


Mr B.M. Visser 
& partners 

Juridische Raadgevers 

Natuur, Bos en Landschap 

Ravenhorsterweg 61 , 7103 AR Winterswijk 

telefoon en fax: 0543 - 51 85 17 
e-mail: bml.isser@freeler.nl 

NATIONALE BOMENBANK 
Boomverplanting en verzorging 

• Leveren, planten en verplanten 

• Snoeien en verzorgen 

• Groeiplaatsverbetering 

• Inventarisatie, onderzoek en advies 

• Onderhoudsabonnementen en 

boomgarantplan 

• Boomcontrole service 

• Levering van bomenzand en 

bomengrond 

• Leveren van accessoires 

• Beédigd boomtaxateur 

Bezoekadres: 
Postadres: 
Telefoon : 
Telefax: 

Abbekesdoel 22a, Bleskensgraaf 
Postbus 4, 2970 AA Bleskensgraaf 
0184-6989 89 
0184-69 89 90 

.N,7.~Nr.".L~."'.S.L~r ..... ~ .~N · ••• ~ ••.• ~ÎI~.t.'S ••• .J.L~Nl,.,!IKN 
.. - ~.N ••• ~.~Z ••• ~.~ .~-N .L~ •• ~7:.·.~S L- . 

•••••• ~.,7.~' ....... .J.L~1~V .... N •• , ,7.~."'Z.· •• "' ••.• N •• , ,7~~.~ ..... N •• 
•• ....... ~ ••• • .J.1~.L~r ... s ,7.~ .J. ••• ~~.~'.~.C:.,N •. 

,~~ 

~c;1) 
~"'iö' 

ARBORI-ARNHEM. Lee" Hoogatad: Vredest.'" .. at,...t 4 6665 LG Drlel Te': 02~722718 Fax: 02~723823 AutoT.': 06-53752665 

z 
w 
:äE 
o 
lal 
la:: 
o 
~ 

" a:: 
o 
N 
W .... 
Cl) 

::> .., 
w 
Cl 

_. --------------:. -----------_. 
VAN JAARSVELD I VAN SCH ERPENZEEL 

BOOMTOTAALZORG 

Overeind 42, 3998 jB SCHALKWtj K 

Telefoon: (030) 601 1880 

Fax.: (030) 601 2366 

06 - 52 63 6230 



Een nieuwe jas 
Je bem het al een tijd van plan, maar het komt er 

niet van. Hij is een beerje versieren en je bent 

gehechr aan die oude jas. Zal ik wel, zal ik nier ... 

en uirèindelijk hak je de knoop door. De nieuwe 

jas is gekochr, hij sraat naar je zin en voelt com

fortabel. Her is misschien een vreemde vergelij

king, maar zo is her ook gegaan met de huissrijl 

van de Bomensrichring. Her vertrouwde woord 

Bomensrichring en het groene boompje waren 

roch wel war versieren. Jaren geleden had her 

beeldmerk een nieuw verfje gekregen, maar verder 

was her in feite onveranderd gebleven. In her jaar 

waarin de Bomenstichring haar dertigjarig 

besraan viert, moest her er maar van komen en 

"huis"vormgever Jan Veenman kreeg de opdrachr 

een nieuwe srijl re omwikkelen. De wensenlijsr 

was nier zo groor, maar prominent bovenaan 

sto nd her behoud van her boompje. Zelfs binnen 

de organisarie strijden we voor her behoud van 

bomen, realiseer ik mij nu. Her booiTlpje is vanaf 

het begin her beeldmerk van de Bomenstichring 

en we wilden her nier laten vallen. Daarom heb

ben we er voor gekozen her boompje te integre

ren in de nieuwe huisstijl. Wij zijn er tevreden 

over en wij hopen dar u her ook kunt waarderen. 

Een nieuwe huisstijl brengr nogal war met zich 

mee. \Xlant op hoeveel uiringen sraar her en hoe 

herkenbaar is her voor velen? Moer je alles waar 

her op afgebeeld sraar bij her vuil zenen en 

opnieuw beginnen, of pak je her anders aan? 

Degene die wel eens betrokken is geweest bij zo'n 

proces, zal daar wel war in herkennen. Ik hoef u 

verder nier uir re leggen dar de Bomensrichring 

heefr gekozen voor de geleidelijke weg. In j~nuari 
werd de huiss tijl geïntroduceerd op alle nieuwe 

publicaries en ook voor Bomennieuws had dat de 

nodige consequenties. Sander Appel, graAsch 

vormgever in Utrechr maakre geheel belangeloos 

een nieuwe indeling voor de omslag en russen

door nam hij her binnenwerk ook mee. En als je 

dan toch aan het verbouwen bent is de wikkel 
ook maar een kleine moeire. Her resulraar ligr 

voor H. Wat de inhoud van Bomennieuws berreft: 

wij blikken re rug op de vorige eeuw. Wij presen

reren in elk nummer van dir jaar een impressie 

van artikelen uir de voorbije jaargangen. Verder 

gaan wij door waar wij mee bezig waren: U op de 

hoogre houden van de ontwikke
lingen in bomenland. \X/ant vol

gens de enquêre die we vorig jaar 

hielden, bent 1I over het algemeen 
dik revreden over het tijdschrifL 

Dar doer ons deugd. 

.~,~c;:,~ 
Frank~ 

In dit nummer • • • 

ben een 
bevoorrecht mens 

Deze uirspraak deed Bomensrichting-direcreur, 

Marjan van Elsland bij de aanvang van her gesprek dat 

enkele redactieleden mer haar hadden. Haar werd 

gevraagd naar hoogrepunren uir de vijfentwintig jaar, 

waarin zij zich met de Bomensrichring heeft beziggehouden en 

naar haar visie op de toekomst. Marjan is gefascineerd door 

bomen en door de mensen die op dc: een of andere manier mer 

die bomen bezig zijn. "Omdar ze nog ni er klaar is" houdr zij er 

voorlopig nog nier mee op. 

groeit een boom? 
In de vier aflevc:ringen van Bomennieuws dir jaar neemt 

Marjan van Elsland sreeds een onderdeel van de boom

verzorging onder de loep. Zij begint met een basisarrikel 

over de groei van een boom, waarin dir proces uirgelegd 

wordt. Dir als voorbereiding op de meer specialisrische 

arrikelen die zullen volgen. 

door een 
oude essenboom 

Lucien Calle is contactpersoon voor de 
Bomensrichring in Zeeland. Voor Bn/De 

Srem, dagblad voor Zuidwest-Nederland 

schreef hij een serie artikelen over bijzondere bomen in ZeeLII\fS 

Vlaanderen. Voor velen is dir een onbekend stukje van 

Nederland . Daarom kozen wij éé n van die verhalen uit voor 

Bomennicuws. 
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De plataan in het 
centrum van 
Woudenberg 

moest wijken voor 
de aanleg van een 

rotonde. In de 
laatste week van 

'99 werd de boom 
geveld. 

foto: de heer van 
der Pluim 

Op de plattegrond 
va n de 

toekomstige 
situatie staat met 

een cirkel 
aangegeven waar 

de boom stond. 
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rotonde van 
~~~ude 

Edwin Koot 

ezen m.et beleid 
Iedere vierkante meter 
in Nederland moet om 
de zoveel jaar op de 
schop. Inzichten ver

anderen over de inrich
ting van een park of 
een stadskern. Ook 
behoeften aan bijvoor
beeld asfalt en behui
zing veranderen. 
Veranderingen zijn 
prima, zolang ook de 

aanwezigheid van bomen daarin wordt meegeno
men. Per slot van rekening kunnen bomen ons vele 
generaties overleven. Eerder kon u in Bomennieuws 
lezen over de plannen van de gemeente Woudenberg 
een monumentale plataan voor het gemeentehuis te 
kappen. De plataan moest wijken voor een rotonde 
ten behoeve van een betere verkeersgeleiding. 
Samen met een verontwaardigde Woudenberger 
heeft de Bomenstichting reeds in februari 1999 een 
beroepschrift ingediend bij de arrondissements
rechtbank tegen de kapvergunning. Helaas mocht 
het al1emaal niet baten. 

Boom vergeten 
Ons belangrijkste bezwaar was dat bij het opstellen van 
de plannen helemaal niet gekeken is naar deze boom. 
Onvoorstelbaar dat een monumentale boom van 
nationaal belang op geen enkel moment is meegeno
men in de overwegingen. De gemeente beweert dat het 

hele proces jaren van zorgvuldige voorbereiding heeft 
gevergd en dat wij p~s in een heel laat stadium onze 
bezwaren kenbaar maken. Maar hoe hadden wij er eer
der van kunnen weten' Als de gemeente er tijdens de 
voorbereiding nooit bij vertelt dat de plataan voor de 
plannen moet verdwijnen. 
Een tweede argumenr van de gemeente is de verkeers
veiligheid. Voor het gemeentehuis langs loopt een pro
vinciale weg die het dorpshart doorkruisr. Een drukke 

be g 
weg waar vaak ook nog eens (te) hard gereden wordr. 
Dat daar iets aan moet gebeuren is iedereen duidelijk. 
De gemeente kiest voor de aanleg van een roconde om 
de snelheid uit het verkeer te halen. De gemeente zegt 
dat de. rotonde helaas nergens anders kon komen dan 
een gedeelte van de voortuin van het gemeentehuis. En 

verkeersveiligheid gaat voor alles, coch' 
Natuurlijk is dat heel belangrijk. Wat de gemeente ech
ter niet vermeldt is dat de roconde door de voortuin 

moet lopen louter, omdat voor lucratieve exploitatie 
met winkeltjes en kiosken is gekozen voor de ruimte 
ernaasr. Bovendien is het uitgangspunt altijd de cotale 
ontwikkeling van het centrum van Woudenberg 
geweesr. Het cenerum van Woudenberg mist namelijk 
een eigen gezichr. Bij de ontwikkeling is echter niet · 

gekeken is naar behoud of versterking van bepaalde 
aanwezige karakteristieken. Eén van de meest karakte
ristieke elementen in het centrum van Woudenberg is 
nu juist het gemeentehuis, de daarbij behorende voor
tuin en de daarin aanwezige monumentale plataan. 

Mooiste rotonde van Nederland 
Begin december 1999 volgt de rechtzitting. De 
gemeente Woudenberg heeft de rechtszaak lang aange
houden, omdat het bestemmingsplan nog niet rond 
was. De gemeente \X/oudenberg wacht de uitspraak van 
de rechtbank af met de kettingzaag in de aanslag. Op 
28 december om tien uur 's ochtends volgt de uit

spraak. De rechtbank stelt ons - COt grote teleurstelling 
- in het ongelijk. Luttel-e momenten later dreunt de 
monumentale reus tegen de grond. 
De Bomenstichting vindt dat Woudenberg een hiscori
sche fout heeft begaan. Gekozen is voor de tijdelijkheid 
van een roconde (over een paar jaar is er weer een nieu
we trend in het oplossen van gevaarlijke verkeerssitu
aties) in plaats van de 'eeuwigheid ' van een boom. 
Maar misschien vergist de Bomenstichting zich en 
heeft de gemeente Woudenberg hier coch een erek
pleister van alJure mee in huis gehaald. Woudenberg 
beschikt namelijk binnenkort over één van de mooist 
aangeklede rocondes van Nederland. Want welke 
roconde kan zich beroepen op een statig gemeentehuis 
aan haar voeten? 

Bomennieuws - voorjaar 2000 



In het vorige jaar heeft de Iepenwacht voor het eerst 
gewerkt in Friesland, Groningen en Noord
HoHand. Het proces van steun verwerven en daad
werkelijk van start gaan met het in kaart brengen 
van de aanwezige iepen loopt in deze drie provin
cies niet even hard; in Friesland zijn totnogtoe de 
meeste resultaten geboekt. In het komende, tweede 
seiwen van de Iepenwacht zullen de mouwen 
opnieuw worden opgestroopt om het aantal abon
nees, en dus de effectiviteit van het werk, groter te 
maken. 

Subsidie 
Een regenval Ier is wel dar de aanvraag voor subsidie om 

de Iepenwachr verder uir re breiden en re verdiepen 

eind december '99 is afgewezen door LASER (onder

deel van her ministerie van LNV) . De Bomensrichring 

maakr bezwaar regen deze beslissing. De Iepenwachr 

zal ook zo nder deze subsidie de gemaakte afspraken 
nakomen, maar kan in die situarie waarschijnlijk min

der groeien dan was beoogd. Dar is nier alleen jammer, 

maar ook een uirgesproken slechre zaak, waarmee de 

roekomsr van de iep weer minder zeker wordr. De 

effecrivireir van het besrrijden van de iepenziekre wordr 

immers grorer naarmare her besrreken gebied grorer 
wordr. Korrom: wij vechren voor die subsidie en zullen 

zonodig andere geldbronnen moeren aanboren. 
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Een foto en een donatie 
Onderdeel van de publiciteitscampagne in Friesland 

was het plaatsen van een paginagrote adverrentie in de 

acht belangrijkste huis-aan-huisbladen. De pagina 

opende met een foro van de fraaie iepen beplanting 

langs de oude Middelzeedijk tussen Beetgum en 

Beergumermolen, gemeenre Menaldumadeel. Deze 

foro was ons roegezonden door een enthousiasre parri

culier, mevrouw de Lang-Bosma, die al jaren her wel en 

wee van de bomen volgr. Nier alleen deze iepen, waar

op zij vanuir haar woning uitzichr heeft, gaan haar ove

rigens aan het harr; ook de iepen in her algemeen 

mogen zich in haar belangsrelling verheugen. 

Eind vorig jaar werd de Bomensrichring prerrig verrasr 

met een gift van ft 3000,- re besreden aan her behoud 

van iepen. Deze gift kwam van Bouwbedrijf de Lang 
B.v., de firma van de heer de Lang, die de Iepenwachr 
bij wijze van eindejaarsgeschenk wilde sreunen. 
Besloren is om dir geld re reserveren voor her preven

rief injecreren van de iepen langs de Middelzeedijk, in 

mei - juni 2000 uir re voeren door de Iepenwachr. 

Deze behandeling mer Durch Trig werkr als een soorr 
"griepprik" en geeft de iepen voor één seizoen weer

srand regen de ziek re. 

Bomennieuws - voorjaar 2000 

De dubbele 
iepenbeplanting 
langs de oude 
Middelzeedijk in 
de gemeente 
Menaldumadeel . 
foto: 
T. de Lang
Bosma. 



Dertig jaar Bomenstichting leek de redactie van 
Bomennieuws een goede aanleiding voor een inter
view met "het gezicht" van de Bomenstichting, 
Marjao van Elsland. Het is een gesprek geworden 
over een langdurige, blijvende betrokkenheid b.j de 
Bomenstichting, over de successen en dieptepunten 
van de afgelopen jaren, en natuurlijk over de stap
pen die de Bomenstichting de komende tijd wil 
gaan zetten. 

"Nederland re vol voor bomen? Onzin, er is plek zar om 

volwassen bomen re sparen en jonge re plamen. Dar 

besef begim bij sreeds meer mensen door re breken en 

leidr wr verrassende vragen. Bijvoorbeeld van een pro

jecwnrwikkelaar, die wil weren of er regels zijn voor her 

sparen van bomen op bouwrerreinen. Als her om 

bomen gaar, ombreekr her veel mensen nu nog aa n de 

ffBomen zijn zulke fascinerende 
levende organismen." 

visie, dar bomen ongelofelijk belangrijk zij n voor hun 
eigen welzijn. Maar we komen er wel!" Veel archirecren , 

wegenbouwers en andere onrwikkelaars maken plannen 

zonder eers r re kijken of er soms bomen sraan. De 

"groene vak.mensen" sraan dan vaak machreloos, renzij 

ze kans hebben gezien om een goed doorrimmerd 

groen beleid vasrgesreld re krijgen. Heel recem is in 

Woudenberg een mooie, monumenrale plaraan omge
zaagd, ondanks juridische bezwaren en aangedragen 

alrernarieven en ondanks 30 jaar Bomcnsrichring. Her 

is een kenmerkend voorbeeld van alle geval len waarin 

bomen moeren wijken op basis va n papieren plannen , 
rerwijl dar mer een beerje goede wil en visie voo rkomen 

had kunnen worden. "Zo'n volwassen boom sraar gra

ris klaar om onze omgeving re versieren. Daar kunnen 
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ben een 
ilnterview met 
Marjan van Elsland, 
directeur 
Bomenstichting 

geen honderd jonge boompjes regenop! " Marjan is er 

heel fel op, ook op de rol die gemeenren zouden moe

ren vervunen. Larer in her inrerview komr dir ook rerug 

in de aandachrsvelden voor de wekomsr van de 

Bomensrichring. 

Van adviseur (vanaf 1975), Vla voorzitter van het 
Bestuur (vanaf 1978) ben je al weer sinds 1986 
directeur van de Bomenstichting, eerst voor één dag, 
intussen voor vier dagen per week. Nog steeds heel 
bevlogen en enthousiast. Wat motiveert je, waar haal 
je de inspiratie en de kracht vandaan? 
Een lasrige vraag, vindr Marjan , maar her eersre deel 

van her antwoo rd komr wch vrij snel: "Her weck is nog 

nier af. Er is in dir land nog re weinig respecr voor 

bomen en dar srimuleerr mij om door re gaan. Bomen 

zijn zulke fascinerende, levende organismen: mooi, 

inspirerend, eindeloos flexi bel , soms oer()ud, maar nog 

sreeds springlevend. Dar vind ik prachrig. Srel Je 

Nederland eens voor zonder bomen, dan weer je 

mereen waarom ze zo belangrijk zijn!" 

Een andere bron van inspirarie vormen de mensen die 

ze door haar baan ommoet. "Zoals de donareurs, die 

regelmarig op excursies en lezingen komen en die ik 

daa rdoor een beerje leer kennen. Daarnaasr de vakme n

sen, waarmee ik leerzame en vaak vriendschappel ijke 
comacren heb, overal in her land en de medewerkers 

van de Bomensrichring, die her eigenlijke werk moeren 

doen. Dar is een geweldig ream van aardige en gemori

veerde mensen, die we bij een volgende gelegenheid 

maar eens aan de lezers van Bomennieuws moeren 
voors rellen ." 

Bomennieuws - voorjaar 2000 
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bevoorrecht mens" 
je bent nu al bijna 25 jaar betrokken bij de 
Bomenstichting, in verschillende posities. Hoe ben 
je bij de Bomenstichting gekomen? 
"Ik ben van huis uir opgevoed mer de naruur. Een 

boom was bij ons geen boom, lDaar een eik, berk, 

beuk." Marjan heefr na haar bosbouwsrudie gewerkr bij 

de Dorschkamp (her huidige Alrerra) op een projecr 

over monumenrale bomen. Sraarsbosbeheer gaf roen -

eersre helfr jaren zevenrig- subsidies voor her onder

houd van monumenrale bomen, maar vroeg zich af of 

dar goed besreed geld was. "Ik maakre kennis mer de 

wereld van de boomverzorging en her sredelijk groen en 

ook al ging her over bomen, her was roch iers roraal 

anders dan de bosbouw, maar wel ner zo fascinerend. In 

november 1975 werd mij door J'om Copijn, medeop

richrer van de Bomensrichring gevraagd om adviseur 

van Srichring re worden." Dar was haar eersre kennis

making mer de Bomensrichring en ze is nooir meer 

weggegaan. 

Wat zijn voor jou hoogtepunten en dieptepunten 
geweest in die 25 jaar? 
Er zijn nier veel dieprepunren, gelukkig, maar een goed 

voorbeeld is dar her Minisrerie van Landbouw, 

Naruurbeheer en Visserij in januari 1991 de besuijding 

van de iepenziekre heefr opgegeven, waardoor deze zich 

srormachrig heefr kunnen onrwild<elen. We proberen 

de gemeenren nu re helpen mer de Iepenwachr en 

hopen de epidemie daarmee re sroppen, als we renmin

sre weer subsidie krijgen om onze' rwee iepenspecialis

ren in diensr re houden. 

Enkele hoogrepunren zijn snel genoemd: "Her invenra

risarieprojecr en, in her verlengde daarvan her uirbren

gen van her boek Monumenrale Bomen in Nederland. 

Als een boom opgenomen is in her regisrer van monu

menrale bomen geefr dar duidelijk meer bescherming. 

Dar de Bomensrichring zo groor geworden is, vind ik 

ook iers waar we rrors op mogen zijn. We zijn een ldei

ne srichring, maar er werken dir jaar wel elf beraalde 

mensen bij ons. De Bomensrichring heefr aanwijsbare 
invloed gekregen, de naamsbekendheid in de vakwereld 

is volledig en bij her Nederlandse publiek weren ook 

sreeds meer mensen ons re vinden." 

Na deze terugblik nu een blik naar de toekomst. Wat 
is je wensbeeld voor Nederland over 30 jaar, en wat 
zie je als belangrijke ontwikkelingen voor de 
Bomenstichting de komende jaren? 
"Ik hoop dar de uirbreiding van her aanral huizen en 

wegen in Nederland nier verder ren kosre zal gaan van 
her bomenbesrand, dus dar er over denigjaar nog even-

veel bomen zijn als nu. En dan bedoel ik volwassen 

bomen en jonge bomen die de kans krijgen om oud re 

worden. Dar is prakrisch heel goed mogelijk, maar 

vraagr om crearieve on rwikkelaars, die beseffen hoe 

belangrijk een groene omgeving voor mensen is, en die 

respecr voor bomen hebben. " 

De Bomensrichring is op dir momenr bezig mer her 

onrwikkelen van een srraregie voor de lange rermijn. 
"Een belangrijk elemenr daarin is her besef dar we naar 

een eigen plek binnen her groenbeheer en de naruurbe

scherming gegroeid zijn. Er zijn wel heel veel mensen 

en organisaries mer bomen bezig; maar wij zijn op een 

aanral punren zo gespecialiseerd, dar we daarmee 

rerechr als onafhankelijk kennisknooppunr worden 

"Een boom was bij ons geen boom, 
maar een eik, berk, beuk." 

gezien. Dar vraagr om concenrrarie op die srerke pun

ren en inrensieve samenwerking mer allerlei collega

organisaries. Een van onze srerke kanren is onze kennis 

van her beheer van monumenrale b~men, dar spreekr 

bijna voor zich. Ten rweede weren we erg veel van 

sradsbomen (bomen in bebouwd gebied), van soorr

keuze [Or juridische zaken. Naar verwachring zullen 

deze [wee aandachrsvelden de komende jaren dan ook 

de kemacrivireiren worden." 

De Bomensrichring moer op lokaal niveau srerker wor

den. "Bij gemeenren komen sreeds meer generalisren in 

plaars van specialisren. De vakkennis verdwijnr en dar 

vraagr om alerre, lokale mensen, die door ons van de 

nodige informarie moeren worden voorzien." Her zal 
volgens Marjan nog een hele kunsr worden om goed op 

deze omwikkelingen in re spelen, maar ze heefr er zin 

in. "Naruurlijk hangr er veel van de subsidiegever af!" 

Aan her eind van her gesprek komr Marjan zelf nog 

rerug op een van haar eersre uirspraken deze middag: 
"Ik ben een bevoorrechr mens. Vanuir mijn huis zie ik 

een prachrige geregisrreerde monumenrale eik en vanuir 

mijn kamer aan de Oudegrachr heb ik uirzichr op t\vee 

plaranen, die ook bij ons in her besrand zi[[en. En los 

daarvan, ik heb ook drie geweldige kinderen en een 

mooi huis in een mooie omgeving. En een geweldige 
baan, naruurlijk." Die laarsre uirspraak vult ze nu aan 

mer de copmerking dar her een baan is die volledig aan

sluir bij war ze belangrijk vindr, en dar ze bovendien 

van her Besruur de kans krijgr om samen mer de mede

werkers veel zelf in re vullen. War wil een mens nog meer!? 

Bomennieuws - voorjaar 2000 

in terview: 
Maart je 

Nelemans 
en 
Frank Moens 



foto boven: 
Zoveel mogelijk 

bladeren in de 
zon 
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Iedereen kan een tak van een boom zagen, mfUlr 
dat heeft meestal weinig met boomverzorging te 
maken. Boomverzol'gi1lg is een vak, dat je vooral 
aau professionele boomverzorger's over moet laten. 
Maar als leek, tevens eigenaar of beheerder van 
bomen wil je misschien toch iets meer over 'dat vak 
weten, bijvoorbeeld hoe een boom hoort te groeien 
en vooml ook om zelf in een vroeg stadium eveu
tuele groártoomissen te kunnen ontdekken. Je 
wilt met de geraadpleegde specialist kunnen over
leggen, wat er gaat gebeuren en waarom. WIlt 
onderzoekt de boom verzorger, welke diagnose stelt 
hij en welke behandeling acht hij noodzakelijk. 
KOI·tom, wie iets meer van boomverzorgillg weet, 
is een betere gespreksparmer voor de vakmeusen 
en een betere "baas" voor z 'n bomen. 
In vier nummers -van Bomennieuws zullen diver
se aspecten van boomverzorging aan bod komen. 
Deze serie artikelen is bedoeld voor leken, maar 
het is vakmellSen en beunhazen natuurlijk niet 
verboden om ze ook te lezen. [De eerste groep kan 
misschien zinvol commentaar geven, de tweede 
groep leert er hopelijk van, dat ze dit specinlisti-' 
sche vak eerst maar eens echt moeten gaan leren, 
voor ze zich weer' met een boom bemoeien.} 
Dit eerste artikel gaat in op de vraag: hoe groeit 
em boom? Het tweede behandelt onderzoek en 
verzorging bovengronds. AI·tikel drie gaat over 
onderzoek en verzorging ondergronds. Tenslotte 
wOldt in het vierde verhanl (Bomermieuws 4, 
2000) een en ander verteld over het kiezen, plan
ten en verplanten van een boom. 

oe groeit·een boom? 
boomverzorging voor leken, deel 1 
Marjan van Elsland 

Er zijn vele boeken volgesclueven over anatomie en 
fysiologie van bomen en nog steeds weten wij niet 
tot in detail, hoe de levensprocessen verlopen. Maar 
er is genoeg bekend om een aantal basisprincipes te 
kunnen begrijpen: de sapstromen in bast en hout, 
de "suikerfabriek" in de bladeren, de functies van 
zonlicht, regen, zuurstof en koolzuur, meststoffen 
enz. Zo krijgt men inzicht in het verloop van de groei. 

De boom. van blad tot wortels 
De bIdderen hebben vooral tot taak om de noodzakelij
ke bouw- en reservestoffen voor de boom te maken. 
Deze suikerfabriekjes zijn in het groeiseizoen constant 
bezig om koolzuur (uit de lucht) en water (uit de 
bodem) om te zetten in su ikers . De energie .voor dit 
proces halen ze uit zonlicht. Een afvalproduct is zuur-

stof. De formule van dit proces, ook wel fotosynthese of 
koolzuurassimilatie genoemd, is: 

6 CO2 + 6 H 20 + zonne-energie -> C6H 1206 + 602 

koolzuur water suiker zuurstof 

Op deze formule is het hele leven op aarde gebaseerd. 
Alle planten leggen op deze manier energie vast; de 
fotosynthese is het begin van de voedselkringloop, waar 
dieren en mensen van afhankelijk zijn, die kunnen geen 
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losse chemische elementen omzetten in suikers. Ook is 
zonder zuurstof geen leven op deze aarde mogelijk. 
Door adem te halen verbranden hogere planten en die
ren suikets en komt de opgeslagen energie weer vrij 
voor andere levensprocessen. Dit verloopt volgens 
dezelfde formule, maar dan omgekeerd. De rol van 
bomen in het vastleggen van koolzuur (broeikaseffect) 
en de zuurstofvoorziening (ze gebruiken uiteindelijk 
veel -zo niet alle- zuurstof weer zelf) is een apart 
verhaal waar we nu niet op ingaan. 
De suikers worden omgezet in zetmeel (reser
vestoffen) en eiwitten (bouwstoffen). De daar
bij noodzakelijke elementen als kalk, fosfaat, 
stikstof, zwavel, enz. komen met het water uit de 
bodem. Deze bouw- en reservestoffen zijn overal nodig 
waar de boom leeft en groeit, dus aan de buitenkant en 
de uiteinden voor dikte- en lengtegroei. In het (leven
de) spinthout !"n de (levende) bast van stam, takken en 
wortels vinden allerlei activiteiten plaats, waar energie 
en bouwstoffen voor nodig zijn. Daarnaast wordt de 
boom ieder jaar weer een jaarring dikker en worden 
takken en wortels langer en meer vertakt, naarmate de 
boom ouder wordt. Al die groei en activiteit is dus 
mogelijk dankzij de fotosynthese in de bladeren, die 
duurt van het uitlopen in het voorjaar totdat het laatste 
bladgroen in de herfst uit de bladeren verdwenen is. 
De functie van stam en takken is om zoveel mogelijk 

bladeren in de zon te krijgen. Daarom groeit 
een boom in het bos snel "naar boven", 

naar het licht en krijgt hij daardoor een 
lange, meestal kale stam en een kleine, 

levende kroon in het kronendal< van het 
bos. Bomen die helemaal alleen staan, 

bijvoorbeeld in een tuin of een 
groOt weiland, hebben nooit 
tekort aan licht en groeien daar-

door net zo hard in de breedte als in de 
hoogte. Ze hebben rondom een enorme 
kroon. Een boom, die vooral van één kant 
licht krijgt, zoals in een smalle laan, langs de 
bosrand of in een groep bomen, zal aan de 
lichtkant een brede kroon omwikkelen, ter
wijl aan de donkere kam de takken door licht
gebrek snel afsterven en de stam kaal blijft tot 
bovenaan (zie foto bladzijde 8). 
De wortels hebben een dubbele functie. Ze 
verankeren de boom in de grond en zorgen 
voor de opname van water met voedings-
zouten 

Het verankeren gebeurt zeer gericht en 
"doel bewust". Allerlei factoren bepalen 
de gtootte en de verspreiding van de 

wortels: de groei en de grootte van de kroon en de 
gewichtsverdeling in de kroon, de heersende windrich
ting, de mate van steun door andere bomen, een boom
paal, een muur, het uitbreken van een gtote tak, enzo
voort. In her bos, waar de kronen vaak klein zijn en het 
kronendak veel wind tegenhoudt, zijn de wortelstelsels 
per boom klein· (een kleine kroon heefr ook weinig 
water en zouten nodig). Een solitaire boom met een 

9 
enorme kroon heeft daarentegen een enorm wortelstel
sel nodig om overeind te blijven en om die kroon te 
voorzien van water en voedingszouten. 
In principe zal een beschadigd wortelstelsel door de 
boom zo snel mogelijk worden gecompenseerd. 
Zo zal een scheefgewaaide, maar verder vitale 
boom onmiddellijk druk- en/of trekwortels 
maJken om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. 

Maar een boom die te lang een boompaal tot 
steun heeft, zal in zo'n situatie onvoldoende 
wortels vormen, want hij "rekem op" die paal, 
zoals bomen in het bos zich aanpassen aan de 

steu n, die ze elkaar geven zal. 
De wortels zijn voortdurend "in beweging", ze 
passen zich steeds aan aan veranderende situ
aties in en buiten de boom, onder en boven de 
grond. Ze zijn ook langer actief dan de blade
ren, die op min of meer vaste tijden uitlopen en 
afvallen en dus eenduidelijk groeiseizoen ken
nen. De wortels zijn actiefzolang de tempera-

tuur dat toestaat, dus als er geen vorst in de grond zit. 
\X!at veel mensen niet weten is, dat voor de activiteit van 
wortels constam zuurstof beschikbaar moet zijn in de 
bodem: de wortels halen adem om aan hun energie te 
komen. 

opbouw stam , { bast -
takken en cambium 

wortels spinthout-----'. 1 
water + voedings~uten 
(door I nthout) 

j bouwsto/len 
(door de bast) 

kernhout --...flf ....... 

regen strooisel ! veramPing ~ Oz C02 

, + _~""'m""" ~ 

~~"~9:61" ~
~ ~ str1isel 

~ humus 

)~ water. 
voed; ngs zou ten 

grondwateroppervlakte 
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De groei van 
een boom. 

Elk jaar een 
laagje erbij. 

tek.: 
Klaas Huizinga, 

Humphrey 
Bennett 

10 
De weefsels, van schors tot kernhout 
Uit het vootgaande zal al duidelijk geworden zijn, dat 

een boom, ook al komt hij niet van z'n plaats, wch een 
dynamisch organisme is, dar zich voondurend aanpast 
aan de vetanderende omstandigheden in en buiten 
hemzelf. Er is bovendien een cominue beweging van 

alle mogelijke swffen, die zich in venicale en horizon
tale richting bewegen zonder dat ahijd helemaal duide
lijk is , hoe de bewegingen worden aangeswurd. De 
taken van schors, bast, cambium, spimhout en kern-

hout zijn dan ook net zo fascinerend als die van 

~~"'~~'~" ~' ~'~~~la:!!!!l bladeren, takken, stam en wonels. 
:; De schors bestaat uir afge-

0. ,, 

swrven bastweefsel en 

geeft iedere boom-
soon zijn eigen 
karaheristieke 

panonen op 
stam en 

takken. 
Funcries van de 

schors zijn in elk 
geval bescherming en 

isolatie. Een boom met een 
dikke schors (eik) verdraagt meer 

extreme temperaturen dan een met een 

dunne schors (beuk). 
De bast leeft en heeft meerdere functies, zoals het ver

voer van bouwswffen in de sapsnoom vanaf de blade
ren wr en met de worreJs. Daarnaast beschermt de bast 
de onderliggende weefsels als een huid tegen uitdroging 
en infecties. 
Onder de bast ligt de cambiale zone. Her cambium deelt 
zich in het groeiseizoen voorrdurend; naar buiten roe 
worden uiteindelijk diverse vormen van bastcellen 
gevormd en naar binnen houtcellen . Val1Llit het cambi
um komt ook de gvergroeiing van wonden op gang. 
Het spinthout leeft en is net zo anief als de basr. De sap
s[[oom van de worrels naar boven loopt meestal door de 
buitensre jaarri ngen van de boom . Daarnaast kan en zal 
het spinrhour actief reageren op binnendringende 
schimmels, bacteriën en - in mindere mate - insecten. 
In het spimhout wordt een afgrendelingslaag gemaakt 
die de binnendringers onschadelijk maakr. Doordat 
meer inzicht verkregen is in dit afgrendelingsproces, is 

in de jaren tachtig de visie op de boomverzorging wtaal 
veranderd. Hier komen we in het tweede ani kei van 

deze serie op terug. 
Het kernhout tenslone is dood en niet actief, maar daar

om niet minder belangrijk. Het is de spil, waar het hele 
leven van de boom bijna lener/ijk om draai t en op 
steunr. In het kernhout zijn soms afvalswffen opgesla
gen (zoals looizuur in de eik), waardoor het beter 

geconserveerd blijfr. De boom za l als de omstandighe
den meewerken dan heel oud kunnen worden, omdat 
hij staat als een rots. Bomen met zacht, makkelijk ver

ronend kernhout, zoals de linde hebben echrer ook 
manieren ontwikkeld om heel oud te worden, vooral 
door aan de buitenkam voorrdurend op de juiste plaat
sen steunweefsel aan te maken , dat de boom lener/ijk 

overeind houdr. 

De boo~ als klimplant 
Een eeuwenoude boom heeft zelden levende cellen, die 

ouder zijn dan tien, hooguit twimig jaar, omdat de 
levensprocessen zich voondurend alleen in de buitenste 

en uiterste weefsels van de boom afspelen. De rest van 
de boom is het dode, niet meer anief reagerende skelet, 
waar de levende delen als het ware op groeien, alsof het 

om een klimplam gaar. Ieder jaar komt er aan de bui
tenkam een levend laagje bij en sterft er aan de binnen
kam een laagje af. De eenmaal gevormde weefsels 
komen niet meer van hun plaats. Dat verklaart bijvoor
beeld, waarom in een boom een inscriprie van tiemal
[en jaren oud wel uitdijt door de diktegro<;i van de 
boom, maar op dezelfde hoogte blijft zinen. 
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War heeft een comp'uter met bomen re maken? Mer 
een compurer kun je schrijven en schrijven kan ook 
mer een potlood en een potlood is van hoU( en hour 
komr van een boom. Maar een compurer en een boom? 

Ik zou her niet weren. Toch sraar er in mijn dagblad een 
paginagrote advertemie met een paginagrore foto van 
een prachrige boom waarin een computermerk wordr 

aangeprezen. Op een eveneens gevulde b'ladspiegel 
worden verschillende managers gevraagd bij een vasr
goed bedrijf. Door de reksr dwarrelen boomblaadjes in 
een groene steunkleur. Ik vraag me af: war moeren 

managers met groene blaadjes? 
Nederland wordr groener, althans volgens een reclame
spot van een bekende bierfabrikant. Die beoogt mer 

zijn groene blikjes Nederland aan her zuipen re krijgen. 
Dus als er maar genoeg gedronken wordt lijkt 
Nederland groener. Zo kopt een netwerkorganisarie in 
zijn adverremie dat her op groei gericht is. De bijgaan
de reksr verklaart dar nieuwe bedrijfsprocessen, strare
gieën, sysremen, organisarievormen en meer van dar 

fraais (en ook nog allemaal nieuw) geëm worden op 
besraande organisaries. Het klinkt heel indrukwek
kend, maar gooi her maar in mijn pet. Om her visueel 
duidelijk re maken is er een eenvoudige geëme scheur 
bij afgebeeld. Een verrederend kwersbaar twijgje als 
symbool voor hoogwaardige rechnologie. Hoe komen 
ze er op. Een Zorginsrelling voor welzijn, wonen en 
zorg bundelt haar krach ren en daar heefr men een per
soneelshoofd voor nodig. Maar waarom die oproep 
ondersreund moer worden mer een swere eik in alweer 
een groene sreunkleur snap ik niet. Wat weet een hoofd 

personeel nu af va.n bomen? Bij de volgende adverren
tie mag je het hopen. Daar zoeken ze Bomen voor 
boven het maaiveld. Zwaargewichten dus. Doch ze 

vragen projecromwikkelaars en vasrgoedadviseurs. Ik 
vrees het ergsre. Als die lui hun slag slaan blijft er geen 
boom boven het maaiveld staan. 

Zo begrijp ik ook de luchtvaarrmaatschappij nier die 
doorgaans adverreerr mer vliegende zwanen . Bedoelde 
blauwe maatschappij is een samenwerkingsverband 
aangegaan mer een concurrem mer een groene huis
kleur. Om dat re melden hebben ze voor die gelegen

heid een advertemie in een groen jasje geswken, mer 
een fow erbij van een weelderig bemost oerwoud. De 
bedoeling van her samengaan is dat er meer vluchten 
komen en reizen een sruk makkelijker wordt. Maar de 
link mer een ondoordringbaar oerwoud omgaar mij 
ten enenmale. Een oerwoud is ongeschikt als lan

dingsbaan . En dat reizen een stuk makkelijker wordt? 
Betekem dat dat dan de vijfde baan van Schiphol niet 
meer nodig is? En dar het zogenaamde buld erbos, aan
geplam om de vijfde baan te voork6men, wr een oer

woud mag uitgroeien? 
Nu ik her wch over het Bulderbos heb vraag ik me af 
of Nerelenbos echt zo groen als gras is. Denkr ze nou 
werkelijk dar die vierduizend bomenbeziHershun 
boompjes afstaan? Nee, wam daar hebben ze geen 

bomen voor geplam. Ze zijn geplant uir proresr regen 
de aanleg van die vijfde baan op Schiphol. 
Milieudefensie heefr die percelen grond gekocht en 
vetvolgens weer door verkocht aan de actievoerders, 
die er hun boompjes op plan((en. Een ludieke acrie, 
maar ik zou me als boom misbruikr voelen. Die 
bomen zijn een ordinaire stand-in voor de acrievoer

ders. Die bomen zijn gewoon voor hun karrerje 
gespannen. De oproep van Nerelenbos om ze alsje
bliefr af te sraan is een heisa die nergens op slaat. Her 
gaat niet om her omeigenen van die bomen, maar om 
de grond. Als die milieufana ren nog een paar jaar 
drammen heefr Nerelenbos een groter probleem, wam 
dan heefr ze een kapvergunning nodig. Nu zijn deze 

scheuren waarschijnlijk nog onder de maat. 
Producren die niers met groen re maken hebben krij
gen een groen jasje en wekken daardoor de suggesrie 
milieuvriendelijk re zijn. Dat vind ik nou onder de 
maat. Zo groen ben ik nu ook niet. Overigens schijm 
groen in de drukkerswereld een slechte sreunkleur re 
zijn, omdar die volgens de regels vloekt met een zwar
re rekst. Maar dat zal mij een zorg zijn, wam ik hou 
van groen, zelfs op papier, zeker in Bomennieuws. 
Wam her is de kleur van de hoop. 

Roe/ie de Wt>erd 
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foto : 

Wim Kooyman 

Ergens in de polders tussen Groede, Schoondijke en 
Nieuwvliet staat een partij grote essen. Het zijn 
prachtige oude bomen. Soms krijg ik dan gewoon 

zin om even in zo'n 
geweldige reus te 
kJimmen. Misschien 

Luc n (alle IS contactpersoon voor de 
Bomens cht ng \0 Zee and. Voor de 
ubri k Natuurs emmen In he dagblad 

een wat primitieve 
gedachte, maar soms 
moet je zo'n prikkel 
eens een keer niet 
onderdrukken. De 
boom eens even lek
ker beetpakken, voe
len, ruiken, beleven. 
Van top tot teen 

Bn De Stem 5 reef hIj een sene artikelen 
orb zonder bomen \0 Zeeu 

nieuws. 

Daaro 

t voo 

bekijken. 
We beginnen onder 
aan de stam, waar de 

verdikte wortelhals zit. 
Brede worteluirlopers lopen naar alle kanten. Ze zien er 
srerk uir, bang voor omvallen van de boom hoeven we 

dus nier re zijn. Tussen die wortels zijn srukjes waar wat 

warer blijfr staan, een soort van natuurlijke minivijvers 

r 

dus. Daar groeit gewoon dikkopmos. Dir mini-milieu 

lijkt veel op het mosmilieu russen her gras op de bodem 

eromheen. 

Het onderste stuk stam is een sroer stuk zonder al re 

veel zijtakken. De schQrs is hier erg ruw cn er zijn sple

ten waar je neus zo, in verdwijnt. Na een klauterpartij 

komen we aan in het midden van het takl<ensrelsel. 

Hier laat zich voor het eerst een beetje beweging voelen, 
veroorzaakr door de wind. Het is altijd weer even wen

nen aan de hoogre. Daarbij doer zich een merkwaardig 

verschijnsel voor. Vanaf de grond gezien leek de boom 
helemaal niet overdreven hoog. Zit je eenmaal op een 

rak wat hoger. dan lijken de verhoudingen toraal veran

derd . Ineens lijk je wel drie keer zo hoog te zinen. 

Hebben wc hier re maken mer optisch bedrog of met 

een soort ingebouwd veiligheidssysreem, dar je wat 
voorzichtig maakt? 
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N ietig 
Midden in de kroon aangekomen heerst een besloten 
sfeer, met veel schaduw. 
Dikke takken lopen tamelijk horizon raaI alle richringen 
uil. Ze zijn zo dik dat je er gemakkelijk o~er kum 
lopen. Als mens voel je je midden in zo'n enorme tak
ken massa nietig en geborgen, ook een lekker gevoel. We 
zien hier vooral [Wee mossoorren die op de takken 
groeien : het sikkelsterretje en kJauwtjesmos. Ze vormen 
schi[[erende groene matjes . 
Hop weer verder omhoog gaat hel. De bewegingen die 
de boom maakt worden nu [Och steeds duidelijker. Wat 
verderop zit een stuk dood h Ul. Onder de los zi[[ende 
srukken schors wemelt het van de insecten. Je merkt dat 
zo'n boom een heel ecosysteem op zich is, met tiental
len soorten organismen. Het laatste stuk naar de top is 
nog een hele hijs. We zijn geen 39 jaar meer, zullen we 
maar zeggen. Toch wordt de top gehaald. Eerst even 
vergapen aan het adembenemende uitzichl. Naar het 
noorden zien we Nieuwvliet en de kerkwren van 
Groede . Naar her westen de Erasmllsbossen en de 
molen van Zuidzande. Aan de andere kant de windmo
len bij Oostburg. Voor me slingert de Nieuwkerkse 
kreek door het landschap, met even verderop het 
natuurgebied De likken. Wat een landschap! 

Andere sfeer 
Hier in de [OP van de boom heerst een totaal andere 
sfeer dan middenin. Alle takken zijn jong, groeikrach
rig en vele steken recht omhoog. Er is veel meer licht en 
de wind waait er flink doorheen. Alles beweegt. De tak
ken hebben hier een gladde schors. Er is een aardige 
verzameling aan korstmossen op de takken aanwezig. 
Dat betekem dat de lucht in West-Zeeuws Vlaanderen 

nog betrekkelijk zuiver is. 
Eén daarvan is het zogenaamde purperschaaJtje, een 
grappig dingetje. Het begim als jong korscmosje in een 
mooi rondje te groeien, met in het midden fraaie pur
peren schijfjes. Dat zijn de voortplantingsorgaantjes. 
Door de snelle diktegroei van de takken, waaraan ze 
immers vastzi[[en, worden ze zijdelings uitgerekt, 
waardoor het afgepla[[e schijfjes worden. Hoe sneller 
de tak groeit, hoe afgepla[[er het schijfje. 

Filosofer en 
Op deze plek moet ik even blijven genieten. Van de 
boom en her uil7.icht. Voor mijn gevoel zit ik nu zo 
hoog dat ieder contact met de grond verbroken is. 
Een ideaal moment voor wat gefilosofeer. Waarom 
klimmen mensen eigenlijk zo weinig in bomen? De 
meeste kinderen doen het heel graag, maar 'Ze krijgen 
zelden de kans. Vind in onze geciviliseerde maatschap
pij maar eens een boom waar je gemakkelijk in kunt 
klimmen. Alles wordt zo hoog opgesnoeid dat je zel
den goed bij <ie onderste takken kunt. Een goede 
klimboom is wch veel leuker dan het meest geavan
ceerde 'speelgoed? Vuile kleenjés? Ach nee, zo bekrom
pen kunnen we wch niet zijn. Gevaarlijk? Een goede 
klimboom is nier te hoog en heeft zoveel takken naar 
alle kanten dar een flinke valpartij onwaarschijnlijk is. 
Kinderen vernielen bomen, ze breken [Och takken? 
Ach, vergeleken bij sommig 'gewoon' onderhoud als 
het weghalen van complete beplantingen, zijn kinde
ren nooit zo 'effectief". Bovendien, hier en daar een 
gebroken tak heeft ook zo zijn natuurwaarde, Geef 
iedere woonwijk een aantal klimbomen waar kinderen 
zich naar harrelust kunnen uideven met het bouwen 
van boomhu[[en, 
Zou er een relatie zijn russen de steeds maar roene

mende problemen bij de jeugd en de vervreemding 
van de natuur en zou het simpele boompje 

klimmen hierbij een rol kunnen spe
len? Ach misschien overdrijf ik 

nu een tikkeltje, kom, het 
wordt langzaamaan tijd 

voor de terugtocht. 
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30 jaar Bomenstichting 
Bomennieuws geeft een goed overzicht van de ontwikkeling van 
het werk van de Bomenstichting, de voortgang in de 
boomverzorging en de veranderingen op het gebied van 
boombeleid en -behoud. De redactie scheurde hoogtepunten uit 
de oude nummers. In de vier Bomennieuws afleveringen van dit 
jaar presenteren we elke keer een selectie. 

BOMEN "~ DAG '85 
~5 jaar Bomenstichting 

OVER DE BOMENSTICHTING maart 1978 

Ondanks ZIJ n beperkte bosbezit is Nederland een bomenland. O veral staan nog prachtige so litairen. geven 
boompartijen nog accent aan het landschap, kunnen w ij nog genieten van heerl ijke lanen. 

Nóg 

want telk ens wee-r moeten WIJ ervaren dat zo' n stuk schoonheid · dat tienta llen en VBCtk honderd Jaren nodig 
heeft gehad om to t vo lle w asdom te komen. In enkele uren IS geveld. Soms gebe urde dit na ernst ig afwegen 
VlS n belangen D ikWIj ls httd ret echter ook anders gekund en werd te lichtvaardig gekapt Ook Zieke of 
gewo'1de bomen gaan vaak onnodig ten gronde. En lang nie t alti jd wordt op de p laats van de gevallen boom 
een nieuwe geplant. 

Het zIJn deze overwegingen d ie aanleidi ng zIJn geweest to l oprichting van de BOMENSTICHTING 

In on5 d ichtbevolkte land. waar hUIzen. wegen en industrie de natuur steeds meer verdringen. moeten WIJ ZU inig 
;t,Jn op onze ba en Vooral op de bomen bU ilen het bos D aarb ij l ij n. naast exemplare n die een landschap:;: -
of dorpsbeeld kenmerken , vaak b lzondere soo rten en bomen meI een gesch iedeniS 
Maar JU ist de boom ars 501ltèur en In groep en laa n. IS door een reeks van oorza ken kwetsbaarder, krijgt In 
don regel rwnder aandacht en word t gewild of ongewild snel tot s lachtoffer Om mei de Bijbe l te spre"-en' de biJl 
lig t aan hun stamt Te veel archllec: ten. 51edebouwkundlgen en wegenpla nners vinden hel moe ten sparen 
van bomen maar lashg Tonen ZIJ hun goede Wi l en laten zij bomen staan, dan gaan ZIJ daa rbij dikWijls 
ondeskundig en ondoeltreffend ;e werk. BU izen en kabels wor-den gemakshalve hefst zo d icht mogelijk 
langs bomenrijen gelegd . vBak wordt doarb lJ het wonelges tel waarop de bomen leven. onherstelbaar besohadlgd 
o f on tn.emen gaslekken hun binnen korte liJd heltl!ven In enkele jaren l iJn alleen door deze oor-zaken In ons land 
dUIzenden bomen verloren gega an! Ook het onbeperk te zoul SlrOOlen dreigt steede meer bomen te vern ietigen. 

W aar goedWi lle nde behee rders de ze funes te gevolgen tracht en te compensere n door nieuwe aa npla nt. wordt 
va ak verge ten dat de oorza ken blijven bestaa n en ook de Jonge bomen dus we in ig kansen hebben Bovend ien 
za l het bij eon gunstig ver loop toch alt ijd Jaren duren voor de ze Jonge bomen hlln voorgangers op 
waardIge wijze kunne n vervangen. Boompje groot, planlerlJe dood . 

De opo chlers van de BOMENST!CHTING hebben niet slech ts esthet ische oogmerken. Een volgroeIde boom 
iS e~n met Ie onderschatten factor 10 de stflJd voor hel behou d ven ons leefmIlieu Zuurstof wordt een kos tbaar 
goed Wel nu - een honderdjange kastanjeboom bijvoorbeeld produceert evenveel zuurstof als dUizend tienjarige 
soortgenoten Als men Zich real iseert hoeveel het pisnten en grootbrengen van d ie dUizend longe kastan jes 
kost. IS het dUidelijK we lk e@n waarde een volgroe ide boom vertegenwoordigt Daarbij spreken WIJ nog 
nlel eens van de stofvangönde capaCi te it. van l IJ n lawaaidempende en wIndbrekende funclle . van hel weldadige 
psydl!ts-che effect va n de dieren en pla nten d ie de boom nOdig he bben 

Hèt bes tuur v~n de BOM ENSTICHTJNC IS sa mengest eld Uit desku ndigen op ve rschtllende gebieden d ie de 
boom raken. Daardoor hopen zij belanghebbender\ en beliJng stell cnden te kunner\ overtuIgen va n het nu t dat de 
boom In ta ll oz e opzlctne n voor ons allen heeft Nodig 19 t en zo volledig mogeltJke Inventansal le van 
waarèevolle bomen e bomengro pen In ons land Nodi g IS oplettendheId, zodat nodeloos kappen kan worden 
voorkomen. bedreigde ex.emplaren door deskundig verplaats en kunnen worden behouden, Zieke bomen kunnen 
worden hersteld. Nodig IS da on'lervengbare bomen door ee n vorm van monumentenzorg worden beschermd 
en vcrm nkte Situaties door nieuwe aanplant In de toekomst hun vroegere scho~nheld zullen herknJgen. 

W IJ nodigen u uil ons hielbij als donateur en /o f correspondent te steunen. U kunt hiervoor de bij gesloten 
antwoordkaar t geb rtllken 

De BOM ENSTICHTIN G' z.al u dan door toezending van z Jn In formatieb laden regel mallg van ZIJn ac tiviteiten 
op àe hoogte houden 

Voorzit 
afscheid 

rdeKruyffnam na 18jaar 
1/2-1991 

Verhuisbericht 

Ons kantoor werd te \mIp. ~ 
afstand van de 

Op ee.n steenworp . l en 
vonden we een nan 

Donkcrsu-aat waar we per 1 juli a.S . 
. er onderkomen , 

ruim onze inrrek zuHen nemen, 

"\" 

nieuw adres: 

bome~st=\cht=ing 
bIS 

Oude gracht 201 

t h 'd genomen als voorzitter van 
ft M Edouard de Kruytt a sc el . d 

Op 29 januari jl. hee r. hï in het bestuur, en hij was in deze peno e 

(hoek Haverstr" ') 

35 \ \ NG UTRECHT 

de Bomenstichting. Vanat 1 .~72 za\9~2 tot 1975 en van 1986 tot 1991 . Al met al 
twee keer voorzittF>r, namelijk van ;_ .. ~~~ ......... _ 

lolofoon: 030 . 340718 
fax: 030.310331 

achttien jaar dus. 

Op naar de 3000 
Hel nieuwe laar Slaal vOor de deur Een laar waa . 
~ een aanlal belangIiJke zaken zal plaatsvl nde~ 

nkele daarvan ZIJn de voltOOiing van de mvenlari: 
~alle van waardevolle bomen. he! versChijnen van 

et boek van Kees Ouinker over d ie waardevolle 
bomen en hel openen van hel Vroege Vogel Bos 
op 5 apri l Bovendien hopen we mei hel aanlal do. 
naleurs een mijlpaal Ie bereiken . Dit Jaar IS hel 
aanlal donaleurs geslegen 101 rUim 2700 AI d' 
groei van de afgelopen Jaren doorzei passere~ w: 
In 1989 de 3000. Dit feit zullen we zeker niet onop. 
gemerkt voorbil laten gaan. Het is dU\dehlk dal de 
~kll vl le l ten van de Bomenslichllng geld koslen. 

aasi de SUbSidie van hel Minislene van Land. 
~ouw en Vlssenj zijn de bijdragen uil donalles 
ondsen en glhen en de opbrengSlen. verkrege~ 

Uil de verkoop van voorlichlingsmalenaal 0 on'. 
beerhJk. Alhoewel vooral de koslen van ·Bome~ . 
nieuws blijven stiJgen. hebben we vOor het ko. 
mende jaar de minimum donatiebedragen fllel 
verhoogd. Op de acceptglfo die u bij d il Bom·en. 
nieuws heeh onlvangen Si al hel minimum be
drag VOor u vermeld. Veel donaleurs geven cch 
Ier meer dan hun mlnl/nurn b'jdragG. VOOr ons een 
wo/kome aarlvulhng van de algemene middelen 
Voor hel komende Jaar rekenen we wee' op uw 
sleun . 

Besluur en 
medewerkers van de 
Bomensllchllng 

~ans Pfeiffer 
nIeUWe 

1/2-1991 
Voorzitter 
J;lomensticht; __ 

4-1997 
Schótanus, 

1 lIlt.F. 
l". • • ttel" -van 

""00l"Z1 . uwe "V 

nle t·nrl 

t ·ch 1 ~ 

B "",ens1 
de 0 .. •• 



Uittreksel 

Beleidsnota 1986-1990 

mlben IBar 
)~t1h, ;<;kelde 

Bomenstichting \\lint Conservation Awards 1987 
1-1988 

De Br< lse Conserval ion Foundallon 10011 Jaarlijks 
een aanlal priJzen UJI voor klelnschalrge proleklen 
op hel geb.ed van Sladsonlwikkellng. mllreu· en 
naluurbeschermlng en educatie. 

IleprOlekl lot hooldwlnnaar uIig 
,n de categone naluurbescher 
van de Nat,onale Conservation 
Op 18 december vond. Irjdens 

()nkrUÏd-prijS 1~ 
Voorde . 
Bomenstichung 

I d d "\Je rwo I de" i n he t Ge 1-Op het an goe . 
derse laren staat de dikste elk van 

d 1 d 7 15 meter in omtrek. 
Ne er an, . 4 0 r U i t 
In 1760 wa~ dat nog maar .5 m~t~. 
eze roei maakt men op dat d: dikke 
dgl h·· in de wandeling wordt 
boom I. zoa s I J d . 4 I ee uw ou IS. 
genoemd. ongeveer l . u hiJ· vee 1 te 
Als zo'n boom kon praten zo . 
vertellen hebben over al dde dg~n~:~~~~s 
die onder z'n royale bla er ad rd Onder 
gespeeld. gerust en ook ve:ga e . er 
zo'n solitaire eik werden In vroeg 

1975 Mmisterie van 
C R M. geelt subsi
die voor een lul/-time 
arbeidskracht. 

1980 De . 
80meflslrchrmg telt 
1500 donS/eurs, een 
(!Neede medewerker 
worctt aangesteld. 

1984 JnvenlafJsalre van 
Monumentale bomen 
gaat van Slart 

t 972 Eerste betaalde 
medewerker m 

dienst. \ 

'970 Opnch/Jng jn 

Amsterdam. " 

1985 De eerste boomadoptie 
vindt plaals in Kloetmge (Z/dJ. 

1986 EerSte lokJer 
Bomen & .,' verschijnt. 

f 989 De Bomensticht;ng 
heeft meer dan 3000 
donateurs Het vroege 
Voge/bes worcft geo

pend. 

1990 De invenrarisalie JS 

gereed, v;enng van het 
46 lustrum. 

1993 De Bomenstichfing 
betrekt een eIgen kantoor

pand 

'994 Hel fepeberaad wordl 
ondergebracht bij (Je 

Bomensrtchling 

1991 Hel 
Bomen,onds wordt 
geinrroduceerd en I 
hel boel< Monu
mentale bOmen In 

Nederland ver-
schijnt. 

1992 Hare Majesteit, 
Koningin Beatnx wordt 
beschermvrouwe. De 
Bomenstlchtmg presen
teen zich op de 
FfOflade. 

25 jaar Bomenstichting 

Wij groeien verder ... 

bomen • leuws 
De beroemde kastanjebomen van Vorden bedreigd met kappen! 
De twee monumentale kastanjebomen in Vorden 
dIe een landelijke betekenis hebben en boven · 
dien op de lijst van geregistreerde bomen staan. 
dreigen door een gemeentelijk politiek geharre
war te worden gekapt 

In dit nummer ..... 
08 oeroemde kaslMlf!bomen van Vorden 
bedre gd mei kappen 
Nederlandse St iChting FrUIt rassen 
opgsHchl 
Vee-l voorkomende ZIekten en plagen (29) 

Oe Inventar Isatie en ar bel konlS 

Een ruc uwe boOmbeschefmer 
KaOel"s, leIdIngen en boOmwortels 
opr'\leu-N verkrijgbaar 

15. 16 . 

16 

'7 
18 
19 

'9 
Relaties lussen tnSekten en bomen 
8oekbespreklf"'lg 

21 tJm 24 

25 
NogmaalS de iepez!ek!e 
V aa,Qevolle oude bomen (1 4) 
Ak:le Na1.ona'c Populieren ComrT\lssJG 

RotVt ..... -andetnge'l Arborel Wageningen 

Aanleiding 
Jn de winter 1984/1985 brak een tak Uil één van 
de twee kastanjebomen Deze bleel hangen aan 
een stormanker dat ongeveer 15 jaar geleden biJ 
een opknapbeun was aangebracht. De tak werd . 
verwijderd en de gemeente liet nagaan ol een 
nieuwe verzorging noodzakelîjk was. een bedrag 
van 1 7000.- zou nodig zijn om de bomen te ver· 
zorgen. Een meerderheid van de gemeenteraad 
Wilde dat bedrag echter niet aan de bomen uitge
ven, zodat de bomen gekapt dienden Ie worden, 
want de veiligheid van voorbijgangers op de na
bijgelegen doorgaande weg zou In gevaar kun· 
nen kernen 

Activiteiten BomenstIchtIng 
In december 1985 was na een gemeenteraads
vergadering net gevaar voor kappen acuut . 

\. ./ OQnaleursdag. 14 JUn. 

25.26 
26 
2 7 
2 7 
27 

AKTIE VOOR BEHOUD VAN 

(VERVOLG) 
. in BomennieuwS 

het artIkel . voor de 
In vervolg op de aktievoerders het 

15/ 16 kunnen landsvrouwen, 
nr. " de platte teun 
"0 i kke Boom, . De op roep voo r ~ 

- edelen. . or niets. 
volgende me nieLMS was niet v~ kas (ruim 
in het Bomen genoeg geld In 

. mei was er Begin 

r~ SeQOOI a de Amenkaanse reuzenbomen 

N.eIJwe dIasene ·Boom 10 Beeld· 
Agenoa I Vragen 

'" 2-1986 

28.29 
29 
30 
30 
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Ko Bierman 

Al gedurende heel wat 
jaren luister ik naar 
de sapstroom van 
bomen. Het is iets 
magnifieks om je OOf, 
meestal door middel 
van een s~ethoscoop, 
tegen de bast van de 
boom aan te leggen eo 
de hartslag van de 
boom io je op te 
nemen. 

Of je inderdaad iets kum horen of niet hangt af van de 
bas t van de boom. Je moet bomen uitkiezen die een 
gl adde stam hebben en zo de optimale kans bieden de 
sa psrroom te beluisteren. H et is imeressam te weten dat 
de sapstroom niet ieder momem van de dag en gedu
rende het hele jaar door waar te nemen valt. Tijdstip 
va n de dag, remperatuur en weertype zijn belangrijke 
elememen hierbij. Een goed moment van het jaar om 
er mee te starten is in de periode dat de natuur de win
ter achter zich laat en opnieuw langzaam groen gaat 
worden. Je kum dan vaak-een sapstroom horen die met 
flink wat geraas gepaard gaat. Het is net of je je oor te 
luisteren legt tegen een stromende waterleiding al hoor 
je daarbij minder het pompende geluid dat je bij een 
boom wel hoort. 

Stethoscoop D1ee het veld in 
Meestal begin ik als natuurgids van het IVN rond Pasen 
een stethoscoop mee te nemen naast mijn andere uitrus
ting. Vaak is dat op tweede Paasdag als ik gids op de "dag 
van het Brabams Landschap" in het natuurgebied 
Haanwijk, gelegen russen 's-Hertogenbosch en Sr. Michiels
gestel. Dat is een momem waarop bomen hun eerste po
ging doen hun knoppen in bladeren te doen veranderen. 
H alverwege de wandeling die ik dan maak staat een 
paar prachtige balsempopulieren, die vaak net iets eer
der hun bladeren laten zien dan de andere bomen in de 
buurt. Op het momem dat ik bij die populieren ben 
probeer ik even stil te staan bij alle geluiden die je hier 
hoort. Je hoort hier het kabbelende water van de 
Dommel en vogelgeluiden. Als ik dan verrel dat je hier ook 
de sapstfOom van de boom kunt horen, staan de meeste 
wandelaars mij vol ongeloof aan te staren. Ik haal mijn stet
hoscoop te voorschijn en leg hem tegen de boom te luiste
ren. Meestal heb ik meteen een plek gevonden waar je hem 
fanrascisch kunt horen. Soms moet ik even zoeken. Er is 
bijna altijd wel een wandelaar die het ook wil ervaren en 
enthousias t de anderen verslag doet van wat hij hoort. 
Daarna wil toch wel iedereen luisteren naar de sapstroom 
van de boom ... een fijne ervaring. 

Bloede n 
Aan her eind van de winter, nog voordar de knoppen 
opengaan en de bladeren zich ontvouwen, begint de 
boom mer her opbouwen van de druk van de sap
srroom. Bij berken en bij esdoorns is dir bijvoorbeeld 
goed waar re nemen als er in die periode een tak wordt 
afgezaagd. Wc noemen dir het bloeden van de boom. 
Takken aflagen is bij deze soorten en nog enkele ande
re in deze tijd (vanaf februari) om deze reden nier aan 
te bevelen. Uit de zaagwond druppelr gesraag warer mer 
opgelosre voedingsroffen en suikers. Van dit verschijn
sel wordr door de mens ook af en roe dankbaar gebruik 
gemaakt. Berkensap wordt bijvoorbeeld verwerkr in 
cosmetische prod ucten en ingedikt esdoorn sap is re 
koop als ahornsiroop. 

Verdantpen 
Warer is essentieel voor her besraan van de boom, zowel 
voor her vervoer van voedingsslOffen als her regelen van 
de remperaruur. De wortels zuigen hct mer grore krachr 
op en transporteren her de sram in. Bij een eik bedraagr 
de snelheid bijna 45 merer per uur, bij een es ruim 25 
merer per uur. Bij een grore, volgroeide boom in ons 
land kan de afsrand russen wortelpunten en bladeren 
meer dan 100 merer bedragen. Bij een eik is het warer 
dus in ongeveer 2 uur boven en bij een es in 4 uur. Een 
boom met een forse kroon verdampt via de huidmond
jes op een zomerse dag met gemak 300 lirer warer. 
Daarnaast is cr ook warer nodig voor het assimilatie
proces. 

Injecteren 
De injectiemerhode voor her 
tegengaan van iepenziekre is 
gebaseerd op het watertrans
port in de boom. In het 
groeiseizoen kunnen iepen 
met een schimmel worden 
ingespoten die ervoor zorgr 
dat de agressieve iepenziekteschimmel geen kans krijgt 
zich re ontwikkelen. Om de decimeter wordr rondom 
in de stam met een dikke injectienaald tor in de sap
stroom geprikr en her opzuigen van de injecrievloeisrof 
door de boom is vaak goed te horen. Binnen enkele 
uren heefr de stof zich in de boomkroon verspreid. 

Bomennieuws - voorjaar 2000 



Meer bos in Nederland. 
Stoppen van kappen re 

Ja, stuur mij meer informatie 
Ik ben vooral geïnteresseerd in: 

o Beleggen in Europees hardhout (Robinia) met blijvend bos in Nederlan 
o Beleggen in tropisch hardhout in Costa Rica en het regenwoud sparen! 

m / v 

Plaa"""ts ____________ _ 

Leefti j ",--d _____ -------'(_i,v,_m_, st_ur_en--,-iu_is_te_in_fo_rm_at---,ie) 

Deze bon in een gesloten envelop sturen naar: 
De Groene Spaaradviseurs 
Antwoordnummer 10047 

2800 YB Gouda 
(een postzegel is niet nodig) 

bomen I 

~.----J 
~~ 
~ ~ DE GROENE 

SPAARADVI EUlt 



((ijPI]N 
Groenekan 

sinds 

1777 

- ontwerpbureau -

- boomkwekerij -

- groei-, snoei- en kapadvies -

- herkenning ziekten en aantastingen -

- boom taxaties -

Brochure vormbomen en boomvormen op aan 

Copijn • Groenekanseweç 174 • 3737 AK Çiroenekan 

tel. 034621 - 2401 • fax 034621 - 1207 I 

Afdeling boomverzorging 
• snoeien van bomen d.m.v. klimtechnieken 

en met inzet van 2 eigen hoogwerkers. 
• standplaatsverbeteringen d.m.v. aanbrengen bomenzand 

en beluchtingenJbemestingen onder hoge druk. 

• onderzoek en rapportages 
• leveranties bomenzand 
• boomverplantingen met newmanframe 

VAN HELVOIRT 
CRDENPRDJECTEN BV 

Rondhouthandel-Bomenrooibedrijf 

v.d. Horst bv 
Rolderstraat 27, 
7849 PB De Kiel 

Telefoon: 0591 - 382202 
Fax: 0591 - 381910, 

Autotel. 06 - 50501936 

"Praktische advisering en maatwerk" 

nLY Adviesgroep Groen nv 

Uw partner voor advies in: 

~ Beheer- en inrichtingsplannen voor de landelijke en 
stedelijke buitenruimte, MER studies 

~ Onafhankelijk advies over ecologisch ontwerp en 
inrichting voor een duurzame leefomgeving in 
stad en land 

~ Technische, economische ondersteuning en 
ontwerp bij aanleg en onderhoud van buitensport 
accommodaties 

~ Begeleiding in omschakelingsprocessen naar 
natuurlijk en ecologisch beheer 

~ Bosbouwbeheerplannen en -uitvoering 
~ Ecologisch beheer Natuur en Milieu Educatieve

voorzieningen 
~ Ontwikkelen van didactisch materiaal over natuur 

en milieu 
~ Economische begeleiding en ondersteuning bij uw 

bedrijfsvoering 
~ Tuinieren en recreatief medegebruik 
~ Kleinschalig ecologisch groenadvies 

(tel. helpdesk 08.30-12.00 uur) 

~ Teeltbegeleiding natuurlijk tuinieren 
~ Niet-beroepsmatige landbouw 
~ Cursussen, Arbo, kwaliteitszorg en certificering 
~ Projectmanagement, detachering en management-

ondersteuning 

.l)LY Adviesgroep nv Groen 

De Drieslag 25 
8251 JZ Dronten 
tel. 0321-380007 
fax. 0317-491449 



DE DROOM VAN ELKE BOOM. 

I.T.S. levert voor uw boom: 

• Boomverzorgingsartikelen 

• Boombeluchtingsystemen 

• Antiwortelfolie 

• Bodemverbertering/meststoffen 

• Boomonderzoeksapparatuur 

• Boomroosters 

• Bomengrond/bomenzand 

• Kroonverankeringsmaterialen 

Overige producten: 

• Daktuinmaterialen 

• Flowforms 

INTACT 
Weerstandsverloop 
zonder afwijkingen 

LICHTE AANTASTING 
Weerstandsafname bij 
aa ngetast hout 

AANGETAST HOUT 
Zware terugval van ----
de weerstandsmeti ng . 

RESISTOGRAAF 

• Boomonderzoek in 

verband met de wettelijke 

aansprakelijkheid 

• Boomonderzoeksmethode 

met minimale schade 

• Robuust apparaat 

• Eenvoudige interpretatie 

van de meetgegevens 

I.T.S. - INTERNATIONAL TREE SERVICE I Tel. 0573 - 298700 
Fax. 0573 - 257683 C.T.N. Civiele Techniek Nederland B.v.1 Postbus 247 Aalsvoort 63 I 

7240 AE Lochem 7241 MA Lochem. 

groenbeheer inzichtelijk in beeld 
Voor efficiënt groenbeheer van landelijke en ~ stedelijke gebieden is inzicht in aantallen, kosten en 
verzorgmethoden vereist. Ondanks de complexiteit en veelheid aan gegevens maakt MB-Beheer het groen- en 
landschapsbeheer voor iedereen tot een eenvoudige zaak. MB-Beheer beschikt over een uitgebreide functionaliteit, 
werkt razendsnel en is zeer gebruiksvriendelijk. Gegevens kunnen rechtstreeks worden gekoppeld aan tekensystemen 
als AutoCad en MicroStation. Het bijhouden van inventarisatiegegevens gaat daarmee nog sneller. Tevens vervaardigt 
u in een handomdraai thematische kaarten. Uiteraard is koppeling met RAW-programmatuur mogelijk. 

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

MB-Beheer 
Bakker & Spees 

Prinsengracht 76, 1015 OX Amsterdam 
Tel.: 0206381489 fax: 0206384302 

http://www.xs4all.nl/-bakspe 

\ ~ -a k~of \5 V\4t bQQ,'I-1 

VI ~ -e vi 0 t1 t d -a k k ; J1 '1 5 r ~ " 5 . 

www.bomenstichting.nl 



Geachte redactie 
Graag wil ik even reageren op het stukje 
van de heer van der Werf!) in het laatste 

Bomennieuws van 1999. 
Als (oud)vertegenwoordiger van de 

Bomenstichting heb ik jarenlang diverse 
zaken in behandeling gehad. Ook ik had 
soms mijn twijfels over de oprechtheid 

van sommige mensen. In het laatste 
bomennieuws waren een aantal voor
beelden genoemd waarvan de rooiaan
vraag voor een zonnepaneel wel de leuk
ste was. Soms zag ik dat een burenruzie 
zich verplaatste naar de bomen. Als ver

tegenwoordiger van de Bomen-stichting 
zat je dan tussen rwee partijen .. Ook ik 

vroeg mij wel eens af of. ik daar mijn 
(vrije) tijd in moest steken? Toch ben ik 

altijd doorgegaan. Ik heb geleerd in deze 
periode dat mensen uit soms voor mij 
hed vreemde motieven handelen. Ook 
waren er successen. Als ik nu langs een 
boom kom die wij hebben behouden, 
dan praat ik even met hem, in de trant 

van "7..0 jongen je staat er nog mooi bij". 

Op zo'n moment ben ik misschien ook 

spiritueel bezig. Vaak wordt bij conflic
ten gezocht naar het compromismodel. 
Het lijkt mij goed om, wals de redactie 
voorstelde, hierover een gedachte-uitwis

seling in het Bomennieuws aan te gaan. 
De basis zou respect voor elkaars ideeën 
kunnen zijn. Ook mensen die lid zijn 

van de Bomenstichting, zijn dat uit ver
schillende overwegingen. Sommige heb
ben een spirituele overweging, andere 

blijven graag op de hoogte van de nieuw
ste technieken. Open staan voor deze 
verschillende beweegredenen maakt het 
lid zijn van de Bomenstichting alleen 
maar interessanter. 

Dirk Jan van den Berg, Hilversum 

1) B. v.d. Werf heeft zijn lidmaatschap opge
zegd omdat hij zich zich bijzonder ergerde 
aan het emotionele karakter van de oproe
pen , de toon van diverse artikelen en enkele 
stellingnamen van de Bomenstichting 

dium van Tule 
Reizende door M ex ico en 
Guatemala ben ik veel mensen en 

bomen tegengekomen. 
Hoogtepunt was een bezoek aan 
de "boom van Tule (Mexico), 
een meer dan 2000 jaar oude 
Taxodium mucronatum. Ik vond 

deze boom zeer indrukwekkend. 
Zou het niet aardig zijn af en toe 
in Bomennieuws iets te vertellen 

ovet bij7..0ndere bomen of boom
soorten elders in de wereld? 
F.j. Derks, Nijmegen 

stekende idee. Met ingang van dit num
mer beginnen we in deze rubriek naast 
ingezonden brieven ook met het plaatsen 
van toegezonden foto's (red.). 
De foto hiernaast hadden wij al in ons 

bezit en geeft goed de omvang van de 
boom weer. De omtrek is maar liefSt 
43 meter. De Taxodiumis van ouds
her een heilige plek geweest voor de 
Indianen. Later is naast de boom een 
kerk gebouwd. 

Oplossing puzzel 
Het ArboretuJIl van Betsy AaJ 
De vader van Betsy was dendroloog en 
taalgeleerde. In de testamentair vastge

legde opdracht aan zijn dochter en erfge
name Betsy Ondine Aal probeerde hij 
deze twee kwaliteiten te verenigen. 

I Hij vroeg Betsy op het te erven stuk 

grond een arboretum aan te leggen zoda
nig dat bomen (boomgeslachten) met 

een oneven aantal letters bij elkaar zou
den staan evenals bomen met een even 
aantal letters. Verder zou gedurende 30 

jaar elk jaar slechts één boom mogen 
worden geplant waarbij de boomnamen 
(geslachten) elkaar alfabetisch moesten 
opvolgen. Wat vader Aal nog niet wist, 

was dat Betsy, geheel in de stemming, 
met Bob Ment zou trouwen, waardoor 

haar naam B.O. Mem-Aal zou worden 
(bomentaal). Samen met Bob voerde ze 

het plan op voortreffelijke wijze uit: in 
vak E (even) kwamen de 'even bomen' 
en in vak 0 (oneven) de 'oneven 

bomen' . De dertigste boom moest na de 
letter V (van vogelkers) komen en een 

oneven aantal letters hebben. De oplos
sing is hier WALNOOT, maar ook ZEL
KOVA is een goede keus (al waren de 

meeste namen Nederlands). VUUR
DOORN vinden wij geen echte boom. 
Uit het aantal reacties op deze puzzel (8) 

bleek dat hij moeilijk was. Zeven oplos
singen bevatten tenminste één goed ant
woord, hieruit hebben wij de twee prijs
winnaars gelOOt, nl. Ineke Groenen-de 

Greef uit Veldhoven en Tine Ingenhoes 

uit Den Haag. Zij ontvangen het boek 
' Bomen kennen en herkennen ' . 
Gefeliciteerd! 

1~vee inzenders hadden alle drie de vra
gen goed, en hen vermelden wij hier met 
ere: Veronica van Amerongen uit 
Amsterdam en Christine Tamminga
Smeulders uit Hilversum. 
Extra dank aan prijswinnares Tine 
Ingenhoes uit Den Haag die de hele 
oplossing in een sprookje verwoordde 
('Betsyen Bob leefden nog lang en 
gelukkig, zij het in een flat elf-hoog aan 
zee - ZIJ konden geen bomen meer 
zien'). 

Aart de Veer 
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Bomen voor eeuwen 
22 maart - 44e BoolDfeestdag 
De Boomfeesrdag staat dit jaar in het 
teken van het nieuwe millennium. Dit is 
voor Hare Majesteit de Koningin en alle 
ambassadeurs in ons land mede aanlei
ding geweest de landelijke viering bij re 

BOlIlenpaspoort 
Onder het mono 'Bomen voor eeuwen' 
wordt speciale aandacht geschonken aan 
het feit dat bomen vele eeuwen oud kun
nen worden. In Utrecht en in verschil
lende andere plaatsen gaan scholieren 
van de basisscholen monumentale 
bomen in de omgeving bekijken. 
Daarvoor is gebruik gemaakt van de 
gegevens uit het register van de 
Bomenstichting. De kinderen krijgen 

....................................... ,......---' ........ -"-'''-...... .-.. ....... - ........ --''- een bomenpaspoorr mee waarin allerlei 
wonen. Gezamenlijk zullen zij rwaalf 
Millenniumbomen planten. De locatie 
is de nieuwe woonwijk Leidsche Rijn 
van de gemeente Utrecht. De Bomen
stichting draagr aan deze dag een steen
rje bij mer her planten van één van de 
rwaalf bomen. Speciaal voor deze Boom
feestdag zijn rweeduizend bolvormige 
linden gekweekt. Ze staan officieel gere
gistreerd als Tilia "Millennium Boom
feestdag"®. Twaalf van deze linden wor
den in een cirkel geplant in de nieuwe 
wijk van Utrecht. De andere 1988 stuks 
zijn enige rijd geleden aan gemeenten 
voor de lokale vieringen te koop aangebo
den. De bomen zijn ruim vijftien jaar oud. 

opdrachten staan die ze moeten uitvoeren. 

Nieuwe musical 
Voorafgaand aan het planten van de 
Milleniumbomen wordt Hare Majesteit 
welkom geheten in het nu bestaande vei
linggebouw Vleuten-De Meern. Daar zal 
zij getuige zijn van de premiere van de 
nieuwe Boomfeestmusical "Bomen voor 
eeuwen", geschreven door Georgerre en 
Han Kooreneef. Kinderen spelen in een 
bos en vragen zich af wat de bomen in 
hun leven allemaal hebben meegemaakt. 
Stel je voor dar de bomen daarover zou
den kunnen vertellen .... Dan gebeurt er 
iers heel bijzonders. 

Milieuactiviste VS 
na 2 jaar uit boom 
SACRAMENTO - Een Amerikaanse 
milieuactiviste heeft na twee jaar in ecm 
mammoetboom in Californië te hebben 
gezeten weer voer op de bodem gezet. Ze 
begon haar actie in 1997 om te voorko
men dat de oeroude Redwoodboom 
gekapt zou worden. En uiteindelijk was 
dat gelukt.Julia Hill sprak een dag eerder 
af dar de bewuste Redwoodboom en de 
andere bomen in een straal van 60 merer 
gespaard zouden blijven. (ANP) 

Kaalslag voor 
aanleg park 

BERGEN OP ZOO M - Het televisie
programma "Ook dat nog" besteedde er 
aandacht aan. De gemeente Bergen op 
Zoom knapt het natuurgebied Kijk-in
de-Pot op. Men wil hier een mooi park 
van maken. Men gaar daarbij wel erg 
slagvaardig aan de gang. Hon-derden 
bomen gaan regen de vlakte. Er is niet 
eens geïnventariseerd wat waardevol is in 
dit gebied. Een lokale groepering weer 
rernauwernood zes grote krimiindes 
voorlopig te behouden. Deze prachrige 
bomen moeten norabene wijken voor een 
betonnen construcrie die als entree dient 
voor het park. Hoe leggen we dit soort 
keuzes aan de toekomstige generaties uit.? 

Kroezeboom van Ruurlo onder het 
Het gaar nier goed met de Kroezeboom 
van Ruurlo. Deze meerstammige, monu
mentale eik aan de Borculoseweg is aan
getast door de biefstukzwam, de oester
zwam en de zwavelzwam. Volgens Luc 
Noordman, culinair specialist van de 

. Bomenstichting, stuk voor stuk heerlijk 
eetbare paddestoelen, die helaas desas
treus zijn voor de boom. De boom zal 
uiteindelijk ten onder gaan aan de 
schimmels. 
De gemeente Stelt volkomen rerecht dat 
deze boom van groot historisch belang is 
voor Ruurlo. Zij wil de eik zo lang moge
lijk op deze plek handhaven, maar uiter
aard moet het verkeer een veilige door
gang kunnen vinden. De Bomenstich
ting adviseert de kroon drastisch te 
snoeien en verankeringen aan te bren-

gen. Op deze wijze wordt de kans op het 
uitbreken van takken tor een minimum 
beperkt. Deze maatregelen worden in 
maart van dir jaar uitgevoerd. De boom 
zal nu jaarlijks worden geïnspecteerd om 
de voortgang van de schimmelaantasting 
in de gaten te houden. ' 
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Onder begeleiding van de werkgroep 

Natuurrechnisch Bosbeheer stelde IBN

DLO het boekje "Beheer van 

Bosranden" samen. 

Oude bosranden 

en hourwallen 

zIJn de vonge 
eeuw voor een 

groot deel ver-

dwenen. 

Hierdoor IS 

zeker de helft 
van de inheem

se bomen en 

struiken zeld

zaam gewor-

den, is de genetische 

variatie sterk afgenomen en zijn ook een 

aamal andere organismen achteruitge

gaan. 

Het boek geeft aanwijzingen en signa
leerr ta] van (eenvoudige) mogelijkhe

waarde en functie krijgen. Meer waarde 

voor ons en voor tal van organismen. 

Voor gemeemelijke en andere terreinbe

heerders een erg aan te bevelen boekje. 

Afhankelijk van het "natuurstadium" 

waarin de beherende instamie verkeerr, 

kan men uit het boekje veel kennis 

opdoen of een bevestiging krijgen van 

het feit dat men goed bezig is. 

Voor de niet bosrand beherende, maar in 

het landschap geïmeresseerde lezers van 

Bomennieuws is het gewoon een ime

ressam boekje dat je eens ergens moet 

lenen. 

Douwe van der Hei) 

Voor iedereen die inheemse bomen en 

struiken wil herkennen of ze wil toepas

sen is het boek "bosplamsoen" een 

must. Inmiddels is de elfde druk ver

schenen, die voor wat betreft inhoud en 

vormgeving geheel herzien is. Gebleven 

zij n de ui tgebreide soortbeschrijvingen 
met de vele illustraties en determinatie

den om goede gevarieerde bosranden te ~~-------l tabellen, waar-
omwikkelen. 

Bossen op zandgronden, op kIei- en 

leemgronden en moerasbossen worden 

beschreven. De schema's geven een over
zichtelijk beeld van de in de verschillen
de bosranden voorkomende d ieren: 

zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen 
en vlinders. 

Een imeressam boekje met een groot 
aama! duidelijke foro's van herkenbare 

situaties. Gelukkig herkenbaar. Ze zijn 

er nog, of wee: terreinen waar zulke 
fO[o's gemaakt kunnen worden. 

Uit het boekje blijkt duidelijk dat inzet 
van zagende en maaiende mensen 

slechts rot een gevarieerd en waardevol 

landschap kan leiden, indien deskun

digheid onder handhereik is. Eveneens 

blijkt dat zo'n deskundigheid bij het 
omwerpen van een bosplan voorwaarde 
is. Mits beheerd met kennis en kunde, 

kan ons beperkte bosareaal veel meer 

BOSPLANTSOEN bij zowel aan 

de zomer- als 

wimerkenmer

ken aandacht 

is besteed. 

Ruim twee

honderd 

soorten 
komen aan 
bod. Wat 
het boek 

echter zowel 

voor va.kmensen maar ook voor de 
leek extra waardevol maakt, is Jat er nu 
ook informatie opgenomen is over eco

logische en bosbouwkundige aspecten. 

Zo komen bij de ecologische aspecten 
zowel groeiplaatsfactoren aan bod, suc
cessiefactoren (veranderingen in de 

samenstelling van een beplaming in de 

loop der tijd), de structuur (de opbouw 
van de beplaming) en de betekenis van 

het gewas voor plam en dier. De veldes

doorn herbergt bijvoorbeeld veel spin

nen en is een drachtplam voor bijen. 

Het boek bevat vele tabellen, o.a. een 

overzichtstabel met de eigenschappen 

van alle in dit boek behandelde soorren. 

Ook zijn tabellen opgenomen waarmee 

de lezer kan nagaan welke soorren van 

nature op een bepaalde plaats voorko

men. Gehandhaafd zijn (in gewijzigde 

vorm) de overzichten van drachtplan

ten, giftige bomen en struiken, populie

renklonen en kwaliteitsnormen voor 

plammateriaal. 

Subsidieregelingen 
voor bos succesvol. 
De subsidieregelingen die de provin

cie Limburg begin 1999 heeft open

gesteld voor instandhouding en ver

betering van b0ssen, worden veelvul

dig gebruikt. Dat succes geldt vooral 

voor de stimuleringsregeling voor 

geïmegreerd bosbeheer waardoor dit 

jaar al in 2500 ha bos een begin is 

gemaakt om het bos natuurlijker in te 

richten. In totaal geeft de provincie 

Limburg in 1999 bijna f 245.000,
uit voor provinciaal bosbeleid. 

Uitvoerende instamies zijn Bosgroep 

Limburg die particuliere eigenaren zal 
bijstaan en stichting Instandhouding 

Kleine Landschaps-elcmemcn (IKL) 
in Roermond. 

Boek over aanleggen bos 
De stichting Bos en Hout ontvangt 

110.000,- voor het vervaardigen van 

een boek over het aanleggen van bos
sen. Dit wordt een soort handleiding 

voor multifunctionele bosaanleg, 
waarbij zo mogelijk Limburgse situ
aties als voorbeeld dienen . 

tBomen en Wet' 
in herdruk 
Bomen en Wet is uitverkocht. De 
herziene druk zal het komend najaar 

verschijnen en zoals gebruikelijk bij 
de Bomcnstichting verkrijgbaar zijn. 
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Maart 
18 
Bodemverzorging en compost 

Informatiemiddag over het gebruik van 

compost, (hulp)messroffen, preparaten 

en bodemverzorging. 

Vanaf 13.30 uur in de Bloemen- en 

Plantenkwekerij Kraaybeekerhof. 

adres: Diederichslaan 25 in Driebergen 

inlichtingen: 0343-533365 

19 
'De natuur in de muziek' 

Benefietconcerr voor het International 

Tree Fund met Jan-Willem Baljet e.a. 

Ook expositie bomenkunst. Crisrofori 

Amsterdam. 

Aanvang: 16.00 uur 

Kaartjes à f32,50 reserveren bij 

Crisrofori 020-6268495. 

Informatie over het ITF 0317-313616 

of vvww.itf.nl 

April 
13 en 14 
Congres "Natuurcultuur in Nederland" . 

Staatsbosbeheer organiseert in Ouwe-

Eerherstel voor de 
hoogstamboomgaarden 

Na de rooi-acties van de jaren zestig en 

het verval in de decennia daarna, zitten 

de limburgse hoogsramboomgaarden 

weer enigszins in de lift. Her is nu alweer 

tien jaar geleden dat de stichting I Kl 

(Instandhouding Kleine Landschaps-ele

menten in Limburg) de noodkJok luid

de: uit een provinciale inventarisarie was 

gebleken dat sinds 1950 tachtig procent 

van de hoogstamboomgaarden die zo 

wezenlijk zijn voor het beeld en de sfeer 

van het limburgse landschap, was verd

wenen. Wat er wel nog van restte, werd 

niet meer onderhouden. Voor de provin

cie limburg was dit in 1989 de aanlei

ding om de stichting IKL te ondersteu

nen met een herstelplan voor de 

limburgse boomgaarden. 

In de laatste tien jaar voerde IKL in 

bestaande boomgaarden aan 20 .000 

bomen achterstallig onderhoud uir en 

plantren de medewerkers precies 21 .847 

nieuwe, karakrerisrieke hoogstamfruit-

hands Dierenpark te Rhenen het con

gres "Wat is de plaats van natuur in onze 

same nleving? Wat voor ontwikkelingen 

zij n er gaande die hierop van invloed 

zijn?" Het congres is met name intere;;

sa nt voor wetenschappers, natuurbe

heerders en beleidsmakers op het gebied 

van natuur. 

Informatie: 

Staatsbosbeheer, Carry lorier, 

tel.: 030-6926330, 

e-mail: C.lorier@sbb.agro.nl; 

uitnodigingen aan te vragen via dit 

e-mail adres. 

Mei 
13 
Nationale klimwedstrijden 2000 

Dit evenement wordt dit jaar voor de 

tweede maal georganiseerd. 

De wedstrijden vinden plaars te 'Huize 

Bergen' in Vught. Inlichringen: 073-

6567235 

bomen aan . Dit gebeurde eerst mer 

sreun van de provincie limburg en later 

konden door de hulp vanuit het bedrijfs

leven compleer nieuwe boomgaa rden 

worGen aangeplant. 

Naast de landschappelijke verbetering is 

de waardering voor het behoud van 

boomgaarden in de afgelopen tien jaar 

tijd enorm toegenomen . Dar blijkt 

onder meer uit de grote belangstelling 

voor de hoogstamcursussen van I KL. 

Inmiddels hebben meer dan 1800 men

se n deelgenomen aan deze cursussen. De 

stichting IKL wil de aanplant van boom

gaarden ook in de komende jaren voort

zetten. Geïnteresseerde grondeigenaren 

kunnen hiervoo r contact opnemen met 

de stichting IKL: tel. 0475-352000. 
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M otto 
De Bomenstichting heeft nu al jaren het zeer we
passelijke mono "met bomen meer mens". 
Maar er zijn zoveel meer goede kreten te verzinnen. 
Ik bewaar al jaren een lijstje, dat ik hier nu ga note
ren met het verzoek aan u als lezer om er aanvullin
gen op te geven. Als u een mono kunt verzinnen , 
waar we helemaal verrukt van zijn, dan gaan we daar 
wat mee doen in de toekomst. 
"Als je bomen beschermt, bescherm je jezelf." 
"Bomen zijn eindeloos goed " 
"Bomen onbetaalbaar goed" 
"Bomen daar kun je niet omheen" 
"Bomen zijn geen luxe" (is al eens gebruikt) 
We komen hier in Bomennieuws nr.2 op terug. 

D unnen 
Voor dunningsmaauegelen heb je in veel gemeenten 
geen kapvergunning nodig. Dat is niet zo vreemd, 
als je bedenkt, dat het uitdunnen van een bos, bosje 
of boomgroep goed is voor de overblijvende bomen. 
Die krijgen, als de dunning volgens de regels ver
loopt, de ruimte, die ze nodig hebben om zich ver
der te ontwikkelen. Tot zover niets aan de hand. Het 
wordt pas een probleem, als mensen bomen gaan 
omzagen onder het mono van een dunning, zonder 
dat daar ook maar in de verste verte sprake van is. 
Ook in dit geval is een oproep aan de gemeenten op 
zijn plaats: maak dunningen kapvergunningplich
tig. En maak zelf ook geen misbruik van deze term, 
want hij klinkt heel deskundig en verantwoord, 
maar het is echt alleen maar een dunning, als een 
groot deel van de bomen verspreid over het terrein 
blijft staan. Alle andere maatregelen heten gewoon 
KAPPEN. 

R st en ruimte 

B edrijVenpark 
We worden in Nederland de laatste jaren regelmatig 
lekker gemaakt met aankondigingen in de plaatselij
ke pers dat de gemeente cr een bedrijvenpark bij 
krijgt. Wie zich dan verheugd afvraagt, hoe dat 
moois er wel uit zal gaan zien, komt bedrogen uit. 
Geen groene oase met hi er en daar een prachtig 
bedrijfspand verscholen tussen de bomen, maar een 
kale aaneenschakeling van lelijke gebouwen zonder 
enige groene aankleding. Laten we met ons allen 
proberen om daar iets aan te doen . Ideeën? 

B oomverzorger?? 
Een prachtige, volwassen beuk wordt uit een tuin 
weggehaald met als voornaamste argument, dat hij 
teveel licht wegneemt. Een buurvrouw informeert 
bezorgd bij degene die dit doet, of er wel een kap
vergunning is. Dat blijkt het geval. Ze vraagt ver
volgens, of dat zo gemakkelijk gaat. "Ja hoor, als u 
ooit voor een van uw bomen een kapvergunning 
nodig heeft, dan belt u mij maar.> ik regel dat zo voor 
u". Je zal zo'n 'erkende' boomverzorger in je 
gemeente hebben. De moraal van dit verhaal : ga als 
gemeentelijk ambtenaar, belast met het verlenen van 
kapvergunningen, nooit zonder meer af op verkla
ringen van "boomverzorgers", die je niet goed kent, 
maar ga in zulke gevallen liever even zelf kijken. 
Sommige van die jongens doen echt alles voor geld, 
helaas. 

. O nrust 

In de omgeving van Baarn en Soest is een zekere Jaap 
Onrust bezig bomen te redden op een manier, waar 
de Bomenstichting met verbazing naar kijkt. Hij 
baalt de kranten met ongenuanceerde. vuilspuiterij, 
die nauwelijks serieus te nemen is. Als hij in zijn 
onmacht de Bomenstichting en haar medewerkers 
persoonlijk aanvalt, kunnen we daar nog wel om 
lachen. Maar als hij het weghalen V:1I1 een - voor 
mensen - levensgevaarlijke boom op een druk kruis
punt met alle middelen probeert tegen te houden, 
worden wij daar wel onrustig van . 

Bomen zijn voor mensen van groot belang, onder 
meer omdat ze voor rust en ruimte zorgen in ons 
drukke bestaan, in ons volle hoofd. Je kunt het ook 
omkeren: bomen hebben op hun beurt ook rust en 
ruimte nodig om goed te kunnen functioneren. In 
ons volle Nederland moeten wij die twee voorwaar
den voor de bomen scheppen en bewaken opdat zij 
weer hun betekenis voor ons kunnen hebben. 
Annene van Straten vertelde dat op een bomendag \ _ I. CMr;;;.- .) 
in Stadsdeel Bos en Lommer. Het is zo logisch, maar /7/1 _ ~ O\.M. V j)..- ___ 
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