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cursus "Visuele boom controle en registratie". 

De cursus wordt 'aan huis' verzorgd (deelname 
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Bomen zijn 
verbazi ngwekkend 
Veel mensen putten inspiratie uit bomen en 
maken gebruik van hun goede eigenschappen. 
Aan de andere kant zijn bomen voor velen een 
bron van ergernis en een sta in de weg. Maar zelfs 
de grootste bomensloper zal toch wel eens met 
verbazing bij een boom staan en op dat moment 
tot inkeer komen. Misschien alleen voor dat 
moment, maar toch ... Omgekeerd geldt dat ook 
voor de bomenliefhebber. Er zijn wel eens van die 
momenten dat een mens een boom liever niet 
was tegengekomen. Zoals de persoon die met zijn 
auto moest uim'ijken voor een dronken mede
weggebruiker en met een harde klap tot stilstand 
kwam tegen een boom. Als die boom er niet had 
gestaan, dan ... De revalidatie heeft hem maan
den gekost. Ik moest met een van zijn ouders in 
discussie over het feit dat bomen langs wegen 
juist ook een nuttige functie hebben en dat ver
keerskundigen ze bewust hebben geplant. Er zijn 
evenzoveel gevallen te noemen waarbij bomen de 
val of de slippartij hebben gekeerd met als gevolg 
dat erger werd voorkomen. 

Er zijn zo ongelooflijk veel facetten aan bomen. 
Zelfs bij het vergaren van kopij voor Bomen
nieuws is er een enorme keus aan onderwerpen 
en materiaal én dan beperken we ons nog voorna
melijk tot de Nederlandse bomen. Het tweede 
Bomennieuws van dit jaar toont de vele kanten. 
Zo is het intrigerend om te zien wat bomen aan 
kunstuitingen teweegbrengen. In dit nummer 
vindt u een artikel over zeven kunstenaars bijeen 
op een themaexpositie in Rhenen met de boom 
als uitgangspunt en in het kader van "Dertig jaar 
Bomenstichting" . Als u in de gelegenheid bent ... 

Bomen zijn verbazingwekkend. Want eeuwen- en 
eeuwenlang is de boom aJ metgezel van de mens. 
Voor de een is de spirituele kracht van bomen de 
bindende factor, voor de ander de bijzondere 
k'WaJiteit van het hout. En wat te denken van de 
plaats van de boom in allerlei religies . Je zou er 
een boek over vol kunnen schrijven en dat heb
ben we daarom ook maar gedaan. We kunnen u 
nots melden dat binnenkort het boek 'Bomen en 
mensen, een oeroude relatie' zal verschijnen. Na 
de succesvolle uitgave van Monumentale bomen 
in Nederland is er voor deze publicatie weer 

samengewerkt met uitgeverij 
Boom in Amsterdam. In de mee
gehechte folder vindt u meer 
informatie. U kunt intekenen 
voor een exemplaar regen een 
aantrekkelijke donateursprijs. 

~~~ 
Frank~~ 

n dit nummer • • • 

en rivier zonder 
ken met ... bomen 

Het water stijgt ons tot de lippen als gevolg van 
broeikaseffect en zeespiegelstijging. De dijken moe

ten hoger en voor bomen is er geen plaats. Want men ontdekte 
jaren geleden dat boomwortels in dijken een gevaar voor de ste
vigheid van het dijklichaam kunnen betekenen. Bomen waren 
gevaarlijk en moesten dus van de dijken af. Jarenlang was dit het 
credo van waterschapsmensen, maar het verbazingwekkende 
doet zich nu voor ëlat er toch weer een discussie op gang is geko
men om bomen op dijken te handhaven en zelfs weer te plan
ten . Want we kunnen niet zonder bomen! 

ondergraaft bomen 
Geen koperdraad in de grond voor de telefoon-, 
televisie- en dus tegelijkertijd internetverbindingen, 
maar glasvezel. Het kan bijna niet anders of u bent 
er wel letterlijk of figuurlijk over gestruikeld. Het is 

ongelofelijk dat na jarenlange pleidooien voor het zorgvuldig 
omgaan met boomwortels in relatie tOt het leggen van kabels en 
leidingen, nu plotseling alles moet wijken voor het glasvezel
breiwerk. Bomenliefhebbers zien het met ontsteltenis aan . De 
Bomenstichting trok aan de bel, maar vele duizenden bomen 
staan inmiddels op één been en moeten zien zich staande zien te 
houden. 

art of trees 
- the spirit of wood 

Zeven kunstenaars bijeen met dk hetzelfde thema: bomen. 
Van 5 mei tot 4 juni is mede iri het kader van het dertigjarig 
bestaan van de Bomenstichting een expositie te zien in 
Rhenen . In dit artikel geeft Aart de Veer, organisator van den 
tentoonstelling, een korte schets van de deelnemende kllnste
naars en hun werk. 

en verder ... 
.. 
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Heerewaarden. een zwarte populier van onge
veer 120 jaar oud. (zie het arrikel op blz. 4) Bomen~~ 

stichting 



foto: 
Edwin Koot 

De eerste regels uit het beroemde gedicht van 
Marsman 'Herinnering aan Holland' tekenen het 
beeld van een groot deel van ons land. De rivieren 
worden geflankeerd door dijken. Polders bestaan 
bij de gratie van stevige dijken. Deze kunstmatige 
langwerpige heuvels zijn niet weg te denken uit het 
Nederlandse landschap. Dijken beschermen immers 
het achterland tegen binnenstromend water. Zij 
moeten onze veiligheid waarborgen. Dat is hun 
belangrijkste functie. Vanuit dat perspectief zijn 
bomen op dijken niet gewenst, omdat bij het 
omwaaien van een boom met wortels en al een gat 
in de dijk kan ontstaan. Toch zien we op tal van 
plaatsen bomen op of langs dijken staan. Hebben 
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we te maken met gedoogbeleid of worden bomen 
ook bewust aangeplant? De Bomenstichting is 
betrokken bij een onderzoek waarbij gekeken 
wordt hoe bomen een plaats kunnen behouden of 
krijgen op dijken. 

Veiligheid 
Onder in vloed van bijvoorbeeld de watersnoodramp in 

'53 en de bijna-ramp in de Be[uwe in '95 zijn de dij

ken steeds verder verhoogd en versterkt. De veiligheid 

krijgt terecht de hoogs te prioriteit. Maar als de wa[er
schappen va nwege deze reden op grote schaal bomen 

op dijken willen ve rwijderen , stuif dat op groot verzet. 
He[ maa[schappel ijk nawur- en milieubewustzijn is 

namelijk in de loop van de tijd eveneens gegroeid. D e 
commissie Boe[[ien kwam in '94 dan ook met het 

advies aan beheerders van waterkeringen om niet ui[

sluitend [e le[[en op de veiligheid maar omook oog [e 

hebben voor andere waarden en belangen. En daar 
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sraar de beheerder nu: oog in oog mer een mooie boom 
op een dijk en nier werende war re doen. 

Functies van bomen op dijken 
Ook voor de Bomensrichring sraar veiligheid voorop. 
Maar zij is revens van mening dar bomen van 
oudsher rhuishoren in her warerlandschap. In 
de 17e eeuw planrre men zelfs wilgen op de 
zandplaren in her zomerbed van de rivier. 
Daar is men weer vanaf gesrapr, omdar dir een 
vlorre afvoer van warer en ijs belemmerr. Maar 
nog sreeds zijn er polderdijken mer een weel
derige begroeiing. Sruk voor sruk ecologische 
paradijsjes of belangrijke verbindingszones 
russen bijvoorbeeld rwee naruurgebieden. De 
bomenrijen accenrueren de dijken in her land
schap. Door de bomen is her verloop van de 
dijk veel duidelijker zichrbaar. Daarnaasr zijn 
er bomen die een duidelijke funcrie hebben, 
zoals de baken bomen die schippers bij hoog 
warer de loop van de rivier aangeven. Een 
voorbeeld is de Kopse boom bij Heerewaar
den, een monumenrale zwarre populier van ongeveer 
120 jaar oud, die volgens de overlevering revens 
geplanr is om her kruiend ijs re breken. 

Onderzoek naar bomen op dijken. 
In een recenr onderzoek is gekeken naar de mogelijke 
gevaren van bomen op dijken en revens naar de land
schappelijke, naruur- en culruurhisrorische waarde die 
deze bomen kunnen hebben. De Bomensrichring is 
zeer nauw ben'okken bij dir onderzoek. Her blijkr dar 
veel effecren van bomen op dijklichamen nog onvol
doende zijn onderzochr. En dar daardoor soms wel erg 
ruime veiligheidsmarges worden gehanreerd. Zo neemr 
men bijvoorbeeld aan dar als een boom omwaair, er 
een onrgrondingskuil onrsraar rer groorre van de door
snede van de kruin. De Bomensrichring heefr aangege
ven dar de worrels veel dichrer bij de sramvoer afknap-

schillen te groot zijn. Daarom is zij momenteel bezig 
met een handleiding voor goed bomenbeleid. Eind sep
tember verschijnt deu: uitgave onder de titel: 'Kiezen 
voor Bomen, richtlijnen voor gemeentelijk bomenbe
leid'. 

De Bomensrichting zal zich de komende tijd nog meer 
richten op het adviseren van gemeenten. 'Kiezen voor 
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pen. Daardoor onrsraar een veel kleinere kuil en dus is 
her gevaar voor de dijk minder groor dan ror nu roe is 
aangenomen. 
De eersre fase van her onderzoek is inmiddels afgerond. 
Warerschappen en andere beheerders hebben nu (voor-

lopige) richrlijnen in handen voor her beoordelen van 
besraande bomen op dijken . Aan de hand van deze 
richrlijnen kan de landschappelijke-, naruurlijke- en 
culruur-hisrorische waarde van bomen bepaald wor
den. Deze waarde wordr nadrukkelijk meegenomen in 
de beoordeling. In de prakrijk berekenr dir dar er min
der (waardevolle) bomen gekapr worden. 
In her vervolg van dir onderzoek wordr gekeken naar 
de prakrische roepassing van deze richrlijnen. Wellichr 
dar deze roersing aan de prakrijk leidr ror enige aan
passingen van de richrlijnen . Daarnaasr is nader onder
zoek gewensr voor her opsrelJen van richrlijnen voor de 
aanplanr van nieuwe bomen. Nu is men nog heel voor
zichrig mer nieuwe aanplanr. Als beheerders echrer 
geen nieuwe bomen aanplanren onrsraar een kaal 
warerlandschap. En dar kan nier de bedoeling zqn, 
want bomen en dijken horen bij elkaar. 

Wljze tij hun bomenbeleid ~ of op 
welke manier goed bom nbeleid kan worden vormge
geven, clan kan de gemeente voor advies bij de 
Bomenstichting terecht. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
Judith Westerink. medewerker Bomenbeleid. 
Tel: (030) 234 07 78, fax: (030) 231 03 31 
of e-mail: bomenstichting@worldmail.nl 
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" ... Maar nog 
steeds zi j n er 
polderdijken met 
een weelderige 
begroeiing. Stuk 
voor stuk 
ecologische 
paradijsjes of 
belangrijke 
verbindingszones 
tussen 
bijvoorbeeld 
twee 
natuurgebieden" . 

foto : Edwin Koot 



'Visuele Dit artikel is opgebouwd uit twee hoofdbestandde
boomcon t role' . len. Eerst worden twee belangrijke gezondheidsas

Met wat voor pecten beschreven, namelijk de stabiliteit en de con
paddestoel hebben ditie van de boom opdat u eventuele problemen 

we te maken? beter begrijpt. Daarna wordt aan de hand van een 
aantal belangrijke symptomen het werk van de 

foto: boomverzorger beschreven. 
Marjan van Elsland 

Stabiliteit 
Als er iets mis is met de stabiliteit van een boom, bij
voorbeeld doordat de stam van binnen is aangetast door 

rottingsschimmels, dan kan de condirie van de boom 
toch nog prima zijn. Dat komt omdat het 'leven' van de 

boom (de sapsrromen) zich aan de buitenkant van de 
boom afspeelt. Een boom kan tegelijkertijd 'kernge
zond' maar ook ' ror tOt in de kern' zijn. 

Ook takken, die slecht mer de stam vergroeid zijn 
(plakoksels) , dode takken, holten, schimmels en hour
borende insecten kunnenstabiliteitsproblemen veroor
zaken, die vroegtijdig moeren worden onderkend, voor
dar ze gevaarlijk worden. Onderzoek en controle zijn 
hier de belangrijksre maatregelen, naasr snoei en heel 
soms het aanbrengen van verankeringen . 
Wondverzorging en boomchirurgie werden vroeger 
ingezet om rottingsprocessen re stOppen, maar dat 
bleek zinloos. De boom beschikt zelf over afgrende
Jingsprocessen (bijvoorbeeld kurklaagjes die een schim
mel insluiten), waar wij mensen niers aan tOe kunnen 
voegen. Als deze processen falen als gevolg van infectie 
door een agressieve schimmel, kan de boomverzorger 
alleen maar toekijken, controleren en op tijd aangeven, 
dar de boom op omvallen staar. 

Dit is het tweede van lJier artikeLen over hoomver
zorging orn de boombezittedbebeerder beter bekend 
te maken met het werk van de boomverzorger: 
De serie werd voorafiegaan doo r een artikel Olier het 
waarom Vlln de boomverzorgilw (m: 4/99): iJeilig
heid van mensen, gezond houden van de boom en 
aanpassen van de lJorm van de boom aan onze wensen. 
In nr. 1/2000 werd uitgelegd hoe een boom werkt. 
Met die informatie kan nu het echte lIJerk beginnen. 
Wélt z iet, onderzoekt en doet een boom iJerzorger, a!.î 
ti hem of haar hebt ingeschakeld, omd.at u de bOOn! 
'niet vertrouwt: In dit num mer allerlei bovengrond
se zaken, in nummer 3 gaan we ondergronds en 
geven tips 1I00r de keuze van een boom verzorgingsbe
drijf NlI7nmer 4 sluit de serie af met een artikel oucr 
het kiezen en (vnJpfanten vrm bomen. 

s 
deel 2 

C onditie 
De conditie van een boom wotdt vooral bepaald door 
het evenwicht tussen de bladeren en de wortels en door 

de sapstromen. Een conditieprobleem wordt bijna 
altijd zichrbaar, doordat de bladeren minder groOt en 
groen zijn en eerder afVallen in de herfst, ook al zit de 

OOtzaak vaak in de grond of in één van de sapstromen. 
De iepenziekte is een exrreem voorbeeld van een condi
tieprobleem. 
De conditie van een boom kan tenslotte zo stetk ach
teruit gaan, dat hij niet meer uitloopt. Als de stabiliteit 

van takken, stam en wortels goed is, kan hij echter nog 
jaren blijven staan als onderkomen voor planten , dieren 
en schimmels, als een kaal natuurmonument of als een 
mer klimop begroeide vogelflat, tenzij er een besmette

lijke ziekte in her spel is, zoals iepenziekre. 
Bij conditieproblemen is de boomverzorger vaak min
der machteloos dan bij srabiliteitproblemen, vooral als 
hij er vroeg bij is. Hij kan de oorzaak opsporen door 
onderzoek te doen en maatregelen nemen om her pro
bleem op te lossen. Vaak is groeiplaatsverberering 
(grondbewerIcing en bemesting) genoeg om de wortels 
aan te zetten tot nieuwe groei, waarna de hele boom al 
snel weer opbloeit, een dankbare klus! 
Soms gaar de conditie zichtbaar achteruit als gevolg van 
de aanwezigheid van parasitaire schimmels, die ook de 
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stabiliteit aantas ten, b.v. hon ingzwam , reuzenzwam. In 

dat geval wordt de boomverzorger weer begeleider en 

controleur. 

Symptoom., onderzoek, diagnose, behandeling 
U constateert , dar er iets m'is is met uw boom; hij staat 

bijvoorbeeld slecht in blad of heeft veel dode rakken, er 

loopt vies slijm uit een vertakking of cr sraan iedere 

herfsr paddestoelen op de sramvoet. Kortom, u denkt 

dat de 'huisartS' langs moet komen. Hier volgt een 

opsomming van de meesr voorkomende symptomen en 

de werkzaamheden van de boomverzorger. 

De boom staat slecht in blad 

Als u 's zo mers onder een boom staat en de lucht niet 

of nauwelijks kunt zien, dàn heeft de boom een prima 

conditie. Als de bladeren daarentegen klein, geel, ver

schrompeld, verwelkr of aangevreren zijn en in het 

najaar veel re vroeg afVallen dan kan er iets aan de hand 

zij n. De boomverzorger zal beginnen met gewoon kij

ken , vanaf de grond en zonodig hoog in de boom. Hij 

zier dan al snel of er sprake is van: 

• een (meestal onschadelijke) insectenaantasting, zoals 
luis (verschrompeld blad), vreterij doo r rupsen, 

kevers of ander klein spul (blad weg- of aangevre

ren), waar niets aan gedaan hoeft te worden, dat 

regelr de natuur zelf wel; 

• een dodelijke ziekte, zoals iepenziekte of verwel
kingsziekte , waaraan helaas niets is te doen ; 

• een gebrek aan een of meer voedingszouren (de bla
deren vertonen dan karakrerisrieke kleurparronen), 

war geverifieerd kan worden aan de hand van onder

zoek van blad- en bodemmonsters, waarna bemes

ting de problemen op kan lossen (zie verder in deel 3). 

• een agressieve schimmel in de stam(voet), die de sap
srromen belemmert 

• een conditieprobleem als gevolg van worrelschade of 
een sroring in de bodem (zie verder in deel 3). 

D ood hout 

Er zijn twee vormen van dode takken in de kroon : 

• als er takken binnen de kroon zirten, dus onder het 
bladerdal<, sterven deze omdat ze nier genoeg lichr 

krijgen; dit is een naruurlijk proces en geen ziekre; 

zulke dode rakken worden vaak wel weggehaald als 

ze bij het uitbreken schade kunnen aanrichren; 

• als de dode' takken buiten de bladerkroon uitsteken, 
is er sprake van een aftakelingsproces dat om serieus 

onderzoek vraagt; de boom laat hiermee zien, dat er 
onvoldoende water met voedingszouten wordt aan

gevoerd als gevolg van problemen in de stam of 

onder de grond; afhankelijk van de diagnose zal de 
boomverzorger al dan niet een behandeling voorstel

len; het heeft in elk geval geen zin om die dode tak

ken af te zagen zonder ook iets aan de oorzaak re 

doen (zie verder deel 3). 

Plakoksels, wonden en holten 
Sram en rakken vormen al s het goed is een stevig 

geheel , dat her gewicht van de kroon makkelijk kan 
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dragen. Er zijn echter si tuaties waarbij u er goed aan 

doet om die draagkrachr te laten controleren: 

• als takken niet in een u-vorm, maat in een v-vorm 
met de stam of met elkaar zijn vergroeid (zie afbeel

ding), spreekt de boomverzorger van plak

oksels; dergelijke takken kunnen makke

lijk uitbreken bij een storm en worden dan 

ook zo snel mogelijk afgezaagd Als de \ 

vorm van de boom daar ernstig onder zou 

lijden, wordt soms gekozen voor het aan

brengen van stormankers; 

• een oppervlakkige wond aan stam of tak
ken kan zelden kwaad; de boom vormt in 

her levende spinrhour rondom zulke plek- <' 
ken een afgrendelingslaag, die binnendrin

gende schimmels tegenhoudt; de boomverzorger zal 

even controleren, hoe ver de wond is ingerot en u 

verder aanraden in de gaten te houden of de plek er 

normaal uit blijft zien; het gebruik van wondafdek

middelen is zinloos en kan ze lfs averechts werken; 

• een diepe of vet ingerotte wond of holte in de boom 
vraagt om serieuze aandacht, omdat de boom daar

op af kan breken; een ervaren boomverzorger kan 

dat meestal al aan de buitenkant van de boom zien, 

maar zal in een enkel geval appararuur gebruiken om 

zekerheid te krijgen; dit heet YTA (Visual Tree 

Assessment); ook worden bij de rgelijke bomen wel 

rrekproeven gedaan om de stabiliteit te controleren; 

meestal zal het allemaal nier zo'n vaart lopen. 

Paddestoelen en insecten 

Van de vele soorten schimmels, die duidelijk zichtbare 

paddestoelen vormen op bomen, is een deel gevaarlijk. 

De boom verzorger kan nagaan, of een schimmel, in 

combinatie met boomsoort en groeiomstandigheden 

nuttig, onschadelijk of gevaarlijk is en weet ook bij 

benadering, hoe lang het duurt, voor de aantasting de 

boom echt breukgevoelig maakt. Hij kan met behulp 

van het eerder genoemde YTA en ander onderzoek 

nagaan of de boom nog kan blijven staan . Enkele voor

beelden van echte parasieren zijn honingzwam, reuzen

zwam, tonderzwam, korsthourskoolzwam, zwavel

zwam, eikh;us en biefstukzwam. De vele soorten elfen

bankjes, die op grote, oude snoeiwonden groeien, zijn 

zelden gevaarlijk. 

Verschillende soorten insecten kunnen bomen instabiel 

maken. U moet daarbij vooral letten op uirvliegopenin

gen, waar 'zaagsel ' uitkomt en op loszittende bast. De 

boomverzorger zal onderzoeken welk beestje het is en 
wat de mogelijke gevolgen zijn. 

Tot s lot 
Als u n~ het lezen van dir artikel het gevoel hebt gekre

gen, dat bomen een zeer kwersbaar bezit zijn, dan is dat 

gevoel gelukkig mees ral niet rerecht. Zelfs van de gere

gisrreerde monumentale bomen is het groOtS re gedeelre 

gaaf en gezond, laar sraan alle jongere bomen in srad en 
land, in ruinen en parken. Uw bomen zullen net zomin 

alle beschreven ziekten krijgen als uzelf, dus geniet er 

liever van en hou ze gewoon een beetje in de gaten. 
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Een uitgescheurde 
plakoksel in een 
beuk. 

foto: 
Marjan van Elsland 
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De Bomenstichting vestigde 
medio april met een persbe
richt de aandacht op de onder
grondse beschadiging van 
bomen door de aanleg van het 
glasve7.clnet. Verschillende 
kranten en radio en televisie 
besteedden aandacbt aan onze 
wrg. Op deze bladUjde vindt 
u een weergave van het bericht. 

Op grote schaal vindt in 
Nederland de aanleg van het 
netwerk met glasvezelkabel 
plaats. De nieuwe communi
catieverbinding is mede nodig 
door de enorme belangstelling 
voor Internet en mobiel telefo
neren. De fel gekleurde buizen 
voor glasvezelkabels moeten 
onder trottoirs, wegen en weg
bermen een plaats krijgen. 
Aanwezige boomwortels lig
gen de sleuvengravers letterlijk 
in de weg. Wortels worden 
doorgezaagd of -gehakt met 
als gevolg dat bomen door de 
beschadiging in hun voortbe
staan worden bedreigd. De 
Bomenstichting vindt dat 
kabelleggers te weinig respect 
hebben voor de levensaders 
van bomen en dat ze onvol
doende gebruikmaken van 
alternatieve sleufloze metho
den. 
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Ondergrondse 
communicatie 
Nederland sluit zich massaal aan 

op een verbinding met [mernet. 

Om een vlotte communicatie te 

kunnen waarborgen is besloten 

snel een glasvezelnerwerk te reali

seren. Doordat er in een zeer hoog 

tempo moet worden aangelegd, 

werken de normale regels niet 

meer. Normaal is dat een aanne

mer een vergunning voor het 

graafwerk aanvraagt bij de 

gemeeme en dat verschillende 

ambtenaren, waaronder een 'groe

ne', de aanvraag beoordelen. 

Zonodig worden aanvullende 

maarregelen geëist om gevolgscha

de aan bomen te voorkomen. 

Benodigde vergunningen worden 

n u te snel, onder tijdsdruk, verstrekt. 

Boomsparende technieken 
De opmars van nieuwe technieken is niet te stuiten. De 

Bomenstichting is van mening dat ook voor het behoud 

van bomen daarvan meer gebruik moet worden 

gemaakt. Kabelleggers zetten steeds vaker geavanceerde 

pers- en boorapparaten in voor het maken van gaten 

onder obstakels door. Belangrijke asfalt verkeersaders 

worden met deze technieken omzien. Voor een houten 

levensader van een boom zijn ze ook uitstekend inzet

baar. De kosten voor het leggen van het glasvezelnet 

zijn door het inzetten van deze sleufloze technieken 

hoger, maar als dit bomen spaart dan kost het de 

gemeenschap op termijn minder. Volgroeide bomen 

opofferen is kapitaalvernietiging. 

Wortels onmisbaar 
Bomen zijn in hun voortbescaan absoluut afhankelijk 

van hun wortels. Wortels zorgen voor de aanvoer van 

vocht en voedingsstoffen en zijn noodzakelijk voor de 

verankering in de grond. Wortelschade openbaart zich 

soms snel door verdroging van de kroon. Dit uit zich in 

slechte bladonrwikkeling in het voorjaar of het vroegtij

dig laten vallen van het blad in de zomer. In het ergste 
geval valt de boom bij een flinke (onweers)bui om 

doordat de ondergrondse steun ombreekr. Op de lange 

termijn zal schade omstaan doordat schimmels en para
sieten vat krijgen op kwijnende bomen. HOU[L'ot ver

oorzakende schimmels versnellen het aftakelingsproces. 

De stabiliteit van WOrtels en stam vermindert, waardoor 

de kans op afbreken of omvallen roeneemt. 

Bomennieuws - zomer 2000 



Een projectatchitect uit Ronerdam heeft een leuk 

plan bedacht. Een Aatgebouw met bomen . Die 

bomenflat zal in het centrum van Hengelo verrijzen, 

want Hengelo moet zo 'een stukje groen terugkrijgen. 

Nu weet ik niet wat er precies in Hengelo aan de 

hand is. Misschien moesten er wel bomen wijken 

voor de bouw van de flat en dan heb je een probleem. 

Dus werd een herplantplicht opgelegd. En zo komen 

de bomen tot op tien hoog. Ik verzin maar wat. 

Naast het bericht was een foto afgebeeld van de 

bomenflat. Voor degene die het gemist heeft volgt 

hier een korte besc hrijving. Aan een doorsnee toren

Aat zijn balkons bevestigd die naar alle kanten uitste

ken. Een soort duiktoren met tien meter lange spring

planken . En op die uitsteeksel s moeten dan r>vee 

bomen komen. Ik hoop dat het plaatje zo een beetje 

op uw netvlies zir. Zelf kreeg ik associaties met een 

gefröbeld kerstbakje, zo'n stukje steekschuim waar 

rondom takjes groen zijn ingepropt. Meer kan ik er 

niet van maken. 

Waarom geen flat met dakterrassen, dacht ik toen ik 

het stukje las. Door de onr>vikkeling van de techniek 

zijn al heel wat daken groene oases. Dat wiel was in 
de oudheid al uitgevonden. Toen waren er al hangen

de tuinen in Babylon. Ik stelde me de stad Babylon 

voor als een groen sptookjesparadijs. Vanaf de stads
muren slingerden de planten naar benederl. De stad 

was een en al dakterras en overal stonden bomen . Dat 
kon , want in het oude Mesopotamië waren ze zo 

knap dat ze al een bevloeiingssysteem hadden bedachr 

met een waterreservoir en irrigatiegoten. Die hangen
de tuinen waren ook niet voor niets één van de zeven 

wereldwonderen. 
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De beste man zal heus wel verstand van bouwen heb

ben en ik mag aannemen dat de constructie tot ver 

achter de komma is berekend. Zo'n springplank zal 

echt niet meteen naar beneden storten . Ik ga er ook 

van uit dat hij tekening heeft gehouden met het 

gewicht van [Wee volwassen bomen en dat hij de 

bomen niet ziet als gebakken lucht. Maar voor de rest 

ben ik uiterst pessimistisch. Dat wordt geen groene 
bomen flat, maar een dorre woestenij. 

In de visie van de architect mogen de bomen niet 

hoger worden dan één verdieping. Al zouden die 

bomen willen , ze halen dat voor geen meter. De tra

nen springen me in de ogen als ik aa n die bomen 

denk. Die krijgen het daar hoog aan die Aat nog 

slechter dan een hondenleven. De stakkers kunnen 

geen kant op. Om te beginnen al met hun wortels. Ik 

mis de broodnodige moeder aarde. Zo re zien worden 

de WOrtels in een knikkerpotje in de plank gepropt. 
Daarin hebben ze geen lucht om te kunnen leven . 

Dan krijgen de bomen de volle laag als de wind om 

de Aat giert, want hoge bomen vangen veel wind. 

Schijnt de zon, dan staan ze te verbranden . En wie 

geeft de bomen watet? Ik vrees dat bevloeiingssyste

men, wat~rreservoirs en irrigatiegoten, zoals in het 

oude Babylon, niet in de springplanken zijn ver

werkt. En vanaf rien hoog is het grondwater ver te 

zoeken. De toekomstige Aatbewoners houden het 

nooit vol om hun boompjes dagelijks te besproeien. 
Ik kan me niet voorstellen dat men zichzelf een 

bomenleven lang veroordeelt tot water geven. Dat 

lijkt op dwangarbeid. Dan moet je wel erg veel van 

bomen houden om dat vol te houden. En als je echt 

van bomen houdt doe je een boom zoiets niet aan. 

We mogen niet zomaar bomen kappen, dat is in de 

bomenverordening geregeld en dat is een goede zaak. 

Maar hoe zit het eigenlijk met het planten? Zolang je 

màar [Wee meter uit de erfgrens blijk mag blijkbaar 

alles. Dat kan toch nier de bedoeling zijn. Bij dit 

soort plannen zou je moeten overwegen om heel snel 

ook.een artikel over aanplantvoorwaarden in de 

bomenverordening op te nemen. Want dat wordt 

niks met bomen op tien hoog. Daar hoef je geen 
geboren pessimist voor te zijn om dat te zien misluk
ken. 

Misschien heb ik het hele plan wel verkeerd begrepen 

en zijn die planken uitsch uifladen. Bij slecht weer 
kun je de bomen naar binnen halen . Van wat ik 

ervan op het plaatje zie I ij kt me deze torenflat met 

springplanken en bomen niet echt een wereldwonder. 

Roe/ie de Weerd 

Bomennieuws - zomer 2000 
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Bomennfeuws geeft een goed overncht van de ontwikkeling van de Bomenstfchtfng. de voortgang in de boomverzorglng 
en de veranderingen op het gebied van boombeleid en -behoud. De redactie scheurde hoogtepunten uit de oude 
nummers die we in de vier afleveringen dit jaar per onderwerp presenteren, Deze aflevering gaat in op de voortgang 
van de inventarisatie van monumentale bomen en de veranderingen in de boomverzorging, 

Inventarisatie m.onumentale bomen 
praktisch rond' 

. y-11~ 
~üA·zondere bomen 
111 pel doorn 

IdeEl ontstaat om de landelijke i 
tarisatie van. monumentale bomen .. die in de ze
ventiger jaren bij Staatsbosbeheer werd uitge
voerd en vastliep, nieuw leven in te blazen, 

JooPCOmijs 

Er wordt een oproep gedaan voor kontaktperso
nen. Uit de aanmeldingen worden zo'n veertig 

3/y-1m 
Onze landelijke Inve . 
numenta/e ba ntar/Salie van mo-

persOnen gekozen. . . .~~~~ 
Het aantai donateurs bedraagt ruim 1500. 

plaatsen /n N..::'en, wordt op enkele 
, ..... erand 0 

een lokale Inve fa PgevO/gd met 

r~~'~ 
voI~ oude bOmen 

tarlsatle van ... aarde • t het StaalsbQSbe-

Plaatsen is A':1d riSatIe_ Eén van die 
maar liefst 5000 oorn. Daar Werden 
geïnventariseerd. bijzondere bomen 

~";,menstiChling is ,n o"~ bezig om een o"er· 
heer en enkele andere orga'" betekenis en "erzor' " .' van de omvang, waardevolle 
Zlchl 18 knlQef' \161 totale beSland aan 
gingstoestand van aal. 
bomen ,n Nedertand;""en bliiken, welke tJehe8<'5'Y1 
Daaruit zal levens m . . 
~"""n nooctzakelilk ZI"'. nd en onbedreigd blilKen Ie 
r~,- I oomen zal gezo 'ng \)8hOevsn, 
Een aa~'" IS" de wenelijke beSCherrru bèstand voor 
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Zljn en sI~enstich~ng voor het h"e wettelijke maal'''' 
welke de (gedacht wordt daarbij aan eéefde maner Inventarisatie waardevolle bomen in volle gang 
~n~~ die bij door de mens gecc ur1" 
menlen gelden). uen na een ~chle "onder\1olJ:~ 
Andere oornen ~unnen . Een derde categone li'" bB\1Ou-
wee< f3ren mee orden om voor langere l'"' 
restaureerd moelen w . ad 
den Ie bI,jven. k oornen ziin, die n,el meer ~rom 
T ens\Otte wllen er 00 wel worden geinventanseer 
kunnen mr~, maar de . zal n dis
\1un inlormabeve waar de derde categone ee eUen 
vooral bij de bQrnen ,n de aag: "v .. ten, taten verv 

cusSe noóg ~,tn over vr ~~~=~~~~~~~~!!'t ol restaureren .. J 

W PnIYtncIe Utrecht 
. O&nsdag 24 juni best op T. V. 

VlSleprogramma 'van G eed! he! NOS tele-
dacht aan de D __ ~ . ewest tot Gewest' aa 
sati UV< nenstJchting n· 

e van WaardeVOlle bome en de Inventari. 
Utrecht. (Aanvang n In de prOvincie 
Ned. 2) programma: 19,00 Uur 

Inventarisatie van waardevolle bomen voor de helft gereed 

Het vervolg We hebben het niet op lijd gehaald. maar we 
gaan door'. 
Dat is de conclusie van de eerste landelijke 
invant8.ris8..tie-ronde naBf waardevolle bomen, die 
de algelopen drie jaaf heeft plaatsgevonden en 
op 1 juni is afgesloten. 

De Werkgroep 'Inventarisatie en Registratie van 
Waardevolle Bomen', die de invenlarisatie bege
leidt, heeft besloten en geadviseerd aan de ver· 
antwoordelijke organisaties, om per 1 juni een tus· 
senrapport Ie presenteren. In het rapport zal ook 

ntale bOmen 
• , an monume . dat heel 

el /afldelijk ~~I~~e~o~p/eel in die ~~rti door de 
is compleet. keer is geinllentans. 1ID0r de Bo
Nederland ee,n Illi ers, die aan dil hebben mee· 
circa 2.00 IIfJ~ gl~anllsche proj~o obje/dBn in 
menshchllng taal zijn fUlm. beter te kun· 
gewerld, In ~ om deze objekle;end zijn bij de 
kaarl·gebrac. oelen ze be 

"",schermen, m 
nen "" 

het Mintsterie van 
bOuw lIan ,. vanat het 

en Landsch~uurtJeheer en VISetlj·'Monumen. 
LandbOUW, Na het themanummer er al lIeel 
verschIjnen van klober 1I0rig jaar IS dagbladen 
rale Bomen' ,n I~n van hel regls,le

r ~t na de pre· 
oller hel vo':: De lIerWachting IS 1e5 zal toene
gepub/!ce; ~I1'oom lIan publl~a ~at moment in 
senlalle e I omdal we lIana

k 
lIan elke ge· 

Voora I ma en Door men. verzichten e nZOlloorts 
staal zrjn 0 IIlncle, bOomsoort e tfokkenheld van 
meente, pro IJkabe5 wordt de be m_monumen
gerlchle PU~j hel regIster lIan

t 
~rdoor ook de 

de lezers I We hopen da registreerde bO
len lIergrOO · dacht 1I00r de ge 

org en aan 
z al toenemen 
menZ 

Oe Inventarisatie van waardevolle bomen is, zoals 
uinhet Bcmennieuwsnr. 6184 kon lezen, hetafge
lopen jaar in definitieve vorm van start. gegaan. 
Hel ministerie van Landbouw en Visserij heeft vo
rig jaar besk>l:en dit gezamenlijke projekt van het 
Staatsbosbeheer en de Bomenstichting te subsi
diëren in de materiéle kosten voor 3 jaar, te begin· 
nen in 1984. 
Dit houdt in dat het projekt eind 1986 Vool het 
grootsle deel klaar moel zijn. De ruim 90 kontakt · 
personen van de Bomenstichting zijn be·Zlg de 
waardevolle bomen in Neder1and te inventarise
fen en in kaart Ie brengen . 
Welke bomen voor Inventansatie In aanmerking 
komen, wordt beschreven in de 'Hand.edlng in
ventarisatie Waardevolle Bomen'. 
De gegevens van de objekten worden Ingevuld 
op een lormulier zoals dat hIernaast staat afge
beeld. Tevens wordt hel obJekt op een topografi
sche kaart (schaal 1 :25,000) op de juisle plaals 
aangegeven met behulp van coördinaten. De ge
gevens zijn pas compleet aJ.s er een loto van het 
Objekt bijgevoegd is en kunnen dan naar de 
80menstichting gestuurd worden. 
Zo langzamerhand begint de stroom van binnen
komende gegevens te groeien en er zijn nu zo'n 
450 bomen ~ boomgroepen op het sec:relariaal 
verwerkt 
Begin mei vindt de opr~chtingsvergadering p!aats 
van de beleKtscommissle 'Waardevolle Bomen' 
en van twee werkgroepen namelijk de werkgroep 
'Inventarisatie en registratie van waardevolle bo
men' en de werkgroep 'Bescherming van gere
gistreerde bomen'. 
De taken van de commissie en werkgroepen zui
len we in het vcHgende BomennreLi,,"'S n.ader 
uiteen zenen. 
Aan het eind van 1986, beg;n t987 hopen we 
over een overzicht te beschikken van het waarde
volle bomenbesland in ons lahd, toegankelilk voor 
belanghebbenden en belangst8lenden. 
Om dille kunnen real1seren moet er de komende 
1'h raar nog het ()()(jrge gebeuren. Extra hulp kun
nen wij dan ook goed gebruiken. 
Heeft u beLangstetling om aan de Inventarisatie 
mee te werken dan kunt u kontakt opnemen op 
het secrelanaal meI Eet van Baarsen, coördinator 
Invenlarisatie. Het IS wel noodzakelijk dat u hier· 
\lOOr .... rije tijd beschikbaar heeft en dal enige ken· 
nis 'Ian boomsoorten aanwezig is 

l-"'U-" l 
J_ .... , "> 
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inFormai::iebladen bcmenst::icht::in~:::l_-~::> ~ , l\lidde\el\ 

blad 13a ,.DRUK,'PAIL'977 

hande\ll\gs 
~ol\dbe 

Bootn allleldl1l9 ZlIIl 
Ild \<all dt\ a hIer Illel hel 

'\1'e'd'\1g· (11 IS ~erwo IJ\rol ()I1 IS ec oeeld oo\< 
",Is eell ~s\aan ~sn hO Er \<sn I:lII~~ araS1elen 
~oor nel on \ \<e ge~o'g· de 'IIon P \<an\<er" 

schade 'I genaS(11 .. \:)00(11 
enige dOOr ZO roeeld 
aanlasII1l9 I,Ol88ldoor 'oIl'ioo 11 ' rt ~oor 
oPII\~:lansZle\(\~ ~~::Il eell :;:~~,~g:OlJ\rllPS 
ell ~or(11e aa~sn __ " IS 
E~elleells de Illse\(\ell '11 ell ge'lre~e e~ell (11oel 

hOulOorell \ oe\<ende ~ \<Ullnell 9 dreac\\e 
de (11ees n 000'" \ \<e '11011 d 

Plakokeel 'IIel I' dIe 'IIe ee de nalUur '\ eh ZO goe 
~~~;uZI~1l genc:~ d~IUs~or:~~) a~nlasl~n ~r 

Uitgescheurde plat ~a\grellde\11l9 ~o\lre\<\<en e r\<Ofl1en DIl 
Wond geheel sch< (11Oge\I\\< \<an en 'IIordl ~oo oesp"O-

:~~:;aa':.~~;e~:n 'IIondpa~:~e~ oenand~e;ena"deI\1l9 ::rgen ~an 
Wel I jk . de de 'IIon ~OOr '110 22 'Het ~e 

moge I IS oe ncnll\\llen ~atleblad n aSSor' 
de oVlH'gebleven hoo Infor,,, onJI\< e .. 
d.m.v. vorm snoei terug \<ell_.::'wonden' d gaal lil oP nde\..I~~S(11lddelell 
nemen. bO"''' ue\:lls nsn "" "" 
Wonden die dieper den DIl IIl\()I(11a \:)OOf11'11on~d:oe:. ___ .... __ "IIIII~ 
zIJn, moeten door een ti(11enl ~all _ 
specialist worden beJuoIIà d' g 

, verWon In 
Reaktles na -

levende boont, 
t hout van een 

Roe werkt he . Het Ç8(11' 
oeker Alex Shlgo 0 

Afgebroken tak 

enkaanse onderz het alweer· 
srnds de a~ waarnemingen oV~men tegen 
In 1984 ZII e van verwonde Ie voerde, IS 
mechanlsm Nederland ten tone I dISCUSSie 

eh mmels lil ers vee 
s I d r boomverzorg d ontstaat er 
daar on oeerd Zo langzamerh~ate(le bIJ een 

~~~~~e;Ulde/ljkheld 0~~b1:ken IS na ges~~~'t 
roep mensen heeN ge voer 

k/eme 9 d BomenStfCh~ng . stantfes, dat 
ken die e groenbeherende rn taan van het 
mensen van n van het bes de 
nog lang niet lederee Isme bil bomen op ok 

Na het afzagen tot aan rendellngsmechan dt er doer velen 0 t 
stam (ge.en slommellat afg te IS HIerdoor wor handeling toegepas 
s188n) achtereenvolgen hOog steeds een wond be lUIst wordt vernle 

volgende bewerl<ing nog de afgrendeling tJer 1986 organr' 
uitvoeren: waarmee zaterdag 22 novemnde Boomverzor· 
1. Camb/umrend met tlgd dOP de Knng praknse~e madag over hOut· 

Lacbalsam Insmeren seer e r haar leden een tee van de Prak· 
(verl<rijgbaar bij tuln- gers voo [)r Ir A G voorhOeVedag een ver· 
centra). anatomie mhem hield op dez taan van ver· 

2. Scheur goed Impregn t'jkSChOOI A betoog over het onts het hout van 
met Xylamon, alsook helderend al rendelingslagen In vatte het ver· 
wondvlak ermee schillende g n Marjan ten Ca te , zaken om 
behandelen. levende bome d) . 

3. Wond geheel afstrIJke haal samen. (re . ..n ·en ook om 
met LBcbalsam om eer. __ ter zijn om oudere 
goede afdeklaag te _.' ~vvl vaKmensen (boomverzorgers) te la· 
verl<riJgen. ten snoeien. De kosten daarvan vallen meestal 

mee als u van te voren goede afspraken maakt, en 

I •••• ii •• iiiii .. ~h.et is beter voor de boom én zijn bezitter. __ =-~~ 
J-1ffl • nieuws was het de gewoonte om takke'n glad 

stam af te zagen. Onderzoek heeft uitgewe
het beter is om dat niet te doen. Wanneer u 
maakt van de' natuurlijke reacties van de 

boom zelf, rot de wond minder in, 
Laatste woord ove wondverzorging nog niet gezegtJ-~~...,.,.=-,~2 

Overde ';;~~::~::~~~ ...... ~: ZIn en on ' 
Dit artikel gaat ZIn van Wo d 

Als een tak op een naiuurlijke manier afsterft 
en afvalt, blijft er nooit een inrottende wond over. 
Dit bracht de Amerikaanse onderzoeker Shigo op 
het idee dat de bOom die tak blijkbaar afsluit en af
stoot, zoals dat met bladeren in .de herfst ook ge-

het verzorgen ~~e~e zin, of liever ' d. n verzorging 
Slaat op het omwonden E e OnZin van 

WOrdt Verw 'dmoment dal de b . en Wand anI· .r~""-;--~----"::;!1'!!!ii1i~IIIIIII!!I!!II"~-"'~ aa " Ij erd hetz" ast van d 
nrrjdlngen of' ' Ij dOOr snoe ' e boom 

boom beSCh 'ets dergelijks 0 len, hetZIj dOOr 

beurt Hij ontdekte dat er inderdaad een 
afgrendelingslaag 11'1 de basis van zo'n afsterven
de tak ontstaat Daardoor kunnen rottingsschim· 
mels niet in de stam doordringen. De 

buitenaf, bete::~t tegen kwái'ïkemi~al de bast de 
en bacterien vrr' t een verWOnding d Vloeden van 
hOut krijgen Z je toegang tot het at SChlmmefs 
kan Ontstaa~ Re Infekteren het ho onderlrggende 
lOt het kernh~utot zal zich vrijwel a%l'd wbaarna rOl 
Staan In h t . en Slechts b" . I1 ePerken 
Dat komt ~~~~~t~out (het bUite%s~~tz.ondering Ont. 
kan verweren te et levende SPInlh' jongste hout). 
dIe daardOor gen Ölnnendring Out ZIch aktief 
het hout door ~eel mInder kans k e.nde SChimmels 

kernhout IS Im~ drrngen dan bij :~~:n Om diep i~ 
ers n'et actief ('dOOd~rnhou!. Het 

-"'-6-1-'-:qg-:-:6~-

afgrendelingslaag zit op de grens van tak en stam , 
Dat lijkt simpel, maar Shigo ontdekte dat de stam 

, een beetje uitstulpt om de basis van de tak. Dus 
als een tak glad bij de stam wordt afgezaagd, 
wordt het weefsel van de stam geraakt en dat 
geeft vaak inrottingsverschijnselen, Daarom is het 
beter om de takkraag, die dus eigenlijk bij de stam 
hoort,.met rust te laten. Datzelfde verhaal bleek op 
té gaan voor het afzagen van levende takken. Als 
de takkraag wordt gespaa;d, kan daarin een af- . 
grendeling optreden, waardoor de kans 0[1 ;_.-



boven: 
Jas Wunnik, 

Taxus
transformatie 2, 

temperascll il 
dering, 

70 x 100 cm 

rechts : 
Barbara Bläsing, 

urn voor een 
stuk schors, 
keramiek en 

schors, 
60 x 70 cm 

Barbara Bläsing, keran1Ïek 
De keramiste Barbara Bläsing is afkomstig uit Kassei 

(Duitsland), maar WOOnt al sinds 1979 in Nederland. 

Materie in al haar verschijningsvormen, maar ook de 

eenheid in de schepping raakt haar en zo is zij ook 

gekomen (Ot het vervaardigen van de bijzondere com-

OF TREES 
Tentoonstell i ng 
ter gelegenheid van 
30 jaar 
Bomenstichting 

Aart de Veer 

Onder de titel TheArt of Trees - the Spirit of Wood 
wordt van vrijdag 5 mei tot en met zondag 4 juni in 
Rhenen (prov. Utrecht) een groepsexpositie gehou
den, mede ter ere van het dertigjarig bestaan van de 
Bomenstichting. Zeven kunstenaars laten samen 
zien dat bomen en hout een oneindige bron zijn 
voor artistieke, spirituele of ambachtelijke inspira
tie. Donateurs en andere belangstellenden zijn har
telijk welkom, de toegang is vrij*). In dit artikel 
geeft de organisator van de tentoonstelling, Aart de 
Veer, een korte kenschets van de zeven deelnemen
de kunstenaars en hun werk. 

binatie van keramiek en houe. Een stuk hout of schors 

wordt uitgangspunt voor een ruimtelijk, keramisch 

produce. Daarbij neemt de keramische vorm de kleur, 

texruur en vorm van het hout zover over dat hout en 

keramiek bijna niet meer van elkaar te onderscheiden 
zijn. "Materie heeft leven in zich - ik laat verandering 

van de ene toestand in de andere zien: 

geheimzinnig maar tegelijk tastbaar" aldus 

Barbara. Op de expositie in Rhenen zullen 
objecten te zien zijn met titels als 'Tombe 

voor een stuk schors' en Altaar voor een 

stuk hout met elfenbankjes', waarbij is 

geprobeerd de essentie van het stuk hout of 

schors uit te drukken . 

Bomennieuws - zomer 2000 
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THE SPIRIT 
Jos van Wunnik, schilderijen 
Van de Limburgse schilder los van Wunnik wordr o.a. 

de serie 'Taxus-rransformarie' gewond. los is mer deze 

serie begonnen na her zien van enkele zeer oude raxus

bomen in Normandië. Zijn rempera-schilderijen en 

penrekeningen laren de prachrige srrucruur en kleur 

van het oude raxushour zien, mer daarin verwijzingen 

naar kosmische energie en godinnen (s langengodin , 

zwarte godin). los is voorvechrer van de herinrroducrie 

in Zuid-Limburg van de raxus die daar ooit inheems 

was. Op gemarkeerde plekken binnen een denkbeeldi

ge cirkel mer mythische kracht in het landschap heefr 

hij taxusscheuten uitgezet. Deze plekken waren op zich 

weer aanleiding voor het scheppen van kunstwerken 

(het Grote Wiel, Bomenwiel). 

Cocky Kok, tekeningen 
Het werk van de tekenares ocky Kok is al eens In 

Bomennieuws besproken (1996 nr. 3). Ze heeft een 

serie van rwintig boomma.ndaJa 's gemaakt die com

pleet te zien zal zijn op de exposirie. BoommandaJa 's 
zijn cirkelvormige rekeningen in de kleur van ver
schillende boomsoorten. Cocky is geïnspireerd door 
de mandala die in tal van culruren over de hele wereld 

gebruikt wordt voor meditatie en rituelen. In de 

boommandala wordt de geest van de boom uitge

drukt in een faun die per soo rt een andere gedaanre 

aanneemt. Cocky neemr in de boom een drieledige 

energiesrroom waar: "De kruin ontvangr insp iratie 

maar ook lichr- of leve nskracht. De stam is de syn
these van boven en beneden en symboliseert harmo
nie en evenwicht. De wortels zuigen de oerkracht van 

de aarde op." 

Acjen IDees, Dleubelen 
In de visie van meubelmaker Arjen Kiers eindige het 

leven van een boom nier als hij omvalt van ouderdom 

of gekapt warde: dir leven zet zich VOOrt in het naruur

product dat de boom oplevert zoals een meubelsruk. 

Arjens bedrijf 'The Spirit of Wood ' vervaard igt zelf 

ontworpen meubelen van meestal Europese hoursoor

ten (eik, es, beuk, ceder). Veelal wordr gebruik gemaakt 

van houten verbindingen en de afwerking geschiedt 

mer naruurlijke swffen (lijnzaadolie, hars, bijenwas). 

In principe worden geen series gemaakt. Naast meube

len onrwerpt Arjen kleinere voorwerpen 

wals dozen en klokken. Op de expositie 

worden in verschillende ruimren (waaron

der een woonkamer) di verse meube.len en 

objecten gewond. Vanwege de opening van 

Arjens eigen nieuwe atelier in Nijkerk is 

zijn werk in Rhenen niet te zien rijdens het 

weekend van 13-14 mei. 

Bertus Haverkort, beelden 
Bertus Haverkort is behalve beeldhouwer 

ook landbouwkundige. Hij heeft rwintig jaar 
in tropische landen gewerkt (Afrika, Azië, 

Zu id-Amerika) waa rbij zijn credo is gebruik 
te maken van inzicht van de lokale bevolking 
in de samenhang tussen natuur en (land
bouw)productie. Bertus' kunstzinnige werk is 

sterk beïnvloed door zijn visie op het leven in 

de landen waar hij gewerkt heen. Veel van zijn 

beeldhouwwerken gaa n over andere culturen 

of over de confrontatie tussen culturen. Ook 

menselijke relaties zijn voor hem een inspira

tiebron. Op de exposirie in Rhenen zullen ca. 
10 houten beelden van Bertus Haverkort te 
zien zijn, geschikt voor binnen 
én buiten. 

Bomennieuws - zomer 2000 
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Arjen Kiers, kast 

links: 
Cocky Kok, 
boommandala, 
kleurpotlood 

onder: 
Bertus Haverkort, 
dialoog, hout 
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boven: 
Reinder Homan, zonnig bos, ets 
(zwart/wit), 14 x 17,5 cm 

links: 
Gert Eussen, 
bossculptuur, kastanjeslinger 

Gen: Eussen, 
bossc ulpturen 
Tijdens her laarsre weekend van de 

exposirie, nl. op 3 en 4 juni, zal de 

omgevingskunsrenaar Gen Eussen 

zogenaamde bossculpruren maken 

onder her oog van de bezoekers van 

de exposirie. Gen heefr in Ausrerlirz 

zijn eigen arelier H .G.A.N. (Hoogsr 

Gelegen Arelier in Nederland) waar

in en waarvanuir hij ook bossculpru

ren maakr. In de omgeving van her 
arel ier heefr hij van Sraarsbosbeheer 

een gebied ror zijn beschikking 

gekregen, waar hij vrijelijk objecren 

kan maken , meesral door naruurlijk 
mareriaal (hour, planren , zand, 

warer) anders re rangschikken en/of 
re bewerken. 

Gen zal ook rijdens her weekend in 

Rhenen alleen gebruikmaken van 
naruurlijk mareriaal, nl. dar in de 

ruin van de exposirieruimre aanwezig 
is, in her bijzonder her blad van de 

vele boomsoorren . De 'land arr' zal 

na de exposirie aan de naruur worden 

reruggegeven . 

Reinder HOD'l3n, etsen 
Reinder Homan maakr zwarr-wir ersen die veelal de 

naruur ror ondervverp hebben. Landschappen, soliraire 

bomen of boomgroepen , deraiIs zoals een rakje mer 

uirborrende knoppen: hij heefr ze alle uirgebeeld. 

Reinder srreefr daarbij nier naar een exacre weergave 

geschikr voor afbeelding in een biologieboek, maar 

naar her vasrleggen van her essenriële in de naruurlijke 

schoonheid. (Wie wil weren war dar is , moer maar 

komen kijken!) 

Reinder Homans werk is landelijk bekend en werd o.a. 

bekroond mer de Nederlandse Grahekprijs in 1990. 

Bomennieuws nam een arrikel van zijn hand op in 

nummer 1 van jaargang 1996. Daarin verrelr Reinder 

over zijn band mer bomen en geefr hij ook enkele voor

beelden van bomen die hij persoonlijk kenr en waarvan 

hij een ers maakre. Korr geleden is over zijn werk een 

boek verschenen: 'Reinder Homan, ersen naar de 

naruur ' (Van Soeren & Co.). 

THE ART OF TREES 
- THE SPIRIT OF WOOD 

Openingstijden 
De tentoonstelling is geopend van 
5 mei tot en met 4 juni; 
donderdag tot en met zondag van 
14.00 tot 17.00 uur, zaterdagavond 
bovendien van 19.00 tot 21 .30 uur. 

Adres 
Studio Arborhenum, 
Ericalaan 27, Rhenen. 
Telefoon 0317-613484 

Toegang 
De toegang is gratis, behalve op 3 
en 4 juni vanwege het project van 
Gert Eussen (volw. fl 3,00 65+/CJP 
fl 2,00 kind. fl 1,00; in voorverkoop 
half geld) 

Werk te koop 
Er is ook werk te koop, in diverse 
prijsklassen. 10% van de verkoop is 
bestemd voor de Bomenstlchtlng. 

Bomennieuws - zomer 2000 
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Uitslag enquêt 
Aart de Veer 

In september 1999 kreeg een steekproef van 12% 
van onze lezers (S20 personen) een enquête toege
stuurd waarin we vroegen naar de meningen over 
Bomennieuws en de Bomenstichting. Ook waren er 
enkele persoonlijke vragen aan onze donateurs in 
opgenomen. In dit artikel geven we een korte schets 
van de belangrijkste reacties op de vragen over 
Bomennieuws. 

We hebben een respons van ruim 45% gekregen en met 
een slag om de arm nemen we daarom aan dat de anr
woorden in redelijke mate represenratief zijn voor de 
samenstelling van het rotale do nateurbestand . Daarom 
durven we het ook aan om in dit arrikel verder over u 
te spreken . U allen heeft bepaalde wensen uitgesproken 
over Bomennieuws en de Bo menstichting. Daar willen 
we graag rekening mee houden (en daa r zijn we al mee 
begonnen, zie de nieuwe opzet van ons blad) . 

Profiel van de donateur 
Wie bent u? Een klein beetje gekscherend zouden we de 
gemiddelde donateur kunnen beschrijven als een man 
(75%), in de leeftijdsgroep 40-60 (50% ), als privé-per
soon lid (83%), is de enige lezer van het blad (57%), 
hoog opgeleid (55%) , werkzaam in bedrijfsleven, bij 
overheid of onderwijs (60%) en 6-10 jaar donateur (33%). 
Het hele donateurbestand is verouderd ten opzichte van 
1990 ( U benr een rrouw lid , maar er komen weinig 
jongeren bij ) en er zijn relatief meer donateurs met een 
universitaire opleiding. 

Bomennieuws 
Het leeuwendeel van de enquête gaat over 
Bomennieuws zelf en het lezen ervan. 
In de eerste plaats is het leuk om te zien dat liefst 32% 
van u het blad (vrijwel) helemaal leest. Dit was tien jaar 
geleden nog 12%. Zelfs 86% van u leest het blad mini
maal voor de helft of meer. We schrijven dus niet voor 
niks ... 
Van enkele door ons geformuleerde uitspraken kon u 
aangeven of u het ermee eens of oneens was, en in welke 
mate. Hieruit komt o.a. naar voren dat ons blad lees
baar geschreven en betrouwbaar is, en duidelijk de 
mening van de Bomenstichting weergeeft. De roegan
kelijkheid van voor de lezers nieuwe onderwerpen kan 
verbeterd worden. Dat Bomennieuws de onderwerpen 
oppervlakkig behandelt, wordt door u zowel bevestigd 
als onrkend. Saai of niet actueel vindt gelukkig bijna 
niemand ons blad. 
Twee open vragen vroegen om kritiek op Bomennieuws 
in : "Wat mist u?" en "Heeft u suggesties voor verbete
ring?" Daarbij gaat het zowel om inhoudelijk als tech-

nisch commentaar, 
het laatste vooral bij 
de rweede vraag. 
Het is ondoenlijk om al uw tips, ideeën 
en commentaar hier te ventileren. Er is 
veel bruikbaars bij voor de redactie maar 
er zijn ook onjuistheden en - uiteraard -
opmerkingen die elkaars tegendeel zijn . 
Donateurs die om literatuurbesprekingen 
vragen of om modern inzicht in snoeien proberen wij al 
jaren lang die informatie te geven . Als één donateur 
'meer positief nieuws ' vraagt en een andere 'boze inge
zonden brieven' wil, dan kunnen we proberen beiden 
te bedienen. Meer of juist minder kleurenforo's kun
nen we niet combineren . Ook over bomen en spiritu-

, minder vlotte stukjes' 
versus 
, een sappiger schrijfstijl' 

aliteit komen sterk verschillende meningen naar voren . 
Iemand wil ' minder vlotte stukjes', een ander juist ' een 
sappiger schrijfstijl ' en zo zijn er nog allerlei andere for
muleringen over de leesbaarheid. De keuze van beide 
ligt hier voor de hand: een projecrverslag is ook in 
Bomennieuws anders van roon dan de column . 
Voor enkele rubrieken vroegen we om uw specifieke 
belangstelling. Hier scoren de monumenrale bomen het 
hoogst met 59% . Tien jaa r geleden was dat nog 83% 
maar hier kan (ook) een enquête-technische verklaring 
voor zijn: we vroegen nu naar 14 rubrieken en roen 
slechts naar 8. Boomverzorgingsaspecten, en onder
houd en beheer scoren beide ca. 48% (vorige keer 
gecombineerd 72% ). Opmerkelijk is de grote belang
stelling voor arrikelen over boomsoorren en dendrolo
gie: 48%. De redactie di scussieerr in verband hiermee 
over boomsoorr- en (deel)themanummers. Artikelen 
over acties scoren 45%, alle andere rubrieken lager, van 
2 5% (verslagen va.n evenemenren) rot 40% (vragentu
briek). Bij de column ' De boom in ' zijn de meningen 
het meest verdeeld en zo hoorr dat ook bij echte 
columns, vindt ook onze columniste Roelie de Weerd. 
Divers technisch commentaar, vooral over de lay-out, 
hebben wij al kunnen meenemen in de nieuwe opmaak 
in het kader van de aangepaste huisstijl , die sinds num
mer 1 van deze jaargang geldt. We hopen dat een en 
ander u aanspreekt! 
Ja, en ten slotte we vroegen u ook om een rapportcijfer 
(van 1 tlm 10). N iemand gaf ons minder dan een 6 en 
het gemiddelde ligt op 7,5. De redactie vindt dit uiter
aard heel plezierig. Eén persoon gaf een 10, maar een 
perfect tijdschrift maken we echt niet! 
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DE DROOM VAN ELKE BOOM 

I.T.S. levert voor uw boom: 

• Boomverzorgingsartikelen UW PROBLEEM: 

• Boombeluchtingsystemen • ingegroeide boomwortels in kabel- en leidingtracés 
• Antiwortelfolie 

• Bodemverbertering/meststoffen • door boomwortels verstopte riolen 

• Boomonderzoeksapparatuur • opgroeiende boomwortels bij fiets- en voetpaden 
• Boomroosters 

• Bomengrond/bomenzand 

• Kroonverankeringsmaterialen 
ONZE OPLOSSING: 

Overige producten: 

ANTIWORTELFOLIE 
• Daktuinmaterialen 

• Flowforms 

I.T.S. - INTERNATIONAL TREE SERVICE Tel. '0573 - 298700 
Fax. 0573 - 257683 C.T.N . Civiele Te.chniek Nederland BV Postbus 247 

7240 AE Lochem 
Aalsvoort 63 
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 complexitreit 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 teken systemen 
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 

~ 
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Goed van snit 
Bij deze wil ik u laten weten dat de keus 
van het door u aangeschafte nieuwe jasje 

zeer goed is. Goed van snit en mooi van 
kleur. Ook de 'voering' is van zeer goede 

kwaliteit en ook dat is belangrijk! 

voorpagina zo vol met tekst staat. Dit 
gaat ten koste van de mooie foto. Houd 
Bomennieuws alstublieft groen. 

Mw. Mijn/ie! Werkendam 

PL. Bond- Vlieg, Groningen 

Houd het groen 

Hulde 
Hulde voor de 'nieuwe jas' waarin kwar
taalblad Bomennieuws is gestoken. 

Mijn eerste reactie was: weer een recla

meblaadje. Bij nader inzien zag ik dat 
het Bomennieuws was. Zonde dat de 

En ... het blijft prettig leesbaar en infor
matief, ook voor de 'gewone' boomlief
hebber. P Tetteroo 

De 'Gran Gomero' van Buenos 

JUSt Bleekemolen, boomverzorger in HuiLen , bracht onlangs 
een bezoek aan Patagonië en Buenos Aires in Argentinië.Hij 
maakte foto's van een enorme Ficus macrophy//a die in het cen

trum van de Argentijnse 
hoofdstad staat. Lokaal heet 
de boom 'Gran Gomero' 

(grote rubberboom). Hij heeft 
een kroondiameter van 50 -
60 meter en een stamomtrek 

die lastig te meten is, maar 
zeker zo'n 16 meter moet zijn. 
De leeftijd wordt geschat op 

ongeveer 800 jaar. Iedere dag 
wordt het afgevallen blad van 
deze boom opgeveegd door de plantsoenendienst. In 

de boom door Engelse boomverzotgers onderhanden geno
men . Nu rusten de uiteinden van de zware takken op palen. 

Parkbomen poster 

PARKBOME Plant Publiciteit HoUand (PPH) heeft de 
Koningslmde (Tditz x nIf'Opult 1(tmmgs/buVJ 
wtge lOt boom van hu jaar. wnaIs de 
BO.menstiduing beijvert ook PPH zich oor 'de 
juiste plant op d juiste plaats'. Her doel ervan is 
om bij de keuze van bomen en ~ te tonen 
dat er voor iedere toepassing een. goed rtiment 
besc:bikbut· PPH beeft voor dit jaar parbn 
gekowl. poster die deze actie 000 teunt 
lOOn enkele soorten die geschikt ziJn voor de 
aanplant in parken of grote tuinen. De 

IP"-"~ Koningslinde staat er in volt glorie op. De po -
ter is. regen portolcosten crkrijgbaar. Maak f 8,
over op giro 145 3 van PPH te Boskoop onder 

nnelding van parkbomenposter . ot«r 
naam en adn:s op de crmboeking. met name als 

elektronische weg wordt betaald. 

Aan de redactie 
Vanmorgen kreeg ik de nieuwe uitgave 
van het blad 'BOMEN nieuws' bij de 
post. Het nodigde mij direct uit om er 
in te gaan lezen. Hetgeen ik niet van elk 

tijdschrift kan zeggen. Ik feliciteer jullie 
met de nieuwe outfit, de leuke inhoud 

en verder met het originele omslag. Al 
met al een groot succes. 
G.M. Vogery, Maam 

Bomenschouw Luc Noordman kwam 
deze 'boomgeest' tegen op landgoed 
Elswout naast het koetshuis. Elswout 
ligt tussen Overveen en Bloemendaal. 
Op ca 3 meter boven de grond is in een 
eik op de plaats van een weggenomen 
tak dit beeldhouwerk gemaakt. 

Bomennieuws - zomer 2000 



Bomendienst 

Marowijne 80 

Postbus 177 

7300 AD Apeldoorn 

Tel.: (055) 599 94 44 
Fax: (055) 533 88 44 

E-mail: bomendienst@arcadis.nl 

www.arcadis.nl 

ARCADIS 

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

en met inzet van 2 eigen hoogwerkers. 

• standplaatsverbeteringen d.m.v. aanbrengen bomenzand 
en beluchtingen/bemestingen onder hoge druk. 

• onderzoek en rapportages 
• leveranties bomenzand 
• boomverplantingen met newmanframe 

VAN HELVOIRT 
CROENPROJECTEN BV 

Rondhouthandel-Bomenrooibedrijf 

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

Telefoon: 0591 - 382202 
Fax: 0591 - 381910, 

Aulolel. 06 - 50501936 

Hoe ouder ze worden, hoe meer karakter ze krijgen. 

Kijk bijvoorbeeld eens naar uw iepen. Prachtige, 

karakteristieke bomen, die de woonomgeving stijl en 

sfeer geven. Die houdt u samen met ARCADIS 

Bomendienst in stand. We zorgen voor regelmatige 

controle van jonge én oude iepen op beginnende 

aantasting door iepziekte. Ook hebben we een afdoende 

injectiemethode om deze ziekte te bestrijden. 

Daarnaast doen we luizenbestrijding, onderzoek, 

advisering, snoeien, verplanten en taxeren. 

Kortom, als u het beste voor hebt met uw bomen, 

dan doet u een beroep op de deskundigheid 

van ARCADIS Bomendienst. 

Ons werkpakket omvat o.a.: 

• Onderhoud en verzorging van laan- en stadsbomen. 
• Boomtechnisch onderzoek, advies en rapportage. 

• Visuele boomcontrole (VrA-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 opnemen met: 

ABL Boomverzorging 

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

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



leggen? 
Meer bos in Nederland. 
Stoppen van koppen re 

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

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

m Iv 

PI aa ""'ts ______ ______ _ 

Leefti jd""-_____ ------'.(i_.v._m._st_ur_en--'-iu_is_te_in_fo_rm_3t--"ie) 

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

2800 VB Gouda 
(een postzegel ;s niet nodig) 

bomll!n I 

~~ . 
",--~ 

, ~ -..') DE GROENE 
PAARADVI EUR.S 
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Plaag-insect in paardenkastanje 
Vorig jaar zomer is er op de paardekas

ranje een voor ons land nieuwe soon 

bladmineerder gevonden. André van 

Frankenhuijzen, gepensioneerd mede

werker van de Planrenziekrekundige 

Dienst en specialist op her gebied van 

bladmineerders trof het 5 mOl grote 

diertje voor het eerst in Nederland aan. 

Onbekend is de kastanjemineermot 
(Cameraria ohridelln) 

overigens nier. In zui

delijker landen komt 
hij vrij algemeen 
voor. De vlindertjes 

zijn in 1985 voor het 

eerst onrdekt in 

Macedonië en ze zijn 

via Oostenrijk, Zwitserland en 

Duitsland geleidelijk naar het noorden 

opgerukt. 
Rupsen van bladmineerders leven van 
het bladmoes en vreten gangen (mijnen) 

tussen de buitenste bladlagen (zie voor 

een uitvoerige beschrijving Bomen

nieuws 3/1999). De kastanjemineermot 

voelt zich met name thuis op de witte en 

rode paardenkastanje, maar wordt ook 

op vele andere boomsoorten aangetrof
fen. Bij een zware aantasting is het mij
nenstelsel zo groot dat het blad niet meer 

functioneert en al in juli afvalt. Dit heeft 

stagnatie van de groei tot gevolg en de 

aangetaste boom lijkt hartje zomer reeds 

in een herfststadium te verkeren. 

Van Frankenhuijzcn noemt de vondst 

voor hem als onderzoeker een opsteker. 

In 1998 had hij al een vermoeden van 

het voorkomen van de mineerder in 

Nederland en vorig jaar zomer kreeg hij 

daarvan de bevestiging toen hij opnieuw 

de verschijnselen waarnam en hij uit een 

kweek de vlinders kon determineren . Hij 

vindt het verontrustend dar hij nog geen 

natuurlijke vijanden bij de vlindertjes 

heeft gevonden. Daardoor kan de plaag 

snel om zich heen grijpen. Her insect 

overwintert in afgevallen kasranjeblade

ren. Om snelle vermeerdering te voorko

men is de enige remedie her blad te ver

zamelen en dit onder hoge temperatuur 

te composteren of te verbranden. 

Uitgebreide informatie over de kastanje

mineermor is te vinden op de website 

van de Federal Office and Research 

Centre for Agriculture in Oostenrijk. 
Het adres is: 

www.bfl.at/i nsti tu ti phyto/kastan ie 

Ikmm_ge.htm 

Frank Moens 

'Dikke Boom pad' gerenoveerd 
Op landgoed Ver
wolde in Laren (Gem. 

Lochem, Gld.) staat 
de dikste eik van ons 

land. De voorpagina 

van het laatste 
Bomennieuws van 

1999 roonde de boom 
in een winters land

schap. De boom heeft een omtrek van 

meer dan 7,5 meter en is - bijna vanzelf
sprekend - een weristische attractie 

geworden: Om de oude eik te kunnen 

bereiken moet je een stukje lopen van de 
parkeerplaats bij huize Verwolde naar de 

boom. Het ruim anderhalve kilometer 
lange pad naar de boom was in de loop 

der jaren in slechte staat geraakt. Dit was 

voor ondernemers uit de omgeving in 

1996 aanleiding om met elkaar te probe
ren voldoende financiën bijeen te bren
gen om het pad te kunnen renoveren. 
Uiteindelijk is dit gelukt en op 25 maart 

j.1. vond de officiële hewpening plaats. 

Dit gebeurde door Baron A.Ph.R.C. van 

der Borch van Verwolde en zijn vrouw. 

AJ s symbolische handeling plantte hij 
een jonge eik in de nabijheid va n de 
500(?)-jarige in aanwezigheid van tien

tal,len genodigden . 

Oudste polderboom 
neergelegd 
EMMELOORD - In Emmeloord is een 

oude wilg aan de Kamperweg gekapt om 

plaats re maken voor ~en rweebaans 

autoweg, de N 50. Het gaar om de oud

ste boom van de Noordoostpolder, een 

wilg uit J 940 die geregistreerd stond bij 

de Bomenstichting om zijn monumen

tale waarde. Volgens Rijkswaterstaat was 

verplaatsen van de boom niet mogelijk 

gezien de voor een wilg hoge leeftijd van 

zestig jaar. lets waar de Bomenstichting 

het niet mee eens was. "Een wilg kan 

makJ,elijk honderd jaar worden", was de 

men1l1g van Rob van Doesburg. Als 

pleister op de wonde heeft 

Rijkswaterstaat de enorme boom laten 

neerleggen op de hoek van de 

Kamperweg en de Schokkerringweg en 

gedeeltelijk laten ingraven. Men koestert 

de hoop dat de boom, die ouder is Jan 

de polder zelf, uitlopers zal maken. Ook 

is er een groot aantal stekken van de wilg 

om de stanl geplant. "Een vorm van 
landschapskunst" noemt Rijkswaterstaat 

het resultaat. 

Pinetum 
Blijdenstein gered 
HILVERSUM - In de tuin van Pinctum 

Blijdenstein in Hilversum groeit een 
coniferenverz.ameling die veertig ernstig 

bedreigde soorten tclt. Er wordt daar 

hard gewerkt om deze soorten te ver
meerderen en er is een uitwisseling van 
kennis en materiaal op gang gekomen 
met een coniferentuin in Schotland. 
Dankzij het intensief werven van fond

st::n heeft de Steunstichtirig Pinetum 

Blijdemtein het pinetum van de onder

gang kunnen redden. De toraal f 2,6 

miljoen die bij elkaar is gebracht levert 

genoeg rente op om de tuin en de col
lectie te onderhouden. 
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NATIONALf NATUUR Be 
MILIEU MANlrfST ATlf 

'Vroege vogels' viert feest 
Van olieverf en aquarel ror beelden, 

foro's, poëzie, càbarer en muziek. Her 

bos- en parklandschap rondom Kasreel 

Groeneveld in Baarn, is op zondag 28 

mei bezaaid mer een variarie aan kunsr, 

geïnspireerd door' her rhema naruu'r en 

milieu. Her VARA-Radio I programma 

Vroege Vogels vien op de zondag feesL 

Naasr een uniek kunsrprogramma krijgt 

het publiek een overzicht van wat zich 

afspeelt op het gebied van duurzame 

onrwikkeling , milieu en natuur. 

Grensverleggende en vernieuwende ini

tiatieven staan daarbij in het middel

punt. Minister Pronk van VROM en 

VARA-voorzitter Vera Keur openen de 

manifesratie op een feestelijk wijze. 

Kunst, muziek en presentaties 
Grote beschilderde doeken sieren de 

ingang van het kasteel. Deze werken zijn 

afkomsrig van kunstenaars Sandra 

Kruisbink, Sam Drukker en Maarten 

Kramer. Verder staan grore foro's van 

Karel Tomei verspreid over het terrein. 

Doeken van Gerda Feenstra vullen een 

heel weiland en studenren van de 

Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht 

maken verschillende kunsrwerken die te 

maken hebben met duurzame ontwikke

ling. Areliers en galeries op het terrein 

tonen kunstenaars aan het werk met ver

schillende technieken variërend val} 

com pu rerkunst rot etsen. 

Op verschillende podia in her park zijn 

oprredens van 'licht klassieke' muziek. 

Ook popmuziek en meer experimentele 

artiesren komen aan bod, zoals Mathilde 

Santing, Skik en Wereldorkest. Bekende 

VARA-medewerkers waaronder Asrrid 

Joosten, Kees Driehuis en Henk 

Westbroek presenteren de manifestatie. 

Alle belangrijke natuur- en milieuorga

nisaties zijn vertegenwoordigd op het 

terrein. Ook de Bomenstichting treft u 

er aan. We laten kinderen kennismaken 

met de nesrwarmre van een boom en 

vereeuwigen dit op de foro. 

Om van de ene plek naar de andere te 

komen staan verschillende bijzondere 

voertuigen klaar voor de bezoeker, zoals 

de 'okrofiets' en de taxi op groene 

stroom. Korrom voor iedereen is er wel 

war te beleven. 

Bereikbaarheid 
De manifestatie op 28 mei duurt van 

9.00 ror J 7 .00 uur. Kasteel Groeneveld 

ligt aan de wes tzijde van Baarn, nabij de 

afslag Baarn-Noord/Soest van de AI 

U\msterdam-Amerstoo('() . Per openbaar 

vervoer is Groeneveld eenvoudig te 

bereiken vanaf NS station Baarn. Er rij

den pendelbussen of u kum via het lom

merrijke Baarn in ca. 20 minuten naar 

her kasteel lopen. 

Beeldententoonstell i ng 
Landgoed Schovenhorst 
Landgoed Schovenhorst 111 

Putten is bekend om zijn grote 

collecrie uitheemse boomsoor
ten die in het Arboretum en de 

rwee Pineta groeien. Van 14 mei 

2000 tor I januari 200 I is er een 
andere arrr,\Ctie te bezichtigen: een beeldentenroonsrelling genaamd 'Beeld en Tijd' 

met dertig werken van een tienral hedendaagse kunstenaàrs. lnl.: 0341-351207 

Nederlands bos in beeld is een mooi 

overzich tel ij k boekje, met veel i 11 usrra

ties en kaderteksten. Mede hierdoor 

leest het goed. Het geeft een goed en 

volledig overzicht van de stand van 

zaken met betrekking rot het 
Nederlandse bos, waarbij verschillende 

actuele thema's aan bod komen. Het 

boekje is vooral informarief. 

Voor professionals die in de bos- en 

natuursecror werken, bevat 'Nederlands 

bos in beeld' veel bekende informatie. 

Voor hen zijn in het bijzonder de vele 

tabellen met cijfers relevant. 

Het boekje is vooral nuttig voor de geïn

reresseerden die niet of slechts zijdelings 

professioneel bezig zijn met bos. Het is 

een goede inleiding voor bestuurders, 

(vrijwillige) natuurbeschermers en scho

lieren. Een uitstekende basis voor werk, 
stukken, erg leuk voor de bibliotheek 

van een middelbare school. 

Judith Westerink 
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De ondenirel van dir indrukwekkende 

boek is "Trees Thar Live For 1000 
Years" . Door deze aparre invalshoek 
wordr ook bij nier-bomenkenners 
onmiddellijk de belangstelling gewekr. 

Hier .gaar her nier zozeer om de indivi
duele boom en nier specifiek om de 
alleroudsre zus of zo, maar domweg om 
langlevende bomen in de hele wereld. 

Dir omvangrij
ke onderwerp is 
uirsrekend uir

gewerkr. De 
aureur Anna 
Lewingron en 

forograaf 
Edward 
Parker werk
ren beiden als 

consulranr 
voor her 
WWF en 

speciaal voor 
de Foresrs for Life 

campagne van her WWF, roen zij op de 
gedachre kwamen voor dir boek. Zij 
kenden dus al veel van de oerbossen van 

de wereld en waren op de hoogte van de 
dreiging die de oude bomen van de 
wereld ondervinden. Her resulraar van 

hun werk is dus zeker een boek mer een 
boodschap, maar dan wel in een zeer 

fraaie en boeiende verpakking. De foro
grwe van Edward Parker is buirenge
woon mooi. Her forograferen van 
bomen is door de pure groorre van her 
onderwerp al moeilijk, maar hier wordr 
ook nog eens her verband russen de 
boom zelf en de groeiplaars in beeld 
gebrachr. De foro van een van de laarsre 
Aurucaria-bossen rer wereld lijkr vanaf 
een helikoprer genomen, bij de Sequoia 
heefr Edward Parker én op z'n rug de 

srammen langs liggen kijken én hoge 
bergroppen moeren bekl immen om zo'n 
uirzichr op de bomen vasr re kunnen 
leggen. Bij de Welwitschia mirabilis, 'de 
laags re boom rer wereld ' is hij zeer vroeg 
opgesraan om midden in de woesr..ijn 
van Namibië een rozenvingerige dage-

raad op de foro re krijgen. Ook de oude 
bomen van onze srreken worden in 
kaan gebrachr, en hier heefr hij de 
moeire genomen om de bekende oude 

bomen op re zoeken, mees ral meer van 
een soorr. Ook de begeleidende reksr is 
van een bijzonder kaliber. Anna 
Lewingron heefr iedere langlevende 

boom een uirgebreid eigen hoofdsruk 
meegegeven mer voorop in her kon de 
feirelijke werenswaardigheden. Om een 

voorbeeld re geven: van de reeds 
genoemde Welwitschia mirabilis zijn de 
oudsre exemplaren meer dan 2.000 jaar 
oud en nier meer dan anderhalve merer 

hoog. En van de Baobab, Adansonia, 
komen maar liefsr vijf verschillende 
soorren voor in Madagascar, ref\vijl 

alleen de Adansonia digitata in heel 
Afrika voorkomr. De uirleg voor de bij 
naam 'ondersrebovenboom' is dar de 

Baobab vaak als reacrie op de hirre haar 
bladeren verliesr en dar de kale rakken 

dan op wonels lijken. Anna Lewingron 
heefr zeer veel algemene informarie over 
de verschillende boomsoonen verza

meld en gaar ook relkens in op de indi
viduele, oudsre boom zo die er is. Maar 
voor mij is de hoofdrnoor de beschrij

vi ng van de leefomsrandigheden en de 
hisrorie van de mensen óm de boom. 
Dar maakt her boek fascinerend . 

Florenrine van Eeghen 

Een fraai boek mer uirsrekende en dui
delijke foro's, waa.rbij de rorre appel , her 
aangerasre blad of de groene gaasvlieg 
goed zijn re herkennen. Problemen wor
den per symproom. per planr en per 
aard beschreven. De sympromen wor
den vermeld bij o.a. bladeren (150 
foro's), srengels en knoppen (70 foro's), 
bloemen, vruchren, bij gazons en zelfs 
inde grond . 

Er komr veel aan bod , zoals her herken
nen van nurrige dieren, van plaagdieren 

. en hun levenscycl i. Een gezonde ruin, 

naruurlijk evenwichr, grondsamensrel

ling of voedingssroffen , her sraar er alle
maaL Ook chemische, naruurvriendelij

ke, biologische en prevenrieve maarrege
len onrbreken nier. 

Her A-Z van plaagdieren, ziekren en 
sroo rnissen rangschikr al her goed en 
kwaad heel overzichrelijk. Tenslorre een 
alfaberisch regisrer van de problemen 

per planr: bomen, heesrers, vasre plan
ren, bloembollen, ook hier weer erg 

compleer. 

Her boek geefr veel informarie over heel 

veel. Die veelheid vormr revens de 

beperking ervan. Je mag nier verwach
ren dar in een boek van 224 bladzijden 
alle problemen van alle bomen, planren 

en struiken 
worden opge

pakr. Zo 
komen er 54 
verschillende 
bomen aan 

bod. Dar 

zIJn er heel 
war en war 

er sraar IS 

d uidel ij k 
en herken

baar, maar 
de lezer 

van Bomennieuws weer 

dar er nog heel veel meer bomen zijn. 
Heb je bomen, eenjarigen, kamerplan

ren, aardbeien, gazon of ruinbonen, laar 
je dir boek cadeau doen . Heb je al die 

gewassen bij elkaar, koop her boek dan 
onmiddellijk, er sraa r vasr war van je 
gading in. 

Douwe van der Heij 

Jaarverslag' 1999 

Het jaarverslag van het afge
lopen jaar is gereed en u 
kunt het kosteloos opvragen 
bij het secretariaat. 
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Mei 
5 mei tlm 4 juni 
The Art of Trees - the Spirit of Wood 
Thematentoonstelling in Studio 

Arborhenum Ericalaan 27 te Rhenen. 

Open: wekelijks van donderdag tlm 
zondag van 14.00 -17.00 uur; zaterdag

avond van 19.00 -21.30 uur 

Inlichtingen: 0317-613484 
Zie ook artikel elders in dit nummer 

13 en 14 
Rododendron-tuindagen Arboretum 
Trompenburg 
Het grootste deel van de Rododendron

collectie staat in bloei. Gespecialiseerde 

kwekers bieden bomen, struiken, vaste 

planten en bollen en knollen aan. Vanaf 

11.00 uur elk uur deelname aan een 

rondwandeling mogelijk. 

Plaats: Honingerdijk 86 te Rotterdam 

Open: 9.00 - 17.00 uur 

Toegang: f 5,- p.p, kinderen tot 16 jaar 

onder begeleiding gratis 

26 en 27 
Manifestatie Bos en Bomen 2000 
Tweejaarlijks terugkerende manifestatie 

met bosbouwberoepswedstrijden, kJim

wedstrijden, verschillende demonstra

ties en beurs in het teken van de "groe

ne ruimte". 

Plaats: Park Berg en Bos (naast de 

Apenheul) in Apeldoorn 

28 
VARA Natuur- en milieuspektakel 
Bijeenkomst van vele organisaties die 

zich inzetten voor een betere leefomge

ving of een duutzame samenleving. 

Organisatie onder auspiciën van VARA 

Vroege Vogels 

Plaats: Kasteel Groeneveld te Baarn 

Open: 8.00 - 17.00 uur 

Zie artikel elders in dit nummer 

Juni 
16 tlm 18 
De grachtentuin in bloei 
Aan de Amsterdamse grachten, russen 

de Brouwersgracht en de Amstel, zijn 

circa 25 ruinen op 16, 17 en 18 juni 

geopend voor publiek. Statige oude 

bomen, zeldzame planten, fraaie tuin

huizen zijn te bewonderen in besloten 

percelen. 

Geopend: 10.00 -17.00 uur 

Passe-partout à f 15,- te verkrijgen bij 

alle entrees van de opengestelde ruinen. 

Panden zijn te herkennen aan een rode 

affiche aan de gevel. 

Mogelijke startadressen: Museum 

Willet-Holrhuysen, Herengracht 605, 
Keizersgracht 697 of Hotel Pulitzer, 

Prinsengracht 315-333. 

September 

30 
Najaardonateursdag Bomenstichting 
De dag zal in het teken staan van de pre

sentatie van het boek Bomen en men

sen. Het eerste exemplaar wordt in de 

middag uitgereikt. 

Plaats: Wolfheze 

Informatie volgt in Bomennieuws 3 

Oktober 

17 
6e Dierckx-Iezing 
Bomen in het landséhap 
Lezing door landschapsarchitect Hans 

van Kempen. 

aanvang: 20.00 uur 

Plaats: Ontmoetingscentrum De 

Driehoek, Utrecht 

Informatie volgt in Bomennieuws 3 

31 
Lustrum Nederlandse Tuinenstichting 
De Nederlandse Tuinenstichting viert 

haar 20 jarig bestaan met een symposi

um. Zij organiseert in samenwerking 

met onder andere de Bomenstichting 

een dag voor belangstellenden die 

betrokken zijn bij de tuincultuur van 

ons land. Door middel van een infor

matiemarkt en diverse workshops kun

nen de deelnemers kennis en ervaring 

uitwisselen. Bovendien wordt het 

belang van een actiever en doelgerichter 

monumentaal groenbeleid door de 

rijksovetheid, de provinciale- en 

gemeentelijke overheden belicht. 

Nadere informatie: Nederlandse 

Tuinenstichting 020-623 50 58 
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P aardebloemen 
In de winkel, waar ik voer kwam halen voor mijn 
kippen, moest ik even wachten op een dame, die een 
middeltje zocht om haar gazon onkruidvrij te maken. 
"Het is op dit moment meer paardebloem dan gras" 
zei ze met een glimlachje naar mij, alsof ik haar wel 
zou begrijpen. Maar terwijl zij met de jongen van de 
winkel naar het goede vergif zocht, stond ik me te 
verbijten. Het liefst had ik haar aangesproken, maar 
dat doe je op zo'n moment natuurlijk niet. Je zegt 
nier: "Mevrouw, wat is er mis met paardebloemen" 
of: "Zet er gewoon een konijn bij, die beesten zijn er 
gek op". En ik durfde al helemaal niet te zeggen, dat 
het gebruik van vergif toch zeker niet meer van deze 
tijd is, want die kast daar, vol met 'middeltjes' tegen 
algen, mossen, schimmels, insecten, slakken en 
ander ongerief bewees het tegendeel. Die dame en 
die jongeman, bloedserieus en zonder enig voorbe
houd bezig met het uitzoeken van het juiste vergif 
Trouwens, wie ben ik? Ik mag dan wel een grasveld
je hebben vol paardebloemen, ereprijs, boterbloe
men en mos, ik kwam daar wel een zak graan halen, 
waar een gezin in de zuidelijke landen een week van 
had kunnen eten. Alleen maar omdat ik kippen zo 
gezeilig vind, ze leggen niet eens veel eieren. Dus 
heb ik niks gezegd, maar stiekem vind ik dat vergif 
toch erger. Vandaar dit stukje. 

B omenstichting en paardebloemen? 
\1Vie zich na het lezen van bovenstaand verhaaltje 
afvraagt of de Bomenstichting een beetje verdwaald 
is, hoeft zich niet ongerust te maken. In de eerste 
plaats mag ik van de redactie af en toe wel een beet
je afdwalen, als het nog maar wel over natuurbe
scherming gaar. In de rweede plaats sluit dit stukje 
aardig aan op eerdere artikeltjes in Rijp en Groen, 
waarin ik mijn zorgen uitsprak over de groeiende 
afstand tussen mens en natuur. Al lezend in "Hoe 
God verdween uit Jorwerd" (Geert Mak) groeit die 
zorg. Er is geen band meer tussen een groot deel van 
de mensheid en planten, dieren en bomen. Het 
gevolg is, dat de natuur niet meer als vanzelfspre
kend onderdeel van het leven wordt ervaren maar 
zelfs vaak als overlast. En overlast kun je en mag je 
bestrijden of het nou om brommerlawaai en indus
triestank gaat of om paardebloemen en bomen? 
Moeilijk vraagstuk, waar de Bomensrichting geluk-
kig niet alleen voor staat. Maar als ik U nu heb kun-

O nkrUid vergaa t niet 
De strijd van die dame uit het eerste artikeltje tegen 
haar paardebloemen is eigenlijk ook wel een beetje 
een gevecht tegen de bierkaai, want hoe wil ze het 
ooit winnen van zo'n wilde, taaie pionier als de 
paardebloem? Als ze deze zomer tevreden naar haar 
groene biljartlaken kijkt (of zou het bruingevlekt 
zijn door de vergiftigde planten?), realiseert ze zich 
waarschijnlijk niet, dat vanuit de verre omgeving 
het lichte pluis alweer zaad heeft aangevoerd , waar 
ze volgend jaar de strijd-mee zal moeten aanbinden. 
Zelfs al zou iedereen in een straal van 10 km rond
om haar tuin de paardebloemen uitroeien, dan nog 
komen ze terug. 
Zo'n zelfde verhaal gaat op voor bomen en bomen
haters "'). De bomenhater wil in het voorjaar geen 
duizenden ontkiemende boomzaadjes uittrekken, 
geen schaduw in de zomer, geen afgevallen bladeren 
in de herfst en geen duizenden spreeuwen, die 's 
winters in zijn bomen overwinteren. Maar hoe krijg 
je dat voor elkaar? Door een héél grote tuin te kopen 
en die te asfalteren. Dan nog kiemen er berkjes in de 
vorstscheuren en speelt de wind op het astàlt met 
herfstbladeren uit de wijde omgeving. Als hij zelf 
een kleine tuin heeft, moet hij al zijn buren zover 
krijgen, dat ze hun bomen omzagen en geen nieuwe 
meer planten. En dan nog voeren de wind en de die
ren zaden aan, die op verborgen plekj,es kiemen en 
opgroeien en zich ook weer gaan voortplanten. Ook 
dat is dus een onbegonnen strijd. 
Kortom, er zijn t\vee redenen waarom we niet hoe
ven te wanhopen, ondanks het grote aantal natuur
vervreemde mensen in ons land. In de eerste plaats 
omdat de natuur zelfonverwoestbaar is en eindeloos 
vindingrijk als het gaat om haar voortbestaan. In de 
rweede plaats kan één natuurliefhebber met een tuin 
vol wilde bomen en paardebloemen het opnemen 
tegen tien natuurhaters, want vanuit die ene tuin 
blijft de natuur terrein veroveren. Onkruid vergaat 
nier! En aangezien Nederland naar schatting 20% 
natuurliefhebbers telt (dus één op vijP.) en dat aan
tal gestaag groeit, zijn de onkruid- en bomenhaters 
aan de verliezende hand. Gelukkig! 

-) De mensen, die ik hier voor hel gemak even bOffif!nhaters not:m, zijn 
vaak wel natuurliefhebbers. ma.r zod,. de bom"n dich, bij hun huis st •• n. 
word, de overlas, belangrijker dan de lierde. 

nen overhalen om geen gif meer te gebruiken, voor ('f) IJ .J 
wat dan ook, dan was die mevrouw met haar paar- \. I. ~o.--
debloemetjesgazon toch nog ergens goed voor. /7/'1. 4 O\A.A V c)...- _____ 

V,nd", d;"woOO"wkj'. ( r I'l Ü ------

stichting 


