
bomen 
• 

nieuws 
Kwartaalblad van de Bomenstichting . nummer 3 . najaar 1998 



'Iepen voor Nederland' ie het meeet recente 
overzicht van het bruikbare iepeneortiment 

voor one land. Meer inhoudelijke informatie ie 
te vinden op bladzijde 11. 

Maak f 12,50 (epeciale donateureprije) over 
op giro 21087155 van de Bomenetichting 

onver vermelding van de titel. 

Voorzienbare schade ?? 
Daarover hebben wij een' duidelijke v,Îsie ! 

Mr B.M. Visser 

Juridisch Raadgever 

Natuur, Bos en Landschap 

Hessepas 23, 6931 HK Westervoort 

telefoon en fax: 08303 - 11062 

A.CURSUSLOKATIE ARNHEM 

Workshop: 16 en 17 november 1998 
• Conditie- en vitaliteitsbeoordeling bomen 
- Toepassing en gebruik jaarringanalyses 

Cursus: 18 en 19 november 1998 
• Boomschade: taxatie en aansprakelijkheid 
- Castdocent Mr B.M. Visser 

Cursus: 9 februari 1999 
• Boombeleid 

J I februari 1999 
• Ondergrondse groeiplaats bij bomen 

Voorlichting KBB©: 8 februari 1999 
• Kwaliteitsric/Hlijnen en besteksvoorwaarden 

voor de boomverzorging 

B.CURSUSSEN "AAN HUIS" 

VTA-I "Veldcursus" datum in overleg 
• Visuele boomcontrole en registratie 

VTA-2 "Veldcursus" 
datum in overleg 
• Stabiliteitsonderzoek en 

VTA-methodiek 



Joop, het gaje goed! 

Dit voorjaar heeft Joop Comijs 
afscheid genomen van de redactie. 
Joop is vanaf het begin contactper
soon geweest van de stichting en 
heeft op allerlei terreinen een grote 
bijdrage geleverd. De jaren begon
nen echter te tellen en dit voorjaar 
heeft Joop gemeend een punt te 
moeten zetten achter zijn activiteiten 
voor de Bomenstichting 
Toen de Bomenstichting eind 1980 
onder haar donateurs een oproep 
deed voor het instellen van een 
groep contactpersonen, was Joop 
een van de eersten die zich aan
meldde. Hij was de eerste die zijn 
woonomgeving (Velp) inventariseer
de op de aanwezigheid van monu
mentale bomen en zijn werk heeft tot 
voorbeeld gediend voor de vele 
medewerkers die daarna kwamen. 
In de zomer van 1985 werd Joop 
Comijs lid van de redactie van 
Bomennieuws. Zelf verzorgde hij al 
enige jaren een natuurrubriek in het 
Velps Weekblad. 
Het Bomennieuws groeide geleide
lijk in omvang en er werd een steeds 
groter beroep op Joops taalvaardig
heid gedaan. Niets was hem te veel 
en je kon er bij hem van op aan dat 
je de gecorrigeerde kopij steevast 
per kerende post terugkreeg. 
Kenmerkend was daarbij voor Joop 
dat hij de teksten ontdeed van moei
lijke begrippen en onbekende of 
vreemde woorden. 
Ik werd ook wel eens moe van zijn 
stokpaardjes. Hoe vaak ben ik niet 
op mijn vingers getikt als ik het weer 
eens over een kastanje had en daar
mee de witte paardenkastanje 
bedoelde. Joops reactie was direct: 
waar heb je het over? Paarden
kastanje of Tamme kastanje? En 
Valse acacia mocht ik van hem ook 
niet gebruiken. Hij vond dat een ver
schrikkelijke naam en gal de voor
keur aan Robinia. 
Voor :zijn niet aflatende ijver om 
bomen en de Bomenstichting voor 
het voetlicht te brengen, ontving hij 
eind '87 uit handen van Marjan van 
Elsland de Bomenpersprijs van de 
Bomenstichti ng. 
I ntussen zijn we ruim tien jaar ver
der. Het vorige Bomennieuws ver
scheen zonder de steun van Joop 
en ik moet zeggen dat het even 
wennen was. 

De Bomenstichting en de 
redactie missen hem nu al. 
Wij hopen van harte dat Ilij 
nog jaren zal blijven meele
ven met het wel en wee van 
de Bomenstichting. 

In dit nummer ••• 

Bomen over paddestoelen 
In het najaar tooit de natuur zich met allerlei soor
ten paddestoelen in een scala van vormen en 
kleuren. Peter Oei is een fervent liefhebber van 
deze lagere planten. In zijn artikel beschrijft hij de 
relatie tussen paddestoelen en bomen en gaat 
ook in op de onderwerpen eetbaarheid en kweek
methoden. 

Werken aan het behoud van de i� 
Het offensief tegen de iepenziekte is in volle gang ......... 
De personeelsbezetting voor de uitvoering an het 
project is per 1 oktober maximaal en er versçhee , 
een handige brochure over het herkennen van--dé 
verschillende soorten iepen. De donateurs gavén 
door middel van de wervingsactie een belang rij é 
financiële en morele ondersteuning. v 

Boomverr.orging zit nog tussen wal en schip 
Leen Hoogstad: boomverzorger, boomtaxateur, docent 
boomverzorging en directeur van het boomverzorgings
bedrijf Arbori-Arnhem stond aan de wieg van de Kring 
Praktiserende Boomverzorgers en was jarenlang 
bestuurslid. Roelie de Weerd sprak met hem in zijn 
woonplaats Driel. 

GemeenteliJ'k boombeleid onder de loep 
De Bomenstichting is dit jaar begonnen met -'1!1111'" 
een onderzoek naar de wijze waarop bomen 
beschermd worden door gemeentelijke veror
deningen. Dit onderzoek maakt deel uit van 
een omvangrijk project dat moet leiden tot een 
advies aan gemeenten welk stelsel van veror
deningen de beste waarborg voor bescherming 
biedt. 

. 

En verder in bomE!n'niE!uws 

Kappen dwarsbomen: 
Bomen en overlast . . . . . . . . .. . 4 

Bo(o)mbastische beleving . . . . . . . 6 
De boom in: Klep dicht . . . . . . . . . . 7 
Stamgasten: Kor Goutbeek . . . . . 15 
Standpunt: 

Evenementen in parken, 
ja of nee? . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

Beminde bomen: de linde . . . . . . . 18 
Levende monumenten: 

Opmerkelijke zaken . . . . . . . . . . 20 
Els Vos verlaat Bomenstichting .. 21 

De lezer schrijft . ..... . . . . . . . . . 26 
Kort nieuws . . . . . .... . . . .. . . . .  27 
Boeken . . . . . ... . .. .. . .  · . . . . .  30 
Agenda . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 31 
Rijp en Groen . .. . . . . . . . . . .. . . 32 

Foto op de omslag: 
Een prachtig geZicht wanneer aan alle kanten 
tonderzwammen uit de stam groeien. 
Maar echt gelukkig moet een boomeigenaar met 
dit beeld niet zijn. want meestal duidt dit op een 
ernstige verzwakking van de stam. 

foto: Klinkspoor·archief Bomel'lstichting 



De meest extreme overlast 
van bomen ondervinden 

we wanneer een boom op 
menselijk goed of levende 

have terecht komt. 
De Bomenstichting pleit er 
dan ook vóor dal er goede 

stabiliteitscontrole plaats
vindt. 

Deze boom (foto onder) 
ging om tijdens een wind

hoos in september in 
Deventer. Er vielen geluk

kig geen slachtoffers 

foto: Deventer Dagblad, 
Ron Nagtzaam 

De Bomenstichting 
reageert anders wanneer 

mensen steen en been 
klagen over last van bloe
semblaadjes of vruchten, 

de bergen bladeren in het 
najaar en noem maar op. 

Ook bomen op of bij de 
erfscheiding kunnen plot
seling een bron van erge

nis worden. Zeker als ze 
plannen in de weg staan. 

Moeten we altijd maar toe
geven aan de eisen. 

De Bomenstichting vindt 
van niet en kan gelukkig 

jaarlijks vele mensen 
ondersteunen in hun strijd 

voor hel behoud van 
bomen, zoals in Put/en 

(foto op de rechter bladzij
. de) 

foto: Arcadis Heidemij 
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Kappen dwarsbomen 

Bomen en 
overlast 

Edwin Koot 

De winter is het enige seizoen dat mensen 

geen last van bomen hebben. Maar het 

ongemak begint traditiegetrouw in de lente, 

met al die bloesem blaadjes en zaadjes. In de 

zomer werpen ze schaduw op het terras en in 

het najaar blijf je bladeren vegen. Voor 

sommige mensen blijven bomen een bron van 

ellende. 

Putten 

Je zult maar terugkomen van vakantie. Op de 
deurmat ligt een brief van een advocaat. Namens 
de buurman word je gesommeerd binnen twee 
weken een beuk bij de erfgrens te verwijderen. 

. Bovendien moeten overhangende takken van nog 
eens drie bomen binnen dezelfde termijn verwij
derd worden. In"de brief word je met juridische 
termen en wetsartikelen om de oren geslagen. 
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Je voelt je bijkans een misdadiger dat je een 
boom in de tuin hebt staan. 

Dit overkomt een inwoner van Putten. De buur
man heeft een vergunning gekregen voor het 
bouwen van een berging. Deze berging kan hij 
echter niet bouwen, omdat de boom daarvoor in 
de weg staat. De eigenaar van de beuk wil de 
boom graag behouden, maar voelt zich met de 
rug tegen de muur geplaatst door de brief van de 
advocaat. Hij staat op het punt toe te geven aan 
de eisen van de buurman. Gelukkig belt hij toch 
nog -even met de Bomenstichting: "Mag de buur
man zomaar van mij eisen dat ik die gezonde 
boom weghaal?" Natuurlijk mag hij dat, maar of u 
verplicht bent om daaraan te voldoen is een twee
de. De hoofdregel in het Burgerlijk Wetboek stelt 
dat er geen bomen binnen de twee meter van de 
erfgrens mogen staan. Op deze hoofdregel is 
echter een groot aantal uitzonderingen van toe
passing. In dit geval blijkt de beuk al meer dan 
twintig jaar op deze plek te staan. Hèt recht van 
de buurman om verwijdering te vragen is dan ver
jaard. U mag de boom dus gewoon laten staan. 
"Maar dat moet die advocaat toch ook geweten 
hebben?" Natuurlijk weet hij dat. Maar hij gokt er 
gewoon op dat u dat niet weet. En dan heeft hij 
de zaak voor zijn cliënt mooi gewonnen. 

Hetzelfde geldt overigens voor het verwijderen 
van overhangende takken. Uw buurman mag u 
verzoeken de overhangende takken te verwijde
ren. Maar dat betekent niet dat de boom bij de 
erfgrens recht omhoog gesnoeid moet worden. 
De snoei moet op deskundige wijze gebeuren. 
Het verwijderen van de halve kroon is niet verant
woord. De boom kan daardoor afsterven. Aan die 
verwijderingseis hoeft u dus niet te voldoen. 

De advocaat van de wederpartij krijgt een pittige 
brief terug. Daarin wordt fijntjes op de rechten van 
de boomeigenaar gewezen. Deze brief maakt 
blijkbaar indruk, want er wordt geen reactie van 
de wederpartij meer op vernomen. 

Amstelveen 
Een vergelijkbaar geval speelt zich deze zomer af 
in Amstelveen. De eigenaar van een berk langs 
de erfgrens heeft in het verleden op verzoek van 
de buren regelmatig overhangende takken 
gesnoeid. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat 
geleid, gezien de aangetekende brief van de 
buren. Deze buren hebben zelf. het Burgerlijk 
Wetboek er op nageslagen. Daarin hebben ze 
gevonden dat een eigenaar van een erf niet op 
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onrechtmatige wijze hinder mag toebrengen aan 
een naburig erf. Onder de overlast die zij onder
vinden, blijken ze te verstaan: het afvallen van 
takjes, blaadjes en zaadjes alsmede het wegne
men van zonlicht in hun tuin. Daarom eisen zij de 
verwijdering van de berk. Helaas voor deze buren 
- en gelukkig voor de bomen - wordt dit niet 
bedoeld met het onrechtmatig hinder toebrengen 
aan een naburig erf. Een brief van de 
Bomenstichting helpt de buren wat dit betreft uit 
de dromen. De mooie berk staat er gelukkig nu 
nog steeds. 

Zaanstad 
Ook gemeenten hebben te maken met klachten 
over bomen. Gelukkig leiden niet alle klachten tot 
het kappen van bomen. In de meeste gevallen 
wordt wel degelijk gekeken of de klachten terecht 
zijn. Maar als die klachten jaar in jaar uit aanhou
den, is een ambtenaar natuurlijk ook maar een 
mens. Om van het "gezeur" af te zijn, is een kap
vergunning snel uitgeschreven. 

In Wormerveer staan aan de Zaan drie grote pla
tanen. Enige jaren geleden is hier een groot flat
gebouw geplaatst . De bomen zijn bewust 
gespaard met de bouw van deze flat . Na de ople
vering komen er verscheidene verzoeken bij de 
groendienst binnen om deze bomen te verwijde
ren. Ze belemmeren namelijk het uitzicht op de 
Zaan.  De gemeente Zaanstad legt de bewoners 
uit dat deze bomen een belangrijke functie vervuI
len in de groene zone langs het water. De plata
nen worden dus niet gekapt . De bewoners nemen 
hier geen genoegen mee en stappen naar de 
wethouder. In strijd met de adviezen van zijn 
eigen groendienst besluit hij er persoonlijk voor te 

zorgen dat de middelste plataan gekapt wordt. 

. 
Hetgeen dus ook geschiedt. 

Zet eens een boom op 

Met deze leus werft de Open Werkgroep 
Griftpark in Utrecht gelden voor het planten 
van grote bomen in het nieuw in te richten 
park. Utrecht werd jaren geleden opgeschrikt 
door een enorm gifprobleem. Het Griftpark, 
aan de rand van het oude centrum, was vroe
ger het terrein van een gasfabriek. Uit steen
kool werd het zogenaamde stadsgas gewon
nen en daarvoor waren

'
op het terrein grote 

opslagplaatsen voor nieuwe en afgewerkte 
kolen. 

Van schoonmaken was geen sprake 
Na de komst van het aardgas werd de fabriek 
afgebroken en op het terrein werd een park 
aangelegd. Begin jaren tachtig werd de veront
reiniging van het complex bekend. 
De verontreiniging in het Griftpark was derma
te grootschalig dat van afgraven van de veront
reinigde grond geen sprake kon zijn. Er is 
gekozen voor het isoleren van de grond en het 
grondwater van de omgeving . Bovenop de 'gif
belt' is een schone 'leeflaag' aangebracht. De 
sanering verkeert nu in een fase waarin een 
nieuw park aangelegd kan gaan worden. De 
inrichtingsplannen voorzien in een ruime hoe
veelheid bomen, maar deze bestaan voorna
melijk uit jonge aanplant van circa 2 jaar. De 
werkgroep wil met haar actie de aanschaf van 
grotere exemplaren realiseren, zodat het park 
op kortere termijn al enig aanzien heeft. 

Boomkaars 
Gemiddeld kost het f 50,- om een klein boom
pje te vervangen voor een groter exemplaar 
van ongeveer 2,5 meter. Mensen die minimaal 
f 25,- bijdragen ontvangen een certificaat ; bij 
f 50,- of meer ontvangt men bovendien een 
speciaal ontworpen BoomKaars. 
Inlichtingen over de Grote Bomen Actie 
Griftpark worden verstrekt door Heleen, van 
het Wijkmilieupunt, telefoon 030-2722888 (van 
12.00-17.00 uur). 

Frank Moens 
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Griftpark in Utrecht. 
De stand van de inzamelings· 
actie voor het grote bomen· 
project wordt in de 'thermo' 
meter' weergegfiven. 
foto: Edwin Koot 



De dikke eik in 
Fredvillepark. nabij 

Nonington (Engeland) heeh 
een omtrek van meer dan 

twaalf meter. 

foto: Bas Visser 
tekening,' Jef B0gers 

literatuurbronnen: 
Thomas Pakenham . 

Meetings with remarkable 
trees - Phoenix //lustrated. 

London. 1996 
Jeroen Pater - In de ban 

van levende monumenten -
Bomennieuws. Utrecht, no. 

2.1996 

Hij dwingt respect af bi j zijn onderdanen: ..... . 

His Majesty! Het gras van de buren is altijd 

groener. Ditmaal het groen van eikenbladeren 

bij onze buren aan de andere kant van het 

Kanaal. 

Als ware boomfanaten konden we het niet laten; 
we móésten deze schoonheid gaan bewonderen. 
. Dat bleek niet al te gemakkelijk ; we hadden 
slechts een boek van Pakenham (1996) als lei
draad. Niemand in de nabije omgeving wist van 
het bestaan van de reuzeneik (Quercus robur) af. 
Zelfs niet de, doorgaans hoopgevende, oude 
mannetjes op bankjes langs de weg. Maar de 
bibliothecaris in Kent bracht uitkomst. Vergezeld 
van een kaartje gingen we op zoek naar Fredville 
Park , nabij Nonington. Het parkachtige landschap 
op zich was al een ware verzameling van reuzen. 
Het leek of God her en der op de heuvel met wat 
joekels had gegooid. Het vee graasde er ongege
neerd tussendoor. Diverse, kolossale beuken, 
eiken, tamme kastanjes (met prachtige kankers) 
ontnamen regelmatig op verrukkelijke wijze het 
uitzicht. 
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Bo( 0 )mbastische 
beleving 

Bas Visser en Jet Bogers 

Onze 'Boom der Bomen' bleek zich op het private 
gedeelte van een particulier landgoed te bevin
den. De eigenaar zat cricket te kijken op tv. Iets 
wat we nauwelijks konden verdragen, want als wij 
zo'n groen monument in de achtertuin hadden 
staan, zag het ons vermoedelijk elke dag groen 
voor de ogen. De tuin wekte een verwaarloosde 
indruk. Zo waren enorme hulsten verstrengeld 
geraakt in bosschages met taxussen. Er lagen 
omgewaaide zomereiken met stamdoorsneden 
van enkele meters slordig gedrapeerd op de 
bodem. Een enorme onderbreking in het kronen
dak veroorzakend. 
Zo stond ook onze 'schat aan het einde van de 
regenboog' enigszins verdrongen tussen de 
beplanting. Maar hij mag er zijn! Met z'n achten 
konden we juist onze vingertoppen sluiten in een 
kring rond de stam. Volgens de boeken een 
omtrek van 12,1 meter. Er wordt gespeculeerd 
dat dit de grootste zomereik van West-Europa 
zou zijn. Voor de statistici onder ons nog wat aan
vullende, respect-afdwingende data: een hoogte 
van 24 meter en een diameter van 3,83 meter. 
Voor een majesteit is deze knoeperd dus nogal 
,pompeus uitgevallen. De leeftijd is onbekend, 
maar de overleveringen wijzen in ieder geval 20 
adellijke generaties uit. 

We moeten een half uur op onze rug onder de 
boom hebben gelegen, turend in het bladerdak. 
En inderdaad: het zag ons groen voor de ogen. 
We keken een duizelingwekkende groene diepte 
in, hoewel deze zich in de hemel bevond, want 
het licht gonsde door het gebladerte. Alles was 
vervuld en omgeven van eikenblad. We werden 
opgenomen in de gewelven van een statige 
kathedraal. Zelfs de diverse oorlogen zijn er niet 
in geslaagd de status van deze eerbiedwaardige 
verschijning ook maar enigszins aan te tasten. De 
boom ziet er nog vitaal uit, hoewel de onderstam 
is ingerot tot 9 meter hoogte. Het wortelstelsel is 
nog geheel in tact en kan heerlijk ademhalen door 
het grasdek dat de boom omringt. Je moest 
oppassen dat je niet in het gat viel, want de boom 
zou je geheel opnemen in haar verloren ouder
dom. Van binnen duisternis en mystiek. Aan de 
buitenzijde een ware muur van hout, waar een 
grillige eikenschorsstructuur op gepleisterd was. 
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Klep dicht 

Groenbeleggingsfondsen zijn een gat in de markt. 
Een slimme zet. Dat 'groen' is een vondst. Groen 
is synoniem met een beter milieu, meer natuur, 
een goede gezondheid en een lang leven. Dat 
willen we allemaal. Of het die groenfondsen echt 
gaat om het groen of alleen om onze poen, dat 
zou ik niet weten. Overigens heb ik geen liggende 
gelden. Maar mocht u geïnteresseerd zijn, dan wil 
ik wel een paar opties op een rij zetten. 
"Beleggen in teakhout is in. Doet u dat bij de Ohra 
dan dient u het milieu, u steunt het Wereld 
Natuurfonds en wordt zelf ook nog rijk." Volgens 
hun rendementpolis schijnt dat te komen omdat 
de bomen op hun plantages in Costa Rica al na 
twintig jaar rendement hebben, terwijl teakhout 
van een beetje kwaliteit op andere plantages er 
toch zeker tachtig jaar overdoen. Echt iets voor 
snelle jongens. 
ATF (Amazon Teak Foundation) rekent ons ook 
rijk. Voor het luttele bedrag van 26.900 gulden 
mag u zich eigenaar noemen van een hectare 
teakbomen in Brazilië. Er is veel belangstelling 
voor, dus we/snel reageren. Op is op. Ik raad u 
aan om de kleine lettertjes goed te lezen voordat 
u zich in het avontuur stort. Want volgens het 
contract moet u na die investering van de teak
stekken in de loop der jaren met meer geld over 
de brug komen. De plantage wordt namelijk voor 
u onderhouden. Dat is logisch. U kunt daar moei
lijk zelf elk weekend gaan schoffelen. Na pakweg 
dertig jaar hebt u zo'n slordige 43 duizend gulden 
geïnvesteerd. Maar dan kunnen uw geldbomen 
geoogst worden. Er is u een ruime winst voorge
spiegeld. Ik heb daar mijn twijfels over. Volgens 
mij zijn dan de appels rot. 
In de wandelgangen heb ik gehoord dat die 
plantage in Brazilië volgens een /,Jodemonderzoe
ker een hele dunne toplaag heeft. Hij verwacht 
dat al die bomen miezerige scheutjes blijven of 
dood gaan, want ze staan niet in vruchtbare 
aarde. Dat wordt dus niks. Ik vrees dat u rood 
komt te staan als u daar groen belegt .. Maar 

mondje dicht, u hebt het niet van mij. Ik wil niet 
gepakt worden op voorinformatie. 
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Misschien is de Postbank iets. Uw Giroblauwe 
spaarcentjes kunt u Postbankgroen beleggen. 
Het is een milieuvriendelijke manier om belasting
vrij te sparen. Hoe dat precies werkt weet ik niet, 
want ik heb geen verstand van belasting en 
beléggen. Maar de ingelegde gelden worden 
geïnvesteerd in milieuvriendelijke projecten en 
daar wordt de Vereniging van Natuurmonumen
ten weer beter van, heb ik begrepen. En u mis
schien ook. In ieder geval IS de rente groen. 
Is beleggen niks voor u, maar hebt u wel hart 
voor bomen dan heb ik nog een andere optie. U 
kunt een boom adopteren. Een soort Fosters 
Parents Plan, maar dan voor bomen. Het brengt 
geen geld in het laatje maar het geeft wel een 
goed gevoel. Wilt u bijvoorbeeld een boom in het 
tropische regenwoud dan loopt u een Libris Boek
handel binnen. AI voor vijfentwintig piek bent u 
een eigenaar van een boom in het Libris 
Boekhandelswoud in Brazilië. Het klinkt niet 
logisch, want je zou verwachten dat die bomen 
gebruikt worden om papier van te maken voor 
hun boeken. Maar het is een actie van het WTF 
(World Tree Fund), dus lijkt het allemaal snor te 
zitten. Bovendien staat op het fraaie Certificaat 
van eigendom in kleine lettertjes (en vooral de 
kleine letters zijn belangrijk bij contracten, daar 
kan ik niet genoeg op hameren): 'Deze boom 
mag niet gekapt worden '. Alleen het logo van het 
WTF vind ik een beetje klunzig. Het is net alsof 
de linker boom is omgezaagd en ter aarde stort. 
Maar dat zie ik misschien verkeerd. 
Zoekt u een boom dichter bij huis (want als je een 
boom adopteert wil je hem ook wel eens 
knuffelen), dan kan dat. Er staan een kleine 2000 
Friese bomen op een adoptielijst. Bejaarde 
bomen die om aandacht smeken. Ze staan in het 
Rijsterbos, het Kat/ijker Schar en Park Olterterp. 
Die natuurgebieden zijn eigendom van 'It Fryske 
Gea'. Voor een tientje per jaarring mag u een 
boom de uwe noemen. Dat komt voor een beetje 
boom al gauw neer op honderd gulden of meer. 
Maar dan hebt u ook wat. Een begripvolle beuk of 
een noeste eik om tegen Ban te praten, uit te hui
len of om te betasten. Meer kan ook niet, want u 
mag hem niet áántasten. Dat staat in de kleine 
lettertjes, dus goed opletten. Over een Friese 
boom heb ik diep nagedacht. Ik ken het Rijs
terbos �n zijn omgeving heel goed. AI die bomen 
heb ik al jaren in mijn hart gesloten. Maar adop
teer ze rustig, want ik ben ruimhartig. Ik wil de 
liefde voor die bomen graag met u delen. 
Bomen zijn mij lief. Elk jaar kreeg ik een volwas
sen boom, helemaal gratis en voor niks door mijn 
brievenbus. Maar dié boom wilde ik niet. Die 
boom was ongewenst en toch werd me elk jaar 
weer een boom opgedrongen. Hij viel in snippers 
op mijn deurmat. Het liep de spuigaten uit en ik 
werd het zat. AI jaren zit er nu een sticker op de. 
klep van mijn brievenbus. Dat scheelt. Voor onge
vraagde reclame gaat die klep niet meer open. 
Voor de vervuiling van die vijf miljoen Neder
landse brievenbussen worden elk jaar vijf miljoen 
bomen omgezaagd. Dat is een kaalslag. 
Als u in bomen wilt investeren, dan is dit project 
misschien zo gek nog niet. U hoeft geen inleggeld 
te betalen. U hoeft geen kleine lettertjes te lezen. 
En er is gegarandeerd rendement. 
Het lijkt mij een gezonde optie, maar hou wel uw 
klep dicht. 

Roelie de Weerd 



Peter Oei toont fluweel
pootjes. In Azië kweekt 

men de paddestoel in fles
sen; in Nederland komen 

ze algemeen voor op o.a. 
houtstobben. 

Peter Oei, is voorziller 
Stichting ECO Consult 

(Spore). 

foto's zijn van de schrijver, 
tenzij anders is vermeld. 

De Berkenzwam is een 
parasiet, waarvan de 

zwamvlok pas vruchllicha
men vormt als de berk is 

afgestorven. 
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Bomen 
over 

paddestoelen 

Als bomen konden praten over paddestoelen, 

zouden ze een heel genuanceerd verhaal 

vertellen. Lang niet elke paddestoel op een 

boom doet kwaad; veel paddestoelen die rond 

een boom te vinden zijn, bevorderen juist de 

groei van die boom. Ze zorgen ook in droge 

tijden voor voldoende aanvoer van water. 

Deze zogenaamde mycorrhizavormers 

brengen met hun fijnvertakte netwerk zouten 

en voedingsstoffen op een efficiënte manier 

naar de wortels. Nuttig of schadelijk: in elke 

groep zijn uitstekend eetbare paddestoelen te 

vinden. Maar mag je die overal gewoon 

plukken? Is kweken geen beter alternatief? 

Wat zijn paddestoelen? 
Paddestoelen zijn de met het blote oog waar
neembare vruchtlichamen van de hogere zwam
men, Zwam is een verzamelwoord voor zowel 
lagere schimmels als paddestoelen ;  in de praktijk 
wordt vaak de naam van het vruchtlichaam (de 
paddestoel) gebruikt om de soort aan te duiden. 
'Wie dus spreekt van Fluweelpootje, duidt daar
mee niet alleen de paddestoell aan maar ook de 
zwamvlok (het mycelium) waaruit de paddestoel 
voortkomt. 
Eeuwenlang zijn paddestoelen in verband 
gebracht met de duivel; hun duistere voortplan
tingscyclus en onzichtbare levenswijze waren 
daar de oorzaak van. Het verband tussen padde
stoelen, hun minuscule sporen en het onder
grondse vlechtwerk van zwamdraden is pas eind 
vorige eeuw ontdekt. 

Peter Oei 

Wie onder een microscoop naar de cellen van 
planten en zwammen kijkt, ziet veel overeenkom
sten. De celwanden zijn stevig en er zitten een of 
meer kernen in elke cel. Toch is er één groot ver
schil : planten bezitten bladgroen en kunnen daar
mee zonlicht omzetten in suikers. Zwammen kun
nen dat niet en moeten hun energie dus ergens 
anders vandaan halen. Dit belangrijke verschil 
betekent dat zwammen een heel andere plaats in 
het ecologische systeem innemen. 

Ecologie: 
samenleven, parasiteren of afval verteren 
In de literatuur maken auteurs vaak een onder
scheid tussen drie ecologische functies :  
• het verteren van dood organisch materiaal 

(saprofieten); 
• samenleven met een partner (bijvoorbeeld een 

boom) met wederzijds voordeel (mycorrhiza); 
• ten koste van een ander levend wezen energie 

onttrekken (parasieten). 
De werkelijkheid is complexer. Mycorrhizapad
destoelen blijken ook organisch materiaal te kun
nen afbreken of in bepaalde levensstadia te 
parasiteren. Saprof,jeten tasten soms ook levende 
weefsels van planten aan. Toch is het voor de 
begripsvorming goed om de indeling in drie groe
pen te handhaven. Overigens komen in elke groep 
zowel giftige als eetbare paddestoelen voor. 

saprofieten 
In de natuur komen saprofieten ondermeer voor 
op dode bladeren, stengels, dode takken, boom
stronken en uitwerpselen van dieren. Sommige 
saprofieten zijn in staat complexe verbindingen 
(zoals het lignine in hout) af te breken. Na die 
afbraak zijn de mineralen die waren ingesloten in 
de voedingsbodem, weer voor andere organis
men toegankelijk. Saprofieten kunnen op afge
storven takken van bomen voorkomen zonder dat 
ze enige schade aan de boom toebrengen. 

mycorrhiza 
Uitgebreid onderzoek toont aan dat 70-80% van 
de planten mycorrhiza vormt. Letterlijk betekent 
mycor = schimmel en rhiza = wortel. Bij de wortel
topjes van de plant bevindt zich het mycelium van 
de mycorrhizapartner. Een deel daarvan dringt 
door tot in de wortel zelf, een ander deel explo
reert de omgeving van de wortel en voorziet deze 
op een efficiënte manier van water en zouten. 
De boom heeft verder voordeel van de mycorrhi
zazwam doordat deze parasitaire schimmels 
afweert. Bovendien verlaagt de zwam het suiker
gehalte in de wortels, waardoor deze minder vat
baar is voor ziektes. 
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Niet alle mycorrhizazwammen vormen padde
stoelen: de zogenaamde endomycorrhiza vormt 
geen paddestoelen, maar ondergrondse structu
ren om sporen te produceren. Bij verreweg de 
meeste bomen komt ectomycorrhiza voor; een 
uitzondering daarop vormen de iep en paarden
kastanje. 
De bekende boleten, cantharellen, Russula's en 
truffels behoren alle tot de zogenaamde ectomy
corrhizapaddestoelen. 
Vanwege de populariteit van met name cantharel
len en de hoge prijzen voor truffels is er veel 
onderzoek gedaan naar de kweekbaarheid van 
mycorrhizapaddestoelen. Voor de meest prijzige 
paddestoelen (de Japanse Matsutake en de truf
fel) vindt een soort semi-natuurlijke teelt plaats. 
Jonge zaailingen worden daartoe geënt met 
mycelium van de paddestoel en op een geschikte 
plaats uitgeplant. Na enkele jaren verschijnen de 
gewenste paddestoelen. 
In Nederland is nog nauwelijks ervaring opge
daan met dit soort extensieve teelttechnieken. 

parasieten 
Anders dan bij de mycorrhizasoorten onttrekken 
de parasieten meer energie aan hun gastheer 
dan ze voordeel terugleveren. Parasitaire zwam-

Koken met 
paddestoelen 
Oesterzwammen met feta in bladerdeeg 

Ingrediënten: 
500 gram oesterzwammen, 
200 gram feta, 
1 ui, roomboter, 
peper en zout, peterselie, meel, 
1 pakje met 10 velletjes bladerdeeg 

Bak de oesterzwammen in de 
roomboter op een groot vuur in 
een koekepan tot ze gaar zijn 
(circa 5 minuten). Bind het vocht 
met een beetje meel. Voeg peter-

selie, peper en zout naar smaak toe. Snij de 
feta in blokjes van circa 1 cm en meng ze 
door de oesterzwammen nadat deze van 
het vuur zijn gehaald. Leg op elk vel blader
deeg wat van het mengsel en vouw de vier 
punten naar binnen, tegen elkaar aan. In 
een voorverwarmde oven (225 C) zijn de 
'pleurottes en croutes' in circa 25 minuten 
gaar. 

Shiitake met paprika en cashewnoten 
Ingrediënten :  
2 0  gram gedroogde of 
150 gram verse shiitake, 
150 gram cashewnoten, 
1 groene en 1 rode paprika, zoete 
sojasaus, peper en zout, roomboter. 

Snij de paprika en de shiitake in 
even grote reepjes (de stelen van 
de shiitake extra klein snijden) . 

............... Roerbak ze in een hete wok met 
boter gedurende maximaal 5 

minuten, zodat de paprika nog een beetje 
stevig is. Voeg twee eetlepels sojasaus toe 
en zet het vuur laag. Breng op smaak met 
peper en zout. Cashewnoten erdoor men
gen en onmiddellijk serveren. 
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men kunnen op tal van organismen voorkomen: 
op planten (meeldauw, roest), op vissen ('stip') en 
zelfs op mensen. Bekende parasitaire paddestoe
len zijn de Rupsendoder, die van insecten leeft, 
en de Honingzwam, een bekende (en uitstekend 
eetbare) parasiet van bomen. De Paarse korst
zwam zorgt bijvoorbeeld voor de bekende lood
glansziekte in boomgaarden. 
In principe profiteert de parasiet alleen; hij ont
trekt voedsel aan de gastheer wat in een aantal 
gevallen de dood tot gevolg heeft. De 
Bomenstichting heeft in 1997 een boekje uitgege
ven dat uitgebreid ingaat op deze materie: 
Houtrot in bomen. 

Plukken af laten staan? 
Sommige paddestoelen die op of naast bomen 
voorkomen, zijn zeer gewilde culinaire specialitei
ten. In Oost-Europa en landen als Italië en 
Frankrijk is het zoeken van wilde paddestoelen 
een favoriete tijdsbesteding. Aangezien padde
stoelen alleen de vruchtlichamen zijn van het 
eigenlijke organisme, de zwamvlok, heeft het 
plukken van de paddestoel weinig effect op die 
zwamvlok. Dat is ook bevestigd uit jarenlang 
onderzoek, waarbij steeds alle paddestoelen wer
den geplukt. Na 10 jaar was er geen teruggang 
merkbaar. Ook voor het ontstaan van nieuwe 
zwamvlokken hoeft het plukken van paddestoelen 
niet slecht te zijn. Ten eerste omdat veel soorten 
al vanaf een jong stadium sporen loslaten ;  ten 
tweede omdat de beperkende factor voor het ont
staan van nieuwe zwamvlokken vooral bepaald 
wordt door een geschikte omgeving (sporen zijn 
toch wel in de lucht aanwezig). Vanuit natuurbe-

foto hiemaast: 
De Gesteelde lakzwam is 
een zwakteparasiet en kan 
ook gekweekt worden op 
gesteriliseerd zaagsel 

Een doorsnee door een 
stam; waar het wit is groeit 
de zwamvlok van de shiita
ke 

foto onder: 
Het boren van gaten in 
houtstammen voor de shii
taketeelt 



Door de strooisel/aag te 
verwijderen (plaggen) 
neemt hel aantal mycorrhi
zapaddesroelen snel weer 
toe. Helaas is dat.effecr 
vanwege de stikstofdeposi
tie vanuit de atmosfeer 
maar tijdelijk. 

foto: Peter Jan Keizer 
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schermingsoogpunt is er geen reden om het pluk
ken van paddestoelen te verbieden. 
Een ander argument is dat andere recreanten niet 
kunnen genieten van de schoonheid van de pad
destoelen als ze allemaal gepluk1 zijn. Alleen een 
zeer beperkt aantal soorten zijn eetbaar en de 
'houdbaarheid' van die soorten is in de natuur 
beperkt tot maximaal een week. Het gemis voor 
andere recreanten is daarmee zeer beperk!. Gaat 
het echter om bijzonder zeldzame soortèn of een 
locatie waar veel mensen langskomen, dan is het 
beter de paddestoelen te laten staan .  Een voor
beeld daarvan is de prachtige Pruikzwam, die elk 
jaar op een beuk in het Arboretum van 
Wageningen voorkomt. Naast de ethische aspec
ten zijn er ook wettelijke aspecten: op terreinen 
van Staatsbosbeheer is het bijvoorbeeld verbo
den planten uit te graven en materiaal uit het bos 
mee te nemen. Verschillende boswachters delen 
bekeuringen uit aan plukkers van paddestoelen. 

Kweken van paddestoelen 
Wie vindt dat je in de natuur niet moet plukken, 
kan proberen ze zelf te kweken. Met de mycorrhi. 
zasoorten is dat bijzonder moeilijk, maar saprofie
ten als oesterzwam, fluweelpootje en de exoti
sche shiitake laten zich uitstekend op houtstam
men kweken. Vooral eiken-, berken- en beuken
hout zijn hiervoor geschikt. De kweker boort gaat
jes in de stammen en slaat daar houtpluggen in, 
die volledig zijn gekoloniseerd met de zwamvlok 
van de gewenste paddestoel. De zwamvlok door
groeit het hout en geef1 bij de juiste weersomstan
digheden een zogenaamde vlucht paddestoelen. 
Bij shiitake zijn drie tot vier vluchten per jaar 
mogelijk over een totale periode van zes jaar. De 
oogst is ongeveer 25% van het gewicht van de 
geënte stammetjes. Voor fluweelpootjes zijn ach
tergebleven stobben van loofhout ideaal. 
Wie al binnen twee maanden zijn zelfgeteelde 
paddestoelen wil oogsten, moet het eens probe
ren met oesterzwammen op stro. Het recept is 
eenvoudig: neem een baal stro en bevochtig deze 
langdurig. De baal neemt twee keer zijn gewicht 
aan water op en weegt nu 60 kilo. Stop duimgrote 
stukjes broed op regelmatige afstanden in de baal 
en wikkel de baal strak in plastic om uitdrogen te 
voorkomen. Prik een paar gaten in het plastic; 
hierdoor kan de zwamvlok ademen en op deze 
plaats zullen de eerste paddestoelen naar buiten 
groeien. Eet smakelijk' 
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Meer weten over 
paddestoelen? 

Paddestoelentoren het Rondeel 
(024) 378 92 06 
(SOM Onderwijs- en milieuprojecten) 
In een middeleeuwse vestingtoren in het 
Kronenburgerpark te Nijmegen is elk najaar 
een expositie over paddestoelen te zien. In de 

De Pruikzwam is een zwakteparasiet op oude beuken; 
in het Arboretum van Wageningen groeien elk jaar fraaie 

exemplaren hoog in de boom 

kelder worden meer dan 10 verschillende soor
ten paddestoelen gekweekt. 
De stichting organiseert in samenwerking met 
Spore speciale paddestoelenkweekcursussen. 

Spore 
(024) 322 90 76 
Paddestoelenbroed voor particulieren (stro
broed van Zomer-, Winteroesterzwam en 
Stropharia, deuvelbroed voor houtstammen 
voor Shiitake, Fluweelpootjes en 
Oesterzwammen). Verder kunt u hier gedroog
de paddestoelen (onder andere cantharellen, 
eekhoorntjesbrood en hoorn des overvloeds) 
bestellen. 

. 

Nederlandse Mycologische Vereniging 
Ledenadministratie: Mevr. M.J .  Dam, 
Hooischelf 13, 6581 SL MALDEN, 
(024) 358 2421 
Deze vereniging heeft als doel de beoefening 
van de mycologie in de ruimste zin des woords 
te bevorderen. In voor- en najaar organiseert 
zij excursies door het gehele land voor serieus 
geïnteresseerden en geeft een eigen blad uit. 
In elke provincie is een consul beschikbaar 
voor vragen op mycologisch gebied. Nieuwe 
leden ontvangen een informatieboekje over 
paddestoelen en het blad en kunnen deelne
men aan de verenigingsactiviteiten. 

Houtrot in Bomen en 
Bomen & paddestoelen 
Beide titels zijn publicaties van de 
Bomenstichting. 
Houtrot in bomen behandelt de 36 meest voor
komende houtparasitaire schimmels in ons land. 
De folder 'Bomen & paddestoelen' geeft informa
tie over het nut van paddestoelen voor bomen. 
Houtrot in Bomen kost f 27,50 en 'Bomen & 
paddestoelen f 3,50 (bedragen incl. porto). 
U kunt de publicaties bestellen door het bedrag 
over te maken op de postbankrekening van de 
Bomenstichting (2108755)0_ v. v_ de titel_ 
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Werken aan het behoud 

van de iep 

Opbrengst. 
iependubbeltjes 

Dank aan onze donateurs 
In juni vroegen we u ons financieel te helpen in de 
strijd tegen de iepenziekte. Weliswaar heeft het 
ministerie van Landbouw, Visserij en . 
Natuurbeheer subsidie gegeven en krijgen we 
ook geld via het injecteren van iepen, toch komen 
we nog flink tekort, vooral als het gaat om de 
inzet van menskracht .  Vandaar onze oproep aan 
de donateurs, waar weer zeer genereus op werd' 
gereageerd door mensen en organisaties. De bij
dragen variëren van f 2,50 tot f 1.000,- en 
komen nog steeds binnen. Begin september was 
de totale opbrengst f 40.000,-!! De opbrengst zal 
bijdragen aan de uitvoering van een proefproject. 
In de komende twee jaar wordt bekeken of een 
landelijke campagne afdoende kan zijn. Voor dit 
offensief hebben Natuurbeschermings
organisaties, bedrijfsleven en overheidsinstellin
gen de handen ineen geslagen. In Bomennieuws 
nummer twee van dit jaar besteedden we daar
aan reeds de nodige aandacht en ook in de toe
komst krijgt u daar zeker meer over te lezen. 
We hopen dat de dubbeltjes nog een tijdje blijven 
binnendwarrelen, zodat we tenslotte in de buurt 
van f 50.000,- uitkomen. Als u de acceptgiro nog 
hebt liggen, houden we ons nog steeds zeer aan
bevolen voor uw gift. U kunt natuulijk ook gebruik
maken van andere overschrijvingsmethoden. Wilt 
u de reden van de betaling 'iepen actie' erbij ver
meiden. Ons gironummer is 2108755. 
En aan alle goede gevers tot nu toe: hartelijk 
dank! 

. 

Marjan van Elsland 

San van der Molen in dienst 
van de Bomenstichting 

Per 1 oktober is drs .  San van der 
Molen aangesteld bij de 
Bomenstichting . Voor het 
IepenBeraad zal zij de in- en exter
ne'communicatie n de P .R. gaan 
verzorgen. 
De iepenziekte is voor haar bekend 

,gebied . Als student biologie was ze 
betrokken bij het onderzoek naar 
resistentie tegen de ziekte. Na haar 
studie verrichtte San van der Molen

' 

onderzoek naar wortelproblemen bij 
iepen. 

In haar vorige functie was zij werkzaam bij de 
Stichting Nederlandse Plantentuinen waar zij 
enige jaren heeft gewerkt aan het opzetten en uit
voeren van publieksbeleid en fondsenwerving .

. 

Iepen voor 
Nederland 
Iepen zijn prachtige 
bomen, goed bestand 
tegen het zeeklimaat , 
maar helaas niet tegen de 
iepenziekte. Toch moeten 
we proberen de boomsoort 
te behouden voor stad en 
landschap. 
Iepenliefhebbers Hans 
Kaljee en Peter van der 
Fluit, beiden beroepsmatig 
werkzaam met iepen in en 
om Amsterdam, hebben het initia-
tief genomen om een brochure over de herken
ning van het iepensortiment samen te stellen. 
De aanleiding hiervoor is dat veel iepéneigena
ren die kampen met ziekte van de bomen, 
vaak niet weten met welke soort of kloon ze te 
maken hebben. Wanneer door ziekte bomen 
uitvallen, kan met behulp van de brochure de 
juiste soort worden vastgesteld zodat eventu
eel de juiste soort weer kan worden ingeplant. 
In totaal zijn de 16 meest voorkomende iepen
soorten en -variëteiten uitvoerig besproken. 
Detailfoto's van tak, knop, zaad en blad maken 
de herkenning van de soort, ook in de winter, 
goed mogelijk. Een uitvoerige determinatiet
abei, opgesteld door ir. Hans Heijbroek, iepen
'kenner bij uitstek, moet ertoe bijdragen dat vrij
wel alle in Nederland voorkomende iepensoor
ten op naam gebracht kunnen worden. Een 
algemeen hoofdstuk gaat onder andere in op 
het nut van de iep, het herkennen van de ziek
te en de aanbevolen maatregelen na constate
ring ervan. 
' Iepen voor Nederland' is in samenwerking met 
'Tuin & Landschap', het vakblad voor de 
groenvoorziening, uitgegeven. De brochure 
was onderdeel van het tijdschrift dat 24 sep
tember jl. verscheen. Speciaal voor verdere 
verspreiding heeft de Bomenstich
ting/lepenBeraad een extra oplage laten 
maken. ' Iepen voor Nederland' zal ondermeer 
deel uitmaken van het propagandamateriaal 
voor het bestrijden van de iepenziekte. 

Bestellen 
De brochure (24 bladzijden, 21 x28 cm) is 
volledig in kleur uitgevoerd. Donateurs betalen 
f 12,50 (inclusief verzendkosten) ,  anderen 
kunnen de brochure voor f 15,- in huis krijgen. 
Wanneer u het gewenste bedrag, onder ver
melding van de titel, overmaakt op postbank
rekening 2108755 van de Bomenstichting 
te Utrecht, sturen we u de brochure per 
omgaande toe. 

Frank Moens 



foto: H. Eeuwes 

12 Bomennieuws 3 - najaar 1998 

Boomverzorging zit n 

Leen Hoogstad pleit voor 
erkenningsregel boomverzorgers 

Roelje de Weerd 

Leen Hoogstad is boomverzorger en beëdigd 

boomtaxateur. Hij is medeoprichter van de 

KPB (Kring Praktiserende Boomverzor!ilers). 

Hij geeft voorlichting en advies en hij I'evert 

klim- en verankeringsmaterialen. Bovendien 

geeft hij cursussen in boomverzorging en 

klimtechnieken. In Driel heeft hij zijn eigen 

boomverzorgingsbedrijf 'Arbori-Arn hem'. 

Kortom, een veelzijdige man in het boomver

zorgingsvak. 

Op een van de zeldzame, zonnige julidagen zocht 
ik Leen Hoogstad op. Zijn huis ligt middenin de 
boomgaarden van de Betuwe en gaat schuil ach-

ter een enorme notenboom. Een prachtexem
plaar. "Ik moet er niet aan denken dat er iets aan 
die boom zou mankeren. Die boom hoort gewoon 
bij het huis", zegt Leen. Notenbomen liggen hem 
na aan het hart, zoals ook de Japanse noten
boom, Ginkgo biloba, die een van zijn lieve/ings
bomen is. Op zo'n mooie dag ga je niet b-innen 
zitten en ons gesprek vond plaats in de achter
tuin. Het gespetter van kinderen in een badje 
naast het huis, een kukelende haan en kakelende 
kippen waren een landelijke achtergrondmuziek. 
Zijn vrouw Marjon, die meewerkt in het bedrijf, 
bracht koHie en kwam af en toe langs met de 
mobiele telefoon. Het werk lag niet stil op deze 
zomermiddag. Leen Hoogstad heeft zeven men
sen in vaste dienst en die moeten aan het werk 
gehouden worden. Arbori-Arnhem werkt voor 
gemeenten en provincies, Rijkswaterstaat, de 
Provinciale Waterstaat en landgoedeigenaren. 

Kring Praktiserende Boomverzorgers 
Jaren terug had men het over boomchirurgie. Een 
indrukwekkend woord voor het oplappen van een 
boom met ijzeren stangen en cement. 
"Daar werd meer kwaad dan goed mee gedaan", 
aldus Leen Hoogstad. "Boomverzorging is veel 

. breder dan boomchirurgie." 
Zo'n 25 jaar geleden was de methode Shigo al uit 
Amerika overgewaaid. Dus niet meer frezen in 
bomen, maar gebruik maken van het natuurlijke 
herstellingsvermogen van de boom. Begin jaren 
tachtig zette de Praktijkschool in Arnhem cur
sussen op voor praktijkmensen. De cursisten wer
den opgeleid om op hun beurt weer cursussen op 
te zetten in het land. Door die bijeenkomsten ont
moetten de boomverzorgers elkaar regelmatig. 
Ze wisselden ervaring en kennis uit en spraken 
over problemen waar ze zelf niet uit kwamen. 
"Een aantal van hen vroeg zich toen heel kritisch 
af waar we toch "'e bezig waren. Er ontstond de 
behoefte om er iets aan te doen. En zo werd in 
1982 de KPB (Kring Praktiserende Boomverzor
gers) opgericht." 
De mensen van het eerste uur werden op per
soonlijke titel benaderd. Leen Hoogstad was zelf 
net begonnen met zijn eigen bedrijf onder de 
naam Arbori-Arnhem. Daarvoor had hij in het 
boomverzorgingsvak in Engeland gewerkt, omdat 
daar meer mogelijkhede

'
n lagen. In Nederland 

hielden zich toen nog maar een paar bedrijven 
met boomverzorging bezig. In Engeland heeft hij 
ook een specialistenopleiding op het gebied van 
boomverzorging gevolgd en klimtechnieken ge
leerd. 
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.g tussen wal en schip 

Door uitwissel ing van informatie en kennis wilde 
die groep boomverzorgers het vak boomverzor
ging op een hoger plan brengen .  Daar wordt nog 
steeds aan gewerkt. Inmiddels heeft de KPB rond 
de 300 leden. 
"Het l idmaatschap van de KPB geeft natuurl ijk 
geen brevet van erkenning. De eerste beste lood
gieter kan zich boomverzorger noemen . Er wordt 
niet gekeken naar de kwaliteit van je werk. 
Boomverzorgers zitten tussen de wal en het 
schip. De ene keer worden ze bij de hoveniers 
gerekend en een andere keer bij de bosbouwers. 
We zijn geen van beiden. Boomverzorging is een 
heel apart vakgebied." 
Leen Hoogstad zou graag zien dat er een erken
ningsregel voor boomverzorgers van de .grond 
kwam. De discussie daarover is al jaren aan de 
gang, maar op de een of andere manier stuit dat 
in de groenwereld nog steeds op problemen. Het 
voordeel van een eigen vakgroep is dat de ont
vangen bijdragen dan ook weer aan het boomver
zorgingsvak ten goede kunnen komen in de vorm 
van voorl ichting, kennisoverdracht en onderzoek. 
"De boomverzorging zou dan veel meer omhoog 
getild worden." 

Cursussen 
I n  Engeland heeft Leen Hoogstad klimtechnieken 
geleerd. Daarom werd hij door de praktijkschool 
al snel als gastdocent gevraagd. Hij gaf klimde
monstraties en ook demonstratiecursussen in het 
land. Vanaf dat moment hield hij zich ook met 
lesgeven bezig. Hij organiseert nu zelf cursussen 
voor boomverzorgers. Maar ook voor provinciale 
overheden,  met het oog op hun zorgplicht van 
bomen , zoals beoordeling en vitaliteit van bomen. 
Leen Hoogstad schreef het boekje 'Werken in 
Bomen ' .  "Dat is ontstaan als lesmateriaal. Want 
dat was er niet, dus heb ik helt zelf maar geschre
ven. Het voorzag toen in de behoefte van mensen 
die een klimcursus volgden. Nu is er zo veel ver
.anderd aan vei l ig werken, de eisen aan de 
materialen, de materiaalkeuzes en de 
arbeidsomstandigheden, dat het tijd wordt voor 
een nieuwe uitgave ." 

Veiligheidseisen 
Hoewel hij alles weet van veiligheidseisen is hij 
zelf ooit ook eens uit een boom geval len. 
"Ja, dat kan gebeuren. Dat is al heel lang gele
den. Wat er precies gebeurde weet i k  niet .  Ik 
weet nog wel dat ik de boom i n  ben geklommen 
en dat ik er achterover uitviel . Maar dat heeft met 
veil igheidseisen niets .te maken. Dat l igt aan je-

zelf. Er zijn meer boomverzorgers door het oog 
van de naald gekropen." 
Dat de Arbeidsinspectie meer aan veiligheid doet 
vindt hij een goede zaak. Met dit soort gevaarlijke 
werk moeten er goede veil igheidseisen zijn . 
"Als de klimlijn scherp op spanning staat is het 
heel eenvoudig om dat l ijntje door te zagen met 
de kettingz,aag. Die gaat er dan doorheen als i n  
een pakje boter." 
Het verschil met de kli msport is dat lijnen die 
boomverzorgers gebruiken, met name aftopstrop
pen, daarom een stalen kern hebben. Die kun je 
niet doorzagen. Als er een onderzoek gedaan zou 
worden naar het tijdstip waarop ongelukken 
gebeuren, dan zou de uitkomst volgens Hoogstad 
zijn dat dat meestal aan het einde van de middag is. 
"Er treedt vermoeidheid op en er ontstaat een 
soort bl indheid. Je bent er minder alert op of je 
wel goed gezekerd bent. De meest voorkomende 
oorzaak van ongelukken is dat de karabijnhaak 
niet geborgen is. Dan wil je  steunen en dan blijkt 
dat je gaat vliegen en dat je naar beneden don
dert. Als je een boom aan het uitkleden bent, zal 
je ook meer pauzes moeten nemen dan wanneer 
je een boom aan het snoeien bent. Snoeiwerk is 
veel ontspannender." 

Controleren van bomen 
Leen Hoogstad doet voor de Provinciale 
Waterstaat jaarlijks de bomenschouw. Het 
bomenbestand wordt beoordeeld op zwakke 
exemplaren. Dat is een visuele controle. In twijfe l 
gevallen gebruikt hij apparatuur .  Apparatuuris 
een aanvulling op wat je ziet. "Bij een schimmel
aantasting herken je soms het patroon ,  zodat je 
meteen weet wat voor schimmel het is. Dan is 
nader onderzoek niet nodig." Leen had meteen 
een praktijkvoorbeeld bij de hand . . .  In de nacht 
was bij een storm een boom omgewaaid. Het 
gevolg was drie zwaar gewonden. Hij werd er bij 
gehaald in zijn functie van boomverzorger/ 
specialist. 
''Toen ik er kwam was allès al weggehaald. Er 
was geen boom, geen stobbe, niks meer. Er was 
zelfs alweer een jonge beuk op die plaats ge
plant. Het was in februari. Ik liep op de plek rond ,  

I foto: Roelie d e  Weerd 
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schoof met mijn voet door de bladeren en zag het 
vruchtlichaam van een reuzenzwam. Dan weet ik 
al genoeg. Die boom had een reuzenzwam-aan
tasting. Dat meldde ik  aan de advocaat. Ik denk 
dat zo'n gemeente aansprakelijk gesteld kan wor
den . Hadden ze die boom op een goed tijdstip 
beoordeeld, dan hadden ze aan de stamvoet van 
die beuk de vruchtlichamen van de reuzenzwam
aantasting kunnen zien." 
Bij een boomverzorger kan er ook wel eens wat 
fout gaan. 
"Ik heb ooit eens een boom helemaal verkeerd 
ingeschat en die vermorzelde een houten bijkeu
ken . Daar was die klant niet blij mee. Dat viel dus 
onder mijn WA-bedrijfsverzekering . Het is ook 
eens gebeurd dat we aan het snoeien waren 
boven een sch uur  en achteraf bleek dat er twee 
Jaguars in die schuur  stonden .  Het was wel han
dig geweest als men ons dat van tevoren had ver- . 
teld. Dat is toen wel goed gegaan ,  maar voor het-
zelfde geld (? ! )  gaat het fout." 

. 

De blik van een boomverzorger 
Als je bij de weg bent, kijk je dan met een be
roepsmatige blik naar bomen? 
"Ik kijk met verschil lende petten op naar bomen .  
Soms denk ik: hoe kom j e  i n  zo'n boom naar 
boven? Of wat is er met die boom aan de hand 
en wat zou ik er mee doen? Soms let ik op de 
vorm. Dan zie ik een mooie boom, maar hij staat 
op die plek helemaal verkeerd. Ik zie ook meteen 
of een boom schimmelaantasting heeft of houtrot. 
Wat is beroepsmatig? Ik ben een bomenmens. I k  
heb een bedrijf, d u s  moet ,i k  mensen aan het werk 
houden en op die manier kijk ik  ook naa r de 

. 

bomen." 

Kun je op een simpele manier aan een leek een 
paar vaktermen uitleggen? 
Wat is een olifantspoot? 
"De naam zegt het al .  Dat is een verdikking onder 
aan de stam. Die is ontstaan door herhaaldelijke 
mechanische beschadiging van bijvoorbeeld 
g rasmaaimachines. De boom reageert daar op 
door wondweefsel af te zetten." 
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En wat is een vorstrichel? 
"Dat is een uiterlijk kenmerk van een oude 
mechanische beschadiging aan èen boom van 
jaren geleden .  Als het warmer wordt na extreme 
vorst dan springt de bast open op de plek van die 
oude beschadig ing. De boom was nog bezig om 
zich te herstellen van die oude verwondingen en 
door torsie springt dan de bast open en krijgt 
lengtescheuren." 
Wat is een ongeluksbalk? Hoogstad keek me ver
baasd aan, alsof ik hem in de maling nam. Hij 
grijnsde. 
"Een ongeluksbalk? Dat heeft volgens mij met tur
nen te maken . Weet jij het?" 
"Nee. Ik heb die term in een artikel (Groen, 1 997, 
no. 5 van Jitze Kopinga, RdW) over boomverzor
ging gelezen .  Dus dacht ik: dat kan Hoogstad me 
vast wel uitleggen." 
De volgende vraag dan: Olifantsoren? 

. 

"Dat is het bekende plakoksel. Een beuk heeft dat 
sterk. Dat zijn twee zware gesteltakken die met 
elkaar vergroeid zijn .  Het gevolg is dat aan de 
binnenzijde bastvorming plaats vindt. De uiterlijke 
kenmerken van een plakoksel zijn die olifants
oren. 

Tekentafel en praktij k '  
Praktij kmensen hebben regelmatig kritiek op 
ontwerpers. Leen Hoogstad vindt dat de fout bij 
de opleiding l igt .  De ontwerper zit vanaf het begin 
te veel achter zijn tekentafel .  Hij ontwerpt op vorm 
en op kleur en weet veel te weinig van de praktijk .  
Landschapsarchitecten weten soms ternauwer
nood hoe hoog en breed een boom wordt. En of 
een bepaalde boom het goed zal doen op een 
bepaalde pieK. Het komt te vaak voor dat in land
schappelijke gebieden de soortkeuze niet in . 
overeenstemming is met de grondsoort en de 
standplaats. 
Voor stedelijke gebieden ligt dat anders. "Daar 
mag je best zelf de geschikte groeiplaatsomstan
digheden scheppen voor een bepaalde soort. 
Dan voeg je iets toe aan wat er al is. Soms kun je 
ook beter n iets planten. In  veel te kleine straten 
worden toch vaak bomen geplant. Ze staan daar 
twintig jaar te kwarren, moeten worden wegge
haald en dan planten ze toch weer nieuwe. Zoiets 
komt door het gebrek aan contact tussen de ont
werper en de uitvoerder. Soms komt het neer op 
een machtsstrijd en daar zijn de bomen niet mee 
gediend. Je hoopt dat onze kindskinderen nog 
iets aan bomen hebben die nu worden geplant. 
Daar doe je het uiteindelijk voor." 
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Het in bomen krassen van namen, liefdesbe

tuigingen en allerlei andere uit(ngen waarvan 

de 'houtsnijder' meent dat ze een eeuwig

heidswaarde hebben is reeds een eeuwenoud 

gebruik. De Bomenstichting keurt dit inkerven 

af, omdat de schade'voor de boom desastreus 

kan zijn. Kor Goutbeek beschrijft deze familie

traditie. Hij is werkzaam als zelfstandig tekst- . 

schrijver voor voornamelijk de groene sector. 

"Ik draag de Bomenstichting een warm hart toe, 

omdat bomen mij aan het hart gaan. Bomen zijn 

niet weg te denken uit ons leven. Mijn ietwat 

melancholische herfststemming r;Jank ik bijvoor

beeld aan de klinkerweg om de hoek, omzoomd 

door donkere lindes met lichtgeel blad". 

Familiestam en boom 

We fietsen op een droge dag in november door 
een landschap van lanen en landgoederen ten 
zuiden van de Overijsselse Vecht bij Dalfsen . Het 
landgoed de Mataram is het doel van m'n vader 
en mij - mijn opa werkte daar vele jaren als tuin
man. We fietsen via de Papenallee, een beuken
laan waar opa ooit onze namen kerfde in de 
bomen en waar ik vandaag foto's van wil maken . 
Opa was een markante verschijning met zijn 
korte, gedrongen lichaam, brede werkhanden, 
platte, kale schedel en aan de bovenkant iets uit
staande oren. Hij was een echte opa. Het was 
altijd weer opwindend bij opa en oma te logeren. 
Hij tekende met me terwijl zijn tongpuntje van 
concentratie uit z'n mond krulde; hij vouwde boot
jes van kranten en projecteerde zelfgemaakte 
8-mm filmpjes, waarop je een teddybeer zag 
skiën . Op de zolder lag mecano, het hoge raam 
had geen gordijn - vanuit m'n bed uitzicht op de 
sterrenhemel - en achter de schuifluiken lagen 
vele jaargangen oude tijdschriften. Over mijn 
logeerbed, dat sterk doorzakte in het midden, lag 
een door oma gehaakte, zware sprei. Rond het 
middageten ,h ing de geur van gebakken spek in 
huis" terwijl uit de radio het gezang klonk van het 
Urker mannenkoor. 
In de Papenallee kerfde opa ooit de namen van 
zijn zonen in de beuken en later ook die van zijn 
kleinkinderen - ieder zijn eigen beuk, op volgorde 
van geboorte. Mijn vader heeft recent nog de 
naam van mijn zoon, in 'mijn' beuk bijgesneden. 
De laan heet Papenallee, omdat hier,langs de 
:katholieke inwoners van Dalfsen naar hun kerk 
gingen in het buurtschap Hoonhorst, een luchtige 
roomse enclave in een vrij zwaar calvinistische 
omgeving. 
Hoewel hij niet zwaar op de hand was, had opa's 
:Ievensovertuiging wel duidelijk calvinistische trek
ken: hard werken, sober leven, sparen, beschei
den zijn en vooral niet steunen op anderen. In de 
jaren dat ik als middelbare scholier actief was in 
het IKV en meehielp busvervoer te regelen vanuit 
ons dorp naar de demonstratie tegen kruisraket
ten in Den Haag, botste ik soms op zijn verdomde 
rechtse rechtlijnigheid, zijn verbittering over 'links' 
en 'rood'. Maar ook uit die periode heb ik warme 
herinneringen aan hem: we zitten op een zon
overgoten dag achter in zijn grote tuin onder de 
pruimenbloesem en hij vertelt over zijn vader, die, 
nog meer dan hijzelf, wel van een geintje l;1ield -
en dat in een streng-calvinistische omgeving, 
waar lol als hoogmoed en ijdelheid werd afge
keurd. 
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Opa werd begraven op een stralende dag in sep
tember: de vogels zongen uit volle borst, de zon
nestralen deden alle bloemenkleuren opvlammen, 
alsof de natuur een laatste groet bracht aan hem, 
die zijn leven lang zo geboeid was door de 
vogels, de planten en bovenal de bomen. Naast 
onze verschillen hadden opa en ik dat tenminste 
gemeen: Onze liefde voor de natuur, speciaal 
voor bomen. Aan het eind van zijn reven, toen zijn 
geest na een beroerte niet meer zo scherp was, 
wist hij tijdens een wandeling - zondag wandel
dag! - ineens nog wel een boom op zijn Latijnse 
naam te brengen: 'Gin'kgo biloba'. 

De hoge, ranke beukengalerij van de Papenallee 
roept iets op van de hemelgerichte sfeer van een 
gothisGhe kathedraal. Terwijl ik onze ingekerfde 
namen fotografeer - sommige ervan zijn door de 
vergroeiing van de bast na al die, jaren amper 
meer te Jezen - bedenk ik dat het terecht is dat 
beuken deze laan flankeren. Eiken, die bijvoor
beeld de Rechterense dijk beteugelen, komen -

hier weliswaar meer voor, maar een eik heeft iets 
van een calvinist, terwijl de beuk meer rooms 
aandoet. De donkere eiken ogen ouderwets 
degelijk en zwaarmoedig. Ze doen me denken 
aan taaie keuterboeren, die overleven op de 
schrale grond, in nattigheid, gegeseld door weer 
en wind . Eiken zijn gegroefd en getekend , lijken 
de last te torsen van een tergend traag bestaan. 
Waar de eik stroef, stram en stoer is, heeft de 
beuk levendig, licht lover. De beuk is meer als 
een opgewekte katholiek - het zonlicht lacht door 
haar bladeren - maar doel ook oppervlakkiger 
aan, denkt schijnbaar minder diep na. 

Wat zou opa nou liinden van de beuk, de eik of 
een andere boom . . .  zou hij bomen ook karakters 
toeschrijven of zou dat te zweverig voor hem zijn? 
'De uil zat in de olmen', speelt ineens door mijn 
hoofd: het lied dat Pierre Kartner - of was het nou 
Wim Kan? - omvormde tot 'Den Uyl zat in de 
Olie' .  Ja, Den Uyl ,  dat vond opa ongetwijfeld een 
knotwilg met ver boven zijn hoofd uitgelopen 
scheuten, die nodig eens flink gesnoeid moesten 
worden. Den Uyl had het immers te hOog in zijn 
bol, die gooide maar lustig zuurverdiend belas
tinggeld over de balk. Zijn politieke zoon Wim 
Kok, wiens verschijning op de buis opa in die 
jaren ook niet verleidde tot het formuleren van de 
mooiste volzinnen, zou mijn grootvader daarin nu 
zelfs enigszins gelijk geven ... Hij is weliswaar 
geen calvinist, maar wel zo degelijk als een eik. Kor Goutbeek 
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( Gemeentelijk 
boombeleid 
onder de loep 

aling van de 

de e rfgre ns? 

Edwin Koot 

Gemeenten zijn vrij om de bescherming van 

bomen naar eigen inzicht vorm te geven. Ze 

moeten zich alleen wel houden aan de boswet. 

Deze wet geeft aan binnen welke grenzen 

gemeenten hun eigen beschermingsregels 

mogen bepa,len. Dat betekent dat het 

beschermingsbeleid plaatselijk heel erg kan 

verschillen. De ene gemeente ziet toe op 

strenge handhaving, terwijl dit in andere 

gemeenten - laten We het netjes zeggen - geen 

hoge prioriteit heeft. Daardoor zien burgers en 

natuurbeschermingsorganisaties 

vaak door de bomen het bos niet 

meer. Voor de Bomenstichting was 

dit aanleiding om te onderzoeken 

wat we bij de gemeenten kunnen 

verwachten, wanneer bomen in het 

geding zijn. 

Voor de bescherming van bomen is 
een goed beleid natuurlijk een eerste 
vereiste. Het merendeel van de 
gemeenten heeft dit in beleidsnotities 
vastgelegd. Daarnaast is een goed 
handhavingsinstrument van belang. 
Want niet iedere plaatselijke kapveror
dening biedt afdoende bescherming 
voor de bomen. Tot slot vindt de 
Bomenstichting het belangrijk dat de 
inspraak voor burgers en andere 
belanghebbenden goed is geregeld . 

Enquête naar alle gemeenten 
De Bomenstichting onderzoekt momenteel het 
beleid van gemeenten waar het de bescherming 
van bomen aangaat. In de lente is een enquête 
verstuurd naar alle 480 gemeenten in Nederland. 
De reactie was overweldigend : slechts 75 
gemeenten moeten nog reageren. In de enquête 
zijn vragen gesteld over beleid, bescherming en 
voorlichting in de gemeente. Zo hebben we een 
aardig beeld kunnen krijgen van het totaal. 
Althans op papier. Hoe men in de praktijk omgaat 
met bomen is vaak een heel ander verhaal. Je 
kunt een prachtig beschermingsapparaat hebben, 
maar als je daar niets mee doet, is dat natuurlijk 
een wassen neus. En andersom is natuurlijk ook 
mogelijk . In een latere fase van dit project wordt 
de theorie aan de praktijk getoetst. Uiteindelijk 
moet dit resulteren in een goed inzicht in het 
gemeentelijk beleid en mogelijkheden van boom
bescherming in het algemeen. 
Wij houden u op de hoogte van de vorderingen in 
dit project. 



R�l-P SELNIEUWS 

Kroningseik van Wilhellllina 
gaat plat tijdens �zolllerstorIn� 
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Rechter erl(ent hartstocht 
van echte natuurminnaar 

R O E L F I E N  S A N T  
GRONINGEN - De arrondisse
mentsrechtbank in Groningen 
beeft een belangrijke uit· 
spraak gedaan voor alle boom· 
liefhebbers. Het ruiken, horen 
en voelen van bomen is voort
aan genoeg om een procedure 
te kunnen beginnen tegen kap 
of verplaatsing van bomen. 

Tot dusver gold het zoge
noemde uitzicbt-criterium. De 
klager moest de boom kunnen 
zien en als dat niet het geval 
was, werd een bezwaarschrift 
zonder meer afgewezen. 

De rechtbank heeft onlangs 
bepaald dat het uitricht-criteri
urn slechts een hulpmiddel is. 
Dit betekent dat omwonenden 
belanghebbende kunnen zijn 
als redelijkerwijs te verwach· 
ten is dat een besluit tot kap of 
verplaatsing invloed zal heb
ben op de woonfleefomgeving. 

"Dus als je in de buurt van een 
park woont en de gemeente wil 
het omploegen moet de recht
bankje bezwaarschrift accepte
ren. Dat is een heel belangrijke 
stap," vindt de woordvoerder 
van de Utrechtse Bomen Stich· 
ting. 

B. Visser, 'boomjurist' , vindt 
het vooral van groot belang dat 
de rechter het een aantal keren 
heeft over het belang van de 
uitstraling van een park op de 
omgeving. "Mensen die genie
ten van de uitstraling van de 
bomen in het park worden nu 
als belanghebbende gezien." 

Mevrouw Kiki uit Groningen 
- 'zo noemen ze me hier, zelfs 
de rechter, en dat wil ik graag 
zo laten' - kan wel dansen van 
geluk Ze heeft na jaren vech
ten deze doorbraak bewerk
stelligd. De rechter heeft haar 
tot belanghebbende verklaard 
in verband met de bomen in 
het Noorderplantsoen even 
buiten het centrum van de 
stad. 

Ze begon haar gevecht voor 
behoud van het natuurschoon 
in het park in 1995. Ondertus
sen zijn de 129 bomen die ze 
wilde redden twee jaar geleden 

gekapt. Daar heeft ze veel gees· 
telijke schade door geleden, 
zegt ze: Steeds werden haar be
zwaarschriften afgewezen om· 
dat haar woning niet pal aan 
het plantsoen staat en ze er 
geen direct uitzicht op heeft. 
Ondertussen ging de procedu
re tot 'he rindeling van het park 

en de kap van de bomen ge
woon door. "Bij een volgende 
rechtszaak kan dat dus niet 
meer. Ik heb gezorgd voor ju· 
risprudentie" . 

Haar eerste bezwaarschrift 
ging over een festival dat in het 
park werd houden. "Het Noor-

derzon festival , elf dagen 
100.000 mensen op een opper
vlakte die kleiner is dan het 
Vondelpark Dat redden de 
meeste bomen niet. Die zaak 
heb ik verloren; het festival Is 
er nog steeds. Daarna waren 
het de bomen. Ik heb een bij
zondere band met ze. Net als 
[rene, die van het vorstenhuis, 
praat ik IIU't ze." 

"Eerst werd ik echt voor vol
slagen idioot ultgemaakt, 
maar nu vond die rechter het 
helemaal niet gek. Iedereen 
kent me in Groningen. Ze noe
men me de Boombeschenn 
Vrouwe. Destijds heb ik met 
een heleboel anderen bezwaar 
gemaakt tegen de kap in ons 
plantsoen, maar allemaal 
haakten ze af toen onze protes· 
ten werden afgewezen. De 
Raad van State moet de uit· 
spraak nog bevestigen, maar 
dat komt wel goed." 
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HEILOO - D e  volle eeuw 
beeft-Ie net niet kunnen vol· 
maken. Afgelopen zaterdag
avond werd de stevige zuid
wester bem fataal. De kro
ningselk van Wilhelmina. 
Door hare majesteit hoogst
persooniijk in de grond ge
plant op 6 september 1898. In 
wat ooit het Van Blockbove
park heette, maar wat nu par
ticuliere grond Is. Tenminste, 
dat Is één lezing. Een andere, 
die van Alkmaars boomdes
kundige P. Drommel, meldt 
dat de elk weliswaar ter ere 
van de kroning op 31 augustus 
van dat jaar Is geplant, maar 
door veehouder P. Frans. 
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Een op de tien 
boomsoorten 
sterft uit 
Reuters 
GENÈVE 
Tien procent va'n alle boomsoor· 
ten op aarde wordt met uitster
ven bedreigd door kappen, bos· 
branden en slecht bosbeheer, zo 
staat in een dinsdag gepubliceer
de studie. 'Dit rapport bevestigt 
onze ergste nachtmerries', zei dr. 
S. Howard van het Wereld Na· 
tuur Fonds. 

In het rapport van 650 pagina's 
worden 8750 soorten behandeld 
(het aantal boomsoorten wordt 
geschat o p  tachtig· tot honderd· 
duizend) die in gevaar zijn. 

Duizend daarvan worden em· 
stig bedreigd . Van sommige soor· 
ten leven nog maar enkele exem· 
plaren. 

Het rapport is opgesteld door 
de World Conservation Monito
ring Centre en werd betaald door 
de Nederlandse regering. 
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I e pz iekte wordt a a n g epakt met I epenwacht 
Het I e penBeraad heeft 
een plan van aanpak voor 
iepziektebestrijding i n  d e  
provincies G roningen. F r i es
land goedgekeurd. Meerd e
re maatregelen moeten er 
uiteindel ij k voor zorgen dat 
de iep niet uit het land
schap en het stadsbeeld 
verdwij nt. Beheerd e r; e n  
beleidsmakers worden in 

d('rzul'k va ll  J .  (, u l d p lllClncl  ( I I I N 
1 J 1 .\J1 aallgclOond. Voor l'l'n 
):ocdc' ; I;, n p: ,k  i, het volge,,' hel 
kpcnllcra.ld nodig d a l  ;l ik lH:'
ht'C'rd e rs in eell regio meedoen . 
zoda t de ha a rd en � a n  de iep· 
z i e k t c  word e n  u i lgeroeid 

Be heerders w i l l e n  we l 
Bcheerde" van .epen Wlnen SO tot 90 proccni van hel werk u.lbelle· 
den aan ecn or9,1n llalle d.e dal op eell goede maniN vcr zorgt Een 
grote mc rderheld Wil een deIkundIg en daadkrachtig orgaan dal ,nel 
kan reageren ,* er leis a?n de hand I1 en op naleVUlg van de welge· 
vIng toeziel 

Iepenwacht 
All voorwaarde noemcn beheerders een rCdel lJke P"J\ en de oplle hel 
werk deel I door elgen personeel Ie lalen uilvocrcn. 

de komende maanden over 
deze actiepunten geïnfor
meerd . 

U i t  het plan van aa n pa k . d a t  is 
opgesteld door Maarlen T. de 
Wi nler (I BN-OLO). blijkt dal het 
Iepen Beraad een breed draag
v la k wil mobi l i sere n voor h e t  
behoud v a n  de i e p  in N eder· 
land.  Hel Beraad keert zich 
vooral tegen de opva t t i ng d a t  
nietl d o e n  een vorm van ecolo
gisch beheer zou zij n. Ook d e  
opva tt ing dat  het  beheer te 
d u u r  is. is volgens het Iepen
Beraad onj u is t . D i t  is door on· 

Dadrom is volgl'ns hel Iepen
Beraad van groOi belang dat de 
u i rvoere nde coörd inatie p rofes· 
sioneel wordt begeleid. Hel is 
de bed oe l i ng dat gemeenten en 
andere beheeràers een abonne
ment nemen op de zogeheten 
Icpenwachl. Beheerders gaan 
met de Iepenwacht een con· 
tract aan voor controle va n hct 
iepen bestand en een aantal  na
der te bepa l e n In gemeentcn 
die d i t  beleid ondersteunen. 
z u l l e n  onw i l lige beheerders op 
basis van de gemeentelijke AJ
gemene politieverordening 
worden gedwongen zieke b0-
men te rooien. Her Ie pen Beraad 

Oi l lijn en<clc reSJliaten van een onderzoek dal I, uI Igevoerd ondc' 
J 49 behecrd�rs en beherende Inltanll01 van Iepen DoeJ van hel on
de«oek wal om Inzicht Ie kllJgen In de haalbaarheId vJn ln ienllveflng 
van lepenzlektebestflJdlng. Het Inlliallel vdn het onderzoek kwam van 
het Iepenberaad. Arcadls Heidemij ReJllsatle, DlV en landschapsbe
heer. 

zal deze handhaving mei 
(proel)processen ondersteu nen . 

Dl' gezamenlijke aa n pak moet 
lOl het t,:rugdringen van dl' 
u i tval van iepen leiden, d ie ook 
d i t  j aa r weer zeer hoog is. Het 
Iepen Beraad hoopt op brede 
steun. omda t  anders de iep snel 
zal zijn u i tgestorven_ 

Welke bedrij ven en orga n isa t ies 
de Iepenwacht gaan vormen, is 
nog niel exact bekend. Het Ie
pe nBeraad is i n  vergevorderd 
gesprek met Arcadis Heidemij 
en .DLV. Ook de Pla ntenziekten· 
ku ndige Dienst "n de VHG zij n 
bij de gesprekken betrokke n .  
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Bomenstichting 
ten strijde tegen 
uitsterven iepen 

Van een onzer vC'f'<olaggever ... 
Utrecht 

De in Utrecht gevestigde Bomen
stichting heeft t50.ooo gulden 
.ubsidic van het Rijk gek.regenom 
de bestrijding van de iepl.ieklc In 
heel Nederland te gaan coOrdine
ren. Volgens de stichting is dit  
dringend nod ig omdat dez.c zo 
oer-Hol landse boomsoort op het 
punt staat O m  uil  te sterven.. 

Van de naar schatting één lot a n
derhalve miljoen iepen in Neder
land, stierven er vorig jaar 60.000 
en hel jaar daarvoor zo'n 50.000. 
TeN·jj l  er i n  1991 toen de sinds 
1 920 bestaande iepziekte voor hel 
ce(�t cpidcmjsche vonm:n ;,Lal"lIlam 
'slechts' 4000 bo men naarde knop
pen ginge n . 

De bomenst..ichting wijt de explo
sieve stijging dan ook aan hel Rijk 
die de coördinatic van dc icpziek-. 
Icbestrijd i ng in t 99 1  dccentr.lJis
secrdc naar het niveau van ge
meenten en particuliere bosci.gc
naren Maar dic houden zich vol
gens de stichting n iet aan het enig 
juiste het recept Om de iepz.ic:.· kte te 
bestrijden: zo snel lllogcliik opspo 
ren en rooien van blo.smeuc bomen 
en het inenten van gezonde exem · 
plaren . 

De gemt'cnte Utrecht bijvoor
beeld is  wel rieus berig om de 
7iekle te bestrijden en ruimt de ge
t roffen bomen vrijwel direct o p  
M:tarwmmigc particulicreeigcna ·  
ren, gemeenten en vooral de orga
ni tics NatuumlonUmenl(!n en 
Staatsbosbe.:hccr in en om Uu-ccht 
laten hel vaak afweten waa.rdoor 
de z iekte i n  deze regio kan bl ijven 
voonwoekeren. 

Dat p.1rtÎ\.ul iercn L:1i Instanties h!.:t 
vaak 1.11e.:n afweten , heeft \'olRCn 
de stichting lIerscheidcnc oorza· 
ken Particiculcren hebben vaak te 
\l.'cimg kennis van zaken én te wei
mg middelen. Dat IJatstc gt:ldt ook 
voor klcincgenH:cntcn. Die missen 
vaak de mankracht en hel geld om 
llckc lepen op tI! sporen en te ( la
tcn)  bchandt.:lcn . l3osbchC!rcnde.: 
inst.:tnlit.'s hebben dC7--c praktische 
rcdcnL"n nicl.  Zij �aa.n vaak uit v:Jn 
t.k filosofit: dat d e  natuur 7j ln gang 
moet gilan en dat ingrijpen door de 
IIlCllS ongcwenst i�. 
Vour ecn b omsoon IS Cen uitval· 

percentage van éën tot ilnderh<Jlf 
procent per jaar norm .. ",1  MiJ,H 
voorde icpgctd l o p d it mOlncllI een 
uitvalperccf1tagc vJn zo'n vijf pro 
cent lOt ticn rroccnt pcr jaar. Daar· 
mee zal de boomsoort binnen tien 
iaar nagcno<:g Zljl1 vadwe.:nen in 
Nederbnd, wa:.Jrschuwt Edwin 
Koot.  woordvoerder hij r1c homen
stichting 
Hi j  Legt dal de nu vcrkrcgcn �ubsi

die eigenlijk nicl �cl1o('g ;s 0111 t.h..' 
strij� tegen de iepziekte cclll goed 
aan le kunnen pa kken "Maar wc 
kunnen het ons nict  perml tcn�n 
om niets tc dOt:n. De i 'p7.ic k l e  
breidt zich n o g  .::.lccds a l s  e e n  olie· 
vlek uit. Wc staan 7.e l fs 0(1 het punt 
dal de ziek te onomker-rbaar 
wordt." 
Omdat hel bij hel bcsrijde.:11 vAn de 
iepl..i�kte in felle gaat om een ach
terhoedegevechl tegen d 7ich ra· 
zendsnel verspreidende iepespin l
kever - deze draagt de sc..:hillllTlcl 
met zich mee Wl!."TJ;J1l d e icp te 
gronde g-J.a( - wd de Bomcnslich· 
ting nu proberen om cnkcler.rotcrc 
gabieden iepziekte-vrij Ic  m�kt'n. 
Anders blijfl volgen. de Sl i<hl ing 
de s i tuatie bcsla�ln dat lakse ge· 
meenten bcsmcll i ngshJardcn la
ten staan Cl1 dtaa rdoo r  de s t rijd van 
de naburig gt!mc�nten wdhaasi 
zinloos m�kcn 
De gebieden waar de Bomcnstich· 
ti ng de meeste bercidwi l I ighcid on
der gemeenten heeft g�vonden lig· 
gen in de.: provlIlcics Noord Ho 
land, Fric�l and en J r  ningen . . .  De 
Ho l landse iep is de enigo boom die 
goed tegcn 70utcn wi nd kali.  Van· 
daar dat-ie \�("I 10 de k uststreken 
voorkomt en wc hem t..laar l.ckcr 
willen p robc.ren te behollden" , al
d US ;':OOI OOk lSdc icpgclicfd ol l l '  
dat  duc van o:ldsher i n  J ederla : d  
voorkomende boom primu i n  dL" 
stild kan 1t�\'Cn 3angczicn hij wei nig 
ruimte nodig h t!dl (waardoor hi j  
ook op <kOudegmch t �ed ij l )  en IC· 
gen Ci::n '>lootje..: kan. Na ccu rliJnrÎj' 
dinghcn."telt hij bctcrcnsncll('rduil 
andere: boomsoorten . Een l icht  
puntje is er e.:l:h ICr ook Nu de ltc 
meeni!: t.l'edn d i t  jaar naaq dL" 
3M mOlluIncnt.tlL- iCpt'n VOur lIL:t 
eerSt atle uü iepen bcslilandc li.ll len 
met het voor Y9 procen t crrccII l'vt: 
OIiddc,:1 DUlCh-lri k heeft i O ).!t'e.:nl. 
zi jn hier 'cn l 1 lcuwc bc:'IIll:l I ln)!t.:11 
ftH;e( �Ccoll�lalf'l'rd 
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Nieuwe voorzitter 
Iepenberaad 
M a arten 1'. de Wi nter 
( I B N/OLO) wordt hoogst
waa rsch ij n l ij k dE nieuwe 
voorzitter van het I e pe n
beraad. H ij vo lgt Marj a n 
van Elsland op. Geze kon
digde tijdens de laatste 
bijeenkomst van het Ie
penberaad haar vertrek 
aan. De voorz it ter van de 
Bomens tichting vervulde 
de voorzi t tersfunctie van 
het beraad sinds 1992. 

Brabants Dagblad 12 septe mber 1 998 

Blad over blad 

E r  bestaan allerlei weetjes 
over boom bladeren die m i n
der bekend zijn.  Oe Bomen· 
stichting i n  Utrecht heeft ze 
verzameld in d e  brochure Ba· 
men & Bladeren. Daa ri n  komt 
bijvoorbeeld de paardenkas
tanje aan bod. De bladeren 
daarvan worden de , laatste 
weken b ruin.  Volge ns de 
stichting heeft dit niet te ma· 
ken met de herfst. m;)ilr met 
een schimmelinfectie. De bro
chure kost 3,50 gu lden. Het 
bedrag kan worden overge
maakt op giro 2 1 08755. 

' Inspraak burgers 
nodig bij maken lij st te 
beschermen bomen' 
HAZERSWO U D E  - Het idee om 
de regels rond het  kappen van 
bomen te veranderen, is goed ge· 
vallen bij de Rijnwoudse politiek. 
Wel moeten de burgers inspraak 
krijgen bij bet vaststellen van de 
I/jst met beschermenswaardig 
bomen in de gemeente. 
"Als wij va n mening zijn d.1t een 
bepaalde boom bescherming 
verdient, is het wel zo nonnaal 
d.1t de eigenaar in ie<ler geval de 
gelegenheid krijgt om aan te ge
ven ofhij  d.1t ook \�ndt En als h i j  
llet  niet met  ons  eens is, moet hij 
argumenten kun ne n  aanvoeren 
aan de band waarvan wellicht 
een andere beslissing genomen 
kan worden", aldus VVD'er Vo
renka.mp. 
In  e�n voorstel aan de verschil
lende raadsconunissies stellen 
burgemeester e n  wethouders 
voor om zo'n 2600 bomen in de 
gemeente te beschennen. Het 
dCie1 "alf déze-'inventarisatk is 
het terugdringen van het aantal 
aanvragen voor een kapvergun. 
ning. De afhandeling daarvan 
kost de gemeente te veel geld en 
tijd. 
I n  de nieuwe regeling hoeft al· 
�en voor de kap van deze be-
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schermenswaardige bomen een 
vergunning aangevraagd te wor
den. Alle andere bomen in Rijn· 
woude kunnen zonder vergun
ning gekapt worden. 

Behalve aan de inspraak voor d,
eigenaren van de bomen hech 
de politiek ook veel waarde aan 
het persoonlijk aanschrijven van 
deze groep. Vorenkamp:  " Men
sen moeten weten dat ze i n  het 
bezit zi jn van een door de ge
meente-beschennenswaardig be
titelde boom. Als ze d.1t niet we
ten, zouden ze zo maar kunnen 
besluiten deze te kappen. Zolang 
wij ze niet persoonlijk op de 
hoogte stellen, kunnen' we deze 
mensen geen verwijt maken." 
Verder wil de raad da t het college 
eerst aanvullend ad';es inwint 
bij natuurorganisaties als bet 
IVN. "Die kennis mis ik in de 
notitie. Er is een inventarisatie 
gemaal1 door een stagiaire, 
maar beeft die alle bes�ennens
waardige bomen in de gemeente 
ook gevonden)  Medewerkers 
van natuurorganisaties kennen 
de bomen in de gemeente en 
l..'11nnen wellicht nog aanvullin
gen geven",  aldus Vorenkamp. 

�����Çl 

Van een onzer verslaggevers 
AMSTERDAM, donderd ng 

Een medewcrker van een bcdrijf uil 13os
koop blij kt  afgelopcn weekeinde i n  Amst er
d a m  t e  zijn beschoten toen bij bezig was me t 
hel sno eie n van een kastanjeboom a a n  de Rc
guliersgrocht i n  hel centrum van Amslerd a m .  

e n  d u s  Lijn d e  agenten weer weggegaan e n ging 
de man verder met snoeie n . " 

Buurtbewoners belde n de politie met een 
k l a c h t  over het lawaai v an d e  ketti ng-laag van 
de man . De omwone nde n waren al boos o mdat 
een dag ervoor een mooie oude Italiaanse popu
l ier door het bed rij f was omgeZ<Llgd . 

"Er zij n age nten bij geweest , "  zegt politie
woordvoerder Arie van Za ndberge n .  "Maar al
I k;,r· e n  s n oeive r/.,'ll n n i  ngen waren a�n wezig 

Even daarna werd de medewerker van het 
snoei· en kapbed rij f op de ko rre l ge nom e n door 
iemand met een luc ht bu ks . " N adat ik was u i t. 
gesc ho l de n door de buurtbewone rs en de pol i ·  
tie weer was weggegaan , voelde ik d r ie k eer e e l l  

felle pijn in mij n  rug , "  ver k laard e h e t  slachtof ·  
fer tegenover de polit i e .  

De man werd naar b e t  z i e k e n h u i s  geb racht . 
"Er zate n geen kogeltjes in zij n r u g , "  zegt Van 
Za nd bergen . "Maar wel h�d h ij b lauwe p le k ·  
ken ." De sc hutte r hee ft waars c h ij n l ij k vanuit 
een raam i n  de str�al geschote n ,  maar i s  nog 
n iet getraceerd . 



Onschadelijk 
populie�enpluis 

Nieuwe Sladsblad 1 22 jul i 1 998 
Popu l i eren en wi lgen la ten  u e  
komend e weken h u n  zaau p lu is 
los.  l3ij regenach t i g  en wind
sti l weer is d a a r  niet veel  v a n  
t e  merken.  A Is d e  weersom
standi gheden gunst ig  zijn 
( d roog en wind erig) kan het  
p lu is k i lometer� ver weg w a a i 
en en zich cent imet ers d i k  
verza melen in  h o e k e n  en ri
chels.  Dit le idt  bij p lantsoe
nendi ensten rege lma t ig  l o t  
verzoeken d e  schuld ige bomen 
om I e  zagen o f  te snoeien. De 
overlast duurt  hooguil enkele 
weken en het omza gen van 
bomen le idt  tol veel  grote 
' o verlast' . 

Popul ieren en wi lgen maken net 
a l s  d istels en pa; rd enbloe�en 
heel l ic h t  zaad dat aan een n i n k� 
?-aadplu is  door de wind word t 
yerspreid.  Bij d roog en �inderig 
weer kan de  lucht d e  komende 
weken vol  z i t ten met dat p luis ,  
alsof het s neeuwt. Het meeste 
zaad k iemt n iet ,  omdat  het va n 
onvruchtba re bomen komt.  
f\-1a ar  toch zij n er mensen die er 
last  van hebben .  Een enkeling is 
er echt a l l ergisch voor. De mees
te mensen zijn voor dit p lu is  
ech ter net  zo 'a l l e rgisch' a l s  voor 
herfstbladeren: het bezorgt ze 
ex tra werk. Dus vragen ze om 
het omza gen van d e  onsch uld ige 
boom zonder daarvan de ge vol
gen te k u n n en overzien .  

De Bomenst ic h t ing ple i t  ervoor 
dit soort verzoeken niet serieus 
te nemen. De meeste plan tsoe
nendiensten doe d a t  ook n iet .  [ n  
d e  eerste plaats  d u urt d ie zoge
naamde overlast namel ij k  ho og
u i t  en kele weken, daa rna z i  in  de 
bomen weer onschuldig eri on·  
schadel ij k .  In  de tweede p laa t s  
beseffen de meeste mensen n ie t  
dat iedere boom, d us ook d e  
popul ier en w i l g ,  veel stof. u i t  d e  
l u c h t  v a n g t  met zij n b ladere n .  
Dat  s t o f  spoe l t  e r  b ij e e n  regen
bui weer af  en dan is het  li l ter  
k laar  voor  hergeb ru ik .  Bomen 
maken de l uc h t�d u s  schoon,  zo
l a n g  er b ladern  aan z i t ten .  Da l 
weegt ruimschoOls op tegen d ie 
en kele pl uis d i e  met  een bee tje 
h u m o r  t oc h  wel te I'e rd r<lgen 
I.IJ l1 

Bovend ien  zij n  bomen op vee l 
meer ma nieren b e l � n griJk  voor  
ons wel/.ij n .  Wic d el ,l r  meer  o w r  
\v i l  weten k < l n  b i l  d e  8omenst lch 
[ I ng  de i"older :l3o l 1 1e l l  & M e n 
'é n '  bes l e l l en  Joor f :U O  tll'l.'r I C  
l 1 \ < lkCI I  op g i f  0 2 1 0S 7 5 5  1 . 1 1 \ 
I lon lt: l l s l i lh l i l 1 g  L i l f ec h l  0 . \  \ 
I lnmèl1 e l 1  M� I1� ' I l '  

Ka pvergunning versus burenrecht 
Vaak wordt te makkelijk 
gedacht over de verhou
ding tussen de gemeentelij
ke kapvergunning en het 
burenrecht. In de praktijk 
blijkt dat echter niet altijd 
zo eenvoudig_ Enkele voor· 
beelden. 

Een ambtenaar ziet in het Voof
bijgaan dat een oude eik wordt 
omgezaagd. Gevraagd nJac zîjn 
kJ pvergu n ni ng toont de eige-
naar van de boom een vonnis 
van de rechtban k in een buren
geschil waarin de hij wordt be
volen de boom nab ij de erfgrens 
te verwijderen op straffe van 
een dwangsom van [500 voor 
iedere dag dat hij in gebreke 
bl ij ft. Zou voor deze eik een 
ka pvergu nning bij de gemeente 
zijn aangevraagd. dan was die 
zeker geweigerd. Uit het vonnis 
blijkt dat de advocaat van de ei· 
genaar nauwelijks verweer 
h.eeft gevoerd. Navraag over de 
gemeentelijke kapvergunning 
hebben eigen�r en advocaat 
ook niet gedaan. 
Dit verhJ'" klinkt wellicht wat 
ongeloo�aJrdig, maar bet i.s 
even w.argebeu rd als begrijpe
lijk. De advocalen die buren
rechtzaken beharnlelen zijn ge
specia l iseerd in privaatrecht en 
we ten in.het algemeen maar 
weinig van het publie krecht 
waartoe de kapvergunningver
lening behoort. Bovendien is de 
rechte r niet verplicht naar de 
kapvergunning le vragen. De 
rechter heeft in privaatrechtelij
ke geschillen een lijdelijke rol. 
dat wil zeggen dat hij hoort af 
te wachten wat partijen ter ta· 
fe l brengen. En kel daarover 
gaat het geschil. Wanne r du� 
geen van de partijen over een 
kapve rgu nning spreekt. zal de 
rechter daar in 'zijn oordeel 
over het burengeschil geen 
rekeni.ng mee houden. 

genaar verweert zich met het 
feit dat de gemeente de kapver
gunning heeft geweigerd. De 
wedefll.nij kat! er dan voor kie
zen het bu rengeschi l voor de 
privaatrechtelijke kamer van de 
rechtbank re brengen. ófbe
zwaJr aantekenen tegen de kap
vergun n ing bij de gemeenlelij
ke bezwarencommissie met 
daarna even rueel beroep bij de 
bestuursrechtelijke kamer of 
sector van de rechtbank. 
Omgekeerd gebeurt het ook dat 
een geschi l begint met een kap
vergun ning. bijvoorbe<> ld door· 
dat een boze buur onbevoegd 
een ka pvergunning voor een 
naburige boo m aanvraagt . 

Gelijktijdige procedures 

Ook komt het voor dat publiek· 
en privaatrechtelijke procedu· 

Uiteenlopende procedures res gelijkt ij d ig worden uitge-
Wat begint als een burenge- vochten. Indien deze twe<! pro-
schil. wordt soms via een kap- ced ures gelijktijdig lopen 
ve rgunning juridisch uitgevoch- kunne n ze elkaar juridisch 
ten. Het begint dan met een beïnvloed en. hoewel ze formeel 
verzOC'k tot verwijdering van de 

. 
voHedig los van elkaar Slaan. 

boom op grond van artikel 5:42 Dit bctcl:ent dar de 'tactische ti
Burgerlijk Wetboek. De boomei- ming' op zich reeds een belang-

rij k  aandachtspu nt is; indien de 
ene rechter of instantie een ne
gatief oordeel over de bo men 
heeft . kan dat het oordeel van 
de andere instantie bcinvl� 
den. In de praktijk blijkt dat 
indien ee rst een buren rechte r 
heeft bepaa ld dJt een boom 
weg moet. het daarna zeer 
moei l ij k wordt om de boom als
nog te behouden. 
Nog on langs moest eén gemeen
te dit ervaren. Die had confonn 
haar bele id de k.1pvl'rgul1ning 
voor een oudere. gezonde kas
tanje geweigerd. hoewel de (pri
vaatrechtelijke) pn�sidcnt vln 
de rechtban k reeds een veruij
deringsvordering had toegewe· 
zen . Daarop volgde een voorlo
pige voo rzien ing op d e  
kapvergunning bij d e  (bestuurs
rechlelijke) president van de 
rechtbank. Di!ze laats{e' wees de 
kapvergl.lnning als nog toe. om
dat de gemeente kort gezegd te 
weinig rekening had gehoude!'l 
met de p rivaatrech tel ijke situ
atie o p  grond van de beginselen 
van zorgvuldige. voorbereiding 
en afweging . Juridisch gezien 
een zC'Cr merJ..."\vaardige uit-
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spraak. omdal een gemeeme 
toch slechts bevoegd is beslui
ten te nemen op grond van hel 
bestuursrecht en niet op grond 
van het privaa t('('cht. 
Gelukkig is de omgekeenle situ
Jue. waarbij de gemeente eerst 
een kapvergunni ng weigert en 
de burenr�cht('r vervolg('ns u i t ·  
spraak moet doen. duidelijker. 
Uit diverse uitspraken blijkt dat 
als een gemee nte een kapvcr
gunning heeft geweigerd. ecn 
burenrechter de verwijdenngs· 
vorderi ng niet meer dan margi
naal (Oetst ofwel meestal a f
wijst. Als een gemeente een 
boom wil bewaren is dat dus de 
juiste volgorde van handelen. 

Verontruste telefoonijes bij Bomenstichting over 
onschuld ige b ladziekte paardekastanje 

REGIO - Een onschul dige 
schimmelziekte,  die d i t  
j a a r  e rn s t i g e r  op tree d t  a l s  
gevolg van d e  weersom
s t a n d i gheden, is  d e  oor
zaak van de herfsta c h t i ge,  
bruine k l e u r  die de blade
ren van de paa rdekas tanje 
hebben a a n genomen. Dat 
meldt  d e  Bome nstichting 
n a a r  a a n l e i d i n g van vele 
ongert' s t e  t e l efo o n tjes_  

De schimmel (phyUastica 
Paviae of ook wel Guign a rdia 
aesculi genaamd) veroorzaakt 
onregel ma tige gele. la ter 
bruine vlekken o p  de randen 
van de bladere n ,  die bij een 
e rnstige aantasting helemaal 

bruin worden en
-

vervroegd 
afvaU e n .  De bomen lopen in 
het  voorj a a r  ech t e r  weer 
nonnaa l  uit e n  ondervinden 
mees tal geen nadeLig" gevol
gen van de a a n tas ti ng . Alleen 
als een paardekas tanje als 
gevolg van teveel pekel of 
andere ongunstige invloeden 
een stechte condi tie heeft ,  zal 
deze bladv lekkenziekt� de 
reserves van ' de boom nog 
verder aantaste n .  

Goede con ditie 
Bestrijding v a n  d e  z i ekte is 

niet nodig;  het is veel bel ang
rij k ", r d a t  de bomen een goede 
condit ie hebben.  Gunstige 
groei -omsta n digheden en be
schenning tegen onder- en 
bovengrondse beschadigingen 
zorgen daarvoor. Soms wor
den a a ngeL3ste bl aderen in de 

herfst wegge h a a l d  om he rbe
sme t t I ng in het v o lgende 
voorj a a r  te voorkomen Dit 
heeft a l leen zin , als dat op 
grote schaal gebeurt ,  want 
een boom kan ook besmet 
worden via de bladeren van 
een paardekastanje die hon
derden meters verderop staal. 
Deze vonn van bestri j di ng is 
dus in de praktijk nauwelijks 
haalbaar. Bovendien is het 
slecht voor de bomen o m  jaar 
in j il a r  uit blad weg te halen.  
D e . bodem versc hraalt  daar
door, wordt a nn e r  en droogt 
sneUer u i t .  De blad vlekken
ziekte. waaronder de paa rde
kastanjes momenteel Lijden, is 
nauwel i j ks schadel i i k  en hodt 
niet bestreden te worden, zo 
meldt d e  Bomenst ichting. 
Voor nadere i n form a t i e  tele
foon 030-2 3 4 0 7 7 8 .  
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Bomenstichting over reconstructieplannen Maarsbergseweg: dlgheden met al te zeer verstoord 
worden. Hetgeen betekent dat er 
-mede gezien de boomsoorl- geen 
bouwactiviteiten binnen de 
kroon projectie p laats mogen vin
den . Indien onverhoopt dit wel ge
beurt, dient door een boomdes
ku nd ige te worden onderzocht 
wat het maximale wortel- en 
k roonvol ume i s  dat deze boom 
kan missen, zonder dat hel voo rt
bestaan van de beuk in gevaar 
komt , " aldus de 13omenstichling . 

Ook beuk voor gemeentehuis loopt gevaar 
WOUDENBERG - Niet a l leen de pl ataan maar ook de 

rode beuk voor het gemeentehuis loopt gevaar bij de re
constructie van de l\1aa rsbergseweg, Dit constateert de 
Bomenstichting. 

De VVD en de SGP stelden don
derdag in de gemeenteraadsverga
dering de perikelen rond de pla
taan voor het gemeentehuis aan 
de orde. " Het lijkt er op dat er 
door wethouder Zandbergen en de 
heer Hu ls gestreden wordt om de 
plataan-trofee . Ik  ben bang dat de 
heer Huls niet correct is behan
deld," aldus de VVD'er G. Schreu
der. 

De in fonnat ie van het col lege 
waarin venneld staat dat het al
ternatief Huls niet haalbaar is, 
riep bij de SGP'e r  F. Mulder geen 
\Tagen op. "We hebben er geen 
160.000 gulden maar zeker ook 
geen 350.000 gulden voor over om 
de plalaan le sparen " De SGP is 
voor het behoud van de boom, 
maar het mag niets kosten. 

De reac lie van het college op 
het alternatieve plan was voor 
Will Huls aanleiding een brief te 
schrijven aan de gemeenteraads-

leden. Hij stelt dat door een amb
tenaar een teken ing is gemaakt 
waarop verme:, l d s taat  da t d i t  het 
alternatiéf Huls is . "Ik verzeker u 
dat ik geen toestemming heb ge
geven of medewerking heb vcr
ieend voor het maken van deze te
kentng. Deze tekening wijkt sterk 
af van m ijn p lan ," aldus Huls. 
Huls is van plan een fonnele 
klacht bij het college in te dienen. 

De tekening van de ambtenaar 
is voorgelegd aan de provincie als 
zljnde het plan Huls. I n  tegenstel
ling tot het ambtehjke plan dal de 
gemeente 3 5 0 . 0 0 0  gu l den' zou 
gaan kosten, gaat het i n  hel plan 
Huls om slechts enkele meters 
commerciêle grond. "Mijn plan 
serieus nemen: zoals aan wethou
der Zandbergen door de commis
sie ROM is gevraagd, is niet uitge
voerd , "  aldus Huis. 

Mulder noemde de brief van 

H u l s  zeer onverkwikkel ij k. "Het maken , " a l dus Mu ld ' r H:J waar-
gaat niet om dl' kn i kkers maar om schuwde Zandb(lrgen dilt hij niet 
het spd. De heer Huls is met cor- de fOllt mo ,t  maken orn de ge-
rect behandeld . \-\'p w illen op kor- sl'h iedenis in te g3an als  de wet-
te termijn weten hoe deze zaak i n  houder v a n  d e  p la taa n , zoals €cr-
elkaar steekt," aldus Mu lder Hij der zijn " oorgange r dat als wd-
Uig het l iefst een ona fhankel ijke houder van de rotondes heeft ge-
commissie in hel levcn geroepen. daan.  
"Hot  l i jkt een hele vervelende Loco-burgem""Sler Judith Ra-
zaak te worden,"  voegde to .. lulder vestein vond dal er meer dan ge-
er nog aan toe noeg en rgie -zowel rioor amhte-

Zar'ldbergen v .... i lde n ipt weten nar('n als coll ge- gestoken 1$  In 
van een ona fha nkel ij ke commis- de plataan . .. Ik denk dat de com-
sie. Hij wees op de comnusslc Be- missie BClW(!<1r- �n beroepschrjf� 
zwaar- en beroepschri ften en de ten heel goed in staat is een afge� 
ombudscammissie waar Huls zijn wogen oordeel te geven. Als r8ad 
klachten kwij t kan. Hoewel Zand- moeten we hier niet tussen g'''1ll 
bergen de brief niet kende stelde zilten . 
hij dat de opme,rkmgen van Hul s 

Rode beuk onju ist waren. zoals de mlZ'este van 
zijn opmerkingen tot nu toe niet 
juist zijn geweest. "Ik heb het ver
mOi:'den dat de zaak enonn wordt 
opgeblazen,"  aldus Zandbergen . 
die nog opmerkte dat de rechts
gang die Huls kan volgen als de 
kapvergunn,mg is a fgegeven aan 
hem is uitgelegd. 

"De verwijten zijn door ons niet 
te venfiêren , " merkte Mulder op. 
"Het lijkt er op dat bet college het 
imago van openheid n iet waar k an 

Tot nu toe is er met geen woord 
gerept over de rode beuk voor het 
gemeentehu is . Volgens Huls loopt 
deze boom wel degelijk gevaar bij 
de reconstructie_ De Bomenstich
t ing scha l de beuk , die 10 goede 
conditie verkeert, op 50 jaar. "De 
beuk kan onder de hu idige om
standigheden deze plek nog vele 
jaren sieren. Voor het handhaven 
van de beuk is het noodzakelijk 
dat de huidige gl'oe ip laatsomstan-

Huls wijst er Jn zijn bnei aan de 
gemeent 'raad op dat i n  h t plan 
van de gemeente de roele beuk lus
sen drie verhardmgen zal worden 
ingeslo ten : soms zelfs om m i nder 
dan een meter a fstand. Het br trefl 
hier de weg van de rotonde, het  
fietspad en de i nri t naar het ge
meentehuis . . ,De rode beuk is veel 
kwetsbaarder àan de DIalaan n 
over leeft d i t  zeker n:o[," a ldus Hulc. 

Al het aan I-luis l igt , geeft àc 
raad een on�,fh ank[>!ijk bureau 
opdracht om de plannen aan te 
passen ,  mf>l als  ui tgangspunl hel 
beho ud van oe p lataan en de rode 
beuk .

" 
U ais vtrtegenwoord iger 

van de Woudenbergse b ';olklllg 
mag 1 2 1 9  bE"woners \v'el serirus 
nerncn om 2.0 onnodige procedurcos 
cn claims te voorkomen . Ui temde
hJk moeten w i j deze claIms a ls 
bu rge r bet l l  .. ". · ' zo besluit Huls  
ZlJn hrie( aJn dc? gemt;('n eraads!e
den. 
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'Beuk kan elk moment omwaaien' 
DOOR PIETER VAN DER lAAN 
Schoonhoven - M e t  enige ver
bazing heeft de Bomenstich t ing 
U i t  Utrecht kennis  gen o m e n  
v a n  het . voornemen v a n  de ge
meente Schoonhoven om bin · 
nenkort de derti g meler hoge 
beuk op he t Doelenp le i n te ve l ·  
len . 
Boomdeskundige Luc Noord· 
man heeft vorig jaar al geadvi· 
seerd do mon u menta le knoert 
d i rect te ve rw ijderen : "AI i n 
1996 is vast gesteld dat de rode 
beu k instabiel is geworden door 
aantasting van de re uzenzwam . 
Onder de oppervlakte zijn de 
wortels tot pap vermalen.  Bij 
windkracht negen zou deze 
beuk be" t eens k u n n e n  kapse i· 
Len me.t al le gevo lge n vandien . 
Z o ' n  w i ndhoos a ls wnen::;dag i n  
Deve nte r  w a s  fataal geweest" 

Second opin ion 
De Bomen s tichting i s  een 
idecële organ isatie . die z i eh tOL 
doel heeft gesleid de natuur zo· 
veel mogelijk t.e beschermen.  
Noordman;  " Maar als het fou t  
gaat, geve n we dal u i teraard 
ook aan.  een stervende boo m ,  
zoals i n  het centrum van 
Schoonhoven, komt echt niet 
meer tot leven. D i e moet je weg· 
ha le n " 
De gemeente Schoonhoven 
schakelde i n  '96 deskundigen 
uit Utrecht in voor een second· 

opinion omdat ze de situatie  
rond de beuk n i e l  v e r t rouwde. 
Am bt.e naar Marius de Rij k ,  
voormalig hoofd plantsoenen· 
dienst: "De boom had opeens 
weinig blad en we troffen dode 
kl kken aan. Bovf>n de grond 
was ech te r n i e t  veel zichtbaar. 
Hoe dan ook; het b,; ng om een 
l50 jaar oude beuk. Die  hak je 
niel zomaar om. Daarom heb
ben we de Bomenslich ling inge
roepen voor i nschalling van het 
probleem" 
Noordman trof de beruchte 
reuzenzwam aan op het Doe· 
lenplein. Het betreft een para· 
sitaire paddestoel die i n  groene 
k r ingen als sluipmoordenaar 
wordt betiteld. "Op het mo· 
ment dal een boom tekenen van 
zwakte gaat vertonen, du i kt 
deze reuzenzw3m op.  I n  de na
tuur  zijn paddestoelen in de na
bijheid van bomen in  de regel 
tekenen van goede gezondheid. 
Denk maar eens aan de v l iege n 
zwam en de heksen kri ng . Die 
behoren tot de vr iende l ij ke my
corrhiza·fam i l ie . Deze padde· 
stoelen leven i n  symbiose met 
de bomen. Maar de reuzen · 
zwam, d ie zo'n de rtig à veertig 
centimeter hoog kan worden ,  
betekent e inde oefen i ng" 
De boomdeskundige kan n i et 
aangeven waarom een beuk na 
een heerlijk leven van 150 jaar 
opeens het l oodje legt. Wel heeft 
hij gezien dat de gemeente 

Schoo nhovei1 enke le jaren te
rug een m u u r  om het gcvaartl! 
heeft · gebouwd. Noordman 
spreekt. van een betonnen p lan·  
tenbak . 
"Een beuk is gevoelig em rea
geprt op vera�de r i ng van het 
micro·klimaat.  Ik zeg niet dat 
de boom door deze ingreep z i ek 
IS gewo rden , maar bevorderlijk 
voor d e  gezondheid was het 
n i e t "  

Oma rming 
Astrid Zwerus, hoofd builen·  
dienst, kan geen verklaring ge· 
ven voor het u i t..stel . "We weten 
i nderdaad al enige tijd dat de 
beuk ten dode is  opgeschreven,  
maar het weghalen l igt nogal 
gevoelig in Schoo nhove n . H e t  
g ; l i l t  loch al niet  zo r�(' w c ld )g 
1 1 l c l dc b n m e n "  
Of de b e L o n n e n  omarm i ng een 
rol heeft gespeel d ,  kan Zwerus 
n i et. beamen. , ,�!et het oog op 
de grondwaterspiegel hebben 
we de boom op een iets hoger n i 
veau geplaatst.  Of-ie daardoor 
te weinig water k rijgt, kunnen 
we !liet vastste l le n .  Moge l ij k is 
dp. b( �uk gewoon op. Deze. boom 
is 150  jaar oud en kan lol de ca
tegOl'ie hoogbejaard worden ge· 
rekend" 
Schoonhoven heeft nog g en 
datum aangegeven voor de "X�· 
cu l ie 'Van de beu k. De verwach
ting is dat medio oktober de 
operatie za l worde n vo ltoo id . 
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Bomenraadsel Lammenschansweg 
is na bodemonderzoek opgelost 
LfmEN . AAD RIETVELD 

Her raadsel van de jonge aan· 
planr die nier overleefde in de 
middenbenn Van de Lammen· 
schansweg is opgelosL Uir on· 
derzoek van bodemmonsters is 
gebleken dar de grond domweg 
re weinig voeding beval. Een 
probleem dar door Groenbe· 
heer snel kan worden opgelost. 

Medewerkers van het bureau 
ilomenbeheer van de gemeente 
zagen deze zomer. niet VOor hel 
ccrs l , dar de jonge eiken die wa-

ren geplant aan de Lammen· 
schatlS\ .... eg de een na de ander 
het leven lieten. En omdat het 
op somrnige p lekken al voor de 
tweede of derde keer was dat 
jonge aanplant doodging werd 
de bodem onderzocht. "Want 
het is zonde Van de lijd en het 
werk om steeds nieuwe bomen 
te planten als ze lOch niet aan · 
slaan", aldus hoofd Bomenbeheer M. van derVen. 

De oplossing van her pro· 
hlecm is eenvoudig, zegl bo
mcndcskundîgc L Klijnstra. "De 

weinige orgaa ische swffen in de 
grond stromen bij het eerste het 
beste regenbuitje door naar die
pere lagen. Vooral jonge bomen 
mer korte wortels krijgen daar
door geen voeding. \Ve moelen 
dus iets áan de grond doen, dan 
kunnen we in het najaar weer 
gaan planten." 

In de bomenrij op de Lam· 
menschansweg zijn de afgelo· 
pen jaren grmc gaten ontstaan. 
Van de iepen die Cr swn den is 
een gl'Oot aantal geveld door de 
iepzick Ie 
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A mbtenaar: Vita le 
eik in fata le conditie 
Van een onzer verslaggevers 
Doorn 

Schi jn bed riegt volgens de des· 
kund ige am btenaren van d e  ge· 
meente Doorn. De gewraakte 
moeraseik op Plein 1 923 mag er 
dan nog wel vitaal uitzien, h ij is 
op sterven n a  dood. Am btenaar 
P. d e  Jonge vertrouwt volkomen 
op d e  u i t lwOlsten van het uitvoe . 
rige onqerzoek van de Nationale 
Bomenbank n v  uit l3leskens
graaf. 

Twee Doornaars mochten giste. 
ren hun bezwaar toe l ich ten ti j · 
dens ee n zi t t ing van de c o m m issie 
bezwaar· en beroepschriften. Op
merkel i j k  feit was dat Doornaar 
J.  Landzaat, een actievoerder van 
he t eerste uur d i e  de boom behou
den wil, n i et aanwezig was. 

Daarmee kon de gemeente met· 
een de pOlen onder de sto e len van 
hcicJc bczwaurden wegzagen . Bei
clen hadden i m mers geen d i rect 
algemeen belang bi j  het behoud 
van de boo m .  Landzaat wel om- . 
dat h i j  ecn handtekeningen�eti; 
heeft gehouden. Het algemeen be
lang kan worden aangetoond 
door het aantal handtekeningen. 
Ambtenaar D e  Jonge stelde, net 
als de voorzitster van de commis
sie , d a t  d e  kans zeer wel aanwezig 
is dat beide heren , L. Fl ipse en L 
W Kassius, door de comm issie 
niet ontvankel i jk  worden ver
klaard. Daannee zouden ze hun 
kans O m  weecsvol bezwaar aan te 

tekenen tegen de kap van de 
boom, verloren zien ga a n .  
Daornaar Kassius pa reerde d i e  
ste l l i ng kort en b o n d i g :  " H e t  alge· 
meen belang dat h ier word t ge
diend is zo a lge m ee n als het wordt 
gedefi n ieerd ." Doorn is niet zo'n 
grote gemeente, vo lgens Kassi us .  
dat maakt  het be lang van eel l  i nd i
v idu al snel  to t  a lgemeen bela ng. 
Fl i rse had een andere lez i ng . Het 
algemeen be lang heeft h i j  de af
gelopen weken op straat en in de 
w i n kel gehoord . Doorn wil de 
boom behouden. " I k  denk dat ik 
dat algemeen be l ang d i e n . "  
Fl i pse, spec ia l i st op h e t  gebied 
van plan tenziekten,  met name bij 
houta c h t igen als bomen, betwij· 
feit o f  de p la n t  ziek is. H ij ziet 
graag dat de Wageningse U niver
stiteit een second opinion doel. 
Dat zou volgens hem ook k u nnen 

. worden u itgevoerd door de 
Utrechtse Bomenstichting. 
Maar voor een second opiniol1 
was de bijeenkomst van de com· 
m i s'sie gisteren niet be legd. De 
commissie zal  zich moeten buigen 
over de vraag of het col lege van 
burgemeester en wethouders te· 
recht een bes l u i t  heeft genomen 
om de monumentale boom te 
kappen of n i et. Alleen a l  door het 
technische aspect dat de. bezwaar· 
den waarschij nl i jk niet o n tvanke· 
lijk zullen worden verklaard, is de 
toekomst van de boom er niet 
roosk le u riger op geworden . De 
com m issie geeft over e n kele we· 
ken advies aan Burgemeester en 
Wethouders.  
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Parken, landgoederen, 
buitenplaatsen en andere 
groene elementen vormen 
kennelijk de ideale entou
rage voor evenementen in 
alle soorten en maten. 
Muziekfestivals, tuinbeur
zen, braderieën, sportfes
tijnen enzovoort zijn niet 
meer weg te denken uit 
ons leven. Mensen verdie
nen hun brood met het 
organiseren van dergelijke 
evenementen. Eigenaren 
en beheerders van de ter
reinen pikken daar een 
welkom graantje van mee, 
want het beheren van een 
park is tegenwoordig een 
kostbare zaak. En dan zijn 
er nog de deelnemers 
(muziekgroepen, exposan
ten , catering enzovoort) en 
de bezoekers, die met 

vroegd moeten worden 
gerooid?! 

1 7  

We kennen bij de 
Bomenstichting vele voor
beelden van evenemen
ten, waarbij een enkele 
beschermer van natuurlij
ke, archeologische en cul
tuurhistorische waarden 
vruchteloos opbokst 
�gen de be�ngen van de 
grote 'tegenstanders'. De 
grote tuinmanifestatie 
'Fleurig' op het kwetsbare 
landgoed Kernhem bij 
Ede is zo'n voorbeeld, 
evenals de diverse mani
festaties in het 
Noorderplantsoen in de 
stad Groningen. 
Zijn we dan helemaal 
tegen manifestaties in het 
groen? Nee, want je kunt 
die evenementen ook 

Evenementen in parken, ja of nee? 
kennelijk plezier, soms met tienduizenden tege
lijk, het park bezoeken om hun favoriete muziek 
te horen of ideeën op te doen voor de tuin. 
Kortom, alles leuk en aardig . 
Tot het evenement is afgelopen en de beheerder 
niet alleen vaak 'de schillen en de dozen' moet 
opruimen, maar ook ontdekt hoeveel schade er is 
aangericht aan de bomen, de overige vegetatie 
en de grasvelden. Verder zal de bodem verdicht 
zijn, het profiel kapotgegraven en de fauna ver
stoord (denk aan vogels, vleermuizen, kleine 
zoogdieren, kikkers enzovoort). En dan komt die 
arme beheerder tot de ontdekking , dat hij een 
contract heeft afgesloten voor bijvoorbeeld vijf 
jaar. Soms vindt hij dat helemaal niet erg: de 
opbrengsten zijn groter dan de kosten, zelfs als 
hij de grasvelden opnieuw moet inzaaien. De rest 
herstelt zich immers vanzelf wel, voor het jaar om 
is? Nee dus' Bomen bijvoorbee'ld, herstellen zich 
niet 'vanzelf' van sch.ade aan takken, stam, wor
tels en bodem. Het kost ze tijd en energie om 
wonden af te grendelen en te laten overgroeien, 
nieuwe wortels te vormen , voor zover dat moge
lijk is in de verdichte grond. , 
Soms, wanneer ze het al moeilijk hebben, is er 
niet genoeg energie (reserves) om de schade op 
te vangen ,  En als een evenement zich jaarlijks, of 
zelfs meerdere keren per jaar herhaalt, 

'
is er ook 

niet genoeg tijd voor herstel. Dit geldt niet alleen 
voor de bomen, maar ook voor de overige flora 
en fauna, Alleen een grasveld laat zich snel en 
mooi herstellen en dan lijkt zo'n park voor het oog 
onaangedaan. Wie ziet het dat na enkele jaren de 
bomen vol parasitaire zwammen zitten en ver-

benutten als een gelegenheid de vele bezoekers 
iets van dat park of bos te laten zien, Misschien 
bereik je dat ze later nog eens terugkomen, als 
het weer stil is en ze van de natuur zelf kunnen 
genieten. Zijn we dan vóór die manifestaties? 
Ja, mits . .. 
• er aan een heleboel voorwaarden wordt vol

daan; 
• plaatselijke natuurbeschermingsorganisaties 

worden betrokken bij het stellen en controleren 
van de voorwaarden ; 

• er voor, tijdens en na het festijn streng gecon
t roleerd en opgetreden wordt; 

• de reële schade (ook aan de bomen) na afloop 
wordt getaxeerd en verrekend met de organisa
toren. 

De voorwaarden, voor zover het de bomen aan
gaat, betreffen uiteraard een afdoende bescher
ming tegen schade aan boom en bodem, zoals: 
geen zwaar verkeer, geen graafwerk, geen 
schadelijke stoffen, niet zagen of hakken om 
meer ruimte te hebben voor een stand. Maar bij
voorbeeld ook geen spectaculair vuurwerk waar 
bladeren van verschroeien. Is het dan nog leuk 
en lonend? Dat is een kwestie van goede afspra
ken maken, van nog niet direct een meerjarig 
contract afsluiten, Als dat allemaal niét kan , dan 
moet je als eigenaar/beheerder misschien 'NEE'  
durven zeggen en andere manieren bedenken 
om aan geld te komen. 

Marjan van Elsland 

Noorderzon-festival temidden 
van monumentaal groen in 
het Noorderplantsoen in 
Groningen 
foto: Karel Zwaneveld 



Ter/ius Bolhuis is medelir
mant van Boomkwekerij 

Bisschoff Tul/eken te Heerde 
en docent klassieke talen te 

Zwol/e. 

Tilia cordata 'Oldenbelt', 
de gele Winterlinde linde, 

als leiboom bij het huis 
van de schnjver en een rij
tje op de kwekerij (rechter 

bladzijde). 
De eerste resultaten zijn 

bemoedigend, maar er zal 
nog wel enige tijd over

heen gaan voordat de 
boom in de handel komt. 

loto 's van de schrijver 
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In deze derde aflevering blijf ik wel 
heel dicht bij huis, of preciezer: rond 

ons huis. Want daar staan negen 
Hollandse linden (Tilia x europaea) als 

"grosse, vereinsam te Menschen, wie Beethoven 
und Nietzsche" (H.Hesse). 
Hun "kouten van de blaren "(Gezelle) raakt mij 
even diep als de magistrale muziek van 
Beethoven of de poëtische zeggingskracht van 
Nietzsche. 
"In ihren Wipfeln rauscht die Welt, ihre Wurzeln 
ruhen im Unendlichen " (H.Hesse) . Inderdaad, 
als een kosmos op zich zelf staan de bomen daar 
met hun stainomvang variërend van 3 tot 4 meter, 
hoogte van 25 tot 40 meter ; de toppen eirond en 
aan de voet een en al ''wortelbroed'' dat wil zeg
gen wortelopslag waarvan enkele zware gebogen 
takken zich ook weer spontaan hebben afgelegd 
tot nieuwe bomen. Zo ontstaat als het ware een 
hoepelrok tot aan de grond waarolilder het geoor
loofd is, en bij warm weer zeer aangenaam is, er 
te verpozen: unter den Linden!! 

Medicinale boom 
Als ik een boekje over medicinale bomen kan 
geloven is er geen plek geschikter om af te 
komen van stress en spanning dan onder het bla-

derdak van een linde. En dan het liefst 
eind juni, begin juli op het moment 

dat de linde bloeit en een 
weeïge doordringende geur 
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Beminde bomen 

De linde 
Tertius Bolhuis 

het gekwelde bewustzijn aangenaam drogeert, 
terwijl het gezoem van zwermen bijen, op zoek 
naar nectar, de illusie van volmaakte gelukza
ligheid nog versterkt. De Romeinse dichter 
Vergilius spreekt in zijn boek over bijenteelt over 
de vette (pinguem) linde (Georg IV,183), en de 
lindehoning staat inderdaad bekend als de fijnste 
en gezondste honig. 
Algemeen bekend is verder de weldadige werking 
van lindebloesemthee met zijn zweetopwekkende 
kracht waardoor griep en verkoudheid zijn te 
bestrijden. 

Zachtheid, symbool van de linde 
Maar waarom wordt deze medicinale boom 
eigenlijk lO vaak geassocieerd met zachtheiá? 
De Romeinse dichter Ovidius spreekt over de 
Tiliae mol/es (Methamorphosen X, 92) en de 

. reeds genoemde boerenzoon Vergilius over Tiliae 
leves (Georg. IV, 449). Levis en mol/is betekenen 
beide licht, zacht, buigzaam. En dan zal dat zeker 
slaan op het buigzame zachte hout dat zich goed 
leent voor houtbewerking. Lignum sacrum, heilig 
hout, werd het lindehout in de Middeleeuwen wel 
genoemd omdat uit dit hout veelal heiligenbeel
den werden gesneden. De Germaanse wortel 
"Ieri' is verwant aan het Latijnse lenis (zacht) en 
lentus (buigzaam) waarvan de naam linde is afge
leid. 
En de botanische naam Tilia dan? Wellicht moet 
hier de afleiding in het Grieks worden gezocht 



Bomennieuws 3 - najaar 1998 

van het woord tillos dat fijne beharing betekent en 
zou kunnen duiden op de bastvezels van de linde 
waaruit vroeger onder andere touw werd gevlochten. 
Maar waarom is de linde zo'n prominente boom 
bij boerderijen en op landgoederen en buiten
plaatsen? Gaat dat terug op Germaans geloof in 
de beschermende kracht van de liefdesgodin 
Freija waarmee de linde werd geassocieerd? 
Hoe het ook zij, vooral in de 17de eeuw werd de 
Hollandse linde, die een kruising is van zomer- en 
winterlinde, op grote schaal aangeplant op buiten
plaatsen en de oudste exemplaren rond ons huis 
dateren zeker van rond 1750. 

'Geboorte' van de Gele linde 
Oud en jong hoeven elkaar niet uit te sluiten. En 

van deze gelegenheid maak ik dan ook 
gebruik om de geboorte aan te kondigen,  
de linde is immers geboorteboom bi j  uitstek, 
van een nieuwe loot aan de aloude linde
stam. 
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Op onze kwekerij troffen wij zo'n zeven jaar gele
den in de zaailingen van de Winterlinde (Tilia cor
data) een opvallend geelbladig exemplaar aan 
dat sindsdien door ons door oculeren werd ver
meerderd, maar nog niet verkocht. Vooral het 
jonge blad is bij het uitlopen geel om daarna lang
zaam weer terug te lopen naar groengeel. De 
boom groeit breed vertakkend als een Tilia corda
ta, maar wel met een redelijk doorgaande kop. 
Tot nu toe bleek hij goed gezond . En als leiboom 
(zie foto) geeft de boom met zijn frisse blad bij uit
lopen en bij een tweede schot een feestelijk, vro
lijk tintje, vooral als het zonlicht door de bladeren 
speelt. Voor zover mij bekend bestaat er in de 
literatuur alleen een gele Hollandse linde 
('Wratislaviensis') maar zeker geen cordata. En 
van "druipen", de luisafscheiding waarop een 
schimmel leeft, heeft de boom, net als alle corda
ta's, ook veel minder last. Maar hoe ons "kind" 
zich verder ontwikkelt, is ook voor ons afwachten. 
De naam is geworden: Tilia cordata 'Oldenbelf en 
is merkenrechtelijk beschermd. 

Te groot voor de gemiddelde tuin 
Voor de particulier zal een linde vaak te veel 
ruimte innemen. Behalve misschien twee cultivars 
van de Winterlinde, namelijk 'Lico' en 'Monto'. Die 
zijn min of meer bolvormig . Als leilinde wordt de 
Zomerlinde, die veel wortelopsléig en luis heeft, 
vaak gebruikt maar ook de Winterlinde met klei
ner blad is zeker zo geschikt, evenals de 
Krimiinde. 
Wie trouwens een goed beeld van het omvangrij
ke lindenassortiment wil bekijken, moet in Corle 
(bij Winterswijk) het lindenarboretum gaan 
bewonderen. In 1993 zijn hier 250 linden aange-

. plant met soorten uit Noord-Amerika, Europa en 
Noordoost- Azië. 
Terug naar mijn beminde bomen. Met hun hoe
pelrok tot aan de grond bieden ze onderdak aan 
vogels van diverse pluimage . GezeIIe dicht: 

en gij, gij vliegt haar in 
't gemoet, bij lork en linde 

En als ik op vakantie ben geweest en de oprijlaan 
insla langs de linden schieten mij vaak enkele 
regels van Guillaume van der Graft (ds. Barnard) 
te binnen uit zijn gedicht Uitzicht 

Engelen van bomen op de drempel, 
knoestige engelen, goden van hout, 
met hun hoofden open naar de hemel 
en twee voeten doodstil enkelvoud. 

Bloesem van de winterlinde 
en vruchten van de 
Hollandse linde(rechts). 

foto 's: Klinkspoor archief 
Bomenstichting 



Oe paardenkastanjes (foto 
boven) in Fort Abcoude 

dienden in het verleden om 
het fort meer een eenheid 
met het omringende land

schap te laten vormen. 
Oe bomen staan in het half

ovalen middendeel. 
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Levende monumenten 

Impelijke zaken 

Het register van Monumentale Bomen wordt 

geleidelijk aan opnieuw bekeken. De 

Bomenstichting werkt in samenwerking met 

het Ministerie van LNV aan een volledige 

schouw van alle geregistreerde monumenten. 

Een klus waar tien jaar voor is uitgetrokken. 

Alle objecten worden door de Bomenschouw 

van de Bomenstichting onder de loep 

genomen en als er mankementen zichtbaar 

zijn, geeft hij de eigenaar een 

verzorgingsadvies. De eigenaar kan voor 

onderhoudswerkzaamheden een beroep doen 

op het Bomenfonds van de Bomenstichting. 

Fran k Moens 

Ve rrassing 
De Bomenstichting speurde eind jaren tachtig , 
begin jaren negentig met hulp van in totaal 200 
vrijwilligers het land af naar bijzondere bomen. 
Daarbij werd niet alleen gekeken naar het 
voorkomen of de dikte, maar bijvoorbeeld ook 
of de boom op een cultuurhistorisch waarde
volle plaats stond of zeldzaam was als soort. 
Na het openbaar maken in 1991 van de onge
veer 8000 gegevens, waaraan het boek 
Monumentale bomen in Nederland een belang
rijke bijdrage leverde, zijn er inmiddels ruim 
2000 andere objecten ingediend om eveneens 
een plaats te krijgen in het register. We zijn 
vaak verrast over wat er wordt opgegeven. 
Achter huizen blijkt soms nog meer verscholen 
te .staan dan we aanvankelijk dachten. Soms 
was de betekenis van bomen in de omgeving 
niet bekend, zoals de paardenkastanjes bij 
Fort Abcoude (zie verderop) of blijkt een boom 
toch van een zeldzame soort en is dit tijdens 
de inventarisatie in de winter niet opgevallen. 
Soms zijn we ook verrast door de reactie van 
eigenaren van een monumentale boom. De 
bomen worden allemaal aan een schouw 
onderworpen en we proberen alle eigenaren in 
kennis te stellen van het bezit van een monu
ment. Niet iedereen is daar even gelukkig mee. 
Men wil geen monument in de tuin, dat kan 
alleen maar last geven ,  is soms de reactie . 
Men is bevreesd voor mogelijke consequen
ties. "Hoe moet het met het onderhoud; we krij
gen zeker nooit een kapvergunning; ik wil met 
geen enkele instantie iets te maken hebben" 
zijn regelmatig gehoorde opmerkingen. 
Over het algemeen reageert men positief en is 
men trots en verrast dat de eigen boom tot 
monument is verheven. 

voor vijandelijke artillerie. De militaire strategen 
vonden het noodzakelijk het fort te maskeren en 
op te nemen in het landschap. Er werden aan de 
frontzijde 40 kastanjebomen geplant. Daar zijn er 
nu nog tien van over. Deze 115 jaar oude paar
denkastanjes zijn uitgegroeid tot prachtige exem
plaren in een gebied dat al jaren ongemoeid 
wordt gelaten. De bomen zijn van nog grotere 
waarde geworden, omdat recentelijk de Stelling 
van Amsterdam op de Werelderfgoedlijst van de 
UNESCO is geplaatst. In de stelling is geen ander 
fort waar de maskering op een zelfde wijze met 
bomen is uitgevoerd. Zij hebben hierdoor een 
unieke historische betekenis. In 1 997 11eeft de 
gemeente Abcoude jonge paardenkastanjes aan
geplant, waardoor de rij langs de walgang weer

· 

compleet is. 
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Ongekende wortelgroei 
Voor een monumentale langgevelboerderij i n  
Lage Mierde (gemeente Reusel-De Mierden) 
staan drie l inden. De vorige bewoners hadden 
aan de scheur in de plavuizenvloer in de gang 
niet veel aandacht geschonken.  De nieuwe eige
naar liet zijn woning renoveren en trof toen een 
wortel aan van een van de li nden aan de voorzij
de. De wortel groeide door de fundering onder de 
gang en verliet onder de vloer van de keuken aan 
de achterzijde weer het hu is. Aan de bu itenzijde 
vervolgde de wortel van ongeveer vijf centimeter 
dikte zijn weg om vervolgens in een oude water
put zijn zoektocht naar water te beëindigen. 
Doordat de vloer d i rect op de zandgrond was 
gestort, kon de wortel en het stelsel van fijne ver
takkingen waarschijn lijk profiteren van condens 
dat zich daaronder vormde. 
De wortel vertoonde d uidelijk de structuur van 

De worlel van deze lin de ging onder de vloer van een 
woning op zoek naar water. Aan de achlerzijde aange· 
komen werd uiteindelijk een oude walerput gevonden. 

foto: Luc Noordman 

een 'waterwortel ' .  Op ongeveer een meter diepte 
bevindt zich een harde leemlaag , die voor de wor
tels ondoordringbaar is. De zandige bovengrond 
is droog en de wortels zijn op zoek gegaan naar 
water. Ook na het verwijderen van de waterwortel 
zal de boom dit blijven doen.  De Bomenstichting 
heeft daarom geadviseerd de fundamenten tot 
voldoende diepte te voorzien van antiworteldoek. 
Rondom de linden moeten wortelstraten,  die in 
verbinding staan met gaten in de ondoordringbare 
leemlaag, de worte lgroei in goede banen leiden . .  
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Het huis van de stationschef 

Hierbij een reactie op Bomennieuws zomer 
'98. Wij, mijn echtgenoot en ik, lezen het blad 
altijd, soms met plezier, soms met droefenis. 
Jammer genoeg moeten veel mensen niets 
hebben van bomen in hun naaste omgeving: 
het bekende rijlje van: rommel, slordig, maken 
de auto vuil, nemen licht weg en nog veel meer 
negatiefs. Gelukkig dat de Bomenstichting toch 
nog heel wat bomen weten te sparen, we lezen 
dat met genoegen. Soms maak ik ook iets heel 
leuks mee. In Amersfoort op het Stationsplein 
staat een kastanje, temidden van steen en 
bestrating. Na een tip zijn we de herkomst van 
die boom nagegaan. Van 1935 - 1 937 woon
den wij in het huis 
van de stationschef, 
Stationsweg 44. Het 
huis lag aan het 
plein, had een grote 
tuin vol bomen, 
meest Robinia 's en 
een paar Kastanjes. 
Uit allerlei foto's en 
beschrijvingen in het 
archief kwamen we 
erachter dat één van 
die bomen de kas
tanje is die nu op het 
plein staat. Ze heb
ben hem 38 m ver
plaatst. Hij zal wel 
dateren van ± 1 9 1 0, 
toen ook het huis is 
gebouwd. Nu maar 
hopen dat hij nog 
lang zal leven, al lijkt 
de plaats niet zo 
gunstig en zal die overplaatsing toch veel wor
tels hebben beschadigd. Dat u nog lang en 
met succes de strijd in het belang van de 
bomen mag voeren. 

M.E.  v. d. Zweep-Burfer, Diepenheim 

Els Vos verlaat Bomenstichting 

Bijna vijf jaar heeft Els Vos de administratie voor 
het register van Monumentale bomen onder haar 
hoede gehad. In die tijd werd het bestand van de 
meest bijzondere bomen van ons land een deel 
van haarzelf. De eerste jaren had vooral het weg
werken van allerlei onvolkomenheden in het 
bestand haar aandacht. Toen dit gereed was, ont
stond er het nodige werk door de gemeentelijke 
herindelingen, waardoor vooral in  het papieren 
archief de nodige veranderingen moesten worden 
doorgevoerd . Vrijwel wekelijks werden nieuwe 
objecten aangemeld ter beoorde ling voor inschrij
ving in het register en ook de afhandel ing van 
aanvragen uit het Bomenfonds ging onverminderd 
door. 
Na vijf jaar in de Banenpool te hebben gewerkt, 
was er voor haar de gelegenheid elders een regu
liere baan te krijgen. We wensen Els veel succes 
in haar nieuwe werkkring. 

De paardekastanje die 
vroeger naast het huis van 
de stationchef stond 
kreeg, nadat het huis al 
jaren daarvoor was afge
broken, op het stations
plein een nieuwe stand· 
plaats. 

I Enkele jaren na het ver
planten staat de boom. 
centraal op plein, er goed 
bij. 

foto: Luc Noordman 

1 foto: Edwin Koot 



Resistog raaf 
F-Serie 

De d r i e  boo rweersta ndsmeters u it de ' F-ser ie  z i j n  

ontwi kke l d  a l s  spec i a l e  o pzeta pparaten voor g a n g 

b a r e  a kku boormac h i nes. 

De meetgegevens worden mechan isch weergegeven 

op een waspa pierstrook.  H ierdoor is  de F-ser i e  mak

k e l i j k  in  g e b r u i k, laag in  gewicht  e n  door de 

bouwwijze va n de a pparat u u r  zeer com pact. 
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ARCADIS H e i d e m ij Real isatie is een m u lt i d isc i p l i n a i r  

bed r ijf, gespecia l iseerd i n  i nteg ra le  d ienstver len i n g  o p  

het gebied va n m i l ieu,  i nfrastructu u r, g roen en sport .  

I nteg ra l e  rea l i sat ie  betekent 'va n p l a n  tot rea l i sati e ' .  

Afd e l i n g  Mater ia len I lTS  is  de h a n d e lsondern e m i n g  

va n ARCADIS  H e i d e m ij Rea l ,isati e  met n at iona lle e n  

i nternati ona l e  activiteite n .  

Kenn is  van concrete oploss i ngen 

Op h et gebied van g roen, m i l ieu,  sport e n  d ra i nage 

levert Mate r i a l en I lTS een u itgebre i d  prog ra m ma . 

. Prod ucten d i e  va ak de kern vormen va n betrouwbare 

e n  d u u rzame o p l oss i ngen e n  vee l a l  exc l u si ef door 

ARCADIS H e i d e m ij Rea l isatie ontw i kke ,ld  z ij n .  

Probl eemoplossen d  door ARCADIS  know-how, 

totaal lever i ngspakket, s n e l l e  e n  complete l ever i ngen.  

Zake l ij k, goed, snel ,  
du idel ij k en . . . . .  met plez ier !  

ARCADIS Heidemij Realisatie 
Afd. Materialen / lTS 
Taxand riaweg 8b, 

Postbus 704, 5 1 40 AS Waalwij k .  

Tel 041 6-672350, F a x  041 6-672390 

Voor info: Gerard Bodewes 

ARCADIS 
H E I D E M I J R EAL I SAT I E 
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Bomen, rustpunt 
van nature ' 

Bomen in de stad verho
gen de kwaliteit van het 
milieu en dragen bij tot 
gunstige leefomstan
digheden. 
Stadsbomen hebben 
vaak onze hulp 
nodig: systeem
boomroosters en 
boomkorven kunnen 
daarbij een hulpm id
del zijn. 

Maar bomen kunnen 
ook dienstbaar zijn aan 
de mens: boombanken 
zijn daar een goed voor
beeld van. Deze banken 
maken van de boom een 
rustpunt van nature. 
Vraag onze uitgebreide 
brochure aan! 

Ilnter [Des ign 
IN TER NATI ONAAL DESIGN VOOR 
STADS- EN LA NDSCH APS M EU B I LA I R  
Postbus 2 1 7, 6800 A E  Arnhem, Nederland. 
Tel. 026-31 1 73 04. Fax 026-31 1 67 81 . 
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Rondhouthandel-Bomenrooibedrijf 

v.d.  Horst bv 
Rolderstraat 27, 

7849 PB De Kiel 
Telefoon: 0591 - 382202 

Fax: 059 1 - 38 1 9 1 0, 
Autotel. 06-52900375, 

06-52906596. 
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VAN JAARSVELD I VAN SCHERPENZEEL 
BOOMTOTAALZORG 

Overeind 42, 3998 JB SCHi\lKWIjK 
Telefoon: (0301 601 1 8  80 

Fax. (030) 601 23 66 



BOMENDIENST 

• Strategisch boombeheer 
• Boomverzorging 
• Verplanten van grote bomen (Optimal/Newman) 
• Leveren van grote bomen 
• Onde;zoek groeiplaats en stabiliteit (VTA) 
• Groeiplaatsverbetering 
• Specialistische bestrijding iepziekte met Dutch Tri g® 
• Specialistische plaagbestrijding van lu izen en rupsen 
• Boomtaxaties 

ARCADIS 
H E I DE M IJ REALI SATI E 
ARCADIS Heidemii Realisatie 

Bomendienst 

Marowijne 80, 7333 PL Apeldoorn 

Postbus 1 77, 7300 AD Apeldoorn 

Telefoon 055 599 9444 
Telefax 055 533 8844 

groenbeheer i nzichtel ijk in  beeld 
Voor e ffi c i ë n t  g r oe n be h e e r  v a n  l a n d e l i j k e e n  s ted e l i j k e g e b i e d e n  i s  i n z i c h t  i n  a a n t a l l e n ,  k o s t e n  e n  
verzorgmethoden vereist. Ondanks de comp lexiteit  e n  vee l he id a a n  gegevens maakt MB-Beheer het groen- e n  
l a ndschapsbeheer voor iedereen tot een eenvoudige zaak. MB-Beheer besch i kt over een u itgebreide fu nction a l i te i t ,  
werkt razendsnel en i s  zeer gebruiksvriende l ij k. Gegevens kunnen rechtstreeks worden gekoppeld aan tekensystemen 
als AutoCad en MicroStation. H et bijhouden van i nventa risatiegegevens gaat d aarmee nog sne l l er. Tevens vervaard igt 
u in een ha ndomdraai thematische kaarten. U i teraard i s  koppel i ng met RAW-programmatuur moge l i j k .  

E r v a a r  het  gemak en d e  doeltreffendheid v a n  MB-Beheer, m a a k  e e n  afspraak voor e e n  demonstratie! 

MB-Beheer 

"B T L  B O O M VE RZO R GING 

Bij BTL is  alles in één hand: - snoeien met hoogwerker en kl imt chniek 
- planten en verplamen 
- groeiplaatsverbetering 

Bakker & Spees 
Prinsengracht 76, 1 01 5  OX Amsterdam 

Tel. :  020 638 1 489 fax: 020 638 4302 
http://www.xs4all .n l/-bakspe 
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Nationale Bomenbank 
BOOMVERZOR G I N G EN VER PLANTI N G  

De Nat iona le Bom e n b a n k  k a n  u v a n  d ienst zi jn met:  

• Levere n ,  p lanten e n  verpl anten van bome n .  

• Snoeien en verzorgen van bomen . 

• G roei p l aatsverbeter ing van bomen . 

• I n ventarisat ie ,  onderzoek en advies.  

• Onderhoudsabonnementen en boomg arantp lan . 

• Boomcontro le service.  

• Lever ing van bomenzand , bomen g rond en accessoires . 

• Beëdi g d  boomtaxateur. 

Het is  al meer dan 25 jaar  h et dagel i jks werk van de N at ionale Bom e n b an k .  

Bezoekadres : 
Abbekesdoel 22a,  B leskens g raaf 

Postadres :  
Postbus 4,  2970 AA Bleskensg raaf 

Telefoon :  0 1 84 - 69 89 89 
Te lefax : 0 1 84 - 69 89 90 

(GPIJN 
Groenekan 

s i nds 
1 777 

- ontwerpbureau -
- boomkwekerij -

- groei- ,  snoei- en kapadvies -
- herkenning ziekten en aantastingen -

- boomtaxaties -
Brochure vormbomen en boomvormen op aan 

Copijn • Groenekanseweg 174 • 3737 AK Groenekan 

tel. 034621 - 2401 • fax 034621 - 1207 

Afdel ing boomverzorging 
• snoeien van bomen d.m.v. klimtechnieken 

en met inzet van 2 eigen hoogwerkers. 

• standplaatsverbeteringen d . m .v .  aanbrengen bomenzand 

en beluchtingen/bemestingen onder hoge druk. 

• onderzoek en rapportages 

• leveranties bomenzand 

• boomverplantingen met newmanframe 

VAN H E ILVO I RT 
CROENPROJECTEN BV 

Voor een uitgebreid en 
actueel overzicht van 

artikelen van de 
Bomenstichting kunt u 

terecht op onze internet site: 

www.pz.nl/bomen 
" �,/ ------------------------------�� 
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"1Uin- e n  

landschapsarchi te cte n 
boomvijandig?" 

Marjan van Elsland nodigt in 
Bomennieuws nr.2-1 998 lezers uit om 
te reageren. Zij vraagt zich af of ''Tuin
en ,landschapsarchitecten (T. L.) 
boomvijandig zijn?". Klopt misschien 
ook wel, maar de 'kwalificatie van de 
hoveniers (weten te weinig van 
bomen) is mijns inziens ook hier op 
z'n plaats. De inhoud van het artikel is 
helaas erg herkenbaar en komt over
een met hetgeen we jammer genoeg 
nogal eens contateerden tijdens onze 
I.S.B.- vergaderingen. 

T.L. architecten zijn in veel gevallen 
bedreigender voor het boombestand 
dan bijvoorbeeld nutsbedrijven. De 
laatste groep wir luisteren naar argu
menten en afwegingen met je maken. 
In toenemende mate heb ik geconsta
teerd dat nogal wal T.L. architecten 
(uiteraard niet allen over een kam 
scheren) dermate gericht zijn op 
esthetiça en kunst dat in hun ontwerp 
bomen helemaal niet meer voorko
men. Ik 'ken een voorbeeld van een 
door een T.L. architect ingerichte par
keerplaats waar in plaats van bomen, 
in plaats van enig groen zelfs, 
gekleurde T.L. (staat T. L. soms hier
voor?) buizen de schoonheid bepalen. 

In een ander ontwerp, van een andere 
architect overigens, was in plaats van 
voor bomen en groen ·gekozen voor 
gekleurde lijnen, strepen en vlakken 
op het asfalt-parkeerterrein. In veel 
gevallen waar dan nog wel bomen 
worden gebruikt, zien we kleine bol
vormige boompjes die een erg 
beperkte levensduur hebben en veelal 
niet zijn opgewassen tegen de strijd 
die ze tegen auto's, wind, rond hoge 
gebouwen en ander onheil moeten 
aangaan .  In ieder geval terreininrich 
tingsplannen zonder groene toekomst, 
zonder groene visie voor de huidige, 
maar zeker voor de volgende .genera
ties. Ik zie het nog steeds als een 
soort roeping en uitdaging om hier wat 
aan te doen. Maar dan op een opbou
wende manier en niet op de wijze 
waarop Marjan haar stukje is opge
steld en mijn reactie daarop is weer
gegeven. Zou de Bomenstichting zich 
kunnen profileren als neutraal deskun
dig adviseur van gemeenten, project
ontwikkelaars e.d.? 
Want, hoe nadrukkelijk we het ook 
met elkaar eens zijn, welk project. 
welk ontwerp wordt er beter door wan
neer we de besluitvormers niet berei
ken. 

O. van der Heij, Gouda 

de lezer sch rijft 

Olijfbome n 

beschikke n 
ove r e e n  
e norme vitalite it 

In Bomennieuws nr. 2/98 schrijft 
Frank Moens een kort briefje over de 
vernieling van de oudste olijfboom van 
Europa in Grosseto, Italië. 
Inderdaad , wat bezielt een mens, om 
zoiets te doen? 
Kans is echter, dat deze boom niet 
helemaal vernield is. Het is bekend 
dat juist olijfbomen een ongelooflijke 
vitaliteit hebben. Hier in Italië is dit 
bijna spreekwoordelijk. Er worden 
daarom zelfs politieke partijen naar 
deze boom genoemd! 
De groeitijd van de olijfboom ligt in het 
voorjaar, tussen februari en juni, 
afhankelijk van de ligging. Het zou 
interessant zijn te horen, of de ver
brande boom weer nieuwe loten aan
maakt en dus opnieuw begint. De 
kans is groot. Maar ja, is hij dan nog 
'de oudste olijfboom van Europa'? 
Jawel, en in een paar dozijn jaren kan ' 
hij alweer een behoorlijk formaat heb� 
ben. 
Ik heb op een klein stukje land nabij 
mijn huis een paar jaar geleden twee 
dozijn olijfboompjes geplant. Een ster
ke vorst vernielde ze allemaal in de 
winter van 1 996/1 997. Een buurman 
met ervaring: zag mijn teleurstelling en 
zei: 'Geduld. Ze komen wel weer uit. 
Een olijfboom sterft niet.' En ze kwa
men weer uit. Totdat ze fruit dragen 
hebben we wel drie jaar verloren, 
maar wat zijn drie jaar bij de tijd van 
leven die deze heerlijke bomen heb
ben? 

U. Marggraf, Italië 

Bomennieuws 3- najaar 1 998 

Groe ndiscriminatie 

Hedenmorgen het "Bomennieuws" 
ontvangen en voor een deel reeds 
gelezen. Onder andere het artikeltje 
van de heer Hoekstra onder de titel 
"Groendiscriminatie". Wat Hoekstra 
daar aanhaalt, ben ik enkele jaren 
geleden reeds tegengekomen in bos
sen in Brabant, waar onder hetzelfde 
onzinnige motto schitterende Ameri
kaanse eiken werden gemold. Deze 
prachtige volwassen bomen hadden 
ze alvast geringd om ze nadien weg 
te halen. We waren daar in oktober en 
wat vormen Amerikaanse eiken dan, 
met hun bruin-rode bladkleur, een 
schitterend decor. (Wat ook vele men
sen opvalt die verder niets of niet veel 
van bomen weten.) Grof geschat 
waren het bomen van zo'n 70 à 80 
jaar. Wel wonderlijk als de "bioloog" er 
pas achter komt dat deze eikensoort 
hier in de bossen niet thuis hoort. En 
zeker, zoals Hoekstra opmerkt , wan
neer deze boom al voor de ijstijd hier 
voorkwam. Is het soms een gevoel 
van noodzaak weer een keer als "bio
loog" op te vallen door met iets 
nieuws te komen? Nu ik toch aan de 
gang ben met mijn ongenoegen te 
spuien, nog iets over de iepen en de 
manier hoe in Amsterdam de diverse 
deelraden met het bomenbestand 
omspringen. Als je een weg gaat her
profileren is het makkelijker eerst alle 
bomen tevoren weg te halen. Dan heb 
je geen problemen met het vernieu
wen van leidingen en kabels etcetera. 
Vervolgens maak je een nieuw gaatje 
waar je een nieuw boompje in plant. 
Als het in de toekomst een grote 
boom moet worden gebruik je daar
voor de eik. Die groeit langzaam, 
zeker de eerste jaren. Hij komt in het 
algemeen op zandgrond voor. Dus 
wat dat betreft hoef je niet met zoveel 
bomengrond aan te komen. Hij groeit 
immers op zandgrond. Een ander 
voorbeeld hoe men in Amsterdam in 
sommige deelraden met iepen 
omspringt, is al helemaal vreemd. 
Enerzijds besteedt men al jaren veel 
geld (miljoenen guldens) aan de 
bestrijding van de iepenziekte. Maar 
bij de herprofilering staan ze blijkbaar 
in de weg. In dit geval de Hoofdweg 
waar tussen de J. van Galenstraat en 
het Mercatorplein enkele jaren gele
den alle prachtige en gezonde iepen 
werden gerooid. Daarna werden er 
met behulp van "Deep-root" jonge iep
jes teruggeplant, waarvan er inmid
dels al weer een aantal dood .zijn. Een 
deel van de prachtige grote iepen, tus
sen het Mercatorplein en de 
Postjeskade, is binnenkort hetzelfde 
lot beschoren. De kennis en inzet rond 
bomen in Amsterdam, destijds begon
nen door Hoekstra en ondersteund 
door velen :  er lijkt niets meer van over. 

Jan Couenberg, Amsterdam 
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Kon de Bomenstichting 
de beuk niet redden? 

Op de laatste pagina van uw zomer
nummer staat de vraag: lezers te 
braaf? etcetera. U vraagt daarin een 
reactie van lezers. Hier is er dan een. 
Uw stichting is een ideële instel l ing. 
Hart voor bomen hebben zij h ier in 
Oosterhout zeker. Maar als zij bomen 
bedreigd weten en de Bomenstichting 
te hulp roepen, krijgen zij nul op het 
rekest. Dan kan er n iets gedaan wor
den omdat de plannen al te ver zijn 
gevorderd. Dat laatste hoorden wij 
toen in verband met de overkapping 
van het winkelcentrum Trendshof in 
Ooslerhout een prachtige rode beuk 
en veel andere bomen moesten sneu
velen. I k  hoop dat uw stichting nu  w�1 
iets kan doen aan de plannen van de 
gemeente Breda. Die gemeente heeft 
tekeningen opgekocht en wil nu gaan 
bouwen.  Daardoor zal er meer ver
keer komen en moet de weg Breda
Teteringen-Oosterhout worden aange
pakt. Die weg wordt omzoomd door 
prachtige eiken. Die worden dan voor 
het merendeel ziek verklaard en moe
ten sneuvelen. Maar l iefst 1 36 bomen! 
Dit bericht las ik in  de Stem van 
jongstleden vrijdag. Zulk gemeentelijk 
vandalisme maakt mij woedend. Maar 
tevens voel je je zo machteloos. De 
mil ieuvereniging in Teteringen tekent 
ook protest aan, maar ik weet niet 
waar die verblijft In ieder geval heeft 
u nu een reactie op uw Bomenn ieuws. 
Ik hoop dat u in dit geval iets kunt 
doen. Anders zie ik het nut van de 
Bomenstichting niet erg in .  

Met vriendelijke groeten, 
G.J. Cramer, Oosterhout 

Bomenstichtingmedewerker Edwin 
Koot begeleidt en ondersteunt vanuit 
het kantoor in Utrecht acties voor het 
behoud van bomen. Hij reageerde uit
voerig op de brief van mevrouw 

. Cramer. De passage over de beuk in 
Oosterhout is hierna opgenomen. 

Geachte mevrouw eramer, 

Allereerst wil ik u hartelijk danken voor 
uw reactie op onze oproep in 
Bomenn ieuws te reageren. Uit uw 
brief spreekt echter enige teleu rstel
ling over de daadkracht van de 
Bomenstichting. U stelt dat de 
Bomenstichting te hulp is geroepen bij 
het behouden van de beuk in het win
kelcentrum van Oosterhout en nul op 
het rekest gekregen zou hebben. 
Niets is echter minder waar. Samen 
met een lokale actiegroep heeft de 
Bomenstichting al het mogelijke 
gedaan de boom te behouden, tot en 
met een gang naar de rechtbank toe. 
Uiteindelijk stelde de rechtbank ons in 

kort n i e uws 

het ongelijk, omdat de gemeente, bin
nen de wettelijke mazen,  ju ist had 
gehandeld.  Dat is zeer zuur, maar het 
is niet anders. Zo zit onze wetgeving 
nu eenmaal in elkaar en in andere . 

gevallen kunnen wij j u ist van die 
mazen gebruik maken om een boom 
te behouden. Wanneer wij deze hele 
weg dan eenmaal hebben afgelegd en 
er belt dan iemand voor hu lp bij de. 
Bomenstichting, zult u begrijpen dat 
wij op dat moment - helaas - niets 
meer kunnen doen.  

Knelpunten
inventarisatie 

Edwin Koot 

OM EGAM Groenadvies in Amsterdam 
introduceert een nieuwe service, 
onder de naam 'Screen-service', om 
ontwerptekeningen te laten nalopen 
op knelpunten tussen belangen van 
groenbeheerder en die van de civiel
technicus. 

Waar bomen binnen de werkgrenzen 
staan van bouw-of herinricht ingspro
jecten is de kans op problemen aan
wezig. De groenbeheerder ziet vaak . 
ernstige beschadigingen optreden die 
ofwel veel geld kosten door de nood
zaak van vervanging of herstelwerk, 
ofwel die de oorzaak zijn van een 

kwijnende (boom)beplanting. De 
beheerder ziet zich meer dan eens 
geconfronteerd met tijdrovende aan
passingen, die meer dan eens leiden 
tot claims door aannemers. 
Door in het ontwerpstad ium aandacht 
te besteden aan mogelijke knelpunten 
kan onvoorziene schade aan bomen 
worden voorkomen en kunnen de 
werkzaam heden ongehinderd door
gaan .  
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Nick Gordon aangesteld 
Het personeelsbestand van de 
Bomenstichti ng maakt dit jaar nogal 
wat veranderingen door. 
Voor de zomer konden we Nick 
Gordon aanstel len in de functie van 
multimediamedewerker. Hij zal zich · 

toe gaan leggen op het onderhoud en 
de verbetering van de website en 
medewerking verlenen aan nieuwe 
projecten in de multimediàsfeer. Het 
toegankelijk maken vàn de uitgebrei
de foto- en diaverzameling en onder
steuning verlenen bij het werk van de 
Bomenschouw behoort eveneens tot 
zij n taken. 

Tuinieren met planten 
en dieren 

Begin dit jaar 
ging de cam
pagne 
'Tuinieren met 
planten en die
ren'  van start. 
De campagne 
vraagt de aan
dacht van iedere 
tuinbezitter voor 
een wat andere 
wijze van tuinieren. 
Een manier die nog 
dichter bij de natuur 
staat. Hierdoor zal 
uw tuin niet al leen 
gevarieerder zij n ,  
maar ook een aangename verblijf
plaats vormen voor allerlei soorten . 
dieren. 
Voor deze campagne is een samen
werkingverband opgericht van deelne
mers uit tuinorganisaties, natuur- en 
mil ieueducatie, groenbeheer, onder
wijs en het bedrijfsleven. Ook de 
Bomenstichting verleent haar steun. 
Voor meer informatie over de activitei
ten van de 'Tuin ieren met planten en 
dieren'  kunt u contact opnemen met 
het campagnesecretariaat: p/a Piet 
Steltman Producties, Alpen Rondweg 
1 02 ,  1 1 86 EA Amstelveen, telefoon 
020-44 1 6690, fax· 020-44 1 6681 . 
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Nogmaals: bossen, bomen, hout en houtproductie 

In  Bomenn ieuws nummer 2 gaf ik het 
standpunt van de Bomenstichting over 
de verspilling van hout in Nederland 
onder de titel 'Bomen zijn van hout' . 
Het kwam kort hierop neer: 
1 .  we laten waardevolle stammen in 

het bos liggen vanwege de ecologi
sche waarde van dood hout, terwijl 
we elders roofbouw plegen om aan 
onze houtbehoefte te voldoen; 

2 .  het hout van bomen-buiten-het-bos 
wordt als afval behandeld, omdat er 
geen markt voor is, terwijl dat hout 
een beter lot waard is; 

3. hout wordt nauwel ij ks hergebruikt, 
zoals glas en papier. 

PARENCO Hout bv reageert met een 
verheugd briefje, ze hebben het 
standpunt met genoegen gelezen. 
Ook de AVIH (Algemene Vereniging 
In lands Hout) schrijft: 'Het doet ons 
goed dat ook de Bomenstichting uit
draagt dat af en toe een di kke boom
stam in het bos achterlaten leuk is ,  
maar dat niets meer oogsten een ver
spi l l ing is onder het mom van natuur
beheer'. En ze vinden dat we dat 
standpunt ook nog maar eens 
in 'Den Haag' moeten ventile
ren .  
Jammer, dat bosbeheerders, 
die het n iet met dit standpunt 
eens zullen zijn geen reactie 
hebben gegeven. 
Edwin Koot (Bomenstichting) 
reageert echter wel kritisch: 
'Dat we niet tegen inlandse 
houtproductie z ijn ,  begrijp ik .  
Maar waar zijn we dan vóór? 
Gaan wij u itdragen dat er 
meer productiebossen moe
ten worden aangelegd of 
gaan we Staatsbosbeheer 
aanzetten tot meer kap? En 
hoe vertellen we het aan 
onze donateurs? We zijn toch 
als Bomenstichting tegen het 
omzagen van gezonde 
bomen? Waarom mag dat in 
het bos dan wèl?' 
Daar heb ik  in mij n  artikeltje 
geen rechtstreeks antwoord 
op gegeven, maar dat zal ik  
nu alsnog proberen. 

De aspiraties van de 
Bomenstichting gaan zeker 
n iet zo ver, dat we ons wil len 
bemoeien met het bosbeleid 
in Nederland.  Daar zijn andere organi
saties voor. Toch gebeuren er soms 
di ngen in het bos, waar wij vragen 
over krijgen ,  zoals het verjongen van 
een monumentale laan, het exotenbe-. 
leid of de houtoogst. Naar aanleiding 
van zulke vragen wi l len we toch een 
mening vormen en die ook uitdragen, 
want die ene vragensteller staat 
meestal niet alleen. Bovendien heb
ben we ook wel een beetje ve rstand 

van bosbouw, ook al zit dat niet direct 
in de doelstel l ing van de Bomenstich
t ing. 
Om terug te komen op de vragen van 
Edwin :  ik denk niet dat het op de weg 
van de Bomenstichting l igt de aanleg 
van productiebossen te gaan stimule
ren ,  hoewel we er niet tegen zijn als 
het gebeurt. Zeer zeker zullen we 
Staatsbosbeheer en andere bos- en 
natuu rbeheerders niet gaan stimule
ren meer te gaan kappen in het bos. 
Het huidige kapbeleid is erop gericht -
als het goed is - niet méér te kappen 
dan het bos aankan, dat wil zeggen 
dat kap en groei elkaar in evenwicht 
houden .  Méér kappen zou roofbouw 
betekenen en dat wil natuur l ijk nie
mand. Wat willen we dan wèl? 
Dat van de bomen, die gekapt worden 
het waardevolle hout (de stam) niet in 
het bos achterblijft, tenminste niet 
massaal. Een enkele stam zal moeten 
blijven liggen of staan, omdat daar 
weer een aparte flora en fauna op 
afkomt, maar de rest kan naar de 
houtindustrie .  Iedere stam uit ons 
eigen bos scheelt er weer één in het 

(soms verre) buitenland. 
Tot slot de hamvraag: waarom vinden 
we het wel goed, dat er in het bos 
gezonde bomen worden omgezaagd 
en elders niet? Omdat buiten het bos, 
in bebouwd of landelijk gebied, een 
boom vele vaak individuele functies 
heeft, die hij des te beter vervult naar
mate hij ouder is, namelijk estheti
sche, ecologische, beschermende, 
educatieve, architectonische enzo-

voort. Ofwel ,  ze verbeteren de leef
baarheid van stad en land. Op de leef
tijd, waarop een bosboom om econo
mische redenen wordt geoogst, wordt 
de niet-bos-boom net functioneel en 
interessant. Dus geven we buiten het 
bos de andere functies van bomen 
voorrang boven de economische func
tie als houtproducent. We 'oogsten' de 
boom pas als hij ziek of gevaarlijk 
wordt en dan is zijn hout meestal min
der waard. Maar mijns inziens, zoals 
ik in Bomennieuws nummer 2/'98 heb 
betoogd niet waardeloos! .  
In het bos hebben de meeste bomen 
niet d i rect een individuele betekenis,  
behalve als ze als solitai r of in  laan
verband opvallen. Het (stuk) bos is als 
geheel , als levensgemeenschap van 
belang voor natuur ,  recreatie, leef
baarheid. Als daarin bomen op een 
economisch gunstig moment (namelijk 
als ze nog gezond en in de groei zijn)  
worden geoogst, hoeft dat niets af te 
doen aan de betekenis van het bos 
als gehee l ,  mits bos, bosbeheer en 
oogst aan enkele belangrijke voor
waarden voldoen. 

Over die voorwaarden wordt 
al zo lang gediscussieerd als 
er bosbouwers bestaan, 
maar in het kader van mijn 
verhaal noem ik er enkele. 
Het bos moet gevarieerd zijn 
qua boomsoorten en -leeftij
den.  Het beheer moet 
gericht zijn op biologische 
diversiteit en kleinschalig
heid. De oogst mag nooit 
groter zijn dan de groei 
(geen roofbouw dus) en mag 
ook niet ten koste gaan van 
de biologische diversiteit. 
Dat betekent onder meer, 
dat er altijd oude en dode 
bomen in het bos moeten 
zijn ,  staand of l iggend, naast 
levende, volwassen, jonge 
en piepjonge bomen. Het 
lijkt mij echter meer dan vol
doende als 5 á 10 % van de 
kaprijpe bomen in het bos 
blijft. Dat betekent dat 90 á 
95 % van de stammen 
geoogst kan worden zonder 
afbreuk te doen aan de bio
logische waarde. En daar
mee zijn we terug bij het 
begin van dit artikel : de 

Bomenstichting is ervóór om op een 
verstandige manier hout uit het bos te 
oogsten, omdat we dat hout hard 
nodig hebben en omdat een bos als 
geheel er niet minder van wordt, in 
al le opzichten. Reacties bl ijven uiter
aard meer dan welkom. 

Marjan van Elsland 



Monumentale bomen in Nederland 
Onze mooiste bomen In beeld, met 
achtergrondverhalen en routebeschrijvingen 
van Gerrit de Graaft e:a. 
donateursprijs 1 65,-

nkalender 19 
n andere 

publicaties 

Ontmoetingen 
met bomen 
Maja Kooistra 
Spirituele ervarin
gen tussen mens 
en natuur. 
1 39.90 

Okke, Nootje en Doppejan 
Eisa Beskov 
Het avontu ur van. Okke en Nootje die 
wegvliegen op een eikenblad. 

Luisteren naar bomen 
Bert Voorhoeve 
Bomensprookjes voor kinderen 
en volwassenen 
f 1 3,-

Bomen en struiken 
van West- en Midden Europa 
Beschrijving van de 200 meest 
voorkomende soorten 
Tekeningen van boomvormen, 
bladkenmerken, knoppen etc. 
Determinatie aan de hand van 
bladkenmerken .  
1 55,-

De Man die bomen plantte 
Jean Giono 
E lzéard Bouftier plant in een 
verlaten landschap duizenden 
eikels en wekt hiermee de 
streek weer tot leven. 
1 23,50 
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Twaalf kalenderbladen met prachtIge 
aquarellen van Humphrey Bennett. 
formaat 24,5 x 48.5 cm 
speciaal voor donateurs 1 19,50 
(f 1 2  50 zonder verzend kosten) 

Bomen'""'''', 'TII 
Rijn en Heuvel 
Een prachtIge 
Nederland. 
1 14,50 

Dichter bij bomen 
Verzameling gedichten over 
bomen van Nederlandtalige 
dichters geil l ustreerd met else 
donateursprijs 1 '6,50 

Houtrot i n  
bomen 
Overzicht van de 
meest voorkomen
de parasitaire 
houtschImmels in 
ons land. 
1 27,50 
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Thssen beplantingsplan 
en eindbeeld 
Het beheer van bosplantsoen 

500 bladzijden, zfw illustraties 
uitg: IPC Groene Ruimte - Arnhem 
ISBN 90-74481 -08-6 
f 75,-. 
Het boek is te bestellen bij IPC Groene 
Ruimte, Postbus 393, 6800 AJ Arnhem, 
telnr.: 026-35501 1 1 ,  faxnr. :  026-4455629. 

Onlangs is de geheel herziene uitgave 
en aangevulde druk verschenen van 
het boek 'Tussen beplantingsplan en 
eindbeeld; het beheer van bosplant
soen' . Dit boek is in 1 989 voor het 
eerst uitgegeven bij I PC Groen 
Ruimte. 'Tussen beplantingsplan en 
eindbeeld' is een praktische leid raad 
bij het ontwerpen ,  aanleggen en 
beheren van bosplantsoenbeplan
tingen. Bij de herziening is gekozen 
voor een geheel nieuwe opzet. 
In het eerste deel tP U,"'1,,,,GSP lP.N 
worden de theo- 1\JSSE�� E'IIO��""" 

retische achter- .. , ....... -

gronden met 
betrekking jot ont
werp , aanleg en 
beheer beschre
ven ;  in het tweede 
deel komen 
bestaande praktij ksi
tuaties aan de orde, 
waarbij beheeroploss-
ingen aangedragen 

, .  ' 

worden. Actuele ontwikkelingen i n  de 
groene ruimte zoals aanleg en beheer 
vanuit ecologische principes en aan
dacht voor sociale veiligheid zijn in het 
gehele boek verwerkt. Gelijk aan het 
bomenoverzicht van Stadsbomen deel 
4 is in deze uitgave een overzichtelij
ke tabel opgenomen van het sorti
ment. Door de overzichtelijke indeling 
en de heldere schrijfstijl is het toegan
kelijk voor een groot publiek. Het boek 
is zeer geschikt om in het onderwijs in 
het groene vakgebied te gebruiken ,  

Natuurlijk in de Thin 
Tuinieren met wilde planten 

Wiert Nieuman e.a. 
Groenboekerij 
gebonden, 288 pagina's, 500 
kleurenil lustraties 
ISBN 90 2 1 5 3 1 03 8 
f 69,90 

'Natuurlijk in de Tuin' is vooral een 
mooi boek. De prachtige foto's en 
tekeningen maken het een lust om het 
boek door te bladeren,  hier en daar 
wat te lezen en ideeën op te doen.  
Inhoudelijk rammelt het. N iet dat er 
grove fouten in staan .  Hoewel het mij 
als imker wel steekt wanneer het 
leven van de hon ingbij verkeerd wordt 
gepresenteerd, maar goed, dat even 
terzijde. 
'Natuurlijk in de Tuin'  wil te veel .  De 
basis van het boek is, aan de lezer 
uitleg te geven hoe een natuurl ij k  aan
doende tu in  eruit zou moeten zien en 
hoe je tegelijkertijd aan dieren een 
onderkomen kunt bieden. De onderti
tel 'Tuinieren met wilde planten' doet 
vermoeden dat dit boek een leidraad 
biedt een heemtuin samen te stel len, 
dus met inheemse flora. Wanneer de 
auteurs zich daartoe hadden beperkt 
dan was dit meer dan genoeg 
geweest om over te schrijven. Nu wor
den er toch weer u itstapjes gemaakt 

naar geïmporteerde planten en 
al lerlei cultuuNariëteiten. Bij de 
. kruiden viel mij op dat bijvoor-

beeld de in ons land voorkomen
de Vrouwenmantel niet genoemd 
wordt. Terwijl dit toch een plant 
is, die allerlei goede eigen
schappen bezit. En in een ' 
natuurlijke tuin horen wat mij 

betreft geen gevuldbloemige plan
ten zoals Dotterbloem (Caltha palu
stris 'Plena') .  Dit gaat immers ten 
koste van stuifmeel en zaad en doet 
bovendien gekunsteld aan. 
Vanzelfsprekend bekijk je de hoofd
stukken waar bomen in voorkomen 
nauwkeuriger. Deze komen naar mijn 
gevoel vrij slecht uit de verf. In enkele 
bladzijden wordt genoemd waar je 
zoal op moet letten bij de aanschaf 
van een boom . Slechts een enkele 
boom krijgt wat uitvoeriger aandacht. 
Terecht wordt gewezen op een ju iste 
soortkeuze en wordt het behoud van . 
reeds aanwezige bomen gepropa-
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geerd. Maar een redelijk overzicht van 
soorten met kroonomvang en 
groeiplaatsvoorwaarden ontbreekt. 
Toch plant je in tegenstel l ing tot een 
kru idachtig gewas een boom niet 
zomaar om te kijken of 'het wat is'. 
Het is jammer dat tussen de ad ressen 
van allerlei natuurbescher
mingsorganisaties de Bomenstichting 
ontbreekt. 
Heel nuttig vind ik dat deze uitgave de 
tuinier kenn.is laat maken met een 
scala aan beesten dat zich in de tuin 
kan ophouden en dat het boek uitleg 
geeft over het nut en de onderl inge 
relatie. Ook het belang van afgestor
ven kruidachtige en houtige gewassen 
wordt benadrukt. 'Natuurl i jk in de Tuin' 
is een boek vol ideeën en mogelijkhe
den om uw tuin een natuurlijker aan
zien te geven. 

Frank Moens 

The mad and sacred 
olive tree 
lts image in Greek poetry. 

Andrietti Stathi-Schoorel et a l . ,  
Athene, 1 998. 
ISBN 960-7597-08-7 . .  
Verkrijgbaar bij : Het Griekse Eiland, 

Westerstraat 96, 1 0 1 5  MN 
Amsterdam. Tel. 020-

... '-" 
I�� .... ·:·'t:·· , · · , ·· 

6268509, fax 020-622031 9. 

In dit fraaie Engels
Griekse boek wordt de 
ol ijfboom bezongen, 
zowel in beeld (foto, 
tekening) als tekst 
(gedicht). De schrijf
ster geeft een groot 
aantal voorbeelden 
van oude olijfbomen 

in de omgeving Sparta-Mistra i n  
Griekenland. (Een  kaar�e ontbreekt 
helaas .) De foto's en vooral tekenin
gen zij n bijzonder mooi en maken de 
dichterlijke inspiratie aannemelijk. De 
schrijfster heeft bij de beelden gedich
ten uitgezocht, vooral van Griekse 
schrijvers uit de 1 ge en begin 20e 
eeuw. Bijvoorbeeld: You are a tree / 
And thus you know th at trees / do not 
trave'l; they only feel ,  / and remember 
(Baphopou los) . Ook van Hei la Haasse 
en Andrietti Stathi zelf is een gedicht 
opgenomen. Mevrouw Stathi acht het 
waarschijnlijk dat de oude G rieken 
hun satyrs, demonen, centaurs en 
andere vreemde wezens aan het 
beeld van de olijfbomen ontleenden, 
en als je dit boek bekijkt ga je dat echt 
geloven .  Aan het eind van de inleiding 
lezen we dat veel olijfboomgaarden 
bedreigd worden en hier is het verhaal 
dus niet zo anders als het onze. Oude 
olijfbomen zijn monumenten zoals het 
Parthenon en de Byzantijnse kerken,  
zo is het .  Een aanbevolen boek! 

Aart de Veer 
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Doelstelling Bomenstichting 
Onder het motto 'Met bomen meer mens' 
werkt de Bomenstichting aan haar doel: 

de zorg en respect voor bomen te 
bevorderen. 

Zij doet dit door het geven van voorlichting 
en advies aan publiek en overheid en het 

uitgeven van voorlichtingsmateriaal. 
De Bomenstichting is actief betrokken bij 

het behoud van bomen en beheert het 
register van Monumentale bomen. 

Bomennieuws is voor donateurs van de 
Bomenstichting gratis. 

Donateur wordt u voor: 
140,- per jaar 
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20 oktober 
4e Dierc kx-Iezing 
De Bomensticht o rganiseert voor de 
vierde keer de dierckx- Iezing.  
Deze editie wordt verzorgd door Frans 
Vera. De titel van zijn betoog is: 
Bomen, grote g razers: vijanden of 
vrienden. 
De lezing vindt plaats in de 
Gertruduskapel in het centrum van 
Utrecht, aanvang 20.00 uur. 
Toegang is g ratis.Wel van tevoren 
kaarten reserveren bij de 
Bomenstichti ng,  tel 030-2340778 

t1m 1 november 
Uit hout gesneden 
In samenwerking met de Vereniging 
Houtrijk Nederland organiseert 
Kasteel Arcen een hout tentoonstel l i 
ing.  Elf houtkunstenaars nemen deel 
en er  is een foto-expositie van El len 
Meijer. 
Kasteel Arcen l igt aan de Lingsforter
weg 26 te Arcen (ca. 1 0  km ten noor
den van Venlo) . Het kasteel en de tui
nen zijn geopend van 1 1 .00- 1 7.00 uur  

De Bomenstichting zoekt een 
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De toegang tot het park is tevens 
entreebewijs voor de tentoonstel l ing .  

7 november 
Donateursexcursie Bomenstichting 
Bezoek aan het KEMA-terrein en 
landgoed Mariëndaal in  Arnhem. Met 
medewerking van de KEMA en het 
Gelders Landschap. 
Deelname kost! 35,- p.p.  
Het programma begint om 1 0.30 uur  
en eindigt om ca 1 6 .00 uur  
In l ichtinge n: secretariaat 
Bomenstichting, tel .  :030-2340778 

redactiemedewerker (m/v) 
De redactie van Bomennieuws stelt vier keer per j aar het tij d
schrift samen en werkt incidenteel mee aan andere publicaties 
van de Bomenstichting, . 
De redactie wordt gevormd door medewerkers van de stich
ting en enkele vrijwil ligers. 
Door het vertrek van een van de vrijwill ige medewerkers zijn 
we op zoek naar versterking van de redactie .  
De taak bestaat uit  het  b ijwonen van de redactievergaderi ngen 
(vier keer per j aar - re iskosten worden vergoed), waarin over 
vorm en inhoud van het kwartaalblad wordt beslist, en het 
schrij ven en redigeren van artikelen. 
Beschikt u over de nodige taalvaardigheid en enig schrijvers
talent, en zou u wel willen meewerken aan een tijdschrift van 
een non-profit organisatie? Neem dan contact op met Frank 
Moens, eindredacteur van Bomennieuws tel. 03 0-2340778 .  

In het volgende nummer 

Heel oud zij n de hakhoutstoven in ons land. Misschien 
nog wel ouder dan de bomen. Er is echter weinig van 
zichtbaar want het oudste zit onder de grond. 

De serie Bomen & . . .  beleeft zijn laatste editie. Nog één 
keer krijgt u een nieuwe folder als midden katern_ Na ruim 
10 jaar en meer dan 30 titels beg in nen we i n  1 999 aan een 
nieuwe opzet. 



Bloemencorso slecht voor bomen 
Het jaarlijkse bloemencorso in 
Leersum was dit jaar mooier en groot
ser dan ooit. Sommige van de deelne
mende praalwagens waren ook letter
lijk groter dan ooit. Weliswaar had de 
gemeente een l imiet van 4,50 m 
gesteld aan de hoogte van de 
wagens, maar enkele waren veel 
hoger, tot 6 meter. De deelnemende 
organisaties hebben daar niet altijd 
invloed op, omdat de grote wagens 
vaak worden overgenomen van ande
re bloemencorso's in het land. Dus 
stond de gemeente voor een di lem
ma: de wagens verbieden en daar
mee de eigen promotie in de weg 
staan of een oogje dichtknijpen en de 
bomen langs de route aanpassen. 
Natuurlijk werd het laatste gedaan, 
maar dat vroeg wel wat offers. De 
route gaat namelijk vanouds door het 
oudste, meest groene deel van 
Leersum met mooie oude bomen. Dus 
werden de bomen aan de kant van de 
weg waar nodig, zonder pardon, 
opgesnoeid. Zelfs takken met een dia
meter van meer dan 20 
cm werden afgezaagd 
voor deze feestelijke 
gebeurtenis, die een-
maal per jaar tienduizen-
den mensen naar 
Leersum lokt. 
Het was géén gezicht, 
die enorme snoei won
den en die misvormde 
bomen met hun scheve 
kronen, maar niemand 
zag het, want iedereen 
keek naar het corso. I k  
zag het wél en  vroeg me 
af: had d i t  nou niet 
anders gekund? 
Natuurlijk wel. De eerste 
prijs werd bijvoorbeeld 

I 

gewonnen door een basisschool met 
het 'Circus de Bongerd ' :  een rij zelfge
maakte (lage) wagens en wagentjes 
met een heleboel vrolijke, kleurig ver
klede kinderen. 
Misschien moeten gemeentebesturen 
zich eens gaan afvragen of promotie
evenementen belangrijk genoeg zijn 
om er groen aan op te offeren (zie ook 
Standpunt, bladzijde 1 7) .  
Een kosten-batenanalyse, zowel 
materieel als immaterieel ,  moet toch 
minstens leiden tot het zoeken naar 
alternatieven. In  Leersum wachten de 
bomen intussen gelaten op het vol' 
gende corso. 

Uw reacties 
Onder de kop 'lezers te braaf' vroeg ik 
de vorige keer, waarom u niet 
reageert op de inhoud van ons tijd
schrift. En vervolgens gaf ik mijn 
ongezouten mening over hoveniers en 
tuin- en landschapsarchitecten. Het 
hielp: er kwamen minstens tien reac
ties, waaronder algemene én specifie
ke. De reacties op Rijp en Groen 
behandel ik hierna, wel iswaar heel 

• 

kort, maar dat wil niet zeggen dat we 
er niet over doordenken. 
Leo Jonkergouw vond niet de lezers 
maar de Bomenstichting zélf te braaf: 
we laten nog veel te veel misstanden 
voortbestaan zonder daartegen letter
lijk actie te voeren. Hij wil dat we meer 
op Greenpeace gaan lijken. 
Anderen, bijvoorbeeld Rob Wiewel en 
Douwe van der Hey, vinden het 
tegenovergestelde: ze stellen dat i k  
wel gelijk heb met mijn felle ui tvallen, 
maar vragen zich af of het helpt. 
Vooral Van der Hey suggereert, dat 
een positieve benadering waarschijn
lijk meer effect heeft. De familie 
Boterenbrood zal het daar wel mee 
eens zijn: zij hebben zeer goede erva
ringen met hun vaste hovenier, die 
een beroepsboomverzorger inschakelt 
als er iets aan de bomen moet gebeu
ren .  Ze vinden dan ook, dat ik bij mijn 
veroordeling van de hoveniers tenmin
ste had moeten zeggen: 'de goeden 
niet te na gesproken'. Tja, dat spreekt 
toch vanzelf. Bovendien had u ,  als ik 
dat erbij gezet had, misschien niet 

gereageerd en nu wel. Om iedereen 
tevreden te stellen, voor zover moge
l i jk, doe ik  h ierna verslag van mijn 
laatste privé-actie in mijn woonplaats: 
het was een echte actie, maar wel 
genuanceerd én positief. 
Overigens, reacties blijven zeer wel
kom,  zeker naar aanleiding van de 
vraag wat u verwacht van uw 
Bomenstichting: actie of overleg, fel of 
positief, emotioneel of verstandig? 
WAT WILT U?? 

D it kunt u ook 
AI jaren strijden we tegen het logge 
instituut 'gemeente', met z'n commu
nicatieproblemen, belangenafwegin
gen en bezuinigingen, die zo vaak ten 
koste van bomen gaan. Toch werken 
er binnen die gemeenten mensen,  
waar we het prima mee kunnen vin
den en die net zoveel hart voor 
bomen hebben als wij . Hoe benut je 
de contacten met 'de goeden' om te 
redden wat er te redden valt binnen 
de beperkingen van de maatschap
pelijke omstandigheden? Een voor
beeld. Ten behoeve van mijn eigen 

gemoedsrust, bemoei ik me nauwe
lijks met de bomen in mijn woonplaats 
Ede. Maar deze zomer ontkwam ik er 
niet aan , want het gebeurde vlak bij 
mijn huis en ik was zo kwaad, dat 
nietsdoen ongezond geweest zou zijn. 
Toen i k  's avonds thuiskwam , zag ik 
dat er gegraven was bij  dr ie volwas
sen eiken waaronder één monumen
tale van ongeveer 200 jaar op 
gemeentegrond. Niet zo'n  béétje 
gegraven: er was op enkele meters 
van de stammen een groot gat, waar 
aan alle kanten boomwortels uit de 
taluds staken. Buren hadden al bij de 
gravers geïnformeerd, waar dit goed 
voor was: het moest een overstortvij
ver worden om wateroverlast bij hevi
ge regenval te voorkomen . Op zich
zelf redelijk, maar waarom hier, waar
om zo diep, waarom zonder enig 
overleg met de buurt?! I k  beld'e een 
kennis bij de gemeente, 's avonds, 
thuis, zo gaat dat. Hij wist van niks, 
maar zou er werk van maken . H ij 
belde inderdaad de volgende ochtend 
vroeg terug: het was natuurlijk al te 

laat de schade ongedaan te 
maken, maar we konden 
nog wel wát doen. Hij zou 
een opzichter sturen. Die 
stond een uur later voor mijn 
deur en samen zijn we naar 
het werk gelopen , waar het 
graven weer in volle gang 
was, Resultaat: in  overleg 
met de uitvoerder kon een 
dikke buis nog ergens 
anders ingegraven worden, 
ver genoeg van de bomen. 
De bomen zouden water 
krijgen, want de grootste 
bedreiging was op dat 
moment uitdroging als 
gevolg van wortelverlies en 
het openleggen van de 

grond. Een boomverzorgingsbedrijf 
kreeg opdracht de bodem (arme, 
droge zandgrond) te verbeteren met 
organische meststoffen. Hoewel ik de 
eerste avond nog samen met een 
buurvrouw de grond heb staan nat
sproeien, gebeurde de rest van de 
'EHBO' daarna snel en efficiënt. 
Uiteindelijk is het misschien een geluk 
bij een ongeluk, want onder normale 
omstandigheden zou de bodem niet 
verbeterd zijn, ook al  moeten we 
natuurlijk afwachten hoe de bomen 
uiteindelijk zul len reageren. 
Bovendien is het gewoon prettig iets 
te doen, prettiger dan op een afstand
je toekijken, mopperen en niets doen. 
Dat geldt voor iedereen: stap erop af, 
stel vragen, overleg met de verant
woordelijke ambtenaar, 
kortom DOE I ETS. 


