aktiepunten voor de komende tien 
jaar. 
Het Nederlands Bos Akkoord onder
steunt de u itvoering van het reeds 
bestaande Bosbeleidsplan en van 
onderdelen uit het Nationaal 
Mi l ieubeleidsplan-2 en het 
Houtvoorzieningsplan doordat de 
ondertekenaars mede verantwoorde
lijkheid nemen. AI deze plannen krij
gen hierdoor een extra dimensie. 

Joop Comijs 

. Open dag Larenstein, 

Velp 

De I nternationale Agrarische 
Hogeschool Larenstein in Velp hield 
op 19 mei open dag. 
Belangstellenden kregen gelegenheid ,  
gebouwen en terreinen te bezoeken 
en kennis te nemen van de opleidin
gen. De school is gevestigd op het 
terrein ( 1 5  ha) van het voormalige 
klooster Larenstein .  Naast de 
bestaande gebouwen verrees hier i n  
1993 e e n  indrukwekkende nieuw
bouw, wit van kleur en hierdoor goed 
passend in de groene omgeving. 
Bovendien is het gebouw laag gehou
den, waardoor de talrijke oude bomen 
op het terrein voldoende tot hun recht 
kom en.  
De opleiding kent  vijf studierichtingen. 
Er zij n 1800 studenten in Velp, en 
1000 studenten in de dependance i n  
Deventer. Twee van de studierichti n
gen zijn :  Bos- en natuurbeheer en 
Land-, water- en mi l ieubeheer. Een 
deel van de opleiding vindt bu iten 
plaats, waarbij gebru ik  wordt gemaakt 
van het zich op het terrein bevindende 
bos, een natuurtuin ,  een beek met vij
ver, een rotstuin en hooilandjes. 
De school heeft veel internationale 
kontakten en veel studenten komen 
later in het buitenland, o.a. in  de 
tropen ,  terecht. 

Joop Comijs 
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Voor U gelezen 

Tuin & landschap - mei 1 995 
De gemeente Den Haag koos in het 
Europees Natuurbeschermingsjaar 
voor het thema "Straatbomen". 
Tussen 20 april en 15 septe mber rijdt 
een speciaal ingerichte Bomen-i nfor
matiebus door de stad. Verder wordt 
aandacht besteed aan de aansprake
lijkheid van de eigenaar voor schade, 
aangericht door bomen, waarvan kan 
worden aangetoond dat zi j  onvoldoen
de zijn onderhouden. Verder wordt 
gepleit voor de Sophora japonica als 
bruikbare stadsboo m .  En ten slotte 
een gerechtelijke u itspraak over het 
gebruik van de methode Raad bij het 
verha'len van bastschade. 

Trees are News - juni 1 995 
Een kort bericht over de iepeziekte i n  
Engeland. Deze kwam tot 1 99 1  vrij 
weinig voor, maar sindsdien is er  
sprake van een toename en veel 
iepen in Zu id-Engeland zijn gesneu
veld. Gebleken is echter, dat het wor
telgestel kan overleven en n ieuwe uit
lopers produceert, een opmerkelijk 
verschijnsel in het landschap. Het 
gevaar voor aantast ing bl ijft echter 
bestaan, zowel vanu it het oude wor
telgestel als door aantasting van bui
tenaf. Er  wordt gewerkt aan het kwe
ken van een variëteit, die de iepeziek
te zal kunnen weerstaan. 

Onze eigen tuin - zomer 1 995 
Aandacht wordt besteed aan de bete
kenis en funktie van zwammen en 
schimmels aan bome n. Een beteke
nis, die zowel positief als negatief kan 
zijn .  

Natura - juni  1 995 
Bijdragen over de natuurlijke versprei
ding van beuken bossen en over het 
natuurbeheer in Polen.  Verder een 
artikel over het vóórkomen van ver
schil lende soorten beurszwammen in 
ons land. 

Tuin & landschap - juni 1 995 
Er wordt melding gemaakt van een 
nieuw ras van de roestschim 
mei, dal de resistentie van een groot 
aantal popu liereklonen heeft doorb ro
ken. Verder bestaat er sinds kort in  
Amerika een nieuw middel tegen de 
iepeziekte onder de naam "Alamo". 
Een proefperiodé onder supervisie 
van de Plantenziektekundige Dienst 
zal nodig zij n ,  voordat het middel i n  
ons land kan worden toegelaten .  Het 
middel heeft een werkingsdu u r  van 
twee jaar en wordt in de stam inges
poten. 
Een artikel wordt gewijd aan de fu nk
tie van bast en schors: vermeld wordt 
o.a. dat omwikkelen van de stam met 
j ute tegen zon nebrand geen zin heeft, 
en dat kli mop om stam en takken de 
fotosynthese in de bast belemmert .  

Groei & Bloei - juni 1 995 
Een artikel over Japanse esdoorns 
met bijzonder fraaie afbeeldingen. 
Verder wordt melding gemaakt van 
een z.g. houtgal, gevonden aan de 
stamvoet van een beuk. 

Milieudefensie - ju l i/augustus 1 995 
Om te voorkomen, dat tropische bos
sen in het wilde weg worden gekapt, 
worden er dezer dagen keu rmerken 
toegepast voor hout dat op verant
woorde wijze is gekapt. Deze aktie 
"Hart voor Hout" wordt gevoerd door 
de Vereniging Mi lieudefensie en 
Novib. Verder heeft een medewerker 
van het DLO- Instituut voor Bos- en 
Natuu ronderzoek bereke nd dat een 
auto gemiddeld één ton C02 in de 
lucht brenglper jaar. Om deze hoe
veelheid vast te leggen, zou een halve 
hectare bos moeten worden aange
plant! H ieruit blijkt, dat het aanl eggen 
van bos nooit de grootste bijdrage kan 
leveren aan het oplossen van het 
broeikasprobleem. 

Groei & Bloei - ju l i  1 995 
Ons land lijkt een wintergroene boom 
rijker te kunnen worden. Er zijn name
lijk eucalyptus-soorten, die het in ons 
kli maat met n iet al te strenge winters 
goed zouden doen. 

Bosbouwvoorlichting - juni 1 995 
Er zijn artikelen over de volgende 
onderwerpen:  een onderzoek naar de 
brui nverkleuring van g rove den; n ieu
we richtlijnen voor de bemesting van 
bossen;  natu u rl ijke ve rjonging van 
grove den; de teelt van tamme kas
tanje in ons land. 

Boomblad - j u n i  1 995 
Ook hier een artikel over de bemes
ting van bossen. En verder een ver
slag over een onderzoek naar groei
stoornissen bij platanen in 
Doetinch em. 

Milieudefensie - jun i  1 995 
Vereniging Mi l ieudefensie begon dit 
jaar met een aktie "Bossen & Papier", 
ter bescherming van de laatste waar
devolle, oude bossen in Scandinavië. 
Deze bossen worden gekapt voor de 
papierproduktie. Wist u dat 47% van 
ons papier en karton uit Scandinavië 
komt? Men streeft ernaar, in de toe
komst al leen papier te betrekken, 
afkomstig uit duurzaam beheerde 
bossen. 

Joop Comijs 

Nieuwe bossen in 

Nederland 

Uitg. Stichting FACE, Arnhern 
1 995 - 12 blz. 
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De Stichting FACE (Forests 
Absorbing Carbondioxyde Emission) 
is een partikul i ere organisatie, die i n  
1 990 i s  opgericht o p  i nitiatief van de 
N .v.  Samenwerkende E lektriciteits
Produ ktiebedrijven . 
Haar opdracht is, het gedeeltelijk weer 
vastleggen van de C02, die bij de 
opwekking van elektriciteit rin de atmo
sfeer wordt gebracht. 
Deze brochure geeft i nformatie over 
de eisen , waaraan bepaalde projekten 
moeten voldoe n ,  wil len zij voor subsi
diëring door FACE in aanmerking 
komen en over de hoogte van deze 
bijdrage. Ook de aanvraagp rocedure 
komt ter sprake. 
De brochure is gratis verkrijgbaar bij 
Stichting FACE ,  postbus 575, 6800 
AN Arnhem en is bestemd voor ieder, 
die een aaneengesloten stuk grond 
van min imaal 1 0  ha wil bebossen met 
d uu rzame boomsoorten .  

Joop Comijs 

Nederlands bos in beeld 

Uitgave Stichting ProSos 
1 995 - 33 blz. 

Te r gelegenheid van de onderteke
n ing  van het Nederlands Bos Akkoord 
(zie elders in dit nummer) gaf de 
Stichting ProBos (P ublic Relations en 
Bos) deze brochure uit. Zij is bedoeld 
als een zakboekje, waarin men alle 
beschikbare feiten en cijfers over bos, 
bosfu nkties en bosbeleid kan vinden. 
Na ruim twintig tabe l len en g rafieken 
wordt nog u i tgeweid ove r de u itgangs
punten, zoals die in het Nederlands 
Bos Akkoord worden vermeld. 

Joop Comijs 

boomverzorging 
le i van d i nther 
H u nnecum 4, 6361 EE Nuth 

Telefoon 046 - 3771 86 
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Nieuwe 
bomenwandelingen 

Onlangs verschenen weer twee nieu
we bomenwandelroutes. 

Amsterdam 
De gemeente 
Amsterdam 
heeft het 
dozijn volge
maakt. Een 
felicitatie aan 
de heer 
Kloosterman, 
de samenstel
ler van de rou
tes, is wel op 
zijn plaats. . 

De twaalfde route is gewijd aan het 
stadsdeel Osdorp. De beschrijving is 
gratis verkrijgbaar bij het deelraadkan
toor of het Amsterdams Natuur- en 
M i l ieueducatiecentrum,  Plantage 
M iddenlaan 2E, tel 020-6225404. 

Soest 
Verder ontvingen we een bijzonder 
fraaie, van kleurenfoto's voorziene 
bomenfietsroute van de gemeente 
Soest. In Soest en omgeving zijn twee 
routes uitgezet, een door Soest ( 1 7  
km) e n  een door Soesterberg ( 7  km).  
De verbin dingslus is ongeveer 5 km. 
De gids is voor- f  3,50 verkrijgbaar bij 
het VVV-kantoor. 

De groene omgeving 

Arie Koster 
Uitg. Schuyt & Co, 
Haarlem - 1 994 

. De Vereniging van Hoveniers en 
Groenvoorzieners gaf ter gele 
genheid van haar oprichting begin 
januari j l .  dit bijzonder fraaie boekwerk 
uit, waarvan de inhoud mij uit het hart 
is gegrepen !  
Doormiddel van een prettig leesbare 
tekst en van door de schrijver ge
maakte, zeer fraaie en duidelijke foto's 
geeft Koster een overzicht van de vele 
mogelijkheden die er  zijn om onze 

woonomgeving aantrek
kelijker te  

maken met 

Bomennieuws 3- najaar 1 995 

Knotbomen . 

Isabelie van den Hurk 
uitgave Landschapsbeheer Nederland 
32 bladzijden 
ISSN 90-71 245-1 3-6 

'Knotbomen' is de opvolger van het 
boekje 'De Knotwilg' van de Stichting 
l'Jatuur  en Mi l ieu,  1 975. Na twee 
decennia was deze reeds lang uitver
kochte bestseller aan herziening toe, 
schrijft het Landschapsbeheer 
Nederland in haar persbericht van · 
maart 1 995 bij het uitreiken van het 
eerste exemplaar van 'Knotbomen' . 
Ook 'Knotbomen' zal beslist een best
seller worden. 
Het boekje ziet er aantrekkelijk uit met 
een geestige tekening van Loet van 
Moil op de omslag. Op dezelfde 
manier heeft ze aan het begin van elk 
hoofdstuk de titel sprekend in beeld 
gebracht. De ove rige i l lustraties ter 
aanvul l ing of ondersteuning van de 
tekst zijn van Wim Overbeeke. 
Bij het doorbladeren van het boekje 
werd ik n ieuwsgierig. Ik heb het 
meteen in één ruk u itgelezen .  Dat 
kwam doordat het helder en vlot i s  
geschreven. 
I k  kan het boekje iedereen aanbeve
len. Zowel eigenaren van knotbomen, 
als ande re belangstel len den kunnen 
met dit boekje hun voordeel doen .  
Voor knottende vrijwi l l igers is  het inte-

ressant en leerzaam. 

zowel spontaan opko
mend als aangelegd 
groen .  H ij beperkt zich 
h ierbij niet tot de plan
ten; ook de dieren, die 
van deze planten zo 
vaak afhankelijk zij n ,  
komen ter sprake. 
Veel problemen rond 
groenaanleg en -
beheer lin de woonom
geving ,  zowel binnen 
als buiten de bebouw
de kom, worden 

Knolbomen 
En voor degenen die 
gewoon van knotbo
men houden (zoals i k) 
geeft het boekje veel 
informatie. 

behandeld.  Ik denk hierbij aan het bij 
stadsuitbreiding rekening houden met 
de om liggende natuur:  hoe men deze 
natuur in de bebouwing zou kunnen 
opnemen .  
Vooral de  spontaan opkomende plan
ten binnen de bebouwde kom krijgen 
veel aandacht, en het verbaast ons 
dan ook n iet, dat Prof' or. P. 
Zonderwijk, de bekende deskundige 
op het gebied van wilde planten,  dit 
boek i n  een voorwoord aanbeveelt. 
Het boek bevat een g root aantal 
ideeën, waarmede groenvoorzie 
ners, maar ook gemeentelijke 
bestuurders hun voordeel kunnen 
doen. Van harte aanbevolen!  

Joop Comijs 

� 
Niet alleen het onder
houden van bestaande 
en het planten van 
nieuwe knotbomen 
wordt behandeld, maar 
ook hoe knothout kan 
worden toegepast, 
zoals in natuur- en 
mil ieuvriendelijke 
oevers en in gevloch

ten tuinafscheidingen. 
Isabel le van den H u rk,  de auteur van 
het boekje, besch rijft de n ieuwste 
inzichten over het landschappelijke en 
ecologische belang van knotbomen. 
Een knotboom is niet alleen een ver
trouwd beeld in het Hollandse land
schap, maar is ecologisch ook erg 
belangrijk .  
Ze duikt ook nog even i n  de geschie
denis en geeft een historisch overzicht 
van het gebru ik  van wilgentenen en 
rijshout in het verleden. 

'Knotbomen' kost f 6,50 per exem
plaar, vermeerderd met f 4,00 aan 
verzend- en administratiekosten per 
bestel l ing bij Landschapsbeheer 
Nederland, Postbus 1 2048, 3500 AA 
Utrecht, telefoon 030-2340777. 

Roe/ie de Weerd 
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Richtlijnen voor het 

schrijven van artikelen 

in Bomennieuws 

Algemeen. De redaktie nodigt de le
zers van Bomenn ieuws uit, geschik
te artikelen voorons blad in te zen
den. Voor vragen kunt u zich richten 
tot Frank Moens op het kantoor van 
de Bomenstichting tel. 030-2340778 
Lezers en onderwerpen. 
Bomennieuws is bestemd voor een 
breed lezerspubliek dat algemene 
interesse heeft in het wel en wee van 
bomen. Artikelen mogen niet te 
gespecialiseerd zijn en vaktermen 
moeten zo veel mogelijk worden ver
meden. 
Lengte. De maximale lengte van een 
gewoon artikel is vier bladzijden in 
Bomennieuws, i nclusief i l lustraties. 
Als u uitgaat van ongeveer 2/3 deel 
tekst en 1/3 deel i l lustraties, is voor 
de tekst maximaal 2500 woorden 
beschikbaar. 
Indeling, stijl en taal. De redaktie 
stelt het op prijs als u een duidel ijke 
indeling aanbrengt met tussenkopjes. 
Soms kan een korte i nleiding of 'lead' 
nuttig zijn .  Bij een langer artikel is ook 
het geven van enkele conclusies of 
een nawoord goed. U benl vrij in het 
gebruiken van uw eigen stijl van 
schrijven .  Vermijd echter (te) lange 
zinnen en gebruik niet onnodig 
vreemde woorden. Stel zo mogelijk in 
aktieve vorm (n iet teveel zinnen met 
'wordt' of 'worden') . De redaktie han
teert in het algemeen de voorkeur
spel l ing volgens het n ieuwe 'Groene 
boekje' maar gebruikt wel een K in 
plaats van een C in woorden waar 
deze vormen naast elkaar voorkomen 
(b.v. Redaktie, Aktueel). 
Illustraties. Voeg zo mogelijk i l lustra
ties aan uw artikel toe zoals foto's, 
tekeningen, figuren of kaartjes. 
Nummer de i l lustraties op de achter
zijde en geef ze een bijschrift. 
Rubrieken. Bomennieuws kent ve�
schi l lende rubrieken. Bekijkt u hiervan 
en'kele voorbeelden, voordat u aan 
het schrijven gaat. 
Wat moet u doen? U kunt een artikel 
dat volgens bovenstaande richtl ijnen 
is geschreven, in getypte vorm of op 
diskette (WP) i nsturen aan de 
Redaktie van Bomenn ieuws, 
t .a.v. Frank Moens. De Redaktie 
neemt uw artikel zo spoedig mogelijk 
i n  behandel ing.  Plaatsing hangt af 
van wat er nog aan gebeuren moet, 
het totale aanbod , de planning van 
themanummers enz. Wanneer de 
Redaktie i nhoudelijke aanpassing 
nodig vindt, neemt zij contact met u 
op. 'Kleine wijzigingen in indel ing, stij l ,  
taal e .d .  worden echter zonder meer 
aangebracht. 

2 1 , 22, 28 en 29 september 
Ecologie in beleid en beheer van 
stad en land 
Organisatie door de Stichting  Post-
Hoger Landbouwonderwijs 
I n l . :  Bureau PHLO tel . :  08370-84093/ 
031 7 -484093. 

26 - 30 september 
2e Europees Boomverzorgings 
Congres 
Plaats: Versai l les,  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 . :  (00 33) 75908149, fax: 
(00 33) 75908185. 

7 en 8 oktober 
Evenementen-Weekend Arboretum 
Trompenburg 
Behalve van het vele natuurschoon in 
dit park, valt  er ook te genieten van 
al lerlei presentaties van natuur- en 
mi l ieuorganisaties en plantenkwekers. 
Plaats: Honingerdijk 64 , Rotterdam 
Open:  9.00- 17.00 uur 
Entree: voor de helft van de prijs is 
f 2,50 p .p . ,  i n l . :  01 0-45256564. 

vanaf 10 oktober 
Cursus Loofbomen 
De KNNV-afdel ing Utrecht organiseert 
dit jaar een cursus 'Loofbomen uit de 
gebieden met een gematigd kl imaat'. 
De cursus (8 avonden van ca. 2 uur) 
is bedoeld voor leden en medewer-
kers van natuur- en mil ieugroepen die 
i n  het belang van hun werk binnen 
deze organisatie hun kennis over loof-
bomen wil len verrijken. Verder is deze 
cursus uiteraard voor iedere belang-
stel lende toegankelijk. 
I n l ichtingen bij de cursusleider Kees 
Marsman, tel . :  030-202382 . 
Kosten: f 135,- (leden KNNV f 1 25,-) .  
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13 oktober 
Symposium 1 00 jaar natuulibeleving 
De Heimans en Thijsse Stichting 
organiseert dit najaar in samenwer
king met het I nstituut voor de 
Geschiedenis van de 
Natuurwetenschappen een symposi
um over 'Honderd jaar natuurbeleving 
en natuurbescherming'. Tijdens het 
symposium wordt de natuurbescher-
ming belicht vanuit maatschappelijke 
en sociaal-economische ontwiklkelin-
gen; het toekomstperspectief zal ech-
ter n iet ontbreken .  
Plaats: Amsterdam 
Symposiumbureau Heimans en 
Thijsse Stichting, Hugo de Vries-
centrum, Plantage Middenlaan 2c, 
1 0 1 8  DO AMSTERDAM, tel. 020-
6228 1 1 5. 

21 oktober 
Jubileum donateursdag van de 
Bomenstichting 
Een speciaal programma 'n het 
'kader van het 25 jarig bestaan op 
en rond paleis Het Loo 
Plaats: Apeldoorn 
Tijd:  van 10.00-20.30 uur 
Prijs: incl .  lunch en diner f 100.-
Er zijn nog enkele plaatsen vrij! 

tlm 24 september 
Beeldenexpositie Kasteel Sypesteyn 
30 kunstenaars exposeren in totaal 
1 00 objekten in het park rondom het 
kasteel. 
Kasteel Sypesteyn ,  
Nw. Loosdrechtsedijk 1 50, Loosdrechlo 
Openingstijden: d i .  tlm za. van 1 0.00-
17.00 uur, zo. 1 2.00-17.00 uur. 
i n l .  021 58-23208. 

22 oktober 
Openingsdagen Tuin de Wiersse 
Plaats: Vorden 

. In l ichtingen: 05750-19355 (VVV 

. Achterhoek) of 05752-3222 (VVV 
Vorden) .  

3, 4 en 5 november 
Natuurlijk hout op Sonsbeek 
Een expositie van Nederlands hout, 
verantwoord, ambachtelijk bewerkt en 
modern vormgegeven.  
Plaats: Hu is Sonsbeek in  het gel ijkna-
mige park in Arnhem 
Open :  1 1 .00-1 7.00 uur 
I n l . :  Vereniging Houtrijk Nederland 
tel . :  05756-4658 of 030-51 3368. 

In het volgende nummer ... 
Het laatste nummer van d i t  jaar zal, zoals u gewend bent, een themanum-
mer zijn .Onder de noemer 'Bomen en Paddestoelen' besteden we dit keer 
u itgebreid aandacht aan verschi l lende vormen van schimmels in relatie tot 
bomen . .  
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OnderwijS boomverzorging zakt af 
Laatst was ik te gast bij examens op 
een Agrarisch Onderwijs Centrum, 
waar leerlingen hun bekwaamheid 
moesten bewijzen in  een onderdeel 
van de boomverzorging. Ik was ervan 
overtuigd, dat sommigen zouden zak
ken, want ze beheersten de stof abso
luut niet. Maar ze slaagden tot mijn 
verbijstering allemaal, wat me erg 
slecht lijkt voor deze mensen zelf, 
voor hun opdrachtgevers en n iet i n  de 
laatste plaats voor de bomen die in 
hun handen gaan val len. I k  noem 
.expres geen namen, want dit valt de 
school en de betrokken docenten niet 
te verwijten. Het is enerzijds een 
gevolg van het systeem van financie
ring van de scholen door de rijksover
heid, waardoor de scholen geen kwa
l iteit meer kunnen nastreven, maar 
al leen kwantiteit. Anderzijds is de lan
delijke controle op de kwaliteit verval
len, waardoor iedere school zijn eigen 
criteria kan vaststellen.  En dan is het 
kringetje weer rond ,  want de hoeveel
heid uitgereikte dip loma's is belang
rijk .  Een treurige ontwikkel ing,  waar
over in de bomerwakwereld terecht 
groeiende ongerustheid heerst. 

Diepenveen en Oostvoorne 
onfatsoenlijk 
Onze kontaktpersonen Harry ten 
Have en Paul Quast hebben zich 
terecht kwaad gemaakt op de 
gemeenten Diepenveen en 
Oostvoorne. Daar vindt men het 
namelijk normaal om , zodra een kap
vergunn ing is gegeven, de bomen 
meteen om te zagen. 
De kontaktpersonen hebben een aan
tal keren bezwaar gemaakt, maar de 
afhandel ing daarvan werd n iet afge
wacht, "want" zo zei de gemeente 
"dan had je maar een schorsingsver
zoek moeten indienen". Officieel heb
ben Diepenveen en Oostvoorne gelijk, 
maar het hóórt natuurlijk niet zo. Een 
fatsoen l ij ke gemeente houdt reken ing 
met z 'n burgers en dwingt ze niet, 
tegen een kapvergunning een duur  
schorsingsverzoek i n  te  dienen. 
De bezwaartermijn is niet voor niets in 
het leven geroepen. De tijd ,  dat 
gemeenten zonder enige inspraak 
bomen konden omzagen is gelukkig 
voorbij. Nu moeten sommige gemeen
ten dat nog in de gaten krijgen. 

P lantsoenendienst verdwijnt 
Het gaat niet goed met de plantsoe
nendiensten in Nederland. De jongste 
reorganisatiegolf in  de gemeenten 
heeft als sleutelbegrippen :  'klantge
richt werken' ,  'geïntegreerd beheer' 
en 'kerntakendiscussie' . Er wordt 
overal samen9levoegd (beplantingen ,  
bestratingen en rein ig ing) ,  �Iitst 
(beleid en beheer) en afgebouwd 
(bezu in igen en u i tbesteden) .  
Dat heeft tot gevolg, dat de hoofden 
van plantsoenendiensten aJs zodanig 
verdwijnen .  Sommigen worden hoofd 
van een grotere, geintegreerde d ienst 

(die bijvoorbeeld Stadsbeheer wordt 
genoemd) en zijn g rotendeels 'verlo
ren' voor het g roen. Ze worden 'muIti
funktioneel' en komen er daardoor 
nauwelijks meer aan toe om hun ken
nis en kontakten op dit specifieke vak
gebied bij te houden. Ze zijn geen 
centraal aanspreekpunt meer voor 
burgers met vragen en ze verwaarlo
zen noodgedwongen de belangen van 
bomen en ander groen .  
Anderen zijn n a  d e  reorganisatie geen 
hoofd plantsoenen meer, maar komen 
terecht op een minder ,invloedrijke 
plek, van waaruit ze geen rechtst
reeks kontakt meer hebben met bur
gers en polit iek. Ze kunnen geen 
beleid meer maken, maar krijgen het 
opgelegd door mensen, die geen ver
stand van groen hebben. 
Specialistische kennis en ervaring 
gaan zo verloren. Oök in dat geval l ijdt 
het g roen er  u iteindelijk onder. Het 
verdwijnt steeds meer van de prioritei
tenl ijst, waar het zo du idel i jk op hoort, 
omdat bomen en planten broodnodig 
zijn voor de leefbaarheid. De plant
soendirekteur  kan niet meer proteste
ren ,  want h ij bestaat n iet meer! 

Marjan van Elsland 
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Wijkteams: 
stratenmaker snoeit bomen 
Ook de praktische uitvoering van het 
groenbeheer in gemeenten krijgt een 
fikse organisatietik door de invOering 
van wijkgerichol beheer. De oprichting 
van wijkteams, bestaande uit hove
niers,  stratenmakers en reinigings
mensen heeft tot doel ,  de klant d i rekt 
en doeltreffend te helpen. Als bijvoor
beeld een boomwortel: het trottoir  
opdrukt, komt na één telefoontje al 
snel de wijkploeg om het in één keer 
Ln orde te maken.  Terwijl het vroeger 
heel lang kon duren, voordat de drie 
d isciplines alle drie hun deel van de 
klus klaar hadden. Dat ziet er dus heel 
goed uit . Maar . . .  er b l ijkt één groot 
nadeel aan te zitten: de stratenmaker 
gaat ook snoeiwerk doen en dat mag 
natuurl i jk absoluut niet! Soms mag hij 
een snoeicursusje volgen, maar daar
na moet h ij het maar kunnen, zonder 
ervaring, zonder begeleiding. We 
waren nèt zover, dat de zorg voor 
bomen erkend werd als specialisti
sche aktiviteit, waarvoor je goed 
opgeleide, ervaren boomverzorgers 
voor nodig hebt. En nu l ijken we terug 
te zijn bij af, behalve bij gemeenten, 
waar nog wel een bomenploeg werkt 
en de wijkteams zich niet met de 
bomen bemoeien, zoals in Enschede 
en Apeldoorn. 
Het ergste van al die reorganisaties is, 
dat gemeenten n iets van e lkaar l i jken 
te leren.  Terwijl de eersten alweer 
terugkomen van de hierboven 
geschetste ontwikkel ingen, omdat 
b l ijkt dat het zo (ook) niet werkt, gaat 
in één grote golfbeweging de rest er 
achteraan.  Ze leren niet van elkaars 
fouten ,  maar menen al lemaal dat ze 
zelf het wiel moeten uitvinden. 
En de bomen moeten wéér afwachten 
waar ze op de prioriteiten l ijst terecht
komen en of ze n iet helemaal 
geschrapt worden uit 'efficiëntie-over
weg ingen ' .  We moeten nog maar 
afwachten of boomverzorging straks 
nog wel tot de 'kerntaken' behoort. 
Een griezelige ontwikkel ing. 

Blij met groen voorjaar 
Dit voorjaar zijn al le bomen weer eens 
gewoon, gezond en vol u itgelopen. 
Voorgaande jaren was dat wel eens 
anders. Een late nachtvorst, een koud 
en nat voorjaar of ju ist d roogte, aan
tasti ngen door schimmels en i nsekten,  
het waren al lemaal natuur l ijke oorza
ken van kale bomen in het voorjaar. 
Gelukkig herstel len de meeste bomen 
zich in de loop van de zomer wel van 
zo'n aanslag, maar totdat het zover is, 
maken veel mensen zich ongerust. 
Dit jaar waren de weersomstandighe
den gunstig en mede daardoor bleven 
ernstige aantastingen aohterwege. 
Dus konden we genieten van een u it
zonderlijk groen voorjaar. Dat is weer 
eens wat anders. N iet boos dus,  maar 
'n beetje b l i j l  


