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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 
boom korven kunnen 
daarbij een hulpmid
del zijn. 

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

geheel 

De oproep voor een redactiemede
werker (m/v) heeft geresu lteerd in de 
aanstelling van twee nieuwe redac
tieleden. In de redactievergadering 
van januari hebben we Maart je 
Nelemans (in dienst bij het ministerie 
van VROM) en Douwe van der Heij 
(voormalig, hoofd van de Dienst 
Beplantingen in Gouda) mogen ver
welkomen. Ze zijn met ingang van 
dit eerste nummer aan de slag 
gegaan .  

De redactie streeft ernaar d i t  jaar 
weer vier gevarieerde afleveringen 
van Bomennieuws uit te brengen. 
Deze zul len overigens iets anders 
van opzet zijn dan u van ons 
gewend bent. Wij brengen er bijvoor
beeld meer kleur in, omdat wij 
menen soms teveel afbreuk aan arti
kelen te doen door de afbeeldingen 
in zwart-wit op te nemen. Om dit te 
kunnen realiseren, moeten wij wel 
iets in leveren. Bomennieuws zal der
halve niet iedere keer 32 bladzijden 
kunnen bevatten .  De redactie heeft 
zich uiteraard voorgenomen deze 
beperking niet ten koste te laten 
gaan van de kwaliteit. Of ons dat 
ook lukt ,  zul len wij merken aan de 
uitkomst van een enquête die bin
nenkort naar een kwart van de 
lezers wordt verstuurd .  Wellicht 
behoort u tot de uitverkorenen en wij 
willen u aanmoedigen deze vragen
lijst in te vul len en terug te sturen .  
Al leen zo kunnen wij te weten 
komen of wij op de goede weg zijn. 

Standaard vindt u in  Bomennieuws 
het overzicht van een deel van de 
publicaties over bomen , verkrijgbaar 
bij de Bomenstichting, .  Dankzij de 
steun van onze drukker konden we 
dit overzicht het vorig jaar reeds in 
kleur opnemen. Op deze wijze zijn 
wij meer actueel dan wanneer wij 
het totale aanbod één keer per jaar 
in een folder publiceren. Voor de 
meest actuele zaken kunt u boven
dien vierentwintig uu r  per dag 
terecht op onze internet site 
(www.pz.nl/bomen) . Mocht u niet 
beschikken over een internetaanslui
ting , dan sturen wij een volledig 
overzicht van onze publicaties op 
verzoek toe. 

De redactie wenst u veel 
leesgenoegenr 

In dit nummer ••• 

De xylotheek, 

bomenverzameling In een notendop 

Het begrip herbarium is bij velen wel bekend. 
Anders is  dat met een xylotheek, een verzameling van 
verschillende kenmerken van bomen. Harrie van 
Sloun beschrijft hoe jaren geleden, bij toeval, zij n inte
resse werd gewekt en hoe die is uitgegroeid tot een 
interessante hobby. Hij geeft nuttige tips wanneer u 
zelf een verzamel ing zou willen aanleggen. 

Iepen in het nieuws 

Naar aanleiding van het laatste Bomennieuws vorig jaar kwamen eind 1 998 
de iep en de problemen met de iepenziekte opeens volop in het nieuws. 
Vervolgens ontstond er  half januari plotseling enorme belangstelling van de 
pers voor een dode iep in  het centrum van Utrecht. Deze boom stond er al 
meer dan een jaar levenloos bij en diende als kraamkamer voor duizenden 
iepenspintkevertjes. San van der Molen geeft een overzicht van de laatste 
stand van zaken. 

Van laanboom tot parkbankje 

De vraag naar hout is in Nederland vele malen 
groter dan we uit eigen voorraad kunnen leveren.  
Uit de tropen worden scheepsladingen aangevoerd, 
maar in lang niet alle gevallen is dit hout op goede 
wijze geoogst. De effecten van roofbouw zijn bij ieder
een wel bekend. De Stichting Robinia lanceerde een 
plan om de inlandse houtstromen inzichtelijker te 
maken en beter te benutten, want er groeit meer 
kwalitatief goed hout in  onze directe omgeving, 
dan we over het algemeen denken. 

Romke van de Kaa, 

een troost voor tuinbezitters 

Roelie de Weerd bezocht kweker en groenschrijver Romke van de 
Kaa in zijn woning aan de Ijssel. Een boom geschikt voor kleine 
tuinen moet een schaap met vijf poten zijn, vindt hij .  In al le sei
zoen mooi en zonder overlast. Maar bolacacia's en het te pas en 
te onpas gebruiken van lei linden is hem een doorn In het oog . 

En verder in bomen'hieuws 
Kappen dwarsbomen: 

Bomen behouden: 
waar een wil is is een weg . . . . . .  4 

Column: een jankende kettingzaag 9 
De Keizerseik bij Rankovici . . . . .  15 
De lezer schrijft . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
Vragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9  
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Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
Rijp en Groen . . . .. . . . . . . . .. . .  24 

Op het omslag: 
Een lentebeeld. Oe esdoorn op de voorgrond is 
al uitgelopen, terwijl de hoge beuk nog maar net 
begint. 

foto: Maureen Buiter. Haarlem 



Op deze bladzijde: 
Een volgroeid exemplaar 
van Populus x canaden

sis 'Marilandica' in 
Breda Oe toekomst 
moet uitwijzen of de 

boom bestand is tegen 
alle bouwactiviteiten in 

de directe omgeving. 
foto: Edwin Koot 

Op de rechterbladzijde: 
Na rechtmatige kap van 

de rechter boom 
(foto boven) bleef in een 

voortuin in Bergen een 
Zomereik staan. 

Deze werd vervolgens 
zwaar toegetakeld (inzet). 
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Kappen dwarsbomen 

ome· e ouden: 
en wil is, is een weg 

Edwin Koot 

Voor een bouwproject is een boom zo 

omgezaagd. Om zo'n boom te sparen, moet 

vaak heel wat meer in het werk gesteld 

worden. Maar met goede wil en enige 

creativiteit zijn er altijd oplossingen 

voorhanden. 

Breda 
De gemeente Breda verzocht de Bomenstichting 
reeds in 1995 te adviseren over de bescherming 
van twee monumentale populieren in het Van 
Sonsbeeckpark. Het hele park ging namelijk op 
de schop. Er zouden huizen komen en een nieuw 
zwembad. De gemeente Breda was terecht bang 
dat deze twee monu menten door alle bouwactivi
teiten in het gedrang zouden komen. In  een uitge
breid rapport aan de gemeente adviseerden wij 
onder meer de groeiplaats van de bomen in het 
bestemmingsplan op te nemen. 

Extra bescherming tijdens bouwproces 
De popul ieren zijn beide van de variëteit PopuJus 
x canadensis 'MariJandica', Een oude gekweekte 
vorm, die kakakteristiek is voor Noord-Brabant. 
Gedurende het bouwproces in 1997 is het grond
waterpeil wekelijks gecontroleerd en zonodig 
werd water gegeven.  Deze voorzorgen hebben i n  
ieder geval voor d e  korte termijn een goed effect 
gehad . Beide bomen zijn in een jaar tijd 25 cm i n  
omvang toegenomen. Met een omtrek van 495 
cm behoren ze tot de vijf dikste bij de 

Bomenstichting geregistreerde van deze soort, 
waarvan de d ikste een omtrek heeft van 550 cm. 
Alle goede bedoelingen van de gemeente Breda 
ten spijt is men echter vergeten de bomen in het 
nieuwe bestem mingsplan op te nemen. Sterker 
nog ,  een deel van de groeiplaats van een van de 
twee bomen is notabene verkocht.  En tot over
maat van ramp willen de nieuwe eigenaren ju ist 
hier hun garages bouwen. Andermaal wendde de 
gemeente zich tot de Bomensticht ing.  Met de 
vraag of de garages gebouwd ku nnen worden en 
onder welke voorwaarden. 

De gemeente Breda is zich ter dege bewust van 
de gemiste kans tot bescherming van de bomen 
op het moment dat de plannen nog in een vroeg 
stad ium waren. Maar de gemeente wil er nu wel 
al les aan doen om de toekomst van de beide 
populieren veilig te stellen.  Zo wordt de hoge 
muur rond de tu inen "zwevend" aangelegd. Dat 
wil zeggen dat de fundering van de muur niet op 
de grond rust, maar op een aantal palen . Op deze 
man ier kun nen de wortels ongehinderd onder de 
muur door blijven groeien.  De Bomenstichting 
heeft aangegeven waar de palen geplaatst kun
nen worden, zonder dat grote stabi l iteitswortels 
worden beschadigd. Voor het bouwen van de 
garages is uiteindelijk dezelfde oplossing geko
zen. Onder de zwevende vloeren wordt ook nog 
eens beluchting aangebracht. En het hemelwater 
dat op de daken van de garages valt, verdwijnt 
niet in het riool, maar komt de populieren ten 
goede. 



Bomennieuws 1 - voorjaar 1 999 

Bergen 

5 

Drie 

Het buurtschap Drie (gemeente Ermelo) l igt enige 
kilometers landil)waarts gezien vanaf de oever 
van de oude Zuiderzee. Toch was het een plaats 
die voor de schippers van belang was voor de 
oriëntatie. Drie l ig t  namel ijk op een bergje aan 
de rand van de Veluwe en daarop stond in het 
midden van de zeventiende eeuw een grote 
markante beuk .  
In onderstaand fragment, in 1 646 geschreven 
door holtrichter Wold Arnt Wolffsen, wordt het 
bijzondere van deze plek benadrukt .  

"De buirscap Dry leyt aen de noortsijde van 't 

Speulderbosch. heeft maer 2 huisen. Alhier is te sien 

een 'eer uitnemende diepe steenen put tot verwende

rens toe, alhier staet ook dien grooten die ken ende 

welbekenden beuckenboom, die men overal syn kan, 

jac eenige mijlen vcr in zee, en dient de schipperen 

als tot een bacck. Bij cle maelen is beslooten dien niet 

Een groot deel van 
deze monumentale 
groep beuken in het 
buurtschap Drie is 
matig van kwaliteit. 
De beuken bleken 
(ernstig) aangetast 
door honingzwam. 

foto: Edwin Koot 

Tekstfragment afkom
stig uil: De straat 
waarin u woont: 
Ermelo's straatnamen 
verklaard, door J WP. 
van Dijk e.a. 
ISBN 90800095-1-2 

af te houwen soo lange hij kan groene bladeren , � - r voortbrengen." eh niet lang m.ee 
. hadden to ., .. d ••• �a .. ,"9 

ken Drle �uv,lC\lCI\ Cf \��rl:d:�! 'Beu duur """'�bC�kl!,,,nll,",:;� lI:1.l':hOf.Sbtand -
�t .. f\ I,)ÛflO«j.C11 � . ..... �_,l"Ih ..,... __ 'J"r..eI'lOl'rc,,,,.,J.,Jt ••. __ 0.. '" , 

A� ��t�'\fd;" 
De gemeente 
Bergen (L) had ; �' 
een kapvergun-
ning voor twee 

, e iken geweigerd. 
Een particu l ier 
had om de ver
gunning 
gevraagd, omdat 
hij te weinig l icht 
in zijn voortuin en 

huis kreeg. Deze particul ier was het niet eens met 
de afwijzing en belandde uiteindelijk bij de recht
bank. Deze rechtbank oordeelde dat de belangen 
niet goed waren afgewogen bij de behandeling 
van de aanvraag voor de kapvergunning. De 
gemeente werd verpl icht een tweede mening in te 
winnen.  Eind '97 deed zij daarom een beroep op 
de Bomenstichting.  

De Bomenstichting zette al le belangen nog eens 
op een rij. Het betrof een Amerikaanse en een 
inlandse eik in  een kleine voortuin. Voor de straat 
zijn het beeldbepalende bomen. De Amerikaanse 
eik verkeerde in een verminderde conditie. 
Bovendien achtten wij een duurzame relatie tus
sen de twee eiken - op termijn - zeer onwaar
schijnlijk. Uiteindelijk zou de Amerikaanse eik het 
niet redden. Om .deze reden adviseerden wij de 
gemeente een kapvergunning te verlenen voor 
deze ene boom. En aldus geschiedde. 
De particul ier laat daarop de Amerikaanse eik 
kappen. Maar waarschijnlijk gefrustreerd omdat 
hij niet helemaal zij n zin heeft gekregen, laat hij 
de andere eik ook nog eens rigoureus opsnoeien. 
De gemeente schrikt van het resultaat. 
Andermaal vraagt zij de Bomenstichting om 
advies. 

. 

De inlandse eik staat er nu zeer treurig bij . De 
hele kroon is verwijderd en dit zal de boom waar
schijnlijk niet overleven. De oorspronkel ij ke waar
de van de boom wordt getaxeerd op f 1 0.000,- .  
Omdat de boom geen toekomst meer heeft, komt 
dit bedrag overeen met de toegebrachte schade. 

De genoemde beuk zal zijn g roene blaadjes op 
een gegeven moment niet meer getoond hebben. 
In 1 775 zij n er nieuwe bomen voor in de plaats 
geplant. 
Deze beuken groeiden uit tot een magnifieke 
groep van ongeveer dertig stuks. Begin jaren '90 
gingen er enkele bomen in  een storm om. Eind 
vorig jaar volgden er  nog drie. Deze bleken 
inwendig door rot te zij n aangetast en dit was 
voor Staatsbosbeheer, eigenaar en beheerder 
van de beuken, aanleiding de bomen nader aan 
een inspectie te onderwerpen. Deskundigen kwa
men tot de conclusie dat van de resterende 22 
bomen ongeveer de helft een gevaar vormt voor 
de omgeving. Daarop besloot Staatsbosbeheer 
de gehele g roep te vervangen. Dit leidde tót com
motie bij de lokale bevolking. De Bomenstichti ng 
heeft daarom ook een onderzoek u itgevoerd . 
Weliswaar kwamen onze resultaten niet geheel 
overeen met die van de deskundigen maar uitein
delijk hebben we ons neergelegd bij het vervan
gen van de gehele groep beuken. Een groot deel 
was aangetast door honingzwam. 
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De xylotheek 

Enkele voorbeelden uit 
de xylotheek van de 

schrijver. 
Op deze bladzijde het 

houten boek met 
materiaal van de beuk. 

De foto op de 
rechterbladzijde laat 

de verzameling van de 
linde zien. 

e 
Harrie van Sloun 

Op een koude decemberdag in 1 983 plukte ik in 
het parkje bij het Diaconessenziekenhuis in Breda 
een paar elzenproppen en nam ze mee naar huis .  
Korte tijd later kregen die proppen op de werk
bank  in het schuurtje gezelschap van wat meel
d raadkatjes van dezelfde boom. Ik vond dat stel
letje zo mooi van vorm dat ik er  een gipsafdruk 
van maakte. Bij het opzoeken hoe het geslachte
lijk met de els in elkaar stak, kon ik  de 
stamperkatjes als vrouwelijk, de meeldraden als 
mannelijk en de proppen als vruchten van die 
twee thuisbrengen. Vroeg in  het voorjaar ging ik 
eens van dichtbij bekijken wat ik  verder nog gel'e
zen had. En ik ontdekte dat de roodbruine stam
perkatjes inderdaad een paar dagen vóór de geel 
gekleurde meeldraden bloeien. Na de bloei vallen 
de meeldraad kat jes naar beneden en omdat ze 
hoger aan de tak zitten, komt het stuifmeel mooi 
uitgekiend op de stamperkatjes terecht. De vrucht 
van deze ontmoet ing was eerst groen maar gaan
de de zomer werd die bruin. In de daarop volgen
de herfst was ik er als de kippen bij toen gemeen
tewerklui het elzenbosje gingen uitdunnen .  In het 
oranje-rode rondje van een gezaagd stammetje 
telde ik zes jaarringen en aan de wortels van een 
omvergetrokken oudere boom zag ik vreemde, 
geelachtige verdikkingen. De boeken leerden me 
dat dit stikstofknolletjes waren en ik noteerde dat 

• 

z el 

de witte stipjes op de takken lenticellen heten. I k  
vond .het al lemaal even boeiend en timmerde een 
kistje met een scharnierend deksel om mijn vond
sten en notities in  op te bergen. Wist ik veel ,  dat 
waar ik toen mee begon, een xylotheek wordt 
genoemd. 
Dat woord kwam ik korte tijd later tegen. Wat ik 
verder uit aangeschafte vakliteratuur opdiepte 
was onder andere dat de els g raag met zijn voe
ten in het water staat. En dat deze boom kost en 
inwoning verschaft aan een prachtig kevertje, het 
elzenhaantje. Terug in mijn geboortestreek ging ik 
in het broek achter het kasteel van Obbicht (L) op 
zoek naar dit insect. Ik had gelezen dat ze zich in 
de winter onder de schors schui lhouden. En jawel 
hoor, na de rok van een morsdode els een eindje 
te hebben opgeti ld ,  kwam het kobaltblauw 
gekleurde kevertje te voorschijn. I k  schaam me 
n iet te bekennen dat ik toen en ter plekke een 
bescheiden vreugdedansje heb uitgevoerd. Wel 
kwam 3'1 snel daarna, de pret bedervende vraag 
bij me op of ik dat weerloos wezentje nou zomaar 
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een 
mee kon nemen. Ik heb dat toen toch maar 
gedaan. Ze waren met meer . . .  en ik paaide me 
verder met het voornemen er een hoger belang 
mee te dienen. Aan dit principe heb i k  me overi
gens keurig gehouden .  Andere bomen volgden, 
mijn verzameling breidde zich zienderogen uit en 
eer ik het goed en wel in de gaten had was i k  een 
heuse xylotheekhouder. 

Herkomst 
De xylotheek is in feite een navolging van het 
veel oudere herbarium. Het idee is eind 1 8e eeuw 
in Duitsland ontstaan. De oudste verzamelingen 
betroffen onderdelen van boomsoorten die voor 
de geneeskunde en voor ontwikkelingen in  de 
techniek van belang waren. 
De bekendste xylotheek is die van Ferdinand 
Alexander von Schlumbach ( 1 772 - 1 835) uit 
Neurenberg . De verzamel ing wordt in museum 't 
Coopmanshûs in Franeker bewaard en is daar te 
bezichtigen. Ze bestaat uit 1 58 kistjes in boek
vorm waarin zich het hout, de zaden, het blad, de 
wortels en andere delen van een bepaalde boom, 
alsmede een beschrijving van de inhoud bevin
den. Voor- en achterzijde zijn beplakt met schors 
en takjes. Deze xylotheek werd rond 1 8 1 0  door 
keizer Napoleon aan de toenmalige universiteit 
van Franeker geschonken.  Ze kan worden 
beschouwd als de meest u itgebreide verzamel ing 
op dit gebied. Verder bevinden zich nog xylothe
ken in onder andere de un iversiteitsmusea van 
Groningen en Leiden en Kasteel Groeneveld in Baam. 
Een xylotheek is erg kwetsbaar en meerdere verza
melingen hebben de tand des tijds niet doorstaan. 

Verstandig beginnen 
Wie met een xylotheek wil beginnen doet er ver
standig aan zich de eerste. tijd enige beperking op 
te leggen. Men kan van al le mogelijke boomvarië
teiten wel al les wi l len verzamelen maar dat loopt 
spaak. In vaktaal gesproken, binnen de kortste 
keren ziet men door de bomen het bos n iet meer. 
Het is verstandiger zich in het begin  te bepalen 
tot de bomen die in de eigen omgeving groeien.  
Dat dicht bi j  huis blijven vergemakkelijkt het ver
zamelen en het biedt de mogelij kheid om een 
boom in alle seizoenen te volgen. 

Samenstelling 
Natuurl ijk behoren de originele boomdelen als 
eerste in een xylotheek thuis. Het kan echter 
geen kwaad om daar verwante aspecten en ver
schijnselen bij te betrekken. Alleen al  wat kost en 
inwoning betreft hebben de meeste bomen heel 
wat te bieden. Neem bijvoorbeeld maar eens 
vogels en insecten. Nu  is het natuurlijk niet de 
bedoel ing van een xylotheek een verkapte 
begraafplaats voor vogeltjes te maken. Een geel 
gekleurd veertje van de sijs die in de winter bij de 
els het zaad uit de proppen peutert, volstaat. E n  
in het voorjaar l iggen d e  halve en hele dode hom-
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me Is onder de bloeiende l inden voor het oprapen. 
Ook paddestoelen en zwammen zijn toepasselij
ke verzamelobjecten.  Een hoofdstuk apart vor
men de parasieten die op diverse boomsoorten 
teren.  Deze meeëters zijn meestal te onaanzien
l i jk en te kwetsbaar om voor bewaring in aanmer
king te komen .  Des te interessanter zijn de vraat
sporen of vergroeiingen die zij op bladeren en takken 
achter1aten of teweegbrengen. Dan zij n er nog de 
randversch ijnselen die met bomen te maken heb
ben. Geneeskrachtige eigenschappen en 
ambachtelijk gebruik van houtsoorten bijvoor
beeld kunnen de verzameling nog bezienswaardi
ger. maar ook onoverzichtelijker maken. 
Evenwicht tussen hoofd- en bijzaken is hier geboden. 

Boekvorm 
De oudste model len van een xylotheek hebben 
een boekvorm. Dat is niet helemaal toevallig want 
in de praktijk b l ijkt dit gewoon de handigste vorm. 
Het l igt voor de hand zich in detail tot de kenmer
kende boomdelen te beperken .  Waar en op welke 
wijze het verzamelde materiaal en de bijbehoren
de documentatie i n  het boek kast je worden opge
borgen, is een kwestie van persoonli jk inzicht en 
smaak. Ideaal is natuurl ijk om voor de kast het 
hout van de overeenkomstige boomsoort te kun
nen kiezen, maar dat is niet zo eenvoudig. I n  veel 
geval len zal dit niet beschikbaar zij n en daar een 
boom voor om te hakken is ook al zowat. 
Omgekeerd kan het vellen van een boom voor 
een oplettende 'xylothecaris' wel de aanleiding 
zijn om van de betreffende boom een verzame
l ing te beginnen. De rug van het boek in de 
betreffende boomschors uitvoeren is overigens 
een al leszins verantwoord alternatief. 
Tot slot zoals het hoort de s lu it ing. Die dient in elk 
geval zo l icht- en l uchtdicht als mogel i jk te zijn .  In 
de rug scharnierend is een voor de hand liggen 
methode, maar ze beperkt de mogelijkheid van 
het hierboven genoemde schorsgebruik. N iet voor 
niets dus dat de vroegste xylotheekhouders voor 
de pen-en-gatverbinding hebben gekozen. 

Naschrift 
Wellicht roept deze introductie in het maken van 
een houtverzameling door Harrie van Sloun vra
gen bij u op, of zou u meer informatie willen heb
ben over d roog- en bewaarmethoden. Hij is g raag, 
bereid zijn ervaringen met anderen te delen. 
U kunt telefonisch contact met hem opnemen 
onder nummer:046-4857968 . 



foto geheel onder: 
Oe monumentale iep aan 
het Pieterskerkhof in het 

centrum van Utrecht wordt 
ontdaan van zijn takken. 

Oe boom werd na 160 
jaar oud te zijn geworden 
in 1997 getroffen door de 

iepenziekte. 
Om onduidelijk redenen 
werd de iep niet verwij

derd en vormde daardoor 
een besmettingshaard 

voor zijn omgeving. 

foto: 
UN/AC, Michele van Hal 

Oe boom was in 1993 het 
middelpunt voor hel begin 

van hel lepenBeraa,d 
(fOlo hierboven) 

Hel vel/en léverde veel 
publiciteit op. 

Luc Deckers 
van de Bomenstichting 
stond de pers te woord 

foto: Edwin Kool 
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Veel belangstelling van de pers 
voor vellen monumentale iep 

San van der Mollen 

Halverwege januari kon 

de Bomenstichting op 

het gebied van 

iepenpubliciteit een 

'thuiswedstrijd' spelen. 

Vanuit ons kantoor was 

te zien hoe het silhouet 

van de imposante iep op 

het Pieterskerkhof uit de 

skyline van de Utrechtse 

binnenstad verdween. 

Een treurig gezicht 

natuurlijk: het verdwijnen van een zeer fraaie 

boom van circa 160 jaar oud. Cynisch genoeg 

was deze zelfde boom in 1993 het startpunt 

van de publiciteitscampagne van het 

toenmalige iepenziekteberaad. 

De boom werd verwijderd op donderdag 14 
januari. Er waren zeker zoveel journalisten en 

cameramensen aanwezig als boomzagers. 

Interviews met luc Deckers van de 

Bomenstichting waren bij diverse lokale, 

regionale en landelijke TV-omroepen te zien. 

Ook hebben diverse kranten en 

radioprogramma's er aandacht aan besteed. 

Voor veel journalisten 
was het toch wel een 
onwennig verhaal: de 
Bomenstichting is 
voor de kap van een 
monumentale boom. 
Voor degenen d ie 
bekend zijn met de 
iepenziekte is het snel 
du idelijk. Eind 1 997 
stond al vast dat de 
boom leed aan de 
iepenziekte. Dat is 
niet alleen visueel 
vastgesteld; u i t  ver
sch i l lende takken is 
de ziekteverwekker 

geisoleerd. Desondanks l iet de gemeente de 
boom staan. Aanvankelijk uit weerzin tegen het 
opofferen van zo'n fraaie boom - het is wel de 
fraaiste iep van het land genoemd. Dat is te 
begrijpen ,  maar in dit geval niet te prijzen .  De 
Bomenstichting heeft in het jaar dat de zieke 
boom bleef staan diverse keren aan de gemeente 
gemeld dat het een besmettingshaard werd voor 
andere iepen. De iep schoof op papier intussen 
van het ene bureau naar het andere .  In de nazo
mer van '98 was de echte boom inmiddels een 
broedboom geworden; honderden uitvlieggaatjes 
in de bast l ieten zien dat even zovele iepenspint
kevers - beladen met de dodelijke iepenziekte
schimmel - van h ieruit de wereld ingetrokken zijn .  
En 'de wereld intrekken' betekent voor een jonge 
iepenspintkever: éérst een hapje malse iepenbast 
eten.  Ze gaan dus op zoek naar gezonde bomen 
(tot 5 km verderop), vreten de takoksels aan en 
laten en passant de schimmel achter. De kevers 
uit de monumentale iep hebben het niet ver hoe
ven zoeken: op het Pieterskerkhof zelf staat nog 
ruim een dozijn iepen. Komende zomer zal uitwij
zen hoe groot de schade is. 

Iepen in het nieuws in '98 

Hoeveel aandacht kregen iepen en iepen
ziekte in 1998 van de pers? 
Het meest werd er geschreven over slacht
offers van de iepenziekte: lokale kral1ten (en in 
enkele geval len lokale TV) meldden in circa 45 
berichten het wegvallen van in totaal een klei
ne elfduizend iepen, waarvan 58 als monu
mentaal werden aangemerkt. Daarnaast werd 
er door lokale kranten op kleine schaal aan
dacht besteed aan de aanverwante zaken als 
gemeentelijke regelgeving voor iepen en injec
teren van iepen (5 berichten).  
De introductie van de I epenwacht leverde 6 
artikelen op in regionale kranten .  
Half december verscheen e r  in de 'New 
Scientist' een artikel over een nieuw middel 
tegen de ziekte; de Canadese onderzoeker 
Hubbes lanceert een nieuw vaccin voor i epen. 
Vijf landelijke en regionale kranten namen er 

een bericht over op, 
Tenslotte kwam er eind decem
ber veel belangstel l ing voor de 
toename van de iepenziekte 
sinds '91 , dankzij het ANP, dat 
een artikel uit Bomennieuws 
aangreep voor een bericht. Het 
leverde 5 artikelen in landel ij ke 
kranten, 1 1  maal aandacht in 
regionale kranten en radiopro
gramma's en 7 berichten i n  
plaatselijke kranten op. 
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Een jankende 
zaag 
Rond de Kerstdagen huurden we een zomerhuis
je in het bos. Dat doen we al vijfentwintig jaar en 
altijd in het Fonteinbos in Gaasterland bij 
Oudemirdum. Ik ken dat bos als mijn broekzak, 
maar alleen in de winter. Op zichzelf is dat wel 
curieus, ik zou niet weten hoe het er in de zomer 
uitziet. Maar daar gaat het nu niet om. 

Ik verheug me elk jaar weer op dat midwinter
weekje. Deze 
keer ging de hele kinderschare met hun aanhang 
en nageslacht mee. Dat gebeurde om mijn man 
een plezier te doen. 
Voor hem is dat bos elk jaar weer een straf. Hij 
houdt niet van kleumen in een houten zomerhuis
je dat nog dienst deed als noodverblijf na de 
Watersnoodramp van 1953. En dan ook nog in 
een kletsnat winterbos. Hij gaat alleen mee voor 
de gezelligheid. Zijn enige troost is het kroost om 
hem heen. Met vijftien kinderen en twee honden 
leek het mij dit keer een bezoeking. Maar als het 
me binnen wat te veel werd vluchtte ik wel het 
bos in, nam ik mij voor. Daar was het in ieder 
geval stil en rustig. 

Na aankomst liep ik direct het bos in. Dat doe ik 
altijd. Eerst de bomen begroeten. Een kort rondje 
langs vertrouwde plekjes. Voor wie daar bekend 
is: naar de bosvijver, de Kooi/aan op, achter cam
ping De Waps het 'Kerst/aantje' in (die naam heb
ben we zelf verzonnen), met links verscholen tus
sen de bomen het oorlogsmonument, de Beuken
laan af en dan weer terug. 

Bij het eerste bospad bleef ik verbluft staan. Het 
pad bleek platgewalst door tractorbanden en het 
bosperceel was een ravage. De kersttakken 
lagen voor het oprapen. Je kon er heel Gaas-
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terland mee versieren. De bosgrond en de afwa
teringsgeulen waren kapot gereden. De onderbe
planting was verdwenen. Er lagen stapels 
boomstammen. Het was een kaalslag. Het leek 
alsof de orkaan Mitch hier was komen uitblazen. 
De onttakeling beperkte zich tot een straal van 
een paar honderd meter rond het bungalowpark. 

Mijn teleurstelling maakte geen indruk in het huis
je. Ik moest niet zeuren. "Eén verkeerd woord of 
we sturen je het bos weer in." Dat was geen straf. 
Om de herrie te ontlopen ging ik de volgende 
ochtend weer op pad. Mijn doel was het 'Spook
meer'. Ook die naam hebben we zelf verzonnen 
toen wij er voor het eerst kwamen. De plas was 
toen gehuld in een spookachtige nevel, vandaar 
die bijnaam, maar eigenlijk heet het meer Wylde
merk. In een omtrekkende beweging stapte ik 
door het bos, langs markante bekende bomen. Af 
en toe tuurde ik langs een stam naar boven, door 
de vertakkingen die als een ets afstaken tegen de 
heldere lucht. Een kale boom lijkt soms nog mooi
er dan een boom in het blad. De eik is naakt nog 
noester. Zijn kwarrig silhouet ontroerde me en 
deed me denken aan een doorleefde oude boer. 
De beuk lijkt meer een zondagskind dat rimpel
loos oud wordt. En een blote berk is net een nuffi
ge juffer. 

Plotseling hoorde ik in de verte het snerpende 
gejank van een motorzaag. Ik was het onttakelde 
bos even vergeten. De serene stilte was verbro
ken. Geërgerd liep ik op het geluid af. Een bejaar
de bosarbeider was ijverig bezig om de stammen 
in mootjes te zagen. Demonstratief stond ik hem 
aan te gapen. Daar werd hij zenuwachtig van. Hij 
zette de motorzaag uit, verwijderde de oordoppen 
en keek mij vragend aan. 
"Waarom moeten die bomen om?" vroeg ik pinni
ger dan ik bedoelde. 
"Mevrouw, dat vragen ze me twintig keer op een 
dag", zei hij kribbig en wilde de doppen weer op 
zijn oren zetten. Ik liet me niet afschepen. Ik pro
beerde het bosbeheer te doorgronden. Misschien 
kon ik dan met de herrie leven. Want dit zou de 
hele week wel duren, vreesde ik. 
"Die bomen staan te dicht op mekaar", ant
woordde hij simpel. Om mij te jennen wees hij 
aan welke bomen er ook nog op zijn lijstje ston
den. 
"Dan krijgt die beuk meer ruimte." 
Het klonk logisch, maar toevallig waren de slachl
offers wel exoten. 
"Maar het is zo'n rotherrie, " wierp ik tegen. 
"Wat wou u dan, dame? Dat ik ze met de bijl 
omhaal?" 
"Als dat zou kunnen." 
"Als u me vijftig gulden per uur betaalt wil ik ze 
best met de hand omzagen, " bood de houthakker 
gul aan. 
Dat heb ik heel even overwogen. Ik dacht met het 
lawaai in het huisje te kunnen leven omdat ik een 
heel bos achter de hand had. Het was geen 
moment in me omgekomen dat waar bomen zijn 
ook een motorzaag kan janken. Om die zaag het 
zwijgen op te leggen was me wel wat waard. 
Doch om die man uit eigen zak te betalen ging 
me net iets te ver. En bij mijn huisgenoten hoefde 
ik ook niet aan te kloppen. Die hadden me 
gewaarschuwd. Als ik over herrie zeurde stuur
den ze me gewoon het bos weer in. 

Roelie de Weerd 



foto boven: 
Een prachtige Robinia 

in de straat 

Emile van Leeuwen is 
werkzaam bij de 

Stichting Robinia. 
Deze organisatie stimuleert 
Europees kwaliteitshout als 

alternatief voor natuur- en 
milieuonvriendelijk tropisch 

en verduurzaamd hout. 
Zij doet dit door de gehele 

keten, van zaad tot toepas
sing, te ondersteunen. 

Dit gebeurt niet al/een op 
technisch gebied. maar 

ook via voorlichting en 
informatieverstrekking aan 

de consument. 

Meer informatie is te 
verkrijgen bij: 

Stichting Robinia 
Postbus 494, 

6700 AL Wageningen 
Tel: 0317-427572 

e-mail: strobini@bos.nl 
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Gemeentelijk Houtketen Plan 

Doel van het Gemeentelijk Houtketen Plan 
(GH P) is te komen tot milieu besparende wijzi
gingen in de houtstromen van organisaties die 
hout produceren èn gebruiken .  Deze komen tot 
stand door de in- en uitgaande houtstromen in 
kaart te brengen en optimaal op elkaar af te 
stemmen. Hiervoor is een eenduidig registra
tiesysteem nodig van de huidige en toekomsti
ge houtstromen ,  zodat een coördinator afdelin
gen op elkaar kan afstemmen. Samenwerking 
met de bos- en houtsector levert voordelen op 
op het gebied van milieubesparing, schaalver
groting en vakkennis. 

Het Gemeentelijk Houtketen Plan is uitgewerkt 
aan de hand van een studie bij vier gemeentes 
in Nederland, die hiermee praktijkervaring heb
ben opgedaan. Het GHP ondersteunt beleids
vorming, de eerste essentiële stap op weg 
naar een goede coördinatie. De Stichting 
Robinia kan geraadpleegd worden voor advies 
en voorlichting. 
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tot parkbankje 
Emile van Leeuwen 

De Bomenstichting zet zich onder andere in 

voor een zo goed mogelijk boombeheer, 

waardoor bomen een lang leven beschoren is. 

Om meer dan één reden komen bomen helaas 

ook voortijdig aan hun eind. Het komt daarna 

maar al te vaak voor dat het hout verdwijnt in 

de versnipperaar of de open haard, waardoor 

er in feite waardevol materiaal verloren gaat. 

I·n het land werd hier en daar op beperkte 

schaal gewerkt aan het hergebruik van een 

omgezaagde boom_ Dit gebeurde meestal 

incidenteel en wanneer er hout voorradig was. 

De Stichting Robinia wil daar verandering in 

brengen en heeft onder de naam 

'Gemeentelijk Houtketen Plan' een draaiboek 

gemaakt waarmee vraag en aanbod van eigen 

houtoogst binnen gemeenten beter op elkaar 

is af te stemmen. Dit artikel gaat in op 

mogelijkheden en aandachtspunten. 

'Geen bomen meer oogsten is verspi l l ing' (Bomen 
zijn van hout, Bomennieuws 2, 1 998) is op z'n 
minst een opmerkelijk standpunt voor de 
Bomenstichting,  die immers bomen van een 
nodeloze ondergang poogt te redden.  Bomen 
leveren echter hout en hout is een waardevol, 
natuur- en mil ieuvriendelijk product. Het houtver
bruik neemt jaarlijks toe, toch is de belangstelling 
gering voor hout uit onze eigen directe omge
ving. 

De Nederlander gebruikt veel hout. 
E lke liefhebber van bomen zal 
zich een keer afvragen van 
welke bomen dit hout afkom
stig is . Bijvoorbeeld in een 
mooi aangelegd park met 
veel bomen is de uiterste 
zorg besteed aan de 
afwerking ,  compleet met 
vijvers, loopbruggen, fraaie 
hekken, picknicktafeis en 
zitbanken. Nader bekeken 
blijkt toch iets niet te klop
pen bijna al het gebruikte 
hout komt uit de tropen of is 
chemisch verduurzaamd; een 
smet op het nieuwe park' 

We weten nu inmiddels dat ook in Nederland 
goed en duurzaam hout is te produceren. Dit hout 
komt van bomen en bomen groeien overal. Zo 
kan hout bijvoorbeeld ook uit de gemeentelijke 
groenvoorziening komen. Voor gemeenten is dit 
een interessant gegeven, omdat zij ook hout 
gebruikten. Een logische gedachtegang vond de 
Stichting Robinia en deze stichting heeft voor 
gemeenten ,  maar ook voor andere terreinbehe
rende organisaties, zoals provincies, landschap
pen, overheidsdiensten en particuliere organisa
ties, een plan uitgewerkt om hieraan handen en 
voeten te geven.  
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Plaats van het GHP in het gemeentelijk beleid 
Voor een gemeente kan beleidswinst behaald 
worden als het Gemeentelijk Houtketen Plan als 
een praktische handgreep wordt gekoppeld aan 
andere beleidsvoornemens. Dit kan bijvoorbeeld 
zijn op het gebied van het convenant tropisch 
hardhout, Agenda 2 1 , duurzame energie, het kl i
maatsverdrag (C02 vastlegging), duurzaam bou
wen en wonen, mil ieu (houtverduurzaming) en 
bevordering van hergebruik. Naast opname in het 
mil ieu- en groenbeleid moet het Gemeentelijk 
Houtketen Plan een officiële bèleidstatus krijgen 
om alle betrokkenen binnen de gemeente opti
maal mee te laten werken.  

Boombeheer 
Voor de houtproductie is het erg belangrijk dat 
een boom gezond en goed verzorgd is. De hout
zager ziet het l iefst een lange, takvrije stam, maar 
dat is n iet voor al le houttoepassingen noodzake
lijk: stamstukken van 2-5 meter zijn ook goed te 
gebruiken, zolang ze niet erg beschadigd zijn 
door foutieve snoei of bijvoorbeeld een aanrijding 
of stam rot door wortelbeschadiging.  Ook oude 
bomen kunnen prima hout leveren. Het is al leen 
zaak niet te wachten tot een boom begint af te 
takelen, want dat is n iet al leen voor de houtkwali
teit slecht, maar ook voor de vei l igheid en ver
spreiding van ziektes. 
Natuurl i jk moeten bomen niet gekapt worden 
al leen om het hout, want levend zijn ze van veel 
grotere waarde. Maar komt er een moment van 
kap, dan kan daarbij de houtopbrengst een rol 
spelen. Het is daarom belangrijk bij de soorten
keuze, aanplant en verzorging naast alle andere 
waarden ook met de opbrengst rekening te hou
den. Een goede planning en een goed beheer zijn 
h iervoor belangrijk. 

Mogelijkheden van houtsoorten en -toepassin-
gen voor buiten 

. 

Voor welke toepassingen het gemeente
lijk hout geschikt is, hangt af van de 

eigenschappen en kwaliteit van 
het hout. Veel hout zal op het 

eerste gezicht van matige 
kwaliteit zij n, maar kan van-

wege gunstige houteigen
schappen nog u itstekend 
geschikt zijn voor buiten
toepassingen. De duur
zaamheid van het hout is 
h iervoor de meest bepa
lende eigenschap. 

Sommige toepassingen 
zijn echter tijdel ijk, zoals 

boompalen of bescherming 
van opkomende bègroeiing, 

zodat daarvoor minder duurzame 
soorten gebruikt kunnen worden 

(b.v. Amerikaans eiken en grenen) .  
Andere houtsoorten zij n wel gesch ikt voor 

duurzame toepassingen, zoals bijvoorbeeld het i n  
contact komen met g rond en water (b.v. e iken, 
tamme kastanje en robin ia) . Geheel boven de 
grond kunnen weer minder duurzame soorten 
gebruikt worden (b.v. lariks en douglas) .Tenslotte 
zijn er soorten die te mooi en te kostbaar zijn voor 
buitentoepassingen en waarvoor een goede 
bestemming elders beter op zij n plaats is (b.v. 
noten,  iepen, :kersen en taxus). 

Mogelijkheden van boom- en houtsoorten 
'Het mooiste Ilout komt uit Nederland' is al jaren 
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een gevleugelde u itspraak van de Vereniging 
Houtrijk Nederland. Inderdaad staan er  i n  parken, 
tu inen en lanen de mooiste bomen met even zo 
mooi hout. Dat h ier vraag naar is, is te merken 
aan de jaarlijkse vei l ing van kwaliteitshout in 
Arnhem. Op de laatste vei l ing werden meer dan 
30 versch i l lende houtsoorten,  bijeen gebracht 
door particu l iere boseigenaren en gemeentes, 
verhandeld. Veel wat onbekende soorten zij n 
geschikt voor speciale toepassingen zoals meu
bels en houtsnijwerk, maar er zijn ook soorten die 
prima geschikt zij n voor buitengebruik. De kennis 
h ierover ontbreekt echter bij gemeentes en zou 
daarom moeten worden bijgespijkerd. 

Samenwerking 
De gemeente kan de oogst en verwerking van 
hout in eigen beheer uitvoeren. Omdat het echter 
vaak gaat om kleine houtstromen en er onvol
doende interne kennis aanwezig is, is samenwer
king met de bos- en houtsector een logische stap. 
Bij een tekort kunnen buurgemeentes of andere 
regionale bronnen worden betrokken. Ook kan de 
gemeente genoegen nemen met een zeker per
centage lokaal of regionaal hout .. Voor bijzondere 
boomsoorten is weer een directe samenwerking 
met plaatselijke ambachtelijke houtverwerkers 
i nteressant: 

Rol van de bevolking 
Mensen wonen het l iefst dicht bij g roen en zul len 
daarom zoveel mogelijk g roen toeju ichen. Als het 
g roen tevens als houtleverancier dient, is u itleg 
nodig. Dit hoort geregeld te zijn in het mi l ieubeleid 
van de gemeente . Daarnaast zal het één en 
ander gedaan moeten worden aan voorlichting 
over natuur  en.houtoogst, houtgebruik en mi l ieu.  
De Stichting Robin ia heeft h iervoor het concept 
'Voorbeeldbos en Toepassingen' u itgewerkt. 
Gemeentes of andere belangstel lenden kunnen 
op lokaal n iveau volgens dit concept een demon
stratiebos van in Nederland voorkomende boom
soorten aanleggen met de daaruit voorkomende 
houtproducten. De recreant kan dan lekker weg-· 
d romen op een robiniabankje in een bos met 
onder andere essen, linden en iepen! 

Speeltoestel in 
Wageningen: van eiken
hout uit eigen gemeente. 

Picknickbanken Gemeente 
Ede: Zelfgemaakte 
banken van minder 
duurzaam hout. 
Oe levensduur wordt 
beperkt door

.
vandalisme. 

foto's: Stichting Robinia 



Romke van de Kaa, 
geportretteerd voor zijn 

boek 'Buiten de Perken, 
tuinieren met gezond 

verstand', 

foto: Ronaid Hoeben 
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"Schrijven hoop ik tot mijn dood te kunnen doen" 

Romke van de Kaa, 
·een troost voor tuinbezitters 
Roelie de Weerd 

Velen kennen 

Romke van de Kaa 

als kweker en van 

zijn column in NRC 

Handelsblad. 

Kweken doet Van 

de Kaa niet meer. 

Hij heeft zijn tuinge

reedschap aan de 

wilgen gehangen. 

Zijlil broodwinning 

is nu de pen. Van 

de Kaa is een veel

zijdig publlicist. Van 

zijn columns wordt 

gezegd dat ze weer

barstig en eigenge

reid zijn. "Mijn 

levensloop is volslagen toeval", zegt hij aan 

het begin van ons gesprek in zijn tot 

woonhuis verbouwde veerhuis aan de IJssel. 

Een portret van een man met een nuchtere 

kijk op tuinieren. 

Romke van de Kaa groeide op in de bollenstreek. 
H ij studeerde biologie en voor een extra zakcent
je werkte h ij bij het bedrijf Van Tubergen. 
Daardoor begon zi jn plantenkennis met de bollen. 
H ij stopte met zijn studie en besloot naar Enge
land te gaan. Daar kwam hij terecht bij Wisley 
Royal Hort icultural Society en begon als bollenex
pert. Op een middag bezocht hij de tuin van 
Christopher Lloyd, een van de bekendste Engelse 
tu inboeken schrijvers die zijn beroemde tuin had 
opengesteld voor het 
publ iek. Bij toeval kwam hij 

maat", vertelt plantenkenner Van de Kaa. 
"Het is mooi wonen in Ierland, maar op een gege
ven moment had ik er genoeg van . Het is er erg 
katholiek en bekrompen." 

Van kweker tot publicist 
Terug in Nederland in 1 980 startte hij met Piet 
Oudhof een kwekerij. Vijf jaar later besloot hij 
al leen verder te gaan. Hij begon in El lecom, doch 
dat stukje grond werd aan een projectontwik
kelaar verkocht en hij moest uitzien naar een 
andere stek. 
"Ik kon natuurlijk wel iets anders gaan doen, maar 
door een samenloop van omstandigheden was ik 
in E ngeland geschoold in het kweken van plan
ten. Dan komt er een moment dat je in een val zit 
waar je n iet zo gemakkelijk meer u itkomt. Dus 
moet je verder. Het was haast allemaal toeval .  
Maar toeval moet je wel sturen", voegt h i j  er aan 
toe. 
H ij wist dat aan de Ijssel in Dieren een verwaar
loosde moestuin lag, waar sinds de oorlog niets 
mee gebeurd was. De moestuin was eigendom 
van de Stichting Twickel. " Ik heb er erg voor moe
ten zeuren.  Het is dus niet zo dat je overal ge
bl inddoekt i n rolt ." Daar begon hij zijn kwekerij. 
"De oude kassen stonden er nog. Er zat geen 
glas meer in. De druiven groeiden naar buiten en 
de brandnetels groeiden tot aan je k in .  Het was 
heel romantisch." 

. 

Naast het kweken van planten wilde hij er ook 
over schrijven ,  zoals hij In Engeland .had gedaan. 
Die behoefte kwam voort uit onvrede over de 
manier hoe er i n  tu in rubrieken over planten werd 
geschreven .  
H ij stapte met zijn eerste artikel naar Groei en 
Bloei, maar die waren niet geïnteresseerd. Een 
vriend i ntroduceerde hem bij NRC Handelsblad 

en zo is hij begonnen in de 
zaterdag bijlage. Onze 

met Lloyd zelf in gesprek. 
Het bleek dat diens 'head
gardener' j u ist met pensioen 
ging en zo rolde Van de Kaa 
in zijn volgende baan .  I n  die 
periode, hij was toen achter 

"Ik vind dat er zonder 
Eigen Tuin volgde. Het 
werd steeds meer, waar
door het kweken en schrij
ven lastig viel te combine
ren. Hij moest een keuze 

respect maar raak 

wordt gehakt." 

in de twintig, publ iceerde hij 
ook in een Engels tuintijdschrift en begon hij 
enigszins naam te maken in  Engeland. Hij wi lde 
echter ook graag in Ierland werken.  Dat lukte in 
1 976. De hertog en hertogin van Devonshire wil
den hun kasteeltu in openen voor het publ iek, 
doch er moest eerst veel worden gefatsoeneerd 
want de tu in was compleet verwaarloosd. 
"Dat was een heel interessante tuin", verzucht 
Romke van de Kaa. H ij kijkt door de grote ramen 
over de u iterwaarden van de Ijssel .  Ik volg zijn 
blik langs een rij knotwi lgen. Bij zo'n weids u it
zicht heb je geen kasteeltuin nodig. 
"Rhododendronverzamelaars stuurden vaak zaad 
en planten naar de tu inen in Ierland omdat al les 
daar zo fantastisch groeit vanwege het zachte kl i-

maken. 
"Dat was niet zo moeilijk. 

Kweken is een zwaar beroep en dat ging ik voe
len in mijn gewrichten .  En met schrijven verdien
de ik  meer dan met kweken. Met het oog op de 
toekomst heb ik voor het schrijven gekozen. Dat 
hoop ik tot mijn dood te kunnen doen." 
I nm iddels schrijft Van de Kaa ook voor de Gelder
lander, het Brabants Dagblad, de Limburger, het 
Friesch Dagblad, De Stem, Bloemen en Planten,  
Tuinen van Eden en i n  Résidence. Daarnaast 
geeft hij lezingen voor iedereen die hem wil inhu
ren . Dat varieert van plattelandsvrouwen tot cultu
rele centra. "Maar ik doe het n iet voor iedereen", 
valt hij zichzelf in de rede. "Lions, Rotary en de 
Vereniging van Artsenvrouwen en dat soort rare 
clubjes doe ik niet meer. Dat heb ik vroeger wel 
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gedaan toen ik het geld hard nodig had. Ik  vind 
dat zo'n flauwekul ." 

Herkenbaar 
. Over zijn sch rijfstijl zegt Romke van der Kaa: 
"Veel plantenboeken zijn veredelde catalogi. Ze 
maken eerst een foto en schrijven er dan een 
tekst bij. Een hoop plaatjesboeken vertekenen de 
werkelijkheid. Een foto is net op die ene dag van 
het jaar gemaakt dat de plant op zijn mooist is. I k  
ben iets eerlijker i n  mijn benadering dan andere 
sch rijvers. Liegen is een groot woord, maar als je 
een prachtige foto laat zien van riddersporen die 
kaarsrecht overeind staan terwijl ze bij iedereen 
in de tuin plat l iggen dan is dat wel mooi ,  maar 
niet herkenbaar. Veel mensen zeggen dat het 
een hele troost is om mijn boeken te leze n .  Dus 
het  wordt me wel  in dank afgenomen. Het  wordt 
me ook wel eens kwalijk genomen dat ik  kritiek 
heb. Sommigen vinden dat ik een hele scherpe 
tong heb. Zelf vind ik dat ik veel mededogen heb 
met anderen . "  

Bomen i n  kleine tuinen 
Elke tuin ,  hoe klein ook, moet een boom hebbe n,  
vindt Romke van de Kaa.  En zo komt ons 
gesprek toch nog op bomen. 
"Een tuin met alleen vaste planten is een plat 
vlak. Met een boom erin zit je in de derde dimen
sie en krijg je ook een spel van l icht en schad uw. 
Wat je dan in een kleine tuin zou wil len planten is 
een schaap met vijf poten .  Het moet mooi bloei
en,  een mooie herfstkleur hebben,  een mooie 
stam, het moet 's wi nters groen b l ijven en het 
mag geen rommel geven." 
Van de Kaa vindt een fruitboom een goede keus. 
Een appelboom bloeit mooi, geeft ook nog vruch
ten en krijgt een interessante vorm als hij ouder 
wordt. Crataegus orientalis is een geschikte boom 
en heeft vruchten die op kleine appeltjes l ijken.  
En Crataegus crus-gall i  is  ook een leuke boom 
voor een kleine tuin. Verder noemt hij kweepeer, 
Koelreuteria, Fraxinus ornus (pl uimes) en de 
ongeb ruikel ijke du indoorn . 
"De dui ndoorn is heel goed tot een boompje op te 
snoeien als je de onderste takken er afhaalt, net 
als het krentenboompje. Dat is een van de 
gewoonste bomen,  maar wel de mooiste . Dan 
moet hij wel opgesnoeid zijn en niet geënt. Bij 
d ingen die op een stam geënt zijn krijg je zo' n 
pleeborstelmodel . "  
Het planten van lei l i ndes en 
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tot aan de stam, net als bij fru itbomen. Voor klei
ne tuinen is dat een belangrijke overweging.  

Respect voor bomen 
Romke van de Kaa denkt dat er weinig mensen 
zij n die echt van bomen gen ieten. Bomen worden 
geaccepteerd als stoffering van het landschap en 
worden in het g4nstigste geval pas gemist als ze 
weg zijn .  
"Het stoort mij heel erg dat er zoveel wordt gekapt 
en gezaagd. Als je in  de b u u rt van hout woont, 
hoor je heel vaak die 
motorzagen janken.  Een 
kennis van mij zei eens: 
'Het ergste wat men ooit 
heeft Uitgevonden is de 
motorzaag geweest' .  
Vroeger, met de hand
zaag en het bij l tje, was 
je wel even bezi g.  Na
tuurlijk is het goed om 
voor een markante boom 
een actie op touw te zet
ten om hem te behou
den. Maar het gedachte
loos omzagen van 
bomen in een bos is 
eigenl i jk veel erger en 
daar weegt zo'n grote 
actie n iet tegen op. I k  
vind dai e r  zonder 
respect maar raak wordt 
gehakt." 
Daarmee bedoelt hij ook 
het weren van exoten .  
"Dat i s  een onzinnige 
pol it iek. Dan zou je geen 
walnoot aan kunnen 
planten. H ie r  in de b u u rt 
staat bij haast elke boerderij een walnoot ter 
besche rm ing van b l iksem inslag. Als ik een streek
eigenboom voor de Achterhoe� zou moeten noe
men dan is het j uist de walnoot, want die kom je 
hier overal tegen. Evolutionair gezien is  die theo
rie ook onzin. Ons kli maat wordt steeds warmer. 
Over honderd of anders wél over honderd mi ljoen 
jaren groeien hier weer paardestaarten en boom
varens. Als je dat wilt tegenhouden is dat kort
zichtig. Het is wat anders als je het h ier vol plant 
met sparrenbossen .  Dat vind ik  een treurnis. 

Maar een amerikaanse eik 
misstaat n iet, die kun je 

bolacacia's door het hele 
land verdriet Van de Kaa 
mateloos. "Daar wordt ik niet 
echt vrolijk van.  Het is een 
trend. Iedereen die in een 
pittoresk stadje woont of in 
een hu isje buiten, zet le i l in
des voor de ramen, of ze nu 
de zon moeten tegen hou
den of n iet." 

"Bomen worden 
geaccepteerd als stoffering 

van het landschap en 

goed met in heemse ei ken 
mengen.  Maar ik weet ook 

. n iet hoe die discussie bij 
bomen is en ik bemoei me 
er ook n iet mee ." 

. worden in het gunstigste 
geval pas gemist als ze weg 

zijn." 

De tu i n l iefhebber in hem 
spreekt als hij het gesprek 
afs lu i t  met: "Zelf heb ik drie 
Cercidiphyllums in  mijn tu in  
staa n.  Als d ie gaan kleuren 

H ij wijst naar de twee oude 
holle l i ndebomen voor zij n huis.  "Daar hebben er 
ooit vier gestaan, Je zou denken dat het leilindes 
zijn geweest. Maar ze staan aan de noordkant 
van het huis en dat is wel raar, want ze zij n 
geplant in de tijd dat men zich nog bewust was 
van de functie. Dus dat begrijp ik niet ." 
Als tuinman heeft hij  enkele praktische t ips.  Een 
magnolia is prachtig maar je kunt er weinig onder 
planten omdat deze boom oppervlakkig wortelt, 
net als een berk. Een krentenboompje is ideaal. 
H ij wortelt diep. Daar kan van al les onder groeien 

weet je niet wat je ziet en 
het verandert ook nog met de dag. De ene dag 
zijn ze oranje en dan verkleuren ze naar geel en 
elk blad heeft weer  een andere kleur. Dat is mis
schien wel een boom waar ik het allermeeste ple
zier aan beleef. Daar zou ik wel dertig van wil len 
hebben inplaats van drie .  Het is wel een exoot, 
maar ik vind ze prachtig." 
Met zo'n kleurrijke schildering van een boom is 
Romke van de Kaa niet alleen een troost, maar 
ook een inspiratie voor tuinb€zitters. 

Twee oude holle 
lindebomen voor het huis 
van Romke van de Kaa. 
"Daar hebben er ooit vier 
gestaan. Je zou denken 
dat het leilindes zijn 
geweest. Maar ze staan 
aan de noordkant van het 
huis en dat is wel raar, 
want ze zijn geplant in de 
tijd dat men zich nog 
bewust was van de 
functie. " 

foto: Roelie de Weerd 



Tot h u n,  d i e n st 

Bewijs uw bomen een d i e n st met 

d e  B o m e n d i enst. Dit onderdeel  va n 

Arca d i s  H e i d e m ij R e a l i satie i s  

gespec i a l iseerd i n  strategische 

boomverzorg i n g .  Onze d i e nstve r l e n i n g  

i s  g e r icht o p  het d u u r z a a m  i n  sta n d  

houden v a n  uw bomen besta n d .  

W e  d o e n  d i t  o n d e r  m e e r  door: 

• leveren en p l a nten van g rote bomen 

• v e r p l a nten va n grote bomen 

• s n o e i e n  

• g ro e i  p l a ats- e n  veil i g h e i dson d e rzoek 

• boomtaxaties 

• i nventa risatie en contro l e  

Bomend ie nst bewijst bo men een d i enst 

• i e pziektebestrij d i n g  

• bestr ij d i n g  va n l u i ze n  e n  r u ps e n  

Wilt  u meer wete n :  

t e l efoo n :  (055) 5999 444 

e-m a i l :  b o m e n d i e nst@arca d i s . n l  

i nternet: www. a rcad i s . n l  

L ARCADIS 
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De Keizerseik bij 

Het trieste einde van 

de dikste eik in Europa 

en het belang van goede bescherming 

Jeroen Pater 

Internet brengt uitkomst bij zoektocht 
I n  mijn speurtocht naar de d ikste bomen in 
Europa hebben eiken altijd mijn speciale aan
dacht. I n  het Schwäbische Baumbuch van 1 9 1 1  
vond i k  informatie over een reusachtige eik i n  
Rankovici bij Travnik in Bosnië met de  naam 
Keizerseik. In 1 904 had deze eik al de geweldige 
omtrek van 1 5,5 meter. Het was te hopen dat hij 
er nog stond, want dan kon zijn omtrek nu  wel 
1 6,5 à 1 7  meter zij n .  Daarmee zou het vrijwel 
zeker de dikste eik van Europa zij n .  Maar was hij 
er nog? In 1 997 kreeg ik een brief ·u it Bosnië 
waarin vermeld stond dat de oudste eik aldaar 
tweedu izend jaar oud was. Was dit misschien de 
Keizerseik? Het lukte me in eerste i nstantie niet 
meer in contact te komen met personen in 
Bosnië. U iteindelijk bracht het internet uitkomst. 
Nina: Stojcic, een collega op mijn werk, komt oor
spronkelijk uit Joegoslavië en vertelde mij dat 
Keizerseik in het Joegoslavisch Carski Hrast is. 
Deze combinatie "van woorden leverde met een 
zoekrobot op i nternet uit miljoenen pagina's één 
adres op met deze woorden ,  en inderdaad daar 
stond i nformatie over de eik met een foto. Er was 
een e-mail adres voor meer informatie. Ik stuurde 
een e-mail en kreeg in november vorig jaar ant
woord van Blagun Lovrinovic, maar zijn eerste 
bericht bevatte slecht n ieuws : de Carski H rast 
was een maand geleden omgeval len.  Toch wilde 
i k  wel meer over deze eik weten.  Gelukkig had 
Blagun veel informatie over deze eik verzameld. 

Onderkomen voor partizanen 
De keizerseik is voor het eerst beschreven in 
1 887. H ij had toen vier dikke takken en een grote 
kroon. I n  de hol le stam pasten 64 soldaten. De 
keizer van Oostenrij k heeft in de vorige eeuw de 
eik bezocht en aan dit bezoek dankt de boom zij n 
naam. In het begin van deze eeuw werd een 
kapel i n  de holle stam gemaakt, welke tot 1 930 in 
gebruik is geweest. Later werd bi j  de eik een 
aparte kapel gebouwd . Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog hebben de partizanen de holle eik 
gebrui�t als keuken.  Na de oorlog is de eik meer
dere malen door boomchirurgen gerestaureerd. 
Dit heeft n iet kunnen voorkomen dat hij in  1 996 
voor het laatst tekenen van leven gaf. De 
Keizerseik had formidabele afmetingen bereikt. 
Bij de bodem was de diameter 9 à 1 0  meter. Op 
borsthoogte was de omtrek ongeveer 1 7  meter·. 

Vervangende boom geplant 
In 1 997 werd bij de eik een stichting. met de naam 
Carski H rast opgericht. Ze heeft als doel de 
natuur en het mi l ieu te beschermen.  Ecologen 
van de stichting hebben bij de oude eik op 22 
april 1 998, welke de dag van de planeten van de 
aarde ge�noemd wordt, een jonge eik geplant. De 

plaatselijke priester heeft hem 
gezegend.  Men denkt dat deze 
jonge eik nog ouder zal worden 
dan de Keizerseik ,  omdat er  
een eikel is gebruikt van een eik 
uit een gebied waar ze het oudst 
worden. Tijdens het planten van 
de jonge eik is aandacht 
gevraagd voor andere oude 
bomen .  In augustus 1 998 viel de 
Keizerseik  van Rankovici om. De 
resten zijn ondergebracht in. het 
streekmuseum van Travnik .  
A ls je ziet hoe gezond de eik begin  
deze eeuw en zelfs in de  eerste helft 
van de jaren '80 nog was, dan is zijn 
einde relatief snel gekomen. Een 
belangrijke oorzaak h iervan is volgens 
Blagun  Lovrinovic de slechte verzor
ging die de eik de laatste decenn ia heeft 
gehad. Met name in de laatste oorlogsjaren is de 
gezondheid van de eik sterk verslechterd. Elke 
vorm van bescherming ontbrak en de e ik raakte 
meerdere malen beschadigd. De grond rond de 
eik werd in die tijd gebruikt door boeren. Het ploe
gen in het doorwortelde gebied was erg slecht 
voor hem. De wel bekende eik in het Duitse Erle 
had twintig jaar geleden misschien niet eens zo'n 
goede conditie als de Keizerseik in die tijd had. 
Dankzij een goede bescherming en verzorging 
leeft de eik van Erle nog steeds en hij kan waar
schijn l ijk nog decenn ia mee. Hieruit b l ij kt overdui
del ij k  hoe belangrijk het is om monumentale 
bomen goed te beschermen. De oorlog in Bosnië 
was n iet al leen rampzal ig voor de mensen, maar 
ook voor de Keizerseik. In amper vijf jaar tijd is 
een van de indrukwekkendste monumentale 
bomen van Europa te gronde gericht. 

Foto boven: 
Oe eik omstreeks 1985. 
Oe boom had een omtrek 
van ruim 15 meter. 
Hoewel de boom veel van 
zijn schoonheid toen al 
was kwijtgeraakt. was zijn 
conditie nog redelijk goed. 

Een foto (onder) van de 
restanten van de boom op 
de omslag van een 
tijdschrift. Het wijdde een 
artikel aan het planten van 
een jonge boom. nadat de 
restanten van de gestorven 
eik waren omgevallen. 

Met dank aan Blagun 
Lovrinovic voor zijn 
informatie en Nina Stojcic 
voor haar vertaling van 
enkele artikelen. 
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boomtechnisch adviseur 
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groenbeheer i'nzichtel ij k  in  beeld 
Voor eff i c i ë n l  g r o e n b e h e e r  v a n  l a n d e l i j k e en . ste d e l i j k e geb 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 ,  kosten e n  
verzorgmet hoden vereist .  Onda nks d e  comp lexiteit en vee l heid a a n  gegevens maakt MB-Beheer het groen- e n  
landsc hapsbeheer voor iedereen tot een eenvoudige zaak. MB-Beheer besc h i kt over een u i tgebreide fu nction a l i teit, 
werkt razendsnel en is zeer gebrui ksvriendel i jk .  Gegevens k u n nen rechtstreeks worden ge koppeld aan tekensystemen 
a ls  AutoCad en MicroStat ion.  Het bi jhouden van inventar isatiegegevens gaat daarmee nog snel ler. Tevens vervaard igt 
u in een ha ndomdraai thematische kaarten. U i teraard is koppel ing met RAW-programmatuur  moge l ijk .  

Ervaar het gemak en de doeltreffendheid van MB -Beheer, maak een afspraak voor een demonstrat ie!  

MB-Beheer 

Afdeli ng boom verzorging 
• snoeien van bomen d. m.v. klimtechnieken 

en meI inzet van 2 eigen hoogwer1<.ers. 

• standplaatsverbeteringen d . m .v. aanbrengen bomenzand 

en beluchtingen/bemestingen onder hoge druk. 

• onderzoek en rapportages 

• leveranties bomenzand 

• boomverplantingen met newmanframe 

VAN H E 'LVO I RT 
CROENPROJECTEN BV 

Bakker & Spees 
Prinsengracht 76, 1 01 5  DX Amsterdam 

Tel. :  020 638 1 489 fax: 020 638 4302 
http://www.xs4al l .nl/-bakspe 

Ons werkpakket omvat o . a . :  

• Onderhoud e n  verzorging van laan- e n  stadsbomen. 

• Boomtechnisch onderzoek, advies en rapportage .  

• Visuele boomcontrole (VTA -onderzoek) . 

• Vellen van bomen d.m. v. klimtechnieken en m.b. v. 

eigen hoogwerkers. 

• Uitfrezen van boomstobben. 

• Aanleg en onderhoud beplantingen en plantsoenen. 

• Planten en verplanten van bomen in alle maten. 

• Groeiplaatsverbetering . 

Voor meer informatie kunt u contact opn emen met: 

ABL Boomverzorging 

Postbus 709, 6710 BS Ede, teI./fax 0318-614227 

G.J. Piksenstraat 51, 7441 EV Nijverdal, tel. 0548-617977 

Co l l e g a  gezoc ht ( m/v) 
De Bomenstic hting beantwoordt dagel Uks de meest 
u itee n lopende telefonische vragen over j u rid ische za ken, 
monumenta le bomen, alg . formatie over bomen en 
vragen voor toezendi n brochures. Om d ie 
b innenkomende gespr anen te leiden zoeken 
wU een enthousiaste nige ken n i s  van bo men, 
d ie enkele dagdelen p ie va n telefo nist wil 
vervu l len er: daarnaa admin istratieve 
k lussen wil opknappen. H resse? 

Neem voo r  m ee r  i nformatie 
coördinator va n het secret 
telefoon: 030-2340778 

tact op met Fra n k  Moens, 
at. 

bClmenst::ichcing 



1 8  

Bossen, 

bomen en natuur 

Marjan Elsland geeft in Bomennieuws 
(najaar 1 998) een beschouwing ondE)r 
de kop 'Nogmaals bossen, bomen, 
hout en houtproduct:e'. Zo'n titel al is 
mij  n iet u i t  het .hart gegrepen ,  dat 
moet snel worden: 'Bossen, bomen en 
natuur' . 
Neen, de bossen moeten hier niet i n  
de  eerste plaats een productiefunctie 
vervul len.  Ons hele land staat al i n  
dienst van productie: van de uitge
strekte industrieterreinen tot de 
almaar uitdijende zakenbuitenwijken ;  
i n  steden en dorpen ,  ja, ook  op het 
bio-industriële platteland, gaat het om 
productie, productie en nog eens pro
ductie. Dat moet genoeg zijn. De 
natuur is schaars geworden en wordt 
ook nog bedreigd door vermest ing, 
versnippering, verzuring, noem maar 
op. In een overbevolkt en krap landje 
als het onze moet het i n  de laatste 
natuurgebiedjes er om gaan,  dat de 
natuuriunctie maximaal aan zijn trek
ken komt. Beschouw de natuur h ier 
als een wild stadsparkje voor, nog 
even, 1 6  miljoen mensen . Elslands 
verlangen om overal maar in het bos 
houtoogst toe te laten,  geeft aan dat 
zij n iet gevoelig is voor bossen met 
een wild en natuurl ijk karakter. Die 
zouden anders mooi contrasteren met 
de rest van dit nuchtere productieland. 
De natuur moet in romantische tegen
spraak met onze cultuu r  komen te 
staan, géén verlengstuk van de pro
ductiesector zij n .  Een dergelijke 
romantische visie van natuurbeheer is 
evenwel n iet te verwachten van de 
Bomenstichti ng. Want met al le 
respect voor het goede werk dat de 
stichting heeft verricht om menige bij
zondere boom uit de snoeihanden van 
onzalige wethouders te redden,  vind 
ik dat de Bomenstichting n iet meer is 
dan de 'dierenbeschermer' van de 
individuele plein- en straatboom .  Ik 
zou graag donateur worden,  maar kán 
het niet. De factor natuurl ij kheid , het 
aspect ecologie, is bij u zo ver te zoe
ken, zo onvolbracht. 
Elsland schrijft dat het 'meer dan vol
doende' iS, als 5 à 1 0  procent van de 
bomen in het bos oud worden ,  "een 
enkele stam zal moeten bl ijven l ig
gen". De rest van de stammen kan 
geoogst worden "zonder afbreuk te 
doen aan de biologische waarde". 
Misschien zijn er dan 90 à 95 procent 
minder spechten .  En zoveel minder 
paddestoelen .  Wie maakt er zich druk 
om? De natuurbescherming. Maar 
ook het woord natuurbos valt niet in 
haar stukje. 
Eerder in Bomennieuws (zomer 1 998) 
bracht Marjan Elsland voor haar pro
ductiestandpunt twee argumenten 
naar voren.  "We hebben hout nodig, 
steeds harder, we importeren 90 pro
cent." Waarom geen advies doen uit-

de lezer sch rijft 
gaan dat het uit moet zijn met de 
e norme berg papierverspi l l ing van 
reclamekrantjes? Wel valt het woord 
'duurzaamheid' in verband met vroe
gere kaalkapmethoden van de 
Nederlandse bosbouwer. Raadse�, dat 
was niet duurzaam .  Net zomin als 
papierverspi l l ing duurzaam kan zijn. 
Tweede argument: "dat we elders 
roofbouw plegen om aan ons hout te 
komen". Waar is het bewijs? De 
ondergang van de tropische bossen 
wordt veroorzaakt door nationale 
aspi raties het land in cultuur te bren
gen (Amazon ië),  door onverantwoor
delij ke bosexploitatie waar overheden 
geen eind aan wil len of kunnen 
maken, of die ze zelfs ju ist stimuleren 
(Maleisië), door onuitroeibare corrup
tie (Indonesië), door de vele arme 
boeren d ie gewoon ergens bos gaan 
ontginnen. Plegen wij roofbouw, door 
welke Nederlandse bosmaatschappij 
gebeurt dat dan? Heel misschien kun
nen enkele bosgebieden gered wor
den door een importstop van al le wes
terse landen samen .  Van zo'n boycot 
is echter geen sprake. Ook Canada 
en de VS kappen nog druk in hun  
laatste, oeroude bossen. Wanneer 
deze landen niet beschaafd genoeg 
zijn om een flink deel h iervan te red
den, wat wil Nederland dan nog? 
Boycotten, .  mijn idee, maar zeg niet 
dat 'wij' verantwoordelijk zijn voor die 
roofbouw. Dat zijn die landen. 
Het argument dat wij ons geen natuur
bos kunnen veroorloven omdat elders 
natuur  er aangaat, kl inkt rijkelijk pater
nal istisch en is niet val ide. 
Mag ik u tenslotte raad geven? 
Probeer sober te leven .  Beperk vooral 
uw houtconsumptie. 

Kees Piël, Amsterdam 

Als de heer Piël wél donateur van de 
Bomenstichting was geweest, dan 
had hij geweten dat wij een natuurbe
schermingsorganisatie zijn die bomen 
beschermt, juist omdat ze natuur zijn. 
Maar dan nog zou hij ons werk afne
men, omdat hij een ander ideaal 
nastreeft, een ander Utopia, namelijk 
echte, wilde natuur in Nederland zon
der enige menselijk inmenging. De 
Bomenstichting heeft geaccepteerd, 
dat dat er niet inzit in dit land en 
streeft een ander ideaal na: een rijk, 
gezond en evenwichtig bomenbe
stand in Nederland. Dat wij er daar
naast vóór zijn om in bepaalde geval
len het hout van bomen te oogsten 
heeft mijns inziens te maken met 
realiteitszin. Je laat toch niet al het 
hout in het bos verrotten, als datzelfde 
bos er in geen enkel opzicht, dus ook 
niet in natuurwaarde onder lijdt, wan
neer je een deel van het hout oogst? 
En zeker niet als door de opbrengst 
van dat hout het bos .mede in stand 
gehouden kan worden. Veel deskun
digen zijn dat met mij eens, de heer 
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Piël niet. Jammer, maar niet onover
komelijk. 
En wat die roofbouw betreft: als ande
re landen, door armoede gedreven, 
niet in staat zijn hun bossen op de 
lange termijn tegen roofbouw te 
beschermen, dan hoeven wij daar nog 
niet aan mee te doen onder het motto 
"het is hun eigen schuld. " Op één punt 
ben ik het met hem eens, namelijk dat 
ons houtverbruik sterk omlaag zou 
kunnen en moeten. Ik kan dan ook 
met enige trots melden dat in januari 
bij de Bomenstichting voor het eerst 
een advies is gevraagd en gegeven 
via e-mail en volledig zonder tussen
komst van papier. 
De Bomenstichting streeft ernaar zo 
verantwoord mogelijk met alle natuur
lijke hulpbronnen om te springen, 
maar is vooralsnog blij dat we over 
papier beschikken voor het uitdragen 
van ons doel. Dat redt mogelijk meer 
bomen dan het kost. 

Marjan van Elsland 

Hakhoutbos in Italië 

In zijn interessant artikel 
'Hakhoutbomen, een bijzonder cul
tuurverschij nsel' (Bomennieuws 
1 998/4) zegt Bert Maes enerzijds: 'De 
Romeinen kenden het hakhoutbedrijf 
uitstekend en pasten het in de vero
verde noordelijke gebieden toe' en 
anderzijds: '(het hakhoutbos) is een 
typisch West-Europees verschijnsel.' 
'De Romeinen' hebben het sindsdien 
echt n iet afgeleerd! Het is hier in Italië 
npg steeds een vaak toegepaste vorm 
van bosbouw. Hier in mijn woonplaats 
in de Centraal-Italiaanse Appenijnen 
(tussen ,  zeg, Perugia en Ancona) zit 
ik ingesloten door hakhoutbos, dat 
elke 1 5  tot 20 jaar .gekapt wordt, 
hoofdzakelijk voor brandhout. Het 
gaat om honderdduizenden hectaren, 
zo niet meer. Het hakhout bestaat 
vooral uit een mengsel van zomer- en 
moseik, haagbeuk en diverse soorten 
ahorn. En n iks 'niet bekappen' omdat 
er geen behoefte meer aan is. Wij 
kappen nog steeds trouw iedere win
ter van januari tot medio apri l .  Er is 
een goede handel in brandhout i n  de 
dorpen en onze nieuwe centrale ver
warming/warmwater-voorziening i n  
hu is  loopt uitsluitend op hout, hoofd
zakelijk uit ons eigen hakhoutbos. Dus 
zo'n typisch West-Europees verschijn
sel is het niet. 
Ik wil dan ook zeggen :  plant meer 
hakhoutbos, spaar het aardgas. maak 
vaker je cv-stookketel schoon en doe 
dus zodoende iets voor het landschap 
en het gebruik van duurzame energie! 
Maar in Nederland zal het hout wel te 
duur  zijn . . .  

u.E. Marggraf, Camerino (MC), Italië 



Bomennieuws 1 - voorjaar 1 999 

Klimop in bomen 

Geachte Redactie, 
Omdat ik pas een nieuw huis heb 
betrokken, werd mijn aandacht speci
aal getrokken door de rubriek 
Levende Monumenten van de Heer 
Frank Moens en een artikeltje in 
Knipselnieuws. 
De oorzaak van de bru inverkleuring 
van de bladeren van de kastanjebo
men is mij nu duidelijk. Mijn kastanje
bomen zijn evenals de exemplaren op 
uw loto omwikkeld met kl imop. 
Voordat i k  het artikel gelezen had, 
was ik ervan overtuigd dat de bruin
verkleuring door de kl imop werd ver
oorzaak1. Derhalve zag ik als alterna
tieve keuzes: n iets doen, de kl imop 
boven de twee meter verwijderen, ol 
de kl imop geheel verwijderen.  Als 
man van compromissen heb ik beslo
ten tot de twee meter optie. 
Ik zou graag uw visie weten omtrent 
kastanjebomen en kl imop. 
Bij voorbaat mijn hartelijke dank. 

W. A. van Dop, Sint-Huibrechts-Lil/e, 
België 

Er wordt al heel lang gediscussieerd 
over de schadelijkheid van klimop in 
bomen. De meeste deskundigen ach
ten klimop niet schadelijk, omdat deze 
plant niet op de boom parasiteert. 
Klimop heeft eigen wortels in de grond 
en eigen bladgroen en gebruikt de 
boom al/een om naar het licht te 
groeien. De hechtworteltjes van de 
klimop dienen al/een om zich aan de 
boom vast te houden, ze groeien niet 
in de boom. Klimop kronkelt ook niet 
rond om stam en takken en wurgt de 
boom dus niet, zoals kamperfoelie. Er 
ontstaat alleen een probleem, als een 
boom verzwakt is door andere oorza
ken en daardoor een doorzichtige 
kroon krijgt. De klimop ziet dan zijn 
kans schoon om volop in het licht te 
komen en zal daarbij tenslotte de 
kroon overwoekeren. Bij een gezonde 
boom met een dichte kroon blijft de 
klimop meestal onder de kroon. 

Eén van de tegenstanders van klimop 
in bomen is de heer J. R.P. van Hoey 
Smith van het arboretum 

kort n ieuws 
Trompenburg in Rotterdam. Hij heeft 
een ander argument om toch voor
zichtig te zijn met klimop, namelijk dat 
de planten in de loop der jaren zo 
zwaar kunnen worden, dat ze uitbre
ken. Ze kunnen daarbij hele lappen 
bast meenemen en dan dus toch de 
boom beschadigen. 
Je zou uit dit al/es de conclusie kun
nen trekken, dat klimop geen kwaad 
kan, tenzij je de planten jarenlang laat 
doorgroeien, waardoor ze te zwaar 
worden, vooral op bomen met een 
dunne gladde schors, zoals de paar
denkastanje. U kunt de klimop jong 
houden door regelmatig de dikkere 
stammetjes (doorsnede meer dan bij
voorbeeld drie centimeter) door te 
zagen. U kunt ze voorzichtig lostrek
ken of gewoon laten zitten, ze raken 
wel weer overgroeid door jongere uit
lopers. 
Een argument tegen klimop, dat ech
ter niets met schadelijkheid te maken 
heeft, is dat de stam

' 
van de boom er 

onzichtbaar onder verdwijnt. In arbo
reta zie je dan ook zelden klimop 
omdat het er daar om gaat, ook de 
schorsstructuur van bomen te kunnen 
zien. 
Een argument vóór klimop op bomen 
is, dat er op de begroeide stam een 
waar paradijs ontstaat voor vogels, 
insecten en andere beestjes, waar je 
dan als mens ook weer van kunt 
genieten. 

Dus, geachte mijnheer Van Dop, 
zolang uw boom gezond is en u de 
klimopplanten niet te zwaar laat wor
den, is er geen probleem. 

Marjan van Elsland 

foto: Buro Kloeg 
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Geslaagd 

samenwerkingsverband 

tussen particulieren en 

gemeente Utrecht 

De renovatie van het 1 00 jaar oude 
Wilhelminapark in Utrecht werd vorig 
jaar symbolisch afgerond met de pre
sentatie van een plattegrond met 
beschrijvingen van bomen en beelden 
in het park (zie Bomennieuws nrA/blz. 
26). De Stichting Wilhelminapark nam 
het in itiatief voor de herstelwerkzaam
heden. Dit project kon mede slagen 
door de inzet van de gemeente 
Utrecht, de officiële beheerder van het 
park. In nauw overleg tussen de initia
tiefnemers, de Bomenstichting, boom
verzorgingsbedrijl Copijn en vertegen
woordigers van de gemeente is het 
renovatieplan opgesteld en uitge
voerd. Ook voor dit jaar staan er nog 
de nodige plannen op stapel .  De 
gemeente Utrecht zet daarvoor haar 
boomverzorgers en machines in .  De 
afspraak met de Stichting 
Wilhelminapark is dat de werkzaam
heden qua kosten evenredig worden 
verdeeld. De jaarlijkse donatie inkom
sten zul len bepalend zijn voor de 
omvang van de werkzaamheden. 

Frank Moens 

Oorzaak gezwel op eik 

opgelost 

In het vorig nummer stond een foto 
van een vreemde vergroeiing op een 
eik in de Franse Provence. De inzen
der van de foto vroeg zich af wat het 
zou zijn. Leen Moraal, insectendes
kundige en werkzaam bij het onder
zoeksinstituut IBN-DLO in 
Wageningen, kwam met de oplossing. 
Hij schrijft: "Het betreft hier de zoge
naamde knoppergal ,  die wordt veroor
zaakt door de galwesp Andricus quer
cuscalicis. De gal len ontspringen tus
sen eikel en napje. Ze zijn zeer onre
gelmatig van vorm en voelen kleverig 
aan. Ze ontstaan aan de zomereik,  
maar al leen als er  een moseik, 
Quercus cerris, in de buurt staat. Een 
bepaalde generatie galwespen maak1 
meeldraadgal len bij de moseik. 
Vervolgens gaat de nieuwe generatie 
galwespen naar de zomereik, waar de 
eikelgallen worden gevormd. Deze gal 
wordt overigens ook wel in Nederland 
aangetroffen, zoals in het arboretum 
te Wageningen. 

Frank Moens 



20 kort n ieuws 
Oplossing puzzel 'Tien voor taal' 

Er kwamen 23 oplossingen binnen waarvan volgens de redactie, die als jury 
optrad, 1 3  voldeden aan de gestelde criteria: grammaticale ju istheid en logische 
betekenis. Die 1 3  hadden allen de volgende of een vergelijkbare oplossing: 
'ONDER OEN GOUDEN BEUK' IS OE KROEG WAAR IK GRAAG GA BOMEN, 

ZEI ELS BOS. 
Zinsdelen konden hier natuurl ijk worden verwisseld zonder dat het geheel onlo
gisch werd . Uit de goede oplossingen trokken wij die van W.K.  van der Meulen 
u i t  Boyl als winnende. Hartelijk gefeliciteerd! De overige inzenders van goede 
oplossingen vermelden wij onderaan dit stukje(*) .  
Enkele i nzenders kwamen met een veel langere zin ,  en gingen dus buiten het 
gepresenteerde lijstje van woorden waaruit geput moest worden volgens het 
'model Tien voor taal ' .  De oplossing van Mart in Kroon uit Zoetermeer citeren 
we graag omdat hij zo aardig is (maar hij komt natuurl ijk niet voor een prijs i n  
aanmerking): 'Toen ik u i t  de kroeg kwam, waar ik elke week graag even heen 
ga, ging i k  via het bos naar huis, maar dronken als ik WÇl.S zag i k  door de 
bomen het bos niet meer en passeerde, zonder er erg in te hebben ,  eerst een 
els, toen een beuk en ging daarna onder een den door waar ik tot mijn stomme 
verbazing een gouden eikel onder zag liggen, en ik zei tegen mezelf : als d it 
geen wonder is ! '  
De jury hoopt tot slot dat u volgend jaar weer meedoet! 

Aart de Veer 

*) Goede oplossingen werden ingezonden door: F. Peelen-Klapwiik, Amsterdam; H. van Weer, St.
Oedenrode; G .  v.d. Bospoort, Heerde; Wil Dhondt Vissers, Krommenie; E. Jonge Poerink,v.d. Meij, 
Almelo; Adrie Genuit-Schippers, Baarn; C. de Widt-Lameiier, Hengelo(O); Mw. M.  Tukker, Hil legom; 
E.J.J.  ten Cate-Stahlie en dr. A.S. ten Cate, Wassenaar; Jan en Else Wannee·lmmerzeel, Rozendaal; 
Martina Bakker, Geesteren. 

. 

Als u geen antwoord krijgt ... 

We krijgen veel post bi j  de Bomenstichting,  waar we n iet altijd op kunnen of wi l
len reageren .  Het gaat bijvoorbeeld om krantenknipsels over bomen en boom
problemen, om kleine giften (onder f 1 00,-) ,  om klachten over ons of over de 
buren,  de gemeente, de werkgever, enzovoort. U iteraard wordt al les serieus 
door ons bekeken en beoordeeld. We gaan ervan uit ,  dat we giften beter aan 
bomen kunnen besteden dan aan bedankjes. U bent het daar·hopelijk mee 
eens. We zijn altijd blij met foto's en knipsels en als we denken ,  dat het nodig of 
interessant is, besteden we er aandacht aan, bijvoorbeeld in Bomennieuws. 
Overigens zij n we ook geabonneerd op een knipseldienst, die ons wekelijks 
enveloppen knipsels stuurt. 
Serieuze klachten over ons eigen functioneren worden beantwoord, tenzij het 
notoire klagers betreft die we toch nooit  tevreden kunnen stel len. Andere klach
ten gaan soms nauwelijks over bomen ,  maar de schrijver lucht zijn of haar hart 
zonder om een reactie te vragen. Het kunnen hartverscheurende verhalen zijn ,  
n iet  alleen v ia de post, maar ook telefonisch.  We staan dan machteloos en heb
ben zelfs niet altijd tijd zo'n verhaal aan te horen. Wij zij n er immers voor de 
bomen en niet voor problemen die niets meer met bomen te maken hebben. 
Maar we krijgen ook leuke post: positieve reacties, bijzondere verhalen, grap
jes, ansichtkaarten van bomen in verre landen.  Het blijft dus spannend om de 
post open te maken, maar vergeef ons, als we niet reageren en zie dit a rtikeltje 
als uiting van onze dank. 

Dank aan onze huisdrukker 

Van den Berg's d rukkerij in Maarn is niet al leen al jaren onze gewaardeerde 
h uisdrukker, we hebben ook wel eens het gevoel ,  dat ze ons een beetje 
geadopteerd hebben als gewaardeerde non-profit klant. Het fe�t, dat 
Bomennieuws er steeds professioneler uit gaat zien en steeds meer kleur Ikrijgt 
(letterlijk) is mede te danken aan twee generaties directeuren Van den Berg en 
hun medewerkers. Binnen het bedrijf wordl veel aandacht geschonken aan het 
zo mi l ieuvriendelijk mogelijk werken .  
Enkele jaren geleden vierden ze de ingebruikname van een gloednieuwe 
vijfkleuren drukpers met een feest, waarbij bomen èn de Bomenstichting uitge
breid in het zonnetje werden gezet. Vorig jaar kregen we de kleurenpagina's in 
Bomennieuws nummer 3 en 4 cadeau .  Onze prachtige kerstkaart kregen we 
voor een vriendenprijsje en zo kan i k  nog wel even doorgaan .  
Kortom een zakenrelatie, d ie  hart voor ons  heeft en voor bomen .  
Bedankt! 

Marjan van Elsland 
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Aandacht voor bomen in 

Teleaccursus 

Teleac zendt vanaf 21 maart wekelijks 
een serie uit met als thema 'Tuinieren 
met de natuur'. I n  tien uitzendingen 
worden de basisprincipes van het 
natuurl ijk tu in ieren uiteengezet. De 
smaak voor i n richten is daarbij onder
geschikt .  Het gaat er om dat de 
natuurlijke processen geen geweld 
wordt aangedaan. 
De eerste u itzending is zondag 21  
maart van 1 8 .30 - 1 8 .55 uur  (TV2). I n  
'Op zoek naar een andere tu i n '  gaan 
de samenstellers in op kale plekken i n  
de tu in  en wat voor planten u daar
voor het best kan gebruiken.  
Voor de bomenl iefhebbers is de derde 
aflevering (4 april) interessant. 
Veronica van Amerongen, boomver
zorgster en contactpersoon van de 
Bomenstichting komt aan het woord 
en zij, laat u zien wat het nut van 
bomen is en waarop u moet letten als 
u een boom in  de tuin wilt planten of 
in een kuip op het balkon wilt zetten . 

Hulpacties in bomen 

Voorkomen en genezen 
I n  Nederland wordt door veel boom
verzorgers en groenvoorzieners 
gewerkt op grote hoogte in bomen. 
Het werken op hoogte i n  combinatie 
met scherp, vaak motorisch, gereed
schap brengt hoge risico's op ernstig 
en mogelijk fataal letsel met zich mee. 
Deze risico's kunnen tot een minimum 
beperkt worden door een gedegen 
train ing van de personen die dit werk 
uitvoeren.  
Ondanks een goede schol ing en trai

ning kan er toch iets mis gaan .  Een tot 
nu toe onderbel icht onderdeel van het 
werken in bomen is het doelmatig 
handelen in deze situaties. In bijna 
al le geval len is degene die op de 
grond staat de enige die in staat is 
(Ievens)reddend op te treden.  
I PC Groene Ruimte heeft de één
daagse train ing 'Hu lpacties in bomen' 
ontwikkeld, waarin dit onderwerp uit
gebreid bel icht wordt. Aan bod komen 
onder andere een praktijksimulatie 
van een ongeval in een boom met 
ernstige verwondingen tot gevolg, het 
opstel len van een protocol voor het 
doelmatig handelen in noodsituaties 
en het oefenen van de verschi l lende 
reddingstechnieken .  Vaardigheden 
die voor iedere boomverzorger en 
groenvoorziener van groot belang zij n 
om problemen te voorkomen enlof te 
kunnen oplossen! 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met I PC G roene Ru imte, 
de heer Jan Blaauw, telefoonnummer: 
026 - 3550 1 77. 
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meest voorkomende soor· 
ten . Tekeningen o .a . van 
boomvormen, bladken
merken , knoppen. 
Determinatie aan de hand 
van bladkenmerken. 
f 49,90 

r - - - - � � - - - - - - - - - - , 
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Natuurlijk bouwen 

met hout 

Peler J. Fraanje 
Gebonden, 450 bladzijden, zwart/wil i l l . 

UiIg. Jan van Arkel, Utrecht 
f 89,50 
ISBN 90 6224 3509 

Hout is de volgende 'levensfase' van 
een boom. Het is een prachtig pro
duct, volledig opgenomen in de men
selijke cultuur, maar het oogsten van 
hout gaat ten koste van levende 
bomen .  Bij de titel 'Natuurlijk bouwen 
met hout' zou je verwachten een boek 
aan te treffen met al leen maar prachti
ge houtconstructies, oplossingen voor 
sfeervol le houten interieurs en zo 
meer. 
Dit boek is anders van opzet. Het 
geheel straalt respect uit 
voor de boom, 
als levend 
fenomeen 
in  onze 
omgeving.  
Fraanje 
behandelt 
meer dan 30 
boomsoorten 
e lk  afzonder
l ij k ,  waarvan 
het merendeel 
inheems is. Hij 
gaat onder 
andere in op de 
h istorie van de soort, oude gebruiken ,  
zowel in de toepassing van het hout 
als de mythologische betekenis ervan 
en h ij behandelt de teeltwijze, eisen 
voor goede groei en de potentiële 
voorraad in ons land. 
Het boek is mooi u itgevoerd, maar 
sober van opzet. Het is verrassend in 
deze tijd een derge l ijk boek zonder 
kleuren i l lustraties onder ogen te krij
gen. Elk hoofdstuk begint met een 
schitterende paginagrote zwart-wit 
foto, gemaakt door Karin de Rooy. 

Zij maakte het merendeel van de i l l us
traties, evenals de l i no's die het 
geheel verlevendigen. 
Het is een aanrader voor degene die 
zich wat meer i n  het materiaal wi l ver
d iepen. Het is beslist een naslagwerk 
voor de specifieke toepassing van de 
verschi l lende soorten, maar enige 
basiskennis is wel nodig om bij de 
ju iste boomsoorten u i t  te komen .  Door 
het ontbreken van een register is het 
zoeken naar de betekenis van begrip
pen lastig. Wanneer je bij voorbeeld 
het verschi l  in kwaliteit van grenen en 
vurenhout zou wil len opzoeken, dan 
moet je eerst te weten zien te komen 
dat dit respectievelijk van dennen en 
van sparren afkomstig is .  Het boek 
biedt daar geen oplossing voor. 
De verschi l lende toepassingsmogelijk
heden van de soorten zijn samenge
vat in een tabel. Deze beperkl zich tot 
de bouw en had wat mij betreft wat 
uitgebreider mogen zij n ,  want in de 
soortbeschrijving staat ook het nodige 
over andere toepassingen vermeld. 
Dit had well icht de lezersgroep van 
het boek vergroot. 

Frank Moens 

Brieven aan een boom 

Stefaan van BiElsen 
met een in leiding door SIef van Bell ingen 
UiIg. Rasa, St .-Niklaas (België) 

I n  dit eenvoudi
ge, 40 bladzij
den tellende 
boekje zijn enke
le tiental len 
korte brieven 
opgenomen die 
de auteur aan 
een boom heeft 
geschreven. Van 
Biesen heeft uit 
de brieven voor-

gelezen bij een boom in Heusden
Zolder waar in 1 997 de tentoon
stel l ing 'Buiten-gewoon' plaats
vond.  Dit moet de boom zijn d ie ,  
zoals Van Bel l i ngen in de in le i
d ing schrijft, de imaginaire spi:e
gel van Van Biesens gedachten 

is geworden. 
De teksten zijn mooi en zeer poëtisch. 
Eigenlijk zijn het gedichten in proza
vorm waarin de schrijver zijn eigen 
wezen vergelijkt me·j dat van de 
boom. H ij krijgt geen antwoord op zijn 
brieven ,  maar dat verwacht h ij ook 
n iet. Hij is b l ij met het ruisen van de 
kroon, het val len van blad, ja zelfs met 
de sti lte . . 

Boven de b rieven staat Melsele (de 
plaats waar ze geschreven zijn) :  
herfst 1 996, winter 1 996 of lente 
1 997. Deze zakelijke 'titels' spreken 
mij het minst aan. Misschien kan Van 
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Biesen deze zomer nog een serie 
brieven schrijven, en dan de aanhef 
wat dichterlijker maken? Het nu ver
schenen boekje vind ik overigens een 
aanrader voor l iterair-dendrologische 
fijnproevers! 

Aart de Veer 

Internetnieuws 

Regelmatig l ig ik vol enthousiasme na 
te denken over de mogel ijkheden van 
internet voor ik eindel i jk de slaap te 
pakken krijg .  Onlangs ook weer. Ik 
kreeg een e-mai ltje van het 
Noordhol lands Landschap. Zij brach
ten mij op de hoogte van een site over 
de Stel l ing van Amsterdam. 
Kanonnen en wapengekletter, schiet
velden waarvoor talloze bomen zijn 
gerooid ,  n iet iets om in Bomennieuws 
melding van te maken. Maar, omdat 
i nmiddels ook wel bekend is dat vele 
voormalige vestingswerken door tijd 
en vergetelheid omgetoverd zijn tot 
gebieden waar ju ist de natuur in al zijn 
rijkdom tot bloei komt en nu bescher
ming geniet, heb ik toch maar een 
kijkje genomen. 
Om maar meteen met de deur in hu is 
te val len :  h ier wordt de kracht van 
internet getoond. Twee zeer bevlogen 
mensen slepen al les over hun passie 
naar hun site. Meer dan 1 0Mb aan 
data, dat is zoveel als een ruime ten
toonstel l ing je kan bieden. Dat is 
gewaagd, want het is meer dan een 
bezoeker kan opnemen,  dus een risi
co van vervel ing en afhaken .  
Wat mij aansprak, was dat er enkele 
zogenoemde panoramafoto's ofwel 
v i rtual real i ty te vinden waren .  Je kon 
rondkijken, midden op een veld, naar 
de boomrijen waar stel l i ngen in ver
borgen bleven .  Of rondkijken in een 
meer stedelijk gebied op de grens van 
monument en parkeerplaats. Puur het 
werk van (professionele) hobbyisten 
die alles Uit de kast halen om hun 
bevlogenheid te etaleren .  
En wat gaan wij e r  mee doen,  bomen 
l iefhebbers in Nederland? Wie bren
gen er hun belangstel l ing voor bomen 
voor het voetlicht van de surfende 
medemens? Hoe organiseer en com
municeer je dat? In iedere n ieuwe 
Bomennieuws kan ik melding maken 
van interessante sites met betrekking 
tot bomen. Deze keer wil ik de start 
geven door de weg te wijzen naar wat 
er met enthousiasme mogelijk is: 
http://www. rgaros.nl/sva. 

Nick Gordon 
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Doelstel l ing 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: 
f40,- per jaar 

65+ f 30,- per jaar 

1 en 2 mei 
Groen voor nu en later 
I n  Appeltern (gelegen i n  de Betuwe) is 
op de genoemde dagen een manifes
tatie die deel u itmaakt van de cam
pagne 'Tuinieren met planten en die
ren' .  Het doel is om mensen te 
enthousiasmeren zelf aan natuur
vriendelijk tu in ieren te gaan doen . 
Er zijn onder andere lezingen ,  demon
straties rond voorzieningen die het 
dieren leven i n  de tuin bevorderen en 
onderzoek van een bodemmonster uit 
eigen tu in .  
De manifestatie is op beide dagen 
geopend van 1 0.00 - 1 7.00 uur  
De toegangsprijs is voor deze dagen 
gereduceerd. Volwassenen betalen 
f 1 0, - p .p . ,  kinderen tot 1 0  jaar gratis. 

8 en 9 mei 
Rhododendron-dagen 

'
Arboretum 

Trompenburg 
Niet alleen om de bomencol lectie is 
het Rotterdamse arboretum vermaard. 
Ook de vele verschi l lende soorten 
Rhododendrons die in de schaduw 
van de bomen groeien, brengen 
bezoekers tijdens de bloeiperiode in 
vervoering. Deze bloemenzee wordt 
in dit weekend in mei extra lu ister bij 
gezet door de aanwezigheid van kwe
kers van verschi l lende bomen en 
planten (Buxus, Viburnum, Hosta) en 
presentaties van diverse tu inartikelen.  
Het arboretum is op beide dagen geo
pend van 9.00 tot 1 7.00 uur  en de toe
gang is f 5,- p .p .  Kinderen tot 1 6  jaar, 
onder begeleiding, gratis toegang. 
Arboretum Trompenburg 
Honingerdijk 86 
3062 NX Rotterdam 
01 0-23301 66 

24 mei en 25 en 26 jun i  
Open-tuindagen 

Hof van 
Walenburg 
Drie dagen 
is de hof d i t  
voorjaar 
voor het 
publ iek 
geopend. 
Omzoomd 
door prach
tige vol

groeide bomen is deze halve hectare 
grote tu in met schitterende vaste plan
tenborders een waar l ustoord. De Hof 
van Walenburg is i n  1 965 aangelegd 
door tu inarchitecte Liesbeth 
Canneman-Phi l ipse en is s inds 1 987 
i n  beheer bij de Nederlandse 
Tuinenstichting te Amsterdam. 
Vanwege de kwetsbaarheid van de 
tu in zij n de poorten maar enkele 
dagen per jaar open . Gedurende deze 
dagen zijn er ook gespecialiseerde 
kwekers aanwezig.  G roepsbezoek is 
na afspraak eveneens mogelijk. 
Voor i nformatie of afspraken kunt u 
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terecht onder telefoonnummer 
033-432 1 483. De Walenburg vindt u 
aan de Langbroekerdijk tussen 
Langbroek en Overlangbroek 
(tussen Doorn en Wijk bij Duurstede). 

29 mei 
Cursus Bomen en Tekenen 
Uit de musea en van andere afbeel
dingen kennen we ze al lemaal :  de 
bomen die op beroemde schi lderijen 
voorkomen .  De beroemde cipressen 
op de expressionistische doeken van 
Van Gogh of de bijna abstracte 
bomen van Mondriaan, en zelfs 
naast de stier van Potter staat een 
monumentale boom. Of het nu  een 
machtige oude beuk is of een ij le 
berk: ze hebben altijd kunstenaars 
geïnspireerd . 
Op een workshop van de 
Volksuniversiteit in Utrecht worden op 
29 mei aanstaande tussen 1 0  en 1 6  
uur  bomen getekend in zwart-wit en 
kleur. Daarbij komen diverse kunst
stromingen aan bod . Bijvoorbeeld 
Jugendsti l ,  kubisme en expression is
me. En ige ervaring met tekenen is wel 
gewenst. De cursisten moeten zelf 
zorgen voor papier op A3-formaat en 
ander tekenmateriaal zoals kleurpotlo
den en pastel .  De kosten zijn f 1 00,
(voor U-pashouders f 80,-) . 
De cursus wordt gegeven door de 
heer H .Focke. 
Voor i nformatie kunt u bellen met de 
Volksuniversiteit in Utrecht: 
030-231 3395. 

Rob van Doesburg 

nieuwe steun voor 

project Bomenschouw 

Per 1 december van het 
vorige jaar is Rob van 
Doesburg aangesteld als 
medewerker voor het 
project Bomenfonds en 
Bomenschouw. H ij volgt 
daarmee Els Vos op die 
i n  augustus een andere 
werkkring vorid.  
Rob zal als assistent 
gaan werken voor 
Bomenschouw Luc Noordman en hij 
is het aanspreekpunt als u vragen 
heeft over het register van 
Monumentale Bomen en bijdragen uit 
het Bomenfonds. 



ozentakken tegen vandalisme 
Het moet ontzettend frustrerend zijn 
een rij boompjes, die je net geplant 

hebt, omgeknakt terug te vinden. Er zijn 
mensen die er kennelijk plezier in hebben 
jonge bomen te vernielen .  Het gaat heel 
eenvoudig: je pakt het stammetje vast een 
eindje boven de boomband , waarmee de 
boom aan een steunpaal vastzit en je trekt 
er net zolang aan tot hij knapt. 
Er zijn beheerders, die keer op keer nieu
we boompjes planten, in de hoop dat de 
vernielers er een keer genoeg van krijgen. 
Anderen planten meteen wat dikkere 
bomen, d ie zich niet zo eenvoudig laten 
kraken .  In beide gevallen lopen de kosten 
op tot honderden, zo n iet duizenden gul
dens. Los daarvan kun je je afvragen of de 
vernielers beseffen, dat een boom leeft. En 
áls z e  hel beseffen, of hel ze wat kan 
schelen. 
Jaren geleden zag ik een doeltreffende 
oplossing: je bindt wat stekel ige rozentak
ken vertikaal langs de slam op de plek, 
waar de vernielers de stam meestal vast
grijpen . Takken van Robinia of Berberis 
doen het ook uitstekend. De meeste van
dalen haken dan wel af 
(hoewel een enkeling misschien u i t  
"geprikkeldheid" andere vernielingen gaat 
aanrichten) .  

omenbevrijdingsfront 
Eind vorig jaar vergaderde onze 
Werkgroep Bomenschouw vlakbij 

kasteel Middachten . Na de vergadering 
bezochten we met de hele g roep bomen
liefhebbers/deskundigen het landgoed en 
de schitterende, oeroude beukenlaan tus
sen het kasteel en de weg. Deze laan is 
een natuurmonument van de eerste orde, 
bestaande uil enkele tiental len eeu
wenoude, aan de natuur overgelaten reu
zen van bomen. Sommige zijn gaaf en 
gezond, andere hol en vol met paddestoe
len , half of helemaal dood en de rest er 
tussenin . Een parad ijs voor vogels, insec
ten , vleermuizen, enzovoort. 
Een deel van de laan is helaas al ten prooi 
gevallen aan verjOngingsdrift en hopelijk 
b l ijft het daarbij, want de bomen doen nie
mand kwaad , als ze omval len. 
Over de jonge bomen wil ik het eigenlijk 
hebben . Die stonden er namelijk al jaren 
zonder dat er nog iemand naar omgeke
ken had. Boom , boompaal en boomband 
waren hier en daar zo innig vergroeid,  dat 
er al grote schade was aangericht. Een 
paar werkgroepleden pakte snel een mes 
en begon de banden los te snijden. We 
hoopten eerlijk gezegd betrapt te worden 
door de beheerder, om hem op de schade 
te wijzen en zijn beschu ldigingen triomfan
telijk te weerleggen. Hij kwam helaas niet 
opdagen, maar leuk was het toch: bomen 
bevrijden ! 

andelaberen voor verplanten? 
Het Coöperatief Boomtechnisch 
Adviesbureau adverteert met een 

cursus verplanten grote bomen .  Het 
ambitieuze cursusprogramma belooft 
heel wat, maar de foto die als i l l ustratie 
dient, geeft een andere indruk. Deze 
foto toont twee bomen, d ie kennelijk ten 
behoeve van de verplanting gekandela
berd zijn ,  ofwel de hele kroon is eraf. 
Moet ik nog u itleggen hoe fout dat is of 
mag ik volstaan met "zucht"? 

omen worden kunst 
In voorgaande afleveringen van 
Bomennieuws pleitte ik voor het 

nuttig (her)gebruik van hout. Als reactie 
daarop werd ik gebeld door Cor van der 
Linde. (Het is verbazend, hoeveel men
sen om ons heen bomen namen heb
ben . )  Hij heeft samen met houtkunste
naar Jerry Tjon Tam Jin het bedrijf 
A.L .S. ,  dat van afgeschreven bomen 
kunstwerken en speeltoestellen maakt. 
Cor stuurde ons twee brochures vol 
afbeeldingen, waarvan ik dacht: "dit 
bedoel ik nou, zo krijgt een boom een 
tweede leven". Zolang het niet om een 
zieke iep vol larven van iepenspintke
vers gaat, is iedere boom geschikt .  Het 
adres van A.L.S . :  Mathenesserdijk 1 9a, 
3027 BA Rotterdam. 

oom paal en -band tijdig weg 
Bij het bovenstaande horen nog 
wat praktische tips. De stekeltak-

ken moeten lang genoeg blijven zitten ,  
desnoods tussentijds een  keer ververst 
worden ,  tot de boomstam dik genoeg is 
om de sterkste dommekracht te weer
staan. Als de bindtouwtjes dan nog niet 
verteerd zijn, moeten ze verwijderd wor
den ,  anders groeien ze in de stam . Dat 
kan schadelijk zijn .  Hetzelfde geldt voor 
de boomband, waarmee de boom aan 
de paal vastzit. Een goede beheerder 
haalt boompaal en -band ongeveer 
twee jaar na het planten weg . De 
gemiddelde boom heeft dan intussen 
genoeg wortels gevormd om zelf over
eind te blijven.  Als h ij langer gesteund 
wordt, richten de wortels z ich onvol
doende op de verankering van de 
boom, waardoor hij afhankel i jk wordt 
van de paal .  Bij onvoldoende controle 
zie je bovendien dat de boomband 
steeds strakker om de dikker wordende 
stam gaat zitten, totdat hij hem "wurgt". 
De schade kan tenslotte zo groot wor
den, dat de boom vervangen moet wor
den . Een derde reden om paal en band 
zo snel mogeli jk te verwijderen is ,  dat 
een boom-zonder-paal zijn aantrekke
l ijkheid voor vandalen lijkt te verliezen. 
Zonder die band kun je hem niet meer 
zo lekker laten kraken .  


