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De kop is er af 
Nog een paar weken en het eersre jaar van het 

derde duizendtal van onze jaartel ling zit er op. 
Daarmee is ook de viering van het derrigjarig 

bestaan van de Bomenstichting voorbij. Op naar 
de vo lgende derrig, zullen we maar zegger1. \Ve 
kijken terug op enkele goede en leuke activiteiten, 
waarover u het nodige kon lezen in 
Bomenn ieuws. De donateursexcursies werden 

meer dan goed bezocht; we moesten zelfs mensen 
teleurstellen omdat de zaalcapaciteit te klein was. 

Jammer, maar herkansingen komen er genoeg in 
de komende jaren. 

De stichting en het tijdschrifr kregen een nieuw 
gezicht en we hebben een nieuw credo roege
voegd aan ollZe uitingen: bomen zijn buitenge
woon. Veel mensen denken dat bomen altijd wel 

groeien, ook in de meest bizarre omstandigheden, 
maar dat is een misvatting. Bomen zijn buiten zo 
gewoon dat onachtzaamheid van mensen meer 

schade roebrengt dan ze beseffen. Bomen gillen 
het niet uit bij verwonding, maar laten pas jaren 
later de kop hangen. Bomen zijn ook buitenge

woon. Ze weten zich altijd aan te passen, niet 
allemaal even goed en het verschilt per soorr, 
maar je sraat soms verbaasd van hun levenskracht 

en herstelvennogen. De dubbele betekenis van 
het credo hebben we rot uitdrukking gebracht in 
de nieuw ' wervingsfolder die 1I bij dit nummer 

aantreft. Wilt u meer exemplaren, neemt u dan 
even contact met ons op? 

De kop is er af ook wat betreft de aanpassing van 
de werkwijze van de Bomenstichting. Er is vorig 
jaar intern een indringende discussie gevoerd over 

wat we willen met de stichting en waar we staan 
in de maatschappij. In het arrikel op bladzijde 4 
en 5 kunt u daar meer over lezen. Zonder het 
gras voor de voeten van de schrijfster weg te 
maaien mag ik wel verklappen dat ,ve, om het in 

beeldspraak te verpakken, geleidelijk veranderen 
van brandweer in een brandpreventieteam. Niet 

van hot naar haar rennen en proberen bomen te 
beschermen, maar mensen al in een vroeg stadi
um wijzen op de aanwezigheid van bomen en 

proberen her beleid bij te sturen ten gunste van 
het voorrbestaan van bomen. De publicatie 
'Kiezen voor bomen', te vinden op de wikkel van 
dit nummer, is daar een duidelijk voorbeeld van. 

Frank Moens 

In dit nummer • • • 

De toekomst van 
de Bomenstichting 
Eind 1998 werd begonnen met een uitvoerige 
discussie over de positie en werkwijze van de 

Beheer/coördinatie Bomenstichting. De organisatie werd tor op de 
fundamenten roe argebroken en steen voor 

steen weer opgebouwd. De afronding van de 
strategische discussie volgde het afgelopen voorjaar en er staat 
nu een degelijk bouwwerk waar we weer jaren mee vooruit kun
nen. Voor BQmennieuws maakte MaJ"jan van Elslalld een 
samenvatting. 

Heilige eiken in 
de wildernis 
Frans Vera promoveerde in 1997 op theorieën over hoe 

ons landschap er eeuwen geleden uitgezien ~oet heb
ben. In 1998 verzorgde hij de Dierckx-lezing. Zijn 
ideeën werden niet bepaald door iedereen met open 

armen ontvangen. In het gesprek dat Bas Visser met hem had 
weerlegt hij de kritieken. 

Nieuwe 
Registratievoorwaarden 
Bomenfondsbijdragen 
H et register van Monumentale Bomen bevat ruim 

10.000 beschreven objecten. Sinds 1991 ontvangen 
jaarlijks tientallen boomeigenaren een bijdrage voor 

onderhoud van hun monument. Met ingang van 2001 zijn er de 
nodige aanpassingen in de werkwijze van registratie en het roe

kennen van bijdragen . Rob van Doesburg geert een overzicht 
van de belangrijkste veranderingen. 
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In een vroeg 

stadium de 

aandacht vestigen 

op de aanwezigheid 
van bomen en 

tijdig betrokken 

raken in de 

besluitvorming 

werkt preventief 
voor het behoud. 

Lastige j uridische 

procedures achteraf 

kunnen hiermee 
worden voorkomen. 

tek.: Arend van Dam 
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De toekomst de 
uitkomst van een strategische discussie 
Marjan van Elsland 

In de loop van de jaren negentig ontstond bij de 
Bomenstichting de behoeEre om eens grondig ons 
werk te evalueren en ons te bezinnen op de toe
komst. Aan werk en ideeën hadden we geen gebrek, 
maar was het nog wel in overeenstemming met de 
doelstelling? Waar zijn we nu precies mee bezig, 
gaat het met de stichting de goede kant op, missen 
we niets, doen we niet teveel? Ook moesten we de 
kansen en bedreigingen grondig analyseren. Voor 
veel bedrijven en organisaties is dat een bekend ver
schijnsel en ook de Bomenstichting onderwerpt 
zich w nu en dan aan zo'n zelfdiagnose. Zo inten
sief als deze keer was evenwel nieuw. De organisatie 
werd 'ontmanteld, tot op de fundamenten afgebro
ken en steen voor steen weer opgebouwd'. Wat dat 
betekent leest u in deze samenvatting van het stra
tegische proces dat dit voorjaar werd afgerond. 

Het proces 
Vanaf eind 1998 rot dit 

voorjaar hebben we ons 

bij de Bomenstichting af 

en toe een dag terugge

trokJ<en om ons te bera

den op de roekomst. We 

werden daarbij geholpen 

door Hans Dammers, die 

gespecialiseerd is in het 

begeleiden van organisa

ties bij dit soo rt proces
sen. Eerst keken we naar 

ontwikkelingen in de 

maatschappij , die van invloed zijn op bomen, wals de 

verstedelijking, regionalisering, verzakelijking en indi
vidualisering . De maatschappelijke onrwikJ<elingen 
wachten niet op ons, integendeel: als wij er niet slim op 

inspelen , doen we op een gegeven moment niet meer 

mee. Daarna werd het een soort therapie: wat willen we 

nou eigenlijk, waarom en hoe? Dat gaf langdurige dis
cussies, maa r daa r leerden we veel van. De conclusies 

en plannen komen hierna puntsgewijs aan de orde. 

Doelstelling blijft hetzelfde 
Naruurlijk blijft de doelste lling van de Bomenstichting 
ongewijzigd: het bevorderen van zorg en respect voor 

bomen, zodanig dat Nederland bij voortduring kan 

beschikJ<en over een gezond, rijk en evenwichtig 

bestand aan bomen in bebouwd en landelijk gebied. 

Kortom: zorg en respect voor bomen bevorderen. 

Niet meer tegen de bierkaai vechten 
De Bomenstichting heeft zich altijd verzet tegen ont

wikkelingen die slecht zijn voor bomen en die dus ook 

slecht zijn voor het leefklimaat in Nederland. We heb

ben ons weliswaar altijd als een rustige, gematigde 

gesprekspartner opgesteld, maar we konden ons bin

nenshuis geweldig opwinden over allerlei miss tanden, 

waar we - naar ons gevoel - aIs kleine organisatie mach

teloos in sronden. Op den duur raakr een organisatie 

uitgeput van altijd 'met je kop tegen de muur lopen'. 

Door echter in te spelen op, en mee re lifren mer posi
tieve onrwikkelingen kunnen we deze mer onze kennis 

en inbreng wellicht versterken . 

Van brandblusser naar 
brandpreventie-adviseur 
Naast het feit dat we vaak 'tegen de bierka.ai vochren' 

hadden we ook regelmatig het gevoel, re laar re zijn met 

onze inbreng. We hebben ons altijd laren leiden door 

' brandmeldingen' uir het land: "Ze gaan bij ons bomen 

omzagen. Bomenstichting doe er war aan'" Maar zou 

her niet veel wijzer zijn om te proberen dir SOOrt 'bran

den' te voorkomen? We kunnen wel achrer de feiren 

aan blijven lopen - en in sommige gevallen zullen we 

dat ook blij ven doen - m aar we hebben langzamerhand 

voldoende naa m opgebouwd om ons bijvoorbeeld in 

een zeer vroeg stadium bij grore bouwprojecren ais 

adviseur namens de bomen aan te bieden. Ons projecr 

'Ruimte voor bomen' is daar een mooi voorbeeld van. 

Wat verkopen we? En aan wie? 
Ik bedrijf, groOt of klein, commercieel of non-profit 

levert een product en begeefr zich op de markt. Maar 

hoe maak je voor een non-profirorganisarie als de 

Bomenstichting zoiets zakelijks als een product/markr
overzicht? Door je af te vragen war je 'maakr' en voo r 

wie. Eenvoudig was dat nier. Na veel discussie besloten 

we dar ons producr uir t\vee delen bestaa t: educa tie, 

voorlichting en advies enerzijds en beheer en coördina

rie anderzijds. Mer her eersre helpen we anderen met 
het oplossen van problemen, met het (weede nemen we 

zelf iniriarieven om zaken re verbeteren, zoals het 
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Bomensticht • lng 
beheer van monumentale bomen en het coördineren 
van de aanpak van de iepenziektebesuijding. 

Onze markr bestaat uit drie partijen namelijk: 
J. beheerders en eigenaren van bomen; 
2. directe, potentieel positieve beïnvloeders van 

bomen, die kunnen variëren van donateurs Wt geïn
teresseerde projecwnrwikkelaars; 

3. de rest van de Nederlandse bevolking. 

Versterking regionale activiteiten 
Een duidelijke conclusie uit het hele uaject is dat wij 
als landelijke organisatie te weinig invloed hebben op 
die plaatsen , waar het eigenlijk allemaal gebeurt: 
regio's, gemeenten, woonkernen. Onze tachtig contact

personen kunnen niet overal tegelijk zijn, hoewel som

migen dat wel proberen . Wel zijn er in iedere plaats één 
of meer bewonersgroepen, bestaande uit vrijwilligers, 

die met onze hulp en die van de contactpersonen opge
leid kunnen worden Wt goede, deskundige gespreks

parmers voor de gemeente. Een ambitieus project van 
die srreklcing ligt nu bij het ministerie van LNV met 
een verzoek om subsidie. 

Onafhankelijk kenniscentrum 
De Bomenstichting heeft vrijwel vanaf haar ontsraan 
een rol gespeeld in het geven van voorlichting en 

advies. Die taak is alleen maar groter geworden. In de 
product/marktmauix kwam deze activiteit duidelijk 

naar voren als hoofdproduct en we willen dat dat zo 
blijft. Sterker nog, we zijn van mening dat dit product 
nog verder moet worden uitgebreid . De verschillende 

medewerkers beschikken over veel kennis en ervaring 
op allerlei terreinen in de bomenwereld . De komende 
jaren werken we aan het versrerken van de informatie

mogelijkheden, die het behoud van bomen kunnen sti
muleren . Het uitbrengen van nieuwe publicaties zoals 
Recht op bomen (1999) en Kiezen voor bomen (2000) 

is daar een voorbeeld van. 

IDspe1en op rueuW"e inforDlatietechnieken 
De informatietechnologie raast voort. De vernieuwin
gen zijn nauwelijks bij te houden. Voortdurend moeren 
we ons afvragen of een nieuwe techniek nutrig is voor de 
Bomensrichting en wat het rendement daarvan zal zijn. 
De groeisnelheid van bomen Staat in schril contrasr mer 
de groei van automatisering, internet en allerlei commu
nicariemiddelen. Wat doet de Bomensrichring mer deze 
onrwikkelingen? Zonder de donateurs rekort te willen 
doen die geen iiHernet-aansluiting hebben, zijn we roch 
bezig onze website voortdurend te verbereren, re acruali
seren en klantvriendelijker te maken . We willen onze 
kennis en ervaring ook via deze weg verspreiden. Ook de 
eigen uirgaven van de Bomenstichting zullen via inter

net een extra bereik krijgen. 

Klantvriendelijkheid 
Dagelijks krijgen we veel vragen over uiteenlopende 
ondef\'I'erpen. We vinden het on7..e taak om mensen te 
helpen met bomenkwesties en staan iedereen vriende

lijk te woord. Maar de7..e directe voorlichting neemt 
steeds meer tijd van de medewerkers in beslag. Tot voor 

kon kwamen de vragen vooral per pOSt en telefoon 
binnen. Sinds enige tijd wordt hiervoor nu ook steeds 

Markt en productcolTlbinaties 

'. . . ,~ . ~ -
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Directe positieve n.v.t. 
beïnvloeders 

Rest van de Nederlanders n.v.t. 

meer de e-mail gebruikt. De hoeveelheid contacten per 

pOSt en telefoon is intussen niet verminderd, integen
deel. Dit najaar hebben we daarom op proef (rwee 
dagen per week) een voorlichterlrelefoniste aangesteld 

in de persoon van Karlijn Heger. Het experi
ment was na enkele weken al geslaagd te noe
men. We streven ernaar met ingang van 2001 

haar diensrverband naar vier dagen per week uit 
te breiden. Tot die tijd zenen we op dinsdag-, 

woensdag- en vrijdagmiddag het anrwoordappa
raat aan. Dit heeft Wt doel, meer ruSt te scheppen 
voor de mensen op kantoor, zodat ze zich beter 
kunnen wijden aan de overige projecten. 

BOfllenstich ting verandert 
Het bovenstaande is een greep uit de plannen voor 
de komende jaren, allesbehalve volledig en al 

evenmin allemaal goed uitgekristalli
seerd. Wel is duidelijk dat we zakelijker 
gaan worden, we moeten wel. We willen 

niet meer op iedere noodkreet uit het land 
reageren, maar streven ernaar om zóveel 
informatie beschikbaar te hebben via bro
chures en internet, dat mensen daarmee zelf 

verder kunnen . Op die manier kunnen we 
meer mensen helpen dan vroeger en dat is al 
een mooi resuI"taat van de strategische discus
sIe. 

Reacties w-elkolTl 
Uiteraard zijn we benieuwd wat u als lezer vindt 
van onze plannen, dus schrijtf of mailt u ons, dan 
komen we er in een volgend Bomennieuws op terug. 

Bomennieuws - winter 2000 
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'Bezint eer ge 
begint' geldt ook 

zeker bij de 
aanschaf van een 

boom. 
Ga van tevor'en na 
welke afmeti ngen 

de boom kan 
krijgen en 

beoordeel of di t 
past in de tu in. 

fo to: Stam van een 
veldesdoorn (Acer 

ca mpest re). 

foto-archief 
Bomenstichting 

Marjan van Elsland 

De ju.iste hoont kiezen 
De Bomenstichting krijgt veel telefoontjes van mensen 

die een boom in hun tuin willen planten en aan ons 

vragen wat voor soort ze zullen kiezen. We beginnen 

dan met een aantal wedervragen, die hier ook worden 

behandeld, want de anrwoorden op die vragen bepalen 

uiteindelijk uit welke boomsoorten u straks zelf gaat 

kiezen. Dat is een leuke klus, die vraagt om wat tijd, 

onderzoek, overleg en gezond verstand. En een paar 

goede bomenboeken. 

Hoe groot is uw tuin? Het verschilt nogal of u een 

enorme lap grond hebt of een postzegeltuintje. In het 

eerste geval is de keuze bijna onbeperkt, rerwijl u in een 
kleine tuin toch eerder zult denken aan een boom die 

nier re groot wordt. In de boekhandel zijn boekjes te 
koop, die ook bomen voor kleine ruinen beschrijven, 

bijvoorbeeld van Wim Oudshoorn 'Kleine Bome'n', of 

'Trees for your Garden' van Roy Lancaster. Zie ook 

oude nummers van Bomennieuws, waarin u onder de 

rubriek 'boekrecensies' informatieve boeken over 

bomen kunt vinden 

Realiseert u zich hoe groOt een boom kan worden? Als 

u bij het tuincentrum een schattig blauw cedertje koopr 
en dat op 2 meter van de voorgevel plant, komt u bin

nen 10 jaar in de problemen omdat her boompje uw 
ramen binnengroeir. Zo'n boom kan makkelijk meer 

dan 20 meter hoog worden en eenzelfde kroondoorsne

de krijgen. Deze SOOrt heeft dus ruimre nodig. Van 
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In voorgaande artikelen van deze reeks is 
het hoe en waarom uitgelegd van boomver
zorging. Dat ging over bestaande bomen, 
die voor hun gezondheid, veiligheid of 
uiterlijk onderhouden moeten worden. In 
deze aflevering krijgt u adviezen over het 
kiezeli en planten van bomen. En wat doe 
je als een boom naar eell andere plek moet 
verhuizm? 
Met deze vierde aflevering beëindigen lue 
deze korte serie. 

leken, deel 4 

iedere boomsoort is bekend hoe groot hij kan worden, 

dus daar kunt u rekening mee houden. 

Waarom wilt u een boom> Voor de schaduw, afscher

ming van het huis (privacy), bloemen en/of vruchten, 

omdat het in het onrwerp past, u gewoon van bomen 

houdt, voor de natuur (vogels, insecten), enzovoort. Als 

u zich goed realiseerr, wat uw motieven zijn, wordr de 

keuze makkelijker. 

Wat past in uw omgeving en zal het dus ook goed doen? 

Om de gedachten te bepalen [wee voorbeelden. Als u 

op arme zandgrond woont, waar heidevelden en den

nenbossen het landschap bepalen, dan zult u bijvoor

beeld kiezen v%r berk, beuk, jeneverbes, den, lijsterbes, 

krentenboompje. In een vruchtbare, vochrige polder 

passen deze soorten niet en zult u rerechtkomen bij 

soorten als es, els, wilg, populier en iep. 
Wat vindt u mooi? Groene, bonte of gekleurde blade

ren, bijzondere herfstkleuren, een apart schorsparroon, 

vroege bloei, een wintergroene of juist bladverliezende 
boom, een loof- of naaldboom, enz.? Het anrwoord op deze 

vraag geeft richting aan de kew.-e en maalkt deze dus makke

lijker. Kijk hiervoor ook eens bewust in uw omgeving. 

Bomennieuws - winter 2000 



Hoeveel overlast wilt u accepteren? U kunt u beter van 

tevoren realiseren dat een boom schaduw geeft, blade

ren en vruchten laa t vallen, onderdak biedt aan piepen

de en poepende vogels, e.d .. Plant dus bijvoorbeeld ook 

geen paardekastanje (zwate vruchten) of linde, berk of 

esdoorn (plakkerige honingdauw) boven uw auto. 

Wat vinden de buren etvan~ Misschien zijn uw buren 

helemaal niet blij als u een boom gaat planten, vanwe

ge alle echte en vermeende overlast, die zij vrezen. Als u 

hen laat meepraten over soort en plek kunt u veel ellen

de voorkomen. Verder is het aan te bevelen om even bij 

de gemeente te informeren, wat de toegestane plantaf

stand tot de erfgrens is (meestal 2 meter) 

Kopen en vervoeren 
Op de kwekerij of het tuincentrum kan men u tenslot

te helpen met de defi nitieve keuze van de soort en de 

boom zelf. In de vakliteratuur verschijnen regelmatig 

lange artikelen over de eisen die er gesteld moeten wor

den aan bomen van de kwekerij. Daat zit u als leek niet 

op te wachten, maar het is wel erg belangrijk dat u uw 

boom op een vertrouwd adres koopt en niet teveel op 

'de kosten beknibbelt. Verder komt u met rustig kijken 

en een gezond verstand een heel eind. Natuurlijk kiest 

u een boom die er goed uitziet, dus in elk geval onbe

schadigd is, geen plakoksels heeft en voo rzien van een 

goed verrakt worrelstelsel. Steeds vaker zit de wortel

kluit ingepakt in jute of gaas om hem te beschermen 

tegen uitdroging en schade, maar bij minder betrouw

bare kwekers is het ook wel eens een manier om een 

slecht worrelstelsel te vetbergen. Als u daar bij het plan

ten achterkomt brengt u de boom natuurlijk terug. 

Het vervoer van een boom vraagt de nodige zorg om te 

voorkómen dat de wortels uitdtogen of stam en kroon 

schade oplopen. Laat de stam bijvoorbeeld niet onbe

schermd op een rand rusten , want tijdens het rijden 

raakt hij lel ijk gebutst en dat geeft later problemen. 

Planten 
Als u thuiskomt met de boom is het belangrijk dat hij 

zo snel mogelijk de gtond ingaat, omdat het uitdrogen 

van de wortels doodsoorzaal< nummer één is bij jonge 

bomen. Daarom is het aan te bevelen dat de plantplek 

al van tevoren klaar is gemaakt. Hoewel ook hier hele 

boeken over zijn volgeschreven, zijn vooral de volgende 

aanwijzingen van belang. 

Het plantgat moet groOt genoeg zijn om de boom met 

de losgemaakte wortels er uitgespreid in te laten 'lak

ken, u draait dus niet de boom het gat in, Verder is het 

gat zo diep, dat de boom op precies dezelfde diepte of 

iets hoger komt te staan als op de kwekerij , nooit lager. 
U kunt zonodig wat goedverteerde kompost (niet meer 

dan 10%) mengen door de grond die in het gat komt. 

Laat u hietover eventueel adviseren door een boomver

zorger of het tuincentrum, maar maakt u het niet te 

ingewikkeld , want als die boomsoort het goed doet b ij 

uw buren zal hij het bij u ook wel doen. 

Maak het omhulsel van de wortelkluit open, een meta

len draadomhulsel haalt u natuurlijk helemaal weg, een 

stuk jure mag gewoon in de grond achterblijven. Maak 
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altijd het in elkaar gedraaide deel om de stam los . 

Schud de WOttels voorzichtig los en knip beschadigde 

wortels met een scherpe snoeisc haar af. Als u weet met 

welke kant de boom op de kwekerij naar het zuiden 

stond, zet hem dan bij u ook weet zo. 

Als de boom op een winderige plek komt, maakt u hem 

vast aan een paal , die naast de boom wat dieper de 

grond in wotdt geslagen voor het gat dichtgaat. Een 

kniehoge paal is genoeg en na rwee jaar moet de boom 

op eigen wortels kunnen staan en haalt u de paal dus 

weg. De boomband maakt u bijvootbeeld van een oude 

binnenband van een flets, die u in de vorm van ee~ acht 

om de kop van de paal en de boom bevestigt. 

Het dichtgooien van het gat gebeurt met losgemaakte 

grond (geen klonten ), die u tijdens het opvullen een 

paar keer rustig aa ntrapt om te zorgen dat er geen 

luchtkamers achterblijven, waarin wortels zouden uit

drogen. Uiteraard Stampt u de gtond niet potdicht, 

want dan willen de wortels er niet in groeien. U eindigt 

met een dijkje van aarde rond het plantgat, zodat u 

gericht water kunt geven. 

De nazotg bestaat uit verstandig water geven. 

Afhankelijk van het weer zal dit hoogstens één maal per 

week een paar emmets water zijn en als het erg zonnig 

is zal de boom u ook dankbaar zijn voor een douche af 

en toe. Pas op voor teveel water. Snoeien is niet aan te 

bevelen, de boom heeft al zijn bladeren hard nodig om 

WOrtels te maKen . Uiteraard kunt u gebroken takl<en 
wel afknippen. 

Verplanten van bOD1.en 
Als u na enkele jaren tot de ontdekl<.ing komt dat u een 

boom toch liever op een andere plek wilt hebben, kan 

verplanten een oplossing zijn, maar veel bomen overle
ven een verplanting niet als mensen het 'even' zelf doen. 

Als u het belangrijk vindt dat de boom in leven blijft , 

laat u hem door een boomverzorger verplanten. Alleen 
echt jonge bomen met een groot herstellingsvermogen 

en een compact wortelstelsel laten zich na een goede 
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Een boom op 

leeftijd is niet 

zomaar te 
verplanten. Voor 

een goed 

resultaat is een 
voorbereidi ng 

van één tot twee 

jaar nodig en is 

inschakeling van 

een deskundige 

onontbeerlijk. 
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voorbereiding nog wel mer goed gevolg oppakken en 
..... ~ ... ~erplanten, zonder dar er een gespecialiseerd bedrijf 

aan re pas hoeft re komen. Die voorbereiding besraat 
uit het rondsreken van de WOrtels, minstens één, liefst 

twee jaar van tevoren om de boom te dwingen zijn 
wortels te concentreren binnen her te verplanten deel 
van de kluit. Verder gelden voor verplanten dezelfde 
regels als voor her planten van een boom. 

Tenslotte, waarOID geen zaailing? 
Een gezonde goedgroeiende boom is een waardevol 
bezit. Daarom is her letterlijk de moeite waard om ver-

8 
standig re kiezen, re kopen en re planten. Maar ook 

spontaan opkomende zaailingen kunnen u veel plezier 
bezorgen als ze zich in uw ruin rhuisvoelen, eventueel 
zelfs op een andere plek dan waar ze opkwamen. Bijna 

iedere zaaiing laa t zich namelijk mer enige zorg makke
lijk verplanten. Ze zijn war minder voorspelbaar, war 
'wilder' dan hun vaak veredelde en gekweekre soortge
noten, maar doen her vaak des te beter. Her kan ook 

een goed gevoel geven , zelf bomen re zaaien, bijvoor
beeld nakomelingen van een boom die u erg mooi 

vindt. Daar komen we nog wel een keer op terug. 

...... '··, .... 'Ii~~e;aiEnJ;t;~·~~warme of koude hand 

foto: De Bomenstichting is een relatief kleine natuurbe-
Huub Huneker schermingsorganisatie die toch een groot program

ma uitvoert en nog veel meer zou willen doen. Geld 
is daarbij gewoonlijk de beperkende factor. 
Gelukkig hebben we veel trouwe donateurs, die nog 
wel eens wat extra's willen geven voor een belangrijk 
project. Zo hebben we onze vleugels wijder uit kun
nen slaan door speciale inzamelingen voor bepaalde 
projecten. De afgelopen jaren kreeg u van ons ver
zoeken voor onder andere steun aan het 
Bomenfonds, het project Coördinatie Iepenberaad 
en het Gemeentelijk Boombeleid. 

~chenkingen Olet de w-anne hand 
Een effecrieve manier van steunen is 'mer de warme 
hand', omdat de fiscus onder omstandigheden uw 
sreun voor meer dan de helft voor haar rekening neemt. 
Nier alleen hoeven wij over zulke bijdragen geen schen
kingsrechrenbelasting te betalen (bij wat grorere schen
kingen is dar II %), maar bovendien komen giften, 
boven een zekere drempel, in aanmerking als afrrekpos-

ren bij uw inkomsrenbelasring. Wie bijvoorbeeld in her 
50% tarief valr, kan dan twee keer zoveel schenken als 
hij/zij kan missen - omdar de helfr als aftrekpost weer 

terugkomr! En zelfs die drempel vervalt voor degene die 
vastlegr dar hij/zij gedurende renminste 5 jaar een vasr 
bedrag wil bijdragen. Die 'verplichting' moer wel even 
notarieel vasrgelegd worden; maar de kosren daarvoor 

neemt de Bomenstichring graag voor haar rekening. 
Wilt u nadere gegevens over deze mogelijkheden ons re 

steunen, dan zenden wij u graag een wat uitvoeriger 
overzicht van de mogelijkheden toe. 

Schenkingen nalaten met de koude hand 
Een berere rerm hiervoor is 'legaten'. Zeer dankbaar 

zijn wij voor de legaren, zowel klein als grorer, die wij 
de laarsre jaren hebben ontvangen. Zij geven een zeer 
subsrantiële sreun aan ons werk, 

Zo kon dir jaar voor her eerst in het besraan van de srich
ring een medewerker worden aangesreld die zich ont

fermr over de dagelijkse telefoontjes. We proberen voor 
2001 en daarna strucrureel voldoende middelen beschik
baar te hebben om haar dienstverband re conrinueren. 
Andere voorbeelden die we met legaten konden finan
cieren is de versterking mer personeel voor P.R.-zaken 
en her overbruggen van een subsidieloos jaar voor het 
projecr Coördinarie Iepenberaad. 
Als Bomensrichring hebben wij gezorgd dar de 
Nederlandse Norarissen van ons besraan en werk op de 
hoogre zijn; wie een resrament wil laren opmaken of 
vernieuwen en de Bomensrichring wil sreunen kan dus 
bij de noraris rerecht. U kunt de informarie ook bij de 
Bomensrichring opvragen. 

Bomennieuws - winter 2000 



Als verzamelaar ben je steeds weer blij wanneer je de 
verzameling kunt uitbreiden. 
Ik verzamel redenen waarom je hinder van bomen hebr. 
Niet echt lastig, omdat tegenover elke reden die de 
Bomenstichting bedenkt om een boom te moeten 
behouden, er minstens drie zijn om hem kwijt te willen. 
Al jaren regisrreer ik deze ellende. Zou er nog een reden 
zijn? Zou 313 er nog in zinen? 't Kan haast niet, maar 
je blijft hopen. 

Totdat ik de kram opensloeg: "Platanen staan in de weg 
bij opening brug". Dus weer één? Deze had ik nog nier. 
Dat bomen in de weg staan, ja, dat is een bekende. Een 
hele bekende zelfs. Maar die toevoeging:'bij opening 
brug', maakte me nieuwsgierig. 
Zorgvuldig lezen wam dubbele redenen wil je nier. 
Ja, gelukkig, een nieuwe erbij! 
Toen de beroepsscheepvaan, in de stad waar het hier 
om gaat, niet meer van belang was, werden grachten 
dichtgegooid en waren bruggen niet meer nodig. Een 
enkele gracht bleef gracht, maar beweegbare bruggen 
werden weggehaald en vervangen door solide auro
bruggen, vaste bruggen in vaktaal. Ze hoefden niet 
meer open, schepen waren er niet meer. 
Een jaar of vijftig was hier mee te leven. 

Tot het huidige, immer alerte gemeentebestuur, weer 
schepen zag en het beleidsprogramma daarop afstemde. 
Nou ja, schepen. Van die mororbootjes met plastic 
tuinsroeIen en fietsen op het achterdek en een grijze 
dame in rrainingpak voorop, manlief idem in trai
ningspak achter het stuur. 
De kapitaalkrachtiger boten, zonder tuinsroelen, maar 
met een rubberboot achterop en een dame met kastan
jekleurig haar in sportieve waterourflt voorop, komen 
niet in de grachr. Zijn bang voor verdronken fietsen en 
winkelwagentjes. 
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Maar ook tuinsroelroeristen, al zitten ze op een boot, 
kunnen weer leven en economische voorspoed brengen 
in de stad. Maar die bruggen, die vaste dus, ze liggen 
onwrikbaar, er kan geen tuinsroei onderdoor. De 
gemeente, de winkeliersvereniging en de provincie heb
ben er best wat geld voor over om verbrassende zeelui 
binnen te halen. 
Onbeweegbare bruggen worden gesloopt en 'omhoog
kunnende' exemplaren komen ervoor in de plaats. De 
vaartoeristen kunnen weer de stad in, met boot en al. 

Prima dus? Iedereen tevreden? 
Nou, nog nier. De officiële opening moet nog. Een 
opening van een opening. Met muziek, wethouder en 
schepen. Nog even geen roeristen met mororbootjes, 
maar echte grote vrachtschepen. Zulke van vroeger, 
met masten en, niet van vroeger, plantenbakken. Ze 
heten museumboten. 
Zulke schepen liggen het hele jaar werkeloos in z.g. 
binnenvaarrmusea. De eigenaren zijn blij wanneer er 
wat te varen valt en graag bereid de wethouder en ande
re open bruggengeldschieters door de gracht en de 
nieuwe, nu te openen brug te varen .. 

Hier komt 313' 
Srom! Er staan bomen langs de gracht. Met ralJ<en. 
Takl<en die nota bene nog boven het water groeien ook. 
De hoge masten van de museumboten braken wat tak
ken en er vielen bladeren en boze woorden. De wet
houder, die behalve de bruggen en de boten ook de 
bomen in zijn veelomvattende portefeuille heeft, ver
ontschuldigde zich voor de aanwezigheid van de 
bomen en trok snel het boetekleed aan. De wethouder, 
die hoopt dat de museumboten volgend jaar weer 
komen en dat hij dan nog wethouder is, beloofde 
maatregelen. 
Of hij daarbij verplaatsing of korrwieken op het oog 
had, liet hij de aanwezige leden van de Vereniging 
Behoud Stadsschoon niet weten, aldus de kranr. 
Het is te hopen dat de wethouder met spoed krachtige 
maarregelen treft en de bomen verbant naar een plek 
waar ze echt niemand in de weg staan. Hoewel, 314 
zou ook wel fijn zijn. 

Overigens is men in' veel steden volgens hetzelfde kran
tenbericht bezig het water te herwaarderen en daarmee 
cultuurhisrorische waarden te behouden. 
Duidelijk, daar passen geen bomen' met 'overherwater
groeiende' takken bij. 
Maar ik heb er weer één! Toch een hele nieuwe, num
mer 313 

Dot/we van der Hei) 
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Voorbeeld van 
een parkachtig 
landschap met 
grote grazers. 

In de slecht 
doordri ngba re 

struwelen kunnen 
zich j onge bomen 

ontwikkelen. 

Dr Frans Vera is 
werkzaam bij 
het Ministerie 

van Landbouw, 
Natuurbeheer en 

Visserij 

Bas Visser interviewt Frans Vera over zijn opvattin
gen betreffende nieuwe wildernis en de oorspronke
lijke oernatuur van Nederland, zoaJs verwoord in 
Vera's boek "Eik, hazelaar, rund, paard, metaforen 
voor de wildernis". Kritische en nieuwsgierige vra
gen. 

Tijdens de Dierckxlezing in 1999 berichtte 
mevrouw dr. Ute Sas-K1aassen over vondsten van 
veeneiken en -elzen, die duiden op dichte bossen 
langs de rivieren in de oudste tijden. Is dat niet 
in tegenspraak met jouw opvattingen over een 
open, parkachtig landschap in die tijden? 
"Ik ken haar onderzoeksresultaten niet precies, maar de 

aanwezigheid van enkele dichte bossen is op zich niet 

in tegenspraak met mijn theorie. Mijn uitgangspum 

voor openheid is immers de aanwezigheid van grote 

grazers. Deze kunnen niet overal komen, dus omstaat 

op de onbereikbare plekken dicht bos. Denk bijvoor

beeld aan een eiland in de rivier met een gebied, dat te 

moerassig is voor deze dieren. Veen is bij uitstek een 

bodem die slecht begaanbaar is voor grote hoefdieren. 

Verder vermoed ik dat bewaarde veeneiken en -elzen 

duiden op een bijzondere gebeurrenis als bijvoorbeeld 

een veen braak oftewel het doorbreken van een wand 

van een meerstal (dat is een meer op een hoogste pum 
in het veen). Daardoor werd het veen voor een deel 

onrwaterd en konden er in het open 

en onrwaterde veen eiken opko

men, zoals eiken opkomen in een 

open grasland bij begrazing. 
Veenbraak gebeurde hier vroeger 

vaker dan we dachten. Het veenwa

ter, dat zwart was, zocht dan zijn 
. . 

Uitweg vla riVieren en riViermon-

dingen. Zo'n riVier was de 

Overijsselse Vecht, die in het Zwarte 

Water bij Zwarrsluis uitmondde. 

Alle zeer waarschijnlijk aanduidin
gen van het Z\varre veenwater. " 

Door enkele veldbiologen is de kritiek geuit dat 
jouw voorbeeldgebieden aJs, de Oost-vaarders
plassen zo soortenarm zijn. Men wijst op de 
dominante aanwezigheid van wilg, brandnetel, 
vlier en dergelijke soorten. Het traditionele cou
lissenlandschap zou een veel grotere biodiversi
teit waarborgen dan de soortenarme nieuwe 
natuur'. 
"Wat een oneerlijk verwijt! En nog onjuist ook! 

Onjuist omdat er bijvoorbeeld in de Oosrvaardersplas

sen ook soorten voorkomen die op de Europese lijst 

van bedreigde pJamensoorren staan, zoals de moeras

andijvie. Bovendien is dit gebied pas zo'n 30 jaar oud 

en ligt het volkomen gelsoleerd binnen een agrarisch 

optimaal gebied , zodat veel soorten plamen van het 

oude land de Oostvaardersplassen nog niet hebben 

kunnen bereiken. 

Oneerlijk vind ik dat het juist deze beschermers van de 

gecultiveerde natuur zijn die ons zodanig in de praktijk 

tegenwerken dat we geen goede oude gronden kunnen 

gebruiken als vertrekpum voor nieuwe natuur. Geef 

mij een stuk oud coulissenland in Overijssel of 

Dremhe m et al zijn zaadbronnen en ik zal je laten zien 

wat er gebeurt aan ex plosieve diversiteitstoename. Kijk 

maar naar de Millingerwaard ' Bij uitstek een stuk nieu

we wildernis dat zeer soortenrijk is, juist omdar her his
torisch gezien oud land is en dus vele zaadbronnen 

heeft in de bodem en in de omgeving. Daarbij moet je 

bedenken dat stukken land als de Oosrvaardersplassen 

pas zo'n dettig jaar aan het water zijn onmokken en 

gezien de geïsoleerde uitgangssituatie zich relatief snel 

onrwikkelen. De critici komen steevast met agrarische 

cultuurlandschappen als summum van biodiversiteit 

op de proppen . Maar iedereen kan toch bedenken dat 
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de biodiversireir van de aan landbouw gebonden 

naruur ner zo oud is als de landbo uw zelf, dus pas zo'n 

10.000 jaar oud. Terwijl die ' landbouwsoorren' er al 

waren voor de komsr van de landbouw. Die zoge

naamde landbouwgebonden soo rren kunnen roch 

nooit meer soorren bieden dan de veel soo rrenrijkere 

oernatuur die al miljoenen jaren lang vooraf aan de 

landbouw aanwezig was. Landbouw is namelijk selec

tie. Siechrs enkele soorren en omstandigheden zijn 

geselecreerd uit de oernatuur. Maar zo'n 40 dieren van 

de ca. 50.000 vogels en zoogdieren zijn ' gedomesti

ceerd. 

De ' landbouwnatuur' is juist soorrenarmer dan oerna

tuur, omdat die 'culruurnatuur' voorrgekomen is uit 

die oernaruur. Maar natuur opnieuw rot omwikkeling 

laten komen naar het voorbeeld van de oernaruur gaat 

soms via langzame en saaie processen ." 

In de praktijk kom ik wel eens beheerders tegen die 
zeggen: "Yera zegt dat meer openheid oorspronke
lijk is, dus laten we maar eens wat meer gaan zagen". 
"Ik kan ook niet helpen dar mensen mijn theorie gaan 

misbruiken of niet begrijpen. Ik pleit niet voor meer 

zagen . Ik pleit wel voor meer openheid , maar ik ben 

juisr voorstander van natuurlijke processen, die ror 

openheid leiden. En zeker pleit ik nier voor het versra

ren van de bodem zoals sommigen in naam van de 

. natuuromw'ikkeJing doen. Integendeel. Laat de mens 

juisr zo min mogelijk beheer doen. Laat dar maar over 

aan grore grazers als paarden en runderen en andere 

natuurlijke processen, d.ie voor de openheid zorgen, zoals 

overstromingen die erosie en sedimentatie veroorzaken ." 

Je zei eens in een artikel: "in de wildernis voel 
je je onbelemmerd". Als survival- en natuurlief
hebber word ik dan nieuwsgierig wat precies je 
inspiratie is geweest tot je theorievorming. 
"S taa nde op de Knardijk en kijkend over de 

Oosrvaardersplassen, was ik onder de indruk van die 

weidse ongereptheid die de naruur daar uirstraalt. Dat 

heeft me aan het denken gezet. Tegelijkertijd kwam ik 

daar op een momem raen ik heel moe geworden was 

van het typische Nederlandse 'nagelschaartjesbeheer op 
de vierkante merer' . Veel goedbedoelende natuurbe

schermers knuffelen de natuur dood met hun actieve 

beheer. Wie om zich heen kijkr kan daar genoeg voor

beelden van vinden. Ik wil weg van cultuurmatige 

natuur. Ik wil ruimte voo r een natuur die zoveel moge

lijk onbeheerd en ongerep t mag zijn. Dan komen er 
vanzelf half-open landschappen waarin dichte bosjes 

afgewisseld worden met half-open struweel en gras

vlaktes met grazers. Alle overleveringen van onze voor
vaderen spreken rach van grore, heilige eiken . Dus van 

solitaire, monumentale bomen. Die kunnen roch 

alleen maar groeien in een half-open landschap ?" 

Dat maakt me nieuwsgierig naar de rol van de 
mens in die wildernis. Wat is de cultuur van de 
wildernis? Welke raakvlakken zijn er met een 
natuurlijke, menselijke houding, leefWijze en 
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Bossen van nu lijken niet 
op de bossen van vroeger 

Frans Vera promoveerde in september 1997 op zijn 
proefschrift 'Eik, hazelaar, rund en paard, metaforen 
voor de wildernis'. In het najaar van 1998 verzorgde 
Vera de Dierckx-Iezing van de Bomenstichting. In 
vakkringen zijn de bevindingen van Vera met de 
nodige scepsis ontvangen en velen hebben gepro
beerd zijn beweringen op basis van onderzoeksgege
vens te weerleggen. 
Volgens de gangbare theorie zou Europa in de prehisra

rie voor een groot deel met aaneengesloten bos bedekt 

zijn geweest. Pas toen de mens vee ging houden , maak

re het bos langzamerhand plaars voor grasland mer bos

sages. Dar J..'Wam onder meer omdat het bos zich moei

lijker kon verjongen doordat het vee jonge bomen ver

trapte of er aan vrar. Vera's theorie in her kort uirgelegd 

is dat de natuurlijke begroeiing er al zo uirzag v66rdar 

de invloecl van de mens belangrijk werd. In de prehisro

rie was er dus al een parkachrig landschap mer bosjes, 

struiken, struwelen en grasland, waarin allerlei grote 

grazers invloed hadden op de ontwikkeling. Hij baseert 

deze rheorie onder andere op her feir dat bij stuifmeel

onderzoek in oude bodem lagen een groor percenrage 

stuifmeel van bomen en suuiken wordt gevonden en 

slechts een geringe hoeveelheid van grasacluigen. De 

aanwezigheid van relatief veel sruifmeel van houtige 

gewassen duidr er op dat deze gewassen veel bloeiden. 

Dat laatsre komr voor in een situatie dat bomen en 

srruiken voldoende lichr en ruimte krijgen , wanr dan 

hebben ze een grorere kroon en daardoor ook meer 

'bloemen'. In een compacr bos hebben ze duidelijk min

·der ' bloemen'. Herzelfae percentageverschil ontstaar als 

in een huidig, volgens zijn rheorie, vergelijkbaar park

achrig landschap pollenonderzoek wordr verricht. 
Daarmee cOI1Cludeerr Vera dat her 'bos' van vroeger 

meer open was dan wat wij ons tegenwoordig bij bos 

voorstellen . Een dergelijke opvatting heeft natuurlijk 
, ook consequenries voor alle beheerders die naar zo 

naruurlijk mogelijke bossen streven. 

met bijvoorbeeld onze economische activiteiten? 
"Her is de culruur van de acceptatie van bet genoeg. 

Op persoonlijk niveau moet de mens accepteren dat hij 
een onbeheersbaar sruk natuur in zichzelf heeft. 

Srofwisseling, adem haling, spijsvertering, zenuwen, 
enz. zijn allemaal nier re va rren noch volledig re con

troleren natuurlijke processen. Accepteer maar dat er 

processe n in je aan de gang zijn die je niet volledig kunt 
controleren. Accepteer ook een genoeg aan wat je kum 

doen. Beperk je wil. Accepteer een economie van het 

genoeg. Accepreer ook een naru urbeheer van her 
genoeg. Laren we toch nier alle natuur willen beheren. 

Er was alcijd ongerepte natuur en dit moet ook weer 7..0 zijn. 

Zo komen we misschien weer meer in comacr met het 
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Bomennieuws bestaat 25 jaar en is dus bijna net zo 
oud als de Bomenstichting, Wat er zoal veranderd is, 
schetsen we in dit korte artikel. Hopelijk zijn de 
meeste veranderingen ten goede geweest! 
De door Maart je Nelemans samengestelde coUages 
op deze bladzijden geven een visuele indruk van de 
veranderingen in het omslag en de verschuiving in 
rubrieken, 

Overzicht 
De tabel geefc een overzicht van de belangrijkste uiter

lijke veranderingen in Bomennieuws. Groei en ontwik

keling zijn daarbij trefwoorden, zij het vaak schoksge

wijs en soms met een ' terugval ' . 

De oplage is in al die tijd natuurlijk flink toegenomen 

en volgt - op een iets 'hoger niveau ' - het donateurs

bestand. Het aantal bladzijden per jaargang is in het 

vernieuwingsjaar 1983 gegroeid rot bij na 100 en heeft 

daarna geschommeld tusse n 100 en 132. Kopij is er 

genoeg maar de red actie moet, in opdracht van het 

bestuur, ook aan de kosten denken. Dat heeft er b.v. roe 

geleid dat het aa ntal nummers na lange tijd 6 te zijn 

geweest, weer is gezakt rot 4. 

Een tijdschrift over bomen dat 'zijn eigen onderwerp' 

nodig heeft als grondstOf voor de productie bevindt 

zich op glad ijs. Daarom hebben we altijd geprobeerd 
om zo milieuvriendelijk en 'pap ierzuinig' te wetken, 

ook bij de verpakking en verzending. Echt glossy willen 

we nooit worden maat geleidelijke invoering van kleu

rendruk (na lange tijd met alleen de steunkleur groen 

gewerkt te hebben) was toch onontkoombaar. Ook in 

de wereld van de naruurtijdschriften bestaat concurrentie! 

Donateurs van het eerste uur weten het misschien nog: 

voordat Bomennieuws werd opgericht bestonden al de 
inFormaciebladen (vanaf 1972) - deze waren vooral bestemd 

voor de pers. Ze werden vanaf 1975 meegeleverd met 
Bomennieuws en vanaf 1986 in de inhoud van het tijd

schrift opgenomen. Er zijn 55 inFormaciebladen verschenen. 
In 1986 stante de folderserie 'Bomen & ... ' . Elk half

jaar werd in principe een aflevering van deze succesvo l

le praktische serie meegezonden. In tOtaal verschenen 
25 folders waarvan Bomen en Buren een totale oplage 

van meer dan 40.000 bereikte! Vorig jaar verscheen de 
laatste folder 'Bomen en bloemen', maar ook hier zint 

de redactie alweer op een n ieuwe uitgave. 

Inhoud 
Natuurlijk is ook de inhoud van Bomennieuws in die 

25 jaar flink veranderd. Rubrieken kwamen en gingen, 
ontwikkelingen in de boomverzorging - zoals een com-

pleet veranderde filosofie over wondbehandeling - kwa

men regelmatig aan de orde (zie o.a. de artikelen in nr. 

2 en 3 van deze jaargang door Marjan van Elsland), en 

jaarlijks - vanaf 1988 - werd in één nummer een actu

eel thema centraal gesteld . Andere onderwerpen, zoals 

de aandacht voor (telkens weer andere) monumentale 

bomen en hun bescherming, bleven. En terecht ' 

Januner! 
De schrijver van dit artikel staat bekend als een sys te

maticus. Op zoek in de dikke stapels Bomennieuws als 

uitgangspu nt voor dit artikel viel het op dat het jaarre

gister op artike len alleen bestaan heeft in de periode 

1985 t/m 1997. Handig om snel te zoeken op een 

onderwerp, en niet alleen voor tedacteurs. Jammer van 

die achternamiddag begin 1998 toen we dit afschaften. 

ONTWIKKELING BOMENNIEUWS 1975-2000 

\~~naf 01'1. NI" p,j. Blz. p.j. Papier Bij7.0nderhcden 

1')7;" ;00 ·1 16 stencil HN en ILI aparl 
198.1' 2000 6 ')ti wil kringloop BN en I B samen 
1986 2500 serie ' Bomen & 
1988' .1000 6 100 nieuwe huiskleur 
1989 .1500 6 124 grijs kringloop 
1991' 3750 'i 108 1 c huisstijl 
19')j 'i 124 
199/j ·1 128 
19')'i ' /jl.,O /j Ul wit kringloop li.1I caloue omslag 
1998 /j500 4 96 
2000 ' 4 96 2" huisslijl 

IIN = L\omennieuws IB = Inrorm<lli"blad • zit? linkcnnarge 

Slot 
Bomennieuws kan altijd nog mooier, dikker, boeiender, 

beleidsgevoeliger, en wat niet al . Veel nuttige suggesties 

onrvingen we van onze lezers in de vorig jaar gehouden 
enquête. Bij de grondige vernieuwing, vooral uiterlijk, 

van ons blad dit jaar hebben we daarmee rekening 

gehouden. 
Blijft u als donateur-lezer ons van commentaar voor

zien! Want we willen, al s we ooit goud halen, een nog 
mooiere staat van dienst hebben. In dienst van de 

bomen van onze wereld. 

Bomennieuws - winter 2000 



1~11~O ~ 
. . VO·O"'KOMENDE ZIEKTEN EN PLAGEN 

IEEL " .. 
BIJ BOMEN(1) . :vin van het menle-

. d gegeven beschrlJ g ks artikelen 
Oe hl e ron er bin van een ree . 

tje vormt het eg het Bomennieuws 
zwamne d u i tgavèn van '. . 
die . in de volg~n ellen gaan verschijnen . 
als vaste rubriek zu 

. . E~AMMETJE 
HET "VUUR" OF MENI '" ' . I 

. - kt door de sch IfTVne . 

. 11 ' ril wordt ver.oo rzaa k \ de meniezwam . 
Het vuu I soms 00 we (d de 

. tria clnnabar na . t bastnecrose 0 . 
~ec eeft aanleldlng.tO e loofhoutSoorten, 
genoemd 9 ) bij verschillend kastanje. 
plekken bas~ esdoorn ', . linde, e~ en bastnecrose ' 
waaronder: lep~en en tal<l<en kan eze k of stam 
Op dunne re sta i u i tbre i den dat de ta .f t;.,-Oe
zich soms zodan ~ g<I-en.\Iei'"e+geM-~··-· .................. 

~ .... t l~erlF\ " __ • ~ 

Vragen 
Voortaan vindt u in Bomennieuws deze rubriek, 
waarin uw vragen worden behandeld. Alle onder· 
werpeJ:l_ziiD. tQege.§t.q~f], . aJs_ze_m.aar .over bomen 
gaan. Bosbouw laten we liever buiten beschou
wing, dat is een totaal ander vakgebied, waar een 
heleboel andere instellingen zich al mee bezig· 
houden. U kunt uw vragen schriftelijk stellen aan: 
Bomenstichting 
Red . Bomennieuws / rubriek 'vragen' 
Donkerstraat 17 
3511 KB UTRECHT 
Vermeldt u ook duidelijk uw naam en adres, dan 
kunnen wij u zonodig ook rechtstreeks schrijven. 

We beginnen deze aflevering met drie vragen, 
die de afgelopen tijd vaak aan ons werden · 
gesteld. De volgende keer hopen we direct vra· 
gen van u te beantwoorden. 

Hoe herken je lepezlek1e7 

Bomen met bijzondere funktie (1) 

Als bij een gezonde iep plotseling de bladeren van 
één tak bruin worden en verdorren, dan is dat 
vaak jepeziekte. De kever, die de schimmel over
brengt gaat meestal boven jn de boom aan de jon· 

. --- "'p.ten en daarom manifesteert de ziek· 
-~t vanaf de grond soms slecht 

Bomen op Vliedbergen 
Wie door het Zeeuwse land rijdt en dan met name 
door Walcheren of Zuid·Seveiand, heeft vast wel 
eens een vliedberg waargenomen. Het is eigenl"k 
een reusachti IJ 

zo'n 3 meier Ze zijn als ee boU . ~ht het groe~ndè scj)ir 
zichlbaar. . nop Ing In een akker 

Vluchtheuvel bil vloed 

• vleermUIzen 

Bomen in het landschap (1) 

De solitaire boom 
In deze nieuwe reeks artikelen zullan we aandacht 
besteden aan de landschappelijke aspecren van 
bomen. Daarbij gaar her dus minder om bepaalde 
eigenschappen van de bomen zelf dan wel om de 

",,~-ir-'H:=ir1 wijze waarop de bomen zich manifesreren in hun 

L __ - - --- omgeving. 
Wellicht het meest tot de verbeelding spreekt de 
solitaire boom. Dit is een boom die alleen staat in 
het landschap. niet omringd door andere bomen 
noch door huizen of andere 'opgaande land
schapselementen' . 

Bomennieuws 1 - t 992 

Herdenkingsboryn (1) 

Oick PONnet 

Voor hun onderzoel< voor het boek 'S<>- -
men voor Oranje' bezochten Dlck Pol· 
vtiet en Rob Wandemaker vele bomen. 
Slechts een de&! ven de notities en 
loto's werd gebruikt voor het boek. Er 
bleel zoveel Interessants over, dat ze u 
daar graag in een serie artikelen over 
"."eUen. ___ 

Er is in de laatste twee eeuwe· --_Ar7n,,~ 

Solitaire bomen spreken de mensen sterk aan. 
Deze bomen worden vaak mooi of treffend gevon
den. Ze contrasteren met het omringende. open 
landschap. of anders gezegd. ze geven een 
accent daaraan. He~ zou wel eens zo kunnen zijn 
dat de belevingswaarde van de solitaire boom 
groter is dan die van de houtwal of het bos. Iets 
wat overigens niet is onderzocht en wat ook niet 
gemakkelijk met een laije te meten zou zijn. Maar 
het lijdt geen twiftel dat de groep mensen, die 
paalde solitaire bomen kennen en waarderen 

Maljan Van Elsland 
Bo~en in de mythe (1) 

BoOm en men. h 'd vanat ziin begin 
hebben de mens el 

Bomen . 
begeleid. d schepping van de wereld 

. I mythen over e 
In vee belangriike rol. 
speelt de boom een d t ssen mensen en ster· 
Tussen hem~1 en aar e~nu Met hun wortels in de 
ren ligt het nik der oo;nhun bladeren de krachten. 
aarde stralen ze dOO bladeren ontvangen ZII 

d uit Met hun . """"r 
,...----c~-~van de aar e· ht n en geven die uvv 

de zonne· en sterrekrac e 
'---';"";"'_." " bewoners. 

aan de aarde en zlln ythologie hebben men-
In de noors.germaan~ m bestaan te danken aan 
sen, dieren en planten y un drasil. Hii verbindt he
de kosmische boOm ~~ Ziin takken dragen de 
mei aarde en onderwer - de goden. Zlin stam 

, bI·jtplaats van 
hemel. de ver I de aarde en ziin grole 

draagt het middelpunt ::derwereld. waar zii wa· 
~ortels dalen at tot tn d van het noodlOt. . 
"-t:\' zuigen uit de h9lhge bron . 

~ . _r-__ , Dendrologische overpeinzmgen 

De internationale naam van de 
Gele kornoelje 1-1111f 



Bijdragen bom 

Ik~m:t!fb· • • 
Înclwiif rapportagt' 
Groei plaatsonderzoek: 

per groeiplaacs (1 groeiplaars) 
per groeiplaats (meer dan 1) 

Boomonderzoek: 
per boom (solitair) 
per groep (2 - 10) 

per groep (meer dan 10) 
Bemonstering: 

per bladrnonster 
per bodemmonster 

Groeiplaatsverbetering: 
{'xelusiif oppt'rvlaleleigt bnnesting 

per boom (solitair) 
per boom {in groep 2 - 10) 
per boom (in groep meer dan 

Oppervlakkige bemesting: 
per boom (solitair) 
per boom (in groep 2 - 10) 1 
per boom (in groep meer dan 10)1 

Bescherming van de groeiplaats: 
per boom 
per boom (in groep 2 - 10) 

per boom (solitair) 
per boom (in groep 2 - 10) 
per boom (in groep meer dan 10)/ 
leibomen (in overleg) p 

per verankering / 

bedmgm gddtll pt'r 1 jlmUdri 2001 

Bo sbijdragen 
Rob van Doesburg 

Sedert 1 januari 1991 is het mogelijk voor eigena
ren van bij de Bomenstichting geregistreerde monu
mentale bomen om subsidie aan te vragen voor 
snoei, onderzoek en onderhoud. 

Aa ngezien al vijf jaar voor her Bomenfonds dezelfde 

bedragen gehameerd worden, is door de Werkgroep 

Bomenschouw tijdens het najaarsoverleg in okcober 

besloten om de bijd ragetabel per 1 januari 200 1 re ver

hogen mer her prijsindexcijfer van 1995 tor en met 

2000. Na enig overleg met een aantal boomverzorgers 

is gekomen tot een financieel realistische tabel. De bij

dragen uit her Bomenfonds vormen een tegemoetko

ming in de kosten. In onderstaande tabel kum u lezen 

wat de hoogte is van de bedragen in de Bijdragetabel 

Bomenfonds 200 1 - 2006. Alle bedragen zijn echter 

wel onder voorbehoud en kunnen door de 

Bomenschouw bij uitzonderingsgevallen, zoals ca lam i

reiren worden aangepast. Voor ' de duidelijkheid zijn 

alle bedragen in zowel guldens als euro's vermeld. 

U kunt voor vragen de Bomenstichting bellen. U kum 

daar ook terecht voor het aanvraagformulier. 

Criteria en bomenfondsbijdragen In 
nieuwe folder beschikbaar 
Begin volgend jaar zal een geactualiseerde folde r van 
het Bomenfonds beschikbaar zijn. Het formulier voor 
de registratie va n monumemale bomen wordt van een 
2000-jasje voorzien met de nieuwe huisstijl. Dit za l 

eveneens gebeuren met de toelichting en de criteria 
voor opname van monumentale bomen in het bestand . 

De enige regel die per 1 januari 2001 verandert, is de 

minimale leeftijd voor registratie van monumemale 

bomen. Voorheen was het mogelijk een boom voor te 
dr;lgen va luf een leeftijd va n 50 jaar. Met ingang van 
heden moet een boom minimaal 80 jaar zijn om opge

nom en re kunnen worden in het bestand. Een ui tzon

dering wordt gemaakt voo r zeer snel groeie nde bomen, 

herdenkingsbomen of bomen mer een bijzondere den

drologische waarde. 

Bomennieuws - winter 2000 



Het lijkt zo redelijk en logisch. Wanneer vanwege een 
maatschappelijk of ander belang naruur vernierigd 
wordt, moet dit verlies gecompenseerd worden. Als 
concreet voorbeeld: wanneer een weg verbreed moet 
worden en daarvoor moet een rij bomen langs die weg 
verdwijnen, dan moeten de bomen worden verplanr, 
indien dat mogelijk is, of op een andere plek een nieu
we rij bomen of iets vergelijkbaars aangeplant worden. 
Verdwijnt door de aanleg van een bedrijvenpark een 
waardevol stuk moeras, dan moer elders een nieuw 
moeras aangelegd worden. 
Dit zogenaamde compensatiebeginsel is al in 1993 
vastgelegd in het Structuurschema Groene Ruimte 
(een beleidsplan van het ministerie van Landbouw, 
Naruurbeheer en Visserij) en wordt zo langzamerhand 

15 

levende en niet-levende organismen dat zij zich niet 
laat nabauwen. En afgezien van deze principieel 
'onmenselijke' benadering van de natuur speelt ook 
nog mee, dat dit compensatiebeginsel niet werrelijk is 
vastgelegd. Dit betekent dat het niet mogelijk is spe
ciale gronden te onteigenen, die geschikt zijn voor de 
gewenste nieuwe natuur. Een paddenpoel kun je 
immers niet overal aanleggen. En natuurlijk speelt bij 
de besluirvormers op de achtergrond mee: "Ach, de 
schade is niet zo heel erg want wc compenseren 
ilnmers ... )J. 

Voor bomen gaat het vcrhaal van groencompcnsatic 
wat ons betreft al helemaal niet op, wam een boom 
kun jc niet 'compcnseren'. "lèchnisch en financieel mis
schien wel cen beetje, maar verder niet. Een jong bosje 

GROENCOMPENSATIE 

Marjan van Elsland en Maart je Nelemans 

steeds vaker toegepast. "Prima roch, die compensatie, 
dan worden ze immers gedwongen met de levende 
omgeving rekening te houden". Daar mogcn we dan 
roch niet tegcn zijn, maar roch zijn we dat we\' in ieder 
geval wanneer het 0111 grote, volwassen bomen gaat. 
We geven onmiddellijk roe, een doekjc voor hct bloe
den is een heel stuk beter dan wanneer er niets gedaan 
wordt en er zijn gelllkkig enke
le goede voorbeelden van com
pcnsatie. Maar het is en blijft 
toch uitsluitend een lapmiddel. 
Het gaat namelijk uit van een 
overtlliging dat de natuur in al 
zijn vormcn maakbaar is, en 
dus nagemaakt kan worden op 
elke plaats die nog overblijft 
nadat de mens al zijn cigen 
behoeftcn vervuld heeft. Als dat 
zo is, hoef je er dus minder 
rekening mee te houden, want 
in dic visic is de natuur ver
vangbaar, in tegenstelling rot bijvoorbeeld de pirami
den. Alsof de natuur niet zijn eigen integriteit hecft. 
Alsof een oude beuk of een moeras een fabriek is waar
voor de bouwtekening tot in details bekend is . Dat is 
gelukkig niet zo, de natuur is nog steeds zo'n ingenieus 
samcnspel van facroren en onderlinge relaties tussen 

zonder grote ecologische of cultuurhiswrische waarde 
is nog wel elders opnieuw te planten. Maar zodra het 
gaat om bomen die nier makkelijk meer re verplamen 
zijn, dus ouder dan ongeveer 20 jaar, kun je niet meer 
zeggen: we zagen deze om en planten ergens anders 
weer nieuwe bOmel1. Daarmee ontken je het geweldige 
verschil tllsscn oude en jonge bomen en de betekenis 

van een boom op de plek waar 
hij is opgegroeid. 
Een boom van bijvoorbeeld 
zestig jaar in een dorpscentrum 
is in enkele minuten omge
zaagd en na een paar uur oprui
men zie je al niet meer, dat hij 
er ooit gestaan heeft. 
Vervolgens zct je de monetaire 
waarde van de boom (bijv. 
f 60.000) om in zestig flinke 
bomen en die plant je in een 
buitenwijk. 
Natuurlijk is het heel fijn, dar 

die 'oude' boom tenminste geld heeft opgeleverd voor 
een mooie beplaming elders. Maar wij blijven [Och 
veclnen voor her behoud van bomen op hun eigen 
plek, waar ze in tientallen jaren zijn opgegroeid tot een 
monument van natuur, cultuur, schoonheid en histo
rie. Ook al zijn er regelingen voor compensatie. 



Bomen behoren 
tot de oudste 
leven svorme n 
op aarde. Vanaf 
de oertijd is de 
boom een mys-
tieke levens
gezel geweest 
van de mens. 

Bomen speelden een rol in de rechtspraak, als gene
zer, als wonderboom en als heil ige boom. In de 
tegenwoordige tijd hebben veel mensen de natuur
lijke relatie en het gevoel met bomen verloren. 
Velen zien bomen alleen maar als leverancier van 
hout of als aankleding van het landsch'lP. 
Het boek 'Bomen en Mensen' bestrijkt alle facetten 
van de menselijke band met bomen. 

320 bladzijden, full color, 1 B 905352524-6 
Tot I januari 200 I f 42,50 daarna f 49,50 
(bedragen excl. f 6,50 verzendko ren) 
Be tellen door middel van de besrelbon op de wikkel 
van dit Bomennieuws. 

Tot hun dienst 

NA TIONALE BOMENBANK BV 
Specialist in het verplanten van bomen 

Postbus 4, 2970 AA Bleskensgraaf 
Telefoon (0184) 698989 Telefax (0184) 698990 

Vestiging Beek, Limburg 
Telefoon (046) 4361593 Telefax (046) 4361594 

E-mail : nationale@bomenbank.nl 
Internet: www.bomenbank.nl 

Bewijs uw bomen een dienst met 

de Bomendienst. Dit onderdeel van 

We doen dit onder meer door : • iepziektebestrijding 

Arcadis Heidemij Realisatie is 

gespecialiseerd in strategische 

boomverzorging . Onze dienstverlening 

is gericht op het duurzaam in stand 

houden van uw bomen bestand. 

• leveren en planten van grote bomen 

• verplanten van grote bomen 

• snoeien 

• groeiplaats- en veiligheidsonderzoek 

• boomtaxaties 

• inventarisatie en controle 

Bomendienst bewijst bomen een dienst 

• bestrijding van luizen en rupsen 

Wilt u meer weten: 

telefoon: (055) 5999 444 

e·mail : bomendienst@arcadis .nl 

internet: www.arcadis .nl 

ARCADIS 



Notenbomen 
Naar aanleiding van ons artikel over 
bomen op dijken in het zomernum
mer van Bomennieuws ontvingen we 
een reactie van mevrouw Jeanne 
Treurniet uit Twello. 
In het algemeen wordt gesteld dat 
boomwortels in dijklichamen de ste
vigheid van de dijk bij hoge water
stand negatief beïnvloedt. Mevrouw 
Treurniet haalde een jeugdherinne
ring op en schreef over haar ervaring 
met notenbomen geplant in dijken. 

Geachte redactie, 

Geboren in 191 7 In het land van 
Heusden en Altena, bij d;jken en 
bomen, geef ik bij deze mijn hetinnering 
door. Aan de voet van de dijk, rivierzijde 

(buitendijks) , stonden notenbomen. 
Notenbomen omdat ze een dicht wor

telstelsel hebben waarmee de grond bij 
hoog water werd vastgehouden! 
Ik heb nooit gehootd dat een boom, 
beschut tegen de westerstormen, om
wortelde, waa rdoor in de dijk een gat 
zou kunnen ontstaan. De opbrengst 
werd verpacht aan "notenboeren" die in 
het najaar kwamen oogsten. Als school
kind ging je noten zoeken, maar dat was 

verboden. H et sap uit de bast gaf zulke 
bruine vingers, onahvasbaar, dat ver
raadde je misdaad! Kwajongens gingen 
vanaf het talud de bomen met stokken 
te lijf, zo k·wamen ze aan hun rrekken! 
Een oude deskundige vertelde mij dat 
het voor de bomen een SOOrt snoei was, 
juist daar kwam betere vruchtzetting van. 
In het gebied is een nieuwe dijk geko
men, de ootspronkelijke is hierdoor niet 
verhoogd , de dijkwoningen bleven 
zodoende gespaard . En de notenbomen? 
Ik weet het niet, ik ging er weg in 1938. 
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De Nieuwe Ooster 
Mijne heren , dames 

Naar aanl eiding van het artikel van Wim 
Cappers in het vorige Bomennieuws wil 
ik u het volgende schrijven . Dit schrij 
ven benadrukt min of meer de opinie 
van de heer Cappers en geeft aan hoe 
waardevol het bomenbestand IS op 

begraafplaatsen en in dit geval op de 
Nieuwe Ooster te Amsterdam . 

De Nieuwe Ooster is een begraafplaats, 
cremarorium en gedenkpark van ruim 

33 hectare groo t. Het eerste gedeelte van 
de begraafplaats (16 ha) is omworpen 
door de beroemde tuinarchitect de heer 
L.A. Springer en stamt uit het jaa r 1892. 
Het park is ontworpen als landschappe
lijk wandelpark. De eerste uitbreiding 
( 1930) is van de hand van een mede
werker van publieke werken. 

Toen ik als hovenier in 1992 bij de 
Nieuwe Ooster kwam werken , had ik 
direct veel aandacht voor het boombe
stand. In de wintermaanden kon ik 

samen met een collega het hoognodige 
aan het boomonderhoud verrichten. 

Zodra het gras weer begon te groeien 
gingen we weer meewerken aan het laag
bij-de-grond onderhoud . De tweede 
winter ben ik begonnen met alle bomen 
in kaart te brengen en op naam te inven

tariseren . Ik kon daarbij gebruikmaken 
van een, in een stoffige kast gevonden, 
lijst met daarop veel boomsoortnamen. 
Veel bomen waren al verwijderd en de 
namen waren niet meer up to date. 

Marktboom 

Als een grote parasol 
vorm t deze Baobab het 

middelpunt van de 
markt in het centrum 
van Saboba, een dorp 

in het Noord -Oosten 
van Ghana. 

foto: Bendiks 
Westerink 

Ik heb steeds weer het belang van het 
bomen bestand aangekaatt en gevraagd 
of voor het behoud daarvan meer tijd 
vrijgemaakt kon worden. Dit lag organi
sarorisch en financieel vrij moeilijk. 
Mede door de komst van een nieuwe 
directeur en door het besef dat we een 

monumentaal erfgoed bezitten, zijn we 
nu erg goed op weg. Inmiddels staan de 
zaken er zo voor: 

De Nieuwe O oster heeft een bomenbe
stand van 1866'bomen, verdeeld in 173 

verschillende soorten. De bomen zijn 
allemaal in kaart gebracht en de gege
vens zijn ondergebracht in een compu
terbestand. 
Er is een bomenroute en er zijn plannen 
voor een nieuwe. 
We bezitten acht bij de Bomenstichting 
geregistreerde monumentale bomen. 
Onder deze bomen (kroonspreiding) 
worden sinds een jaar geen nieuwe gra

ven meer uitgegeven. 
Het assortiment wordt bij nieuwe aan
plant zoveel mogelijk uitgebreid om de 
Nieuwe Ooster ook meer bekendheid te 
geven als atboretum. 
Vanaf begin dit jaar kan ik pral([isch al 
mijn tijd besteden aan het boom be
srand . Er is geld vrijgemaakt om met 
ingehuurde boomverzorgers het onder
houd te verzorgen. 

Met vriendelijke groet: 
een zeer tevreden boomliefhebber 
Johan Mullenders 

ingezonden brief, lUer en daar verkon weergegeven 
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DE DROOM VAN ELKE BOOM 

lTS. levert voor uw boom: 

• Boomverzorgingsartikelen 

• Boombeluchtingsystemen 

• Antiwortelfolie 

• Bodemverbertering/meststoffen 

• Boomonderzoeksapparatuur 

• Boomroosters 

• Bomengrond/bomenzand 

• Kroonverankeringsmaterialen 

Overige producten: 

• Daktuinmaterialen 

• Flowforms 

INTACT 
Weerstandsverloop 
zonder afwijkingen 

LICHTE AANTASTING 
Weerstandsafnam e bij 
aangetas t hout 

AANGETAST HOUT 
Zware terugval van 
de weerstandsmeting 

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 Tel. 0573 - 298700 
Fax. 0573 - 257683 C.T.N. Civiele Techniek Nederland BV Postbus 247 

7240 AE Lochem 
Aalsvoort 63 
7241 MA Lochem 

groenbeheer inzichtelijk in beeld 

Voo r efficiënt groenbeheer va n landelijke en stedelijke gebied en is inzi cht in aan ta ll en, kos te n en 
verzo rgmethoden vereist. Ondanks de compl ex iteit en vee lheid aa n gegevens maakt MB-Beheer het groen- en 
landschapsbeheer voor iedereen tot een eenvoudige zaak. MB-Beheer beschikt over een ui tgebreide functionaliteit, 
werkt razendsnel en is zeer gebruiksv ri endelijk. Gegevens kunnen rechtstreeks worden gekoppeld aan tekensystemen 
als AutoCad en MicroStation. Het bijhouden van inventari sati egegevens 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 DX Amsterdam 
Tel.: 0206381489 fax: 020 638 4302 

http://www.xs4all.nl/-bakspe 
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Beleggen im 
aA~s harrdhout 

.I Belastingvrije opbrengsten 

.I Totale looptijd 25 jaar, met tussentijdse uitkeringen 

.I Participatie is tussentijds te verkopen 

V Bosgrond in Nederland in eigendom 

.I Blijvend bos, meerdere boomsoorten worden aangeplant 

V Project is verzekerd tegen brand- en stormschade 

.I Nog beperkt aantal participaties beschikbaar 

Ja, stuur mij de uitgebreide 
brochure en het inschrijfformulier 

m / v 

______ . PlaaJ..>.ts ____ ________ _ 

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

2800 VB Gouda 
(een postzegel is niet nodig) 

~---? 
~~ 
~ ~ DE GROENE 
PAARADV SEURS _____ _ ______ .J 
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Voorzetting ~ 
campagne 
'Tuinieren met 
Planten ~en' 

Dieren en planten brengen leven en 
kleur in de tuin. Door rekening te 
houden met hun wensen neemt de 
belevingswaarde van de tuin toe: er 
valt altijd wel iets te zien in een 
natuurvriendelijke tuin. 

In Nederland hebben ongeveer 5 mil
joen huishoudens een ruin , mer een 

rorale oppervlakre van ongeveer 70.000 
ha. Wannee r een gedeelre daarvan 
naruurvriendelijk wordr ingerichr, bere

kenr dar een daadwerkelijke vergroring 
van her leefgebieGi voo r dieren en plan
ren . Tuinen kunnen zo als een soorr 
naruurlijke 'srapsrenen' fungeren in een 
bebouwde (sredelijke) omgeving. 

Op her gebied van naruurvriendelijk 
ruinieren werken een aanral organisaries 
in her Plarform Tuinieren mer Planren 
en Dieren. Deelnemende organisaries 
zijn verenigingen van ruinliefhebbers en 
naruur- en milieuorganisaries . 

Wat doet het platform? 
U ir de in 1998 gesrarre campagne 
Tuinieren mer Planren en Dieren is nu 
een gelijknamig plarform onrsraan . H er 
samenwerkingsverband wil de beginse
len van her naruurlijk ruinieren bij liefsr 
alle eigenaren van ruinen onder de aan
dachr brengen . Belangsrellenden kun
nen voor informarie de websire van her 

plarform raadplegen: 
'Nww. cu i n i e r rn e cplante nd ie r . nl 
en de rentoonsrelling 'Tuinieren mer 
Planren en Dieren' huren . 

Her secrerariaar van her plarform is 
ondergebrachr bij De Vlindersrichring 
(03 17-467346) . Deelnemers zijn : 

• Algemeen Verbond 
Volksruinverenigingen Nederland 

• Federarie van Volksruinorganisaries 
Noord-Nederland (VON) 

• Bond van Volksruinders (Amsrerdam) 

• Koninklijke N ederlandse 
Naruurhistorische Vereniging 

• Bomensrichring 
• Vereniging rer Bevordering der 

Bijenreelr in Nederland 

• de Vlindersrichring 
• Koninklijke M aarschappij voor 

Tuinbouw en Plantkunde 

• Vereniging Ecologische Leef- en 
Teelrwijze (VELT) 

• de Kl eine Aarde 
• de Landbouwvoorlichring (DLV) 

Frank Moem 

Marjan van Elsland benoemt de kontaktpersonen Rien lorge 
(midden) en Henk Wijnen tot ere-adviseur van de Bomenstichting. 

foto: Karlijn Heger 

Kontaktpersonen 
Wijnen en Zorge 
, geridderd' 

Dinsdag 17 oktober jJ. is het werk 
van Henk Wijnen uit Valkenswaard 
en Rien Zorge uit Rotterdam voor de 
Bomenstichting bekroond met de 
benoeming tot ere-adviseur. Tijdens 
de receptie ' ter gelegenheid van het 
30-jarig bestaan van de Bomenstich
ting werd hem het speldje van ere
adviseur opgespeld door de directeur, 
Marjan van Elsland. 

Al sinds eind jaren '80 is Henk Wijnen 

acrief als conracrpersoon van de 
Bomensrichring. Volgens Marjan van 
Elsland heeft zijn invloed zich als een olie
vlek verspreid in de omgeving van zijn 
woonplaars. Wijnen was berrokken bij de 
invcnrarisarie van monumenrale bomen 
in zijn gemeenre Valkenswaard. Daarna 

heeft hij ook bijgedragen aan de invenra
risarie van deze bijzondere bomen in de 
voormalige gemeenre Rierhoven. Zijn 
werkwijze kenmerkr zich volgens Van 
Elsland door overleg, waardoor hij op een 
vriendelijke manicr mensen overruigr van 

her belang van boombchoud. Regelmarig 
wordr zijn advies ingewonnen of adviseerr 
hij ongevraagd rond kapvergunningen of 
bouwprojecren waarbij bomen op her 

spel sraan. In de gemeenren Heeze
Leende en Bladel is Wijnen uirgenodigd 
deel re nemen in de monumenrencorri

missies, die zich bezig houdcn mer zowel 
bomen als monumenrale panden. 

Rien Zorge is ecn groor deel van zijn 
leven in her groene vak werkzaam 
geweest. Tor zijn pensionering enkele 
jaren geleden was hij hoofd van de diensr 
die her behecr van de Rorrerdamse 
bomen ondcr haar hoede had . In die 
periode heeft hij zich ingezer om bomen 
van de zaag re redden en srond hij regel
marig voor de rechrer bomen re verdedi
gen. Her was daarom bijna vanzelfspre
kend dar hem bij zijn persionering werd 
gevraagd om konrakrpersoon re worden. 
In die funcrie ging hij op dezeltoe wijze 
verder mer boom behoud. Dar was voor 
de Bomensrichring aanleiding hem re 
benoemen ror ere-adviseu~. 

Bomennieuws - winter 2000 



21 
. Als de bomen van Den Haag konden spreken 

Op zaterdag 9 september j.l., Open 
Monumenten Dag, vond in het Haags 
Historisch Museum een bijzondere 
gebeurtenis plaats, namelijk de aan
bieding van het boek 'AJs de bomen 
van Den Haag konden spreken'. Het 
was als het ware het sluitstuk van vijf 
jaar Haagse bomengeschiedenis. In 
1995 immers kwam in Den Haag een 
Bomenverordening tot stand ter ver
vanging van de verouderde kapveror
dening. Dat de naam werd gewijzigd, 
geeft al aan dat het in de nieuwe ver
ordening om méér gaat dan het al of 
niet kappen van bomen. 

De Bomenverordening 1995 heeft 
uitdrukkelijk een positieve tendens: 
het streven om zoveel mogelijk 
bomen te sparen. Geen eenvoudige 
zaak gezien de woningbouw, restaura
tie van gebouwen, de aanleg of ver
breding van wegen. Het gaat er om 
dat de plannenmakers van begin af 
aan rekening houden met het 
bestaande bomenbestand, dat niet 
zomaar weggetekend, laat staan ver
nietigd mag worden. 

Lijst: van Monuntentale bomen 
Maar dat is niet het enige bijzo ndere in 
de Bomenverordening 1995. De veror
dening biedt een ex tra bescherming 
voor bomen, die tenminste vijfrig jaar 
oud zijn, een goede vitaliteit bezinen en 

een bijzonder karakter dragen. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om een bijzondere 
soon of vorm, of dat de bomen op een 
markame plaats staan, enzovoon. Aan 
deze bomen , monumemale bomen 
geheten, wordt in de Bomenverorde

ning een apane paragraaf gewijd. De 
kern daarva n is dat voor het kappen van 
deze bomen een besluit van de gemeen
reraad nodig is, die daa rbij o.a. geadvi

seerd wordt door de Advies raad 
Monumemale Bomen. Ondergetekende 
is één van de vier leden en venegen
woardigt -de Bomenstichting. 
Genoemde Adviesraad heeft in de afge
lopen vijf jaar met hulp van enige 'groe
ne' ambtenaren een lijst van bomen 
opgesteld , die volgens haar in aanmer
king komen voor het predikaat 
Monumemale Boom. De gemeemeraad 
heeft deze lijst van 1291 bomen vervol 

gens vastgesteld . 

Als Haagse bOlDen 
konden spreken 
Dit aJles geschiedde als het ware bin
nenskamers . De dienst Stads beheer was 
terecht van mening dat de Haagse bur

ger óók op de hoogte gebracht moest 
worden van het kostbare bezit aan 

monumemale bomen in Den Haag. Er 
werd rweemaal een serie panelen met 
foro's en teksten vervaardigd die in 

zoveel mogelijk openbare gebouwen zou 
worden temoongesreld. En vervolgens 

werd besloten een boek uit te geven, 
waarin een aamal monumemale bomen 
in woord en beeld opgenomen zou wor
den . Welnu , dit boek is op zaterdag 9 
september j.L door de heer W.]. Srolte, 
wcthouder van Leefbaarheid en Milieu, 
aan cen aamal berrokkenen overhan
digd . De titel van het boek luidt; 'Als de 

bomen van Den Haag konde n spreken.' 
Het is een fraai , grotendeels in kleuren 
geïllusrreerd boek geworden. Uitetaard 
nemen de monumentale bomen het 
grootste deel van het boek in beslag, met 
achterin de volledige lijst van de monu
memale bomen in Den H aag. Maar het 
bevat veel meer. Het inleidend woord is 
geschreven door Wieteke van Dor[. Zij 

vertelt dat de paardekastanje op de 
Koekamp -de verschoven boom- haar 
lievelingsboom is. In het boek is er zo 
een aamal kone en lange verhalen opge
nomen van Haagse inwoners over hun 

band met een bepaalde boom. Ook de 

bedreigingen waar bomen mee 
te maken hebben, komen aa n de orde 
evenals de boomverzorging. Naas t bij
zondere straatbomen besteedt het boek 
ook aandachr aan monumemale bomen 
in particuliere ruinen, in parken en op 
begraafplaa tsen . Het boek bevat in feite 
de beknopte geschiedenis van het 
Haagse bomenbestand. Als de bomen 
van Den Haag konden spreken' is 
geschreven door Karin Anema, die o.a. 
ook de auteur is van het in 1998 ver

schenen boek over het Haagse Bos. 
Het boek is uitgegeven door Uniepers 
en is voor f 25, - verkrijgbaar in de 
boekhandel (ISBN 90 6825 250 X). 

Dick Po/v/iet, 

contactpersoon in Den Haag 

Apeldoorn heeft goed bomen beleid 

De prèsentatie van het eerste exemplaar 
van 'Kiezen voor bomen; Richtlijnen 
voor gemeenrelijk beleid' heeft in pas

sende kring plaatsgevonden: op het con
gres van de Vereniging Stadswerk re 
Maastricht, op 28 september 2000. De 
heer drs P. Dordregtcr, voormalig direc
teur van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. omving het boekje uit de 
handen van Marjan van Elsland. 

Tijdens deze presentatie werd namens de 
Bomensrichting een cenificaat overhan
digd aan de heren H. Kuijpcrs en A. 
Dekker van de gemeente Apeldoorn, als 
waardering voor het bomenbeleid in 
deze gemeente. De tekst van het certifi-

caat luidt: In de gemeeme Apeldoorn 
gaat het goed met het bomen beleid. 

Het Apeldoornse beleid wordt wel op de 
proef gesteld. want de monumentale 
Oosterse plataan op het Sofiaplein staat 
nieuwbouwplannen in de weg. Het col
lege en uiteraard de groendienst zijn van 
mening dat de boom behouden moet 
blijven. Wc hopen dat dit ook lukt. 

Wie volgt? 
Het boombeleid van Apeldoorn komt in 
het volgend nummer' uitvoerig aan bod. 
Gemeenten die van mening zijn ook een 
goed beleid te voeren nodigen we uit dit 
in Bomennieuws kenbaar te maken . 
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Het boek 'Werken in 

bomen' geeft een bruik

baar en duidelijk over
zic ht van allerlei aspecten, 

die van belang zijn bij het 
werken in bomen. Het 

boek is in 1992 voo r het 
eerst verschenen en in de 

vierde druk is de inhoud 

vo lledig herzien. Dit bete

kent dat zowel de nieuwe 

inzichten in vei ligheid als ook de Ont
wikkel ingen van materialen en technie

ken verwerkt zij n. 
Zoals ook in het boek staat: het is onver

antwoord om te klimmen in bomen 

zonder de nodige kennis en erva ring, en 
iedereen die 'pro fession ee l' in bomen 

gaat werken hoort dan ook een kJimcur

sus te volgen. Dit boek is bedoeld aJs lei

draad bij een dergelijke cu rsus, of om de 

opgedane kennis bij te houden. In die 

opzet is het geheel geslaagd. 

'Werken in bomen' geeft informatie 

over veiligheidsaspecten, klimuitrus

ting, gereedschappen en hulpmiddelen, 

de meest toegepaste klimtechnieken , en 
het vellen (eventueel in etappes, het 

zoge naamde uitkleden) va n bomen. 

Het is duidelijk geïllustreerd, zowel met 
foto's als tekeningen. 

Hoewel het boek primair inreressa nr en 

wellicht ve rplichte leesstof is voor de 
professionele boomverzorger, is het zo 

geschreven dat ook de amateur boom

verzorger hier de nodige kennis kan 
opdoen. Al was het alleen maar om ken

nis op te doen hoe veilig en netjes een 
boom om te zagen. Vanuit dat oogpunt 

aan te bevelen dus. 

Maartje Ne!emans 

Zelde n heb ik zo ' n schitte

rend naslagwerk gezien. 

En zelfs daarmee wordt dit 

boek nog tekorrgedaan: 

het bevat namelijk ook 

enkele onderhoudende, 

inleidende hoofdstukJ<en . 

D eze worden gevolgd 

door een encyclopedisch 

gedeel te waarin van 54 

planten en 44 bomen de 

rituele betekenis wordt 

beschreven. Per soort is 

er een hoofdindeling in 

1) beschrijving en voor

komen , 2) cultureel gebruik (r iten, sym
boliek, volksgeloof e.d.) en 3) praktisch 

gebruik (geneeskunde, ambachten e.d.). 

Voor de bomenlidhebbers is er een 
apart hoofdstuk 'Bomensymboliek ' 

met aandacht voor o.a. 

wereld bomen zoals de 

Scandinavische Y ggd ra

sil, levensbomen, poli

tiek-sociale bomen (o.a. 

stambomen), gerechtsbo

men , magische bomen en 

- wat de sc hrijvers noe

men - omstandigheidsbo-

men (huwelijks-

geboorrebomen e.a.). 

De titel van het boek lijkr 
mij puur taalkundig gezien 

onjuist, want de planten zijn natuurlijk 
zelf niet ritueel: ze hebben 'slechts ' een 

functie bij riten of worden ritueel 

gebruikt. 

De auteurs hebben zeer veel bronnen 
geraadpleegd; ook Frans-, Engels- en 

Duitstalige, en deze zijn opgesomd in 

een zo' n 500 titels tellende bibliografie. 
Hier en ook elders in her boek valt op 

dar het aantal verw IjZingen naar 
Nederlandse bronnen en bomen relat ief 

gering is. Dit kan natuurlijk met de 

nuchtere aard van ons volk, vooral van 

boven de rivieren, te maken hebben - er 

is gewoon niet zoveel te melden! - maar 

(och wantrouw ik dit gegeven enigszins. 

Gerrit de Graaff (o.a. van Monumentale 

bomen in Nederland) en BV Voskui l 

(Bomen voor Oranje) kom ik niet tegen 

in de literatuurlijst en dat werkt o.a. 

door in de beperktheid van de 'Weetjes' 

die aan de meeste soorrbeschrijvingen 

zij n toegevoegd. De Nederlander moet 

dit boek dan ook vooral met ee n 

Europees oog, én uiteraard met gevoel 

voor volkskunde en (bij )geloof lezen. 

Over de uitvoering van het boek niets 

dan lof. Fraai gedrukt, schitterend geïl

lustreerd en in ruime mate voorzien van 

noten en registers. De op zich hoge prijs 

toch alleszins waard! 

Aart de Veer 

Het Bosschap heeft enkele 

publicaties uitgebrac ht over 

houtkap in Nederlandse bos

sen. In een brochure voor het 

publiek geeft het Bosschap 

een kort overzicht over de 

vers ch i lIende fu ncties en 

berekenissen die bossen kun

nen hebben in Nederland 
(eco nomisch, ecologisch, recreatief 

e.d.). Vervolgens geeft de broch ure 

inzicht in de redenen voor houtkap in 

de bossen en hoe daarb ij rekening 
gehouden wordt met de andere functies 

en waarden die de bossen hebben. In 

het bijzonder verwijst de brochure ook 

naar een gedragscode en richtlijnen , die 
opgesteld zij n om houtkap zo verant

woord mogelijk te laten gebeuren. Meer 

informatie is verkrijgbaar bij het 
Bosschap. 

Maartje Ne!emans 
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Nieuwe catalogi 

Dit naj aa r ver
schenen bij enkele 
boomkwekerijen 
Sorrlme ntSOve r-
zichten. Geen saaie opsommingen maar 
uievoerig en rijk geïllusrreerd boeken met 
informatie over bomen en struiken. 
Bomenboek van kwe ker ij Udenhout is 
186 blz. dik en is voor f 70,- verkr ijg
baar bij Boomkwekerij Udenhout , 
Postbus 31, 5070 AA Udenhour. 
Telefoon 013-511 7500, fax 0 13-5117501 
of via de website \vww.udenhourbv.com. 

Grote Groen Gids kum u verkrijgen bij 
Ton van den Oever Boomkwekerijen 
voor f 135,-. H et adres is Postbus 15, 
5076 ZG H aa ren. Telefoo n 0411-
621771, fax 0411-621585 of e-mail: 
oevenon@wxs. nl. 

Bomenspreuk 
In onze jaarlijkse puzzel vragen we u 
een bomenspreuk te ontsluieren. 
Deze spreuk bevat achtereenvolgens 
de volgende zeven woorden (tussen 
haakjes het aantal letters): 

voorzetsel (3) - lidwoord (2) 
zelfstandig naamwoord (8) 
werkwoord/gezegde (4) - onper
soonlijk voornaamwoord (3) -
lidwoord (2) - zelfstandig naam
woord (4). 

Het voorzetsel bevat de letter N. Het 
eerste zelfstandige naamwoord is het 
meervoud van een woord dat de letter
keten U H bevat. Het werkwoord waar
van het gezegde is afgeleid moet men 
niet met verwarren. Het [Wee

de zclfsmn.dige naamwoord' een un-

December 
14 
Bomen: groene randvoorwaarde 
De culruurgroep Laanbomen van de 
Nederlandse Bond van Boomkwekers 
vien haar 25-jarig bestaan en organi
seerr samen met de Bomenstichting en 
de Plant Publiciteit Holland een bijeen
komst voor besruurders, stedebouwers. 
landschapsarchi tecten en beleidsambte
naren . Doel is de plaats en de rol van 
bomen in Nederland te bepalen, in de 
wetenschap dat ons land steeds meer 
verstedelijkr. De locat ie van het sympo
siu m is het grote project Leidsche Rijn 
bij Utrecht, waar ook de praktijk wordt 
bekeken. 
Inl.: Sectie Laanbomen NBvB . 
030-6572633 of mvbeekum@nbvb.nl 

Januari 
20 & 21 
Grote Fruitshow: 'Verleden tot heden' 
Fruitmuseum 't Olde Ras 
Open 10.00-17.00 uur. Toegang f 8,
Parallelweg 1 te Doesbutg 
Tel/fax: 0313-473672 

I I I 
[IJ 

I I I 
I 1 ,I 

I I 1 

DJ 
1 1 1 I I 
leerde verwijzing)? 

1 I 

Uw oplossing uiterlijk 1 januari 2001 
zenden aan het bureau van de 

~a,eJ4i!M Iinb-
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S tammenstrijd 
Alweer enige tijd geleden is de laan bij het huis 
Warmond (bij Oegstgeest) gered van de mororzaag. 
Toevallig kreeg ik daarover kort na elkaar onge
vraagd twee reacties. Een tevreden omwonende 
meldde triomfantelijk het behoud van de laan: "Wat 
heerlijk dat die oude bomen er nog staan." Een 
landschapsarchitecte was daarentegen helemaal niet 
tevreden: "De laan is een aanfluiting in de cultuur
hisrorische contexr." Zij was boos want voor haar is 
de culruurhisrorische betekt'nis van zo'n beplanting 
kennelijk veel belangrijker dan de natuurwaarde en 
de schoonheid en majesteit van grote oude bomen, 
die alleen niet meer allemaal netjes op een rijtje 
staan. Moet ik u nog vertellen hoe we daar bij de 
Bomenstichting over denken? 

S choon opgeleverd 
Wist U dat in veel gemeenten, zoals bijvoorbeeld in 
Eindhoven, de bouwkavels door de gemeente stan
daard 'schoon' worden opgeleverd? Dus als je dat 
stuk grond nou juist had gekocht omdat er zo'n aar
dig bosje op groeide, waar je je huis achter wilde ver
sroppen, dan heb je pech in die gemeenten. En alle 
bomen dus ook. We wisten het al, maar kregen het 
bewij" toen een mevrouw uit Epe ons belde. Ze was 
helemaal beduusd, want dit was haar letterlijk over
komen. Haar prachtige groene kavel was nu een kaal 
stuk bouwgrond, en wat moet je dan? 

De iepenziekte heeft weer lelijk huisgehouden in het 
afgelopen seizoen. De uirval was wel heel verschil
lend per regio, maar de ziekte lijkt niet uit zich zelf 
af te nemen. We moeten het echt zelf doen, als we 
de iep willen behouden. Bij veel beheerders is de 
goede wil er zeker, maar ontbreekt het aan samen
werking met alle buren. Of de buren willen nier. In 
de Iepenwachtprovincies (Groningen, Friesland, 
Noord- en Zuid-Holland) begint van alles op gang 
te komen, maar het gaat erg traag. Er moeten zoveel 
mensen meebeslissen, die dan eerst weer helemaal 
geïnformeerd moeten worden over het hoe en waar
om, voordat ze ja of nee zeggen. Een positief voor
beeld is de provincie Friesland, die een flinke subsi
diepot in het leven heeft geroepen om de gemeenten 
te ondersteunen, als ze maar lid zijn van de 
Iepenwachr. Een slecht voorbeeld is de provincie 
Noord-Holland. Daar is eerst uitgebreid onderzoek 
gedaan naar de mogelijke rol van de provincie en is 
vervolgens NEE gezegd tegen die mogelijke rol. Dat 

was een hele slag voor al die enthousiaste beheerders 
die het heel goed doen in Noord-Holland, maar die 
de steun van de provincie nodig hebben om de laat
ste knelpunten weg te nemen. Dom van de provin
cie, want zoals JooP Kreuk van het Waterschap 
Westfriesland zei tijdens een symposium in maart 
2000 voor de Waterschappen: "Ik zeg het op z'n 
Westfries, het wordt een kale bedoening als de iepen 
verdwijnen." En zo is het!! 

~EV houdt niet van ons 
Op hec landgoed De Utrecht in Hilvarenbeek, 
eigendom van de AMEV, moesten de bomen geïn
vcntariseerd worden en mogelijk ook roegevoegd 
worden aan de lijst van monumentale bomen. Toen 
de beheerder echternhoorde dat er iemand van de 
Bomenstichting zou komen, ging de poort dichr. 
Wat bleek? Ze gaan daar binnenkort bouwen en een 
golfbaan aanleggen en dat gaat bomen kosten . En 
AMEV is al eerder op de vingers getikt na onze 
bemoeienis op een landgoed in Breukelen (p.m. ??), 
dus willen ze niers meer met ons te maken hebben. 
Wat een srruisvogelpolitiek. 

G emeente 
Er is een gemeente in Nederland, waar de bewoners 
zeggen, dat de verantwoordelijke ambtenaar voor 
het groen pas tevreden is als hij één boom pcr dag 
kan laten omzagen. En als hij ruzie heeft met zijn 
vrouw, dan worden het er twee. Waar? Dat zeg ik 
maar niet, maar als bewoners zoiets zeggen moet cr 
wel iets aan de hand zijn. 

K nstbomen 
In Bergen op Zoom zijn bomen gerooid voor de 
aanleg van een nieuw recreatiegebied . Dat is op zich 
al iets waar je wenkbrauwen vanzelf van omhoog 
gaan, maar de entree die ze bedacht hebben slaat 
echt alles. Ik lees in de krant: 'Het stadspark krijgt 
een entree bestaande uit een colonnade van zes 
meter hoge beronpilaren, met elkaar verbonden 
door een stalen frame dat aldus een pergola vol 
klimplanten vormt' , Denkt U hetzelfde als ik? 


