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Vakcursus:\lfi\-l 
Visuele boomcontrole en registratie iuni Ie Arnhem 
Jaarlijks verzorgt het N.O.C.B. de VTA-l 
cursus "Visuele boomcontrole en registratie". 

De cursus wordt doorgaans 'aan huis' verzorgd 
(deelname 4 personen) en is gericht op de mensen 
die belast zijn met de uitvoering of het toezicht op 
de uitvoering van de zorgplichten zoals die gelden 
voor alle boomeigenaren. 

Specifieke aandacht is er voor de wijze waarop 
invulling gegeven kan worden aan de visuele 

VAKCURSUSSEN Bel voor iHBcl1rj/vlHg of iH{orHflJtle I 

boomcontrole en de bijbehorende registratie. 
Eens per jaar is echter ook individuele 
inschrijving op deze cursus mogelijk. 

Cursus inhoud: 
• zorgplichten / aansprakelijkheid 
• risicobomen / defectsymptomen 
• visuele inspectie / registratie 
• inclusief veldexcursie ('S middags) 

Cursusdatum 
Cursuslokatie 
Cursusduur 

: 26 juni 2001 
: Arnhem 
: 1 dag 

N.O.C.B. 
Boomtechnisch Adviesburo 

Postbus 168, 6930 AD Westervoort 
Telefoun 026 - 31 17 550 
Telefax 026 - 31 20 538 



Trots zijn op 
onze bomen 
Het vakantieseizoen staat voor de deur. 
Nederlanders trekken massaal naar bestemmingen 
in eigen land, binnen Europa en een kleine groep 
zelfs nog verder de wijde wereld in. Van onze 
donateurs weten we dat ze bijzondere bomen 
bezoeken, wanneer deze langs de reisroute staan 
of wanneer men in de buurt verblijft. We horen 
allerlei verhalen over hoe oude, markante bomen 
in andere landen als lokaal monument een ere
plaats hebben gekregen. Het komt ook voor dat 
plaatsen die een bijzondere boom bezitten deze 
hebben verheven tot een toeristische attractie en 
dat uitbundig laten weten in folders en andere 
publicaties. 
Bij zo'n boom staat dan een bord met de geschie
denis en allerlei afldere wetenswaardigheden . In 
dir nummer tonen we u een paar voorbeelden die 
bomenlieAlebber Gerrit de Graaff tegenkwam op 
zijn reizen naar bijzondere bomen in de wereld. 
Zijn bijdrage hebben we aangevuld mer enkele 
platen van anderen, die bij het aanschouwen van 
een boom 'in den vreemde' zo geïmponeerd 
waren dat ze de Bomenstichting dit ook wilden 
laten meebeleven. \Vij zijn iedereen daarvoor zeer 
erkentelijk. 

Aan de andere kant van de heg is het gras altijd 
groener. Maar toch vind ik het merkwaardig dar 
in ons land betrekke'lijk weinig ruchtbaarheid aan 

. monumentaal groen wordt gegeven. Niet ieder
een heeft de kennis om het bijzondere van een 
exemplaar of een groep te onderkennen. We zijn 
niet allemaal dendroloog. Maar los daarvan : 
waarom speelr bij ons een oude boom geen rol 
meer in ons dagelijks bestaan en wordt hij niet 
meer gekoesrerd en op handen gedragen? Zijn we 
er nier trots op, en waarom dan niet? Hebben we . 
onze herkomsr uit het oog verloren? Holland 
sramt immers af van Holzland. war hourland 
betekent. Of zijn we als handclsland aUeen maar 
geïnteresseerd in de economische opbrengst? 

Tekst en uirleg bij bomen vind je in ons land zeI
den . Bij de oudste boom. de Hollandse linde in 
Sambeek (gem. Boxmeer). is op initiatief van de 
gemeente een bord geplaatst. Prachtig! En dat 
vind je bij een paar andere bomen ook nog. voor
al in Brabant. maar het aantal blijft beperkt. Te 
beperkt naar mijn gevoel. De Bomenstichting 

heeft zelf wel enige initiatieven 
ondernomen op dit punt, maar 
ook niet massaal. Laten we er nu 
een gezamenlijk initiatief van 
maken en de bijzondere bomen uit 
de anonimiteit halen! Ik ben 

In dit nummer 

als bron van het 
insectenleven 

De zomereik is de meest drukbevolkte boom van ons 
land. Maar liefst vierhonderdvijftig verschiltende soor
ten insecten hebben onderzoekers op zomereiken aan C 

getroffen . Deze beestjes dienen op hun beurt weer tot voed
sel van vele vogels. Leen Moraal , insecrendeskundige, 
beschrijft de eik als een 'vijfsterrenresraurant' in de voedsel-' 
keten. 

Jonge bomen zijn veel 
belangrijker dan oude 
Kees Marsman, voormalig medewerker van de 
Botanische Tuinen van de Universiteit van Utrecht en 
dendroloog, pleit al jaren voor een landelijke, wettelijk 
geregelde bescherming van bomen. Is hij een roepen-

in de woestijn of krijgen zijn ideeën voet aan de grond? 
Florentine van Eeghen sprak met hem. 

rceaus 
Veel knip- en bindwerk is nodig voor een loofgang of 
berceau is gevormd. In ons land zijn enkele fraaie 

exemplaren te bezichtigen. [n dit artikel een impressie van 
bestaande loofgangen en speciale aandacht voor de bijna één 
kilometer lange peren berceau in het Zuid-Hollandse 
Hendrik-Ido-Ambacht . 
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Anton Dekker is 
bomenspecialist 
bij de gemeente 

Apeldoorn 

Anton Dekker 

In Apeldoorn staan - buiten bosverband in het ste
delijk en landelijk gebied - vele monumentale, 
beeldbepalende, cultuurhistorisch en dendrologisch 
zeldzame waardevolle bomen. Door de toenemende 
bebouwingsdichtheid van het centrum, inbrei
dingsplannen en expansie van de stad dreigt het 
oude bomenbestand in het geding te komen. Het is 
dan ook de vraag hoe lang het groene imago van 
Apeldoorn behouden kan blijven. 
In het vorige artikel werd ingegaan op het opnemen 
van bomen in een overzicht van 'bijzondere bomen'. 
Op basis van deze inventarisatie werd een nota 
geschreven (1991). Sinds de vaststelling door B en 
W van de inventarisatielijst in 1993 genieten deze 
bomen een bijzondere status. De gemeente gaat 
echter nog een stap verder in het beschermen van 
het monumentaal groen. 

Apeldoorn zet bomen 
op de kaart 

Best e mming 
'boom' 
Naast bes temmingen 
als bos- en park
strook, erf, bos of 
natuurgebied staat 
inmiddels ook de bij
zondere boom als 
aanduiding op de 
plankaart. De bijzon
dere bomen worden 
in het stedelijk gebied 
als cirkel op de plan
kaart gezet. ]n de 
pJanvoo rsc hrifren is 
aangegeven dat bin
nen een cirkel van 20 
meter niet gebouwd 
mag worden. 

De gemeeme Apeldoorn omving vorig jaar van de 
Bomenstichting als eerste gemeente in het land een 
certificaat voor goed boombeleid. De Bomen-stich
ting verstrekte deze waardering mede als afsluiting 
van het driejarige projen 'Onderwek gemeentdijk 
boombeleid' . rn twee artikelen besreden we aan
dacht aan het boombdcid in Apeldoorn. Het eerste 
deel verscheen in Bomennieuws nummer één van 
dir jaar. In dir deel gaan we in op de mogelijkheden 
die bestemmingsplannen bieden om bomen te 
beschermen. 

Zo staat een 
grote paardekas-

tanje op de 
bestemmings

plankaarr 'par
tiële herziening 

Welgelegen Noord' 
(zie kaartje). 
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~OUID1NGEN 

Bestaande beboUwing en kado gegevens 

Bebouwingsgrens 

• • • P10ngrens e Bijzondere boom 

Bomenbescherming een 
doorlopend proces 
De bescherming van bijzondere bomen is niet een
voudig en vereist alertheid en continu inspelen op 
nieuwe situaties. De [aken van de afdeling Groen 
van Je gemeente Apeldoorn om te komen tot een 
goede bescherming zijn hieronder samengevat: 
• lijst monumentale/waardevolle bomen opstellen 
• de bomenverordening aanpassen 
• opname bijzondere bomen in bestemmings

plannen 
• link leggen met monumenten. groenstructuur, 

ecologische of landschapsplannen 
• continueren publiciteit over bomen in huis-aan-

huisbladen of krant 
• bijdrage in onderhoud particuliere bomen 
• particuliere bomen periodiek laten schouwen 
• boomeigenaren aanschrijven en adviseren 
• . projectontwikkelaars aanschrijven (na realise

ring bouwplan niet aan bomen romen) 

Bomennieuws - zomer 2001 



Op deze wijze zijn al vele bijzondere bomen in parriële 
besremmingsplanherzieningen op de kaaH gekomen. 
Er is een vrijsrellingsmogelijkheid om af re wijken van 

die 20 merer en om [Or vijf merer vanaf de sram re bou
wen. Her is aan de afdeling Groen om re beoordelen of 

dichrer op een boom kan worden gebouwd dan vol
gens de voorschrifren is [Oegesraan. 

In her buirengebied worden de bomen alleen als sóp op 
de plankaart aangegeven; ook hier zijn voon,vaarden in 

de planvoorschrifren opgenomen. 
In de receme besremmingsplannen is geen aanlegver

gunning opgenomen, maar vanuir de Bomenveror
dening wordt de groeiplaats veilig gesteld . In geval van 
kap kan de plek met aanduiding boom weer worden 
gebruikt voor herplant. Hier is uiteraard ook binnen de 

twimig meter cirkel een schuifmogelijkheid. 

Planschadeclaims hebben zich als gevolg van beperkt 
grondgebruik nog niet voorgedaan. Inmiddels is een 
groot deel van de nieuwe bestemmingsplannen met de 
bijzondere bomen in het buitengebied van kracht.· 

Naar scharring staat 20 - 30 % van het bijwndere 

bomenbestand binnen het sredelijk gebied nu op de 
plankaart. 

Vigerende bouwbestelTlmingen 
Ondanks de status 'bijzondere boom' is een dergelijke 

boom nog niet veilig gesteld , wam in nog niet aJle 
bestemmingsplannen, die nu van kracht zijn, is de 
hierboven omschreven bescherming geregeld. Dat zal 
pas gebeuren bij de wijziging van dat betreffende 
bestemmingsplan, maar dat kan nog een hele poos 
duren. Er staan in deze bestemmingsplannen bomen in 

bouwvlakken en deze bomen zijn dus bedreigd omdat 
daar nieuwbouw of uitbreidingen kunnen plaatsvin

den. Een bouwvergunning, een gebonden beschikking, 
k'an niet geweigerd worden als aan de eisen van onder 

meer het bestemmingsplan is voldaan . Doorgaans valt 
met een projec[Onrwikkelaar als de boom niet te onge

lukkig staat nog wel te overleggen. Soms is kap echter 
niet te vermijden. In geval van het verlenen van een 
kapvergunning wordt compensarie of een herplant

plicht opgelegd. Als basis wordt de alom bekende 
methode Raad gehameerd. 

Tenslotte 
In de onlangs gewijzigde bomenverordening is een ani
kei over bijzondere bomen opgenomen. Dit artikel 

regelt onder andere dat wijzigingen in de lijst kunnen 
worden aangebracht, kapvergunningen alleen bij hoge 
uitzondering worden verleend en dat de boomeigenaar 
bij aanwijzing schriftelijk wordt geïnformeerd . 
Zoals in dit en het vorige arrikel is beschreven, probeen 
de gemeeme Apeldoorn met diverse maatregelen [Ot 
een goede bescherming van haar bomen bestand te 
komen. In het kader is dit nog eens samengevat. De 
gemeeme hoopt dat andere gemeenten hier hun voor
deel mee kunnen doen, zodat uiteindelijk in ons hele 
land bijzondere bomen zo goed mogelijk beschermd 
worden. 
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IlD •• _juaa is de Oostase pla
bij het NS-station in 

~"~"fIalweigdOtogra6:ade 
1...:. ....... 'WII!Il'IIIm wad ganufTdd, 
... ,.......an wad geboord en 

[iirlillt . .. die wad afgaast met 

.JI!!I~I-. en mdargohaL Hoaa
hoemoadazoelà Soms, 

,.~ • .., ... wr. Emkortl'U
·; ......... eta bij:rondae boom die 
~.I.l .. drae lijd bad. 

M :flGitiJaaan blijft staaaanl, dat rie
IiCrl"Öll. __ en milieugroepen toen 

llCFlog al duiddijk 
nabij het station 
te staan door de nieuwbouwplannen. 

~p~~~pd CifP1de boom - ooit onderdeel van een park-
__ ~1.\IIU.llaan her Sophiaplein - dateerr van het eind van 

1 ~Ir ·J~·CIÇIlW.Voor :zover bekend staan in Apeldoorn maar 

l:l~~Q.- pl.atanen (pûztanus orienta/is), dus voor de 
I~.n!a& is deze heel bijzonder. In het nieuwe bcstcm

f9.!~IIPl~.~lrlon Noord kreeg de plataan een mooie cir

t:lfi.~ro m=r op de plankaart. De boom kon dus blij
vorig jaar de projectorganisatie van de Sta

~(i?l\_.MrIg de overlevingskans van de boom zeer 

1I11P*~ m ~d met de verlaging van het maaiveld 
ttC~~~;D()mlllQll: aanleg van twee grote nieuwe riolen 
~~~;1ijcien van het wondstelsel. Het idee om de 
~.lh ..... ........ ~ kwam voort uit eerdere onderzoeken in 

.~~~,,:'III1'a$. r,eI~ldct:n dat het met de beworteling slecht 
de Stam van binnen door schimmels is aa.n

een evenruele verplanting er niet inzar. De 

lucht van de voorgenomen kap mer het 
.. "'-.4iI ..... QI: boom, door actievoerders mer spandoeken 
__ Ib:.tlp de \'OOrpagina van de krant kwam re staan. 

vraag in hoeverre de wortels zouden wor

l:'1~·:J)escb ... td bij de aanlegwerkzaamheden. Op de 
geavanceerde apparatuur zoals de 

P.!~~~DJl1Iaf en de grondradar moesten uitsluitsel 
JiZ"ru1ilde een aanvullend onderzoek om de details 
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Oude situatie 
van de plataan 
op het 
Sofiaplein . 
foto: Anton 
Dekker 

Dit artikel 
verscheen 
eerder in 
uitvoeriger vorm 
in het tijdschri ft 
Groen, vakblad 
voor groen in 
stad en 
landschap (nr. 9 
2000). Daarin 
werd op 
uitgebreide 
schaal aandacht 
besteed aan de 
afronding van 
het driejarige 
proj&t 
'Gemeentelijk 
boombeleid' van 
de 
Bomenstichting 
en het 
verschijnen van 
de publicatie 
'Kiezen voor 
bomen, 
richtlijnen voor 
gemeentelijk 
boombeleid' . 
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Neemt U deel aan de Breinstorm 
f Diepgewortelde geld bomen'? 

Cor Denneman 

Zeker waar her naruurbehoud èn naruurhersrel berrefr 

worden wij helaas in groeiende mare geconfronreerd 

mer een sreeds meer rerugrredende overheid. Dar ver

raaJr zich sreeds sch rijnender in een afnemende subsi

diesrroom voor organisaries als de onze, die naruurbe

houd en naruurhersrel hoog in her vaandel hebben. Zo 

kunnen elememaire projecren van de Bomensrichring 

nier worden uirgevoerd , doordar zij een financiële 

bodem node omberen. 

Tijdens de besruursvergadering van 10 april j.1. is dan 

ook indringend van gedachren gewisseld over de nood

zaak om srapsgewijs minder afhankelijk re worden van 

overheidsgelden. Korrom: de Bomensrichringdiem 

gaandeweg naar secundaire financiële bronnen om re 

zien. 

Binnen dir denk- en doeproces wil her besruur graag in 

roenemende mare pro-acrieve srichringsdeelnemers 

berrekken. 

Vandaar deze oproep aan u om aan dit proces 
deel te nemen. 
Mer name zoekr her besruur hiervoor mensen (m/v) 

die passie voor bomen paren aan crearieve kennis en 

kunde. Her gezond ve rsrand diem re zegevieren. 

Essenrieel is her zoeken èn vinden van acrieve hulp 

(zowel in pecunia als in narura) door berrokken pan i

culieren en door berrouwbare bedrijven. 

Onder leiding van besruurslid Cor Denneman zal op 

woensdag 30 mei a.s. vanaf 14.0.0 tot 17. 00 uur 
een primaire breinsrorm plaarsvinden op her kamoor 

van de Bomensrichring, Oudegrachr 201 bis re 

Urrechr. CenuaaJ binnen deze eersre breinsrorm sraar 

de beanmoording van de hamvraag: 

"Hoe kunnen nieuwe betrouwbare geldbro n
nen worden aangeboord om de Bomenstichting 

dieper te late n wortelen? " 

Indien u meenr over kennis en kunde re beschikken en 

een posirieve bijdrage ku~r èn wilr leveren bij her in

slaan van nieuwe (bos)paden meldr u zich dan uirerlijk 

maandag 28 mei a.s. aan bij Frank Moens. Dar 

kan: 

- relefo nisch 

- per fax 
- per e-mail 

030-2340778 
030-2310331 
bomensrichring@worldmai l.nl 

Na aanmelding ontvangr u een bevesriging en een rou
rebeschrijving. 

Bomennieuws - zomer 2001 



21 Maan was het weer boom feestdag. 

Vroeget, toen er nog plaats was om bomen te planten, 

toen gebeurden er ieder voorjaar weer vreselijke dingen. 

Waarschijnlijk hebben velen daarbij ernstige boomfrus

ttaties op gelopen. 

Zo ergens in het voorjaat, als het hagelde en natte 

sneeuwbuien het zo koud en guur deden zijn, ja, dan 

was het boomplantdag. 
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Groepen schoolkinderen waren opgetrommeld om de 

kou te trotseren. Er moest een boom geplant worden 

en als het tegen zat, zelfs veel bomen. Klierige kinderen 

met paarse gezichten stonden dan in die natte buien te 

wachten tot een zo hoog mogelijke bekleder van waar

digheid in auto met chauffeur het planrrerrein op 

kwam rijden . Afhankelijk van het resultaat va n het 

gelobby van het gemeentebestuur kwam een gedepu

teerde of een Staatssecretaris een boom planten. Een 

minister zou voor het aanzien van het gemeentebestuur 

natuurlijk nog mooier zijn, maar een minister komt 

niet voor zo maar een boom. In ieder geval gold, hoe 

hoger de planter, hoe langer gewacht moest worden. 

Soms kwam er niemand en moest de bomen wethouder 
zelf planten, 

De delegatie van het gemeentebestuur bij de planterij 

was natuurlijk afgestemd op de belangrijkheid van de 

planter. Voor een gedeputeerde kwamen de bomenwer

houder en de wethouder die wat van die planter gedaan 

moest zien te krijgen. Voor een staatssecretaris kwam 
het hele co llege van B & W, Soms kwamen er dan ook 

raadsleden, die wilden in de toekomst ook hoogwaar

dig planter worden. Als de bomenwethouder ze lf moest 

planten, ~"'am niemand. Als het meezat de fotograaf 

van het graris huis aan huisblad. 

Welnu, het gelobby heeft deze keer succes gehad en de 

hoogwaardige planter arriveert. 
Handen schudden, vriendelijk doen , laarzen voor de 

hoge pL\I1ter aanreiken, een schop met feesrlinr geve n 

en de planter kan va n start. De kuil , door een deskun-

dig diensthoofd soms als plantgat aangeduid, is al 

gegraven. De boom staat al in die kuil en het hoge 

planrwerk houdt niet veel meer in dan wat geklungel 
met de versierde schop. 

Nu de hooggeplaatste persoon de klus gelJaard heeft, 

mag de jeugd van start. De hagelstenen vliegen om de 

oren en de hoogwaardigheden de auto's in. Verlaten, 

met alleen de kleumende meester als onprettig herken

ningspunt, mogen de kinderen hun bomen planten . 

Geen wonder dat je op zo'n manier een hekel aan 

bomen krijgt en die bomen gaat pesten, je wil voor de 

doorstane ellende natuurlijk wel wat terug hebben . 

Dat kostte veel bomen en niet enkel jonge, daar moest 

verandering in komen . Dat bleek niet zo moeilijk, de 

boomplantdag werd boomfeestdag en kreeg een thema. 
Dat was een hele verbetering. 

Boomfeestdag, een feest voor de boom ? Dat moet kin

deren aanspreken en hen op zijn minst de illusie geven 

dat het een kinderfeestdag zal worden. Nou komt dat 

veel gemeenten goed uit, want naarmate het aantal 

auto's, kinderen en honden toeneemt, verminden het 

aantal plekken om een boom te kunnen planten. 

In plaats van in de kou bomen te planten, worden kin

deren natuureducatief, en voor deze dag boomeduca

tief, bezig gehouden. Dat kan op het droge, bij de 

kachel. Vast niet verkeerd, de jongelui krijgen op deze 

wijze waarschijnlijk meer begrip en aandacht voor 

bomen bijgebracht dan door dat gedrang van het 

gemeentebestuur rond een hoge pief. 

Het zou kindeten bij moeten blijven, dat die boom 

daar, ja die grote op de hoek, nog ouder is dan je opa. 

Dat iemand 80 jaar geleden die boom heeft geplant. 

Als ze dan later ,zelf hoogwaardigheidsbekleder, wet

houder, architect of projectonrwikkelaar zijn, dan 

weten ze dat een boom eerst heel lang moer. groeien . 

Dat je zuinig moet zijn op wat er is en dat je moet plan

ten om er voor te zorgen dat er over 80 jaar ook wat is. 

Dat je sneller een hoogwaardigheid hebt dan een oude 
boom, 

Het boomfeestthema voor dit jaar, bomen en wonen, 

biedt veel mogelijkheden een respectvolle behandeling 

van bomen waar te maken. In plaats van "die bomen 

staan in de weg, want er moeten woningen komen", 

misschien "wat een mooie bomen, daarbij zou ik willen 

wonen". Of: "daar komen woningen, daar moet ook 

plaats komen voor bomen." 

Ik vrees dat er nog steeds plannenmakers zijn die zo'n 

akelige, koude boomplantdag hebben meegemaakt en 

dat juist ç/at de verklaring is voor het feit dat ze, nu ze 
groot zijn, nog Steeds bomen pesten. Als deze verkla

ring juist is, dan geeft dat hoop. Immers de ge~eratie 
boomfeestgangers komt er aan. 

Douwe van der Heij 
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De eik a 
i nsecten lev 

~:: --

. Leen G. Moraal 

boven : De aardappelgal kan 
wel zo groot worden als een 
pingpongbal (foto: Alterra). 
onder:De ei kelboorder legt z'n 
eitjes in de jonge eikels. 
midden: Eikendwergluizen 
leggen hun eitjes in ringen om 
zich heen. 
geheel onder: 
Eikenkankerluizen leven in 
kolonies op jonge twijgen. Ze 
produceren de honingdauw 
waar mieren van profiteren. 

Op bomen leven veel meer insecten 
dan op andere planten. Dat heeft 
te maken met de architectuur van 
de boom oftewel z'n grootte, vorm 
en structuur, die veel verschillende 
voedsel- en leefplekken oplevert. 
Daarnaast zijn bomen. altijd aan
wezig en vormen zij voor insecten 
een voorspelbare voedselbron. Dit 
heeft insecten de mogelijkheid 
geboden zich in de loop van de 
evolutie te specialiseren. 

Sommige insec ren hebben zich 

gespecialiseerd in her eren van blade

ren, naalden, knoppen of zaden, 

andere hebben hun levenswijze aan

gepasr aan dikke, of juisr aan dunne 

sramdelen, rwijgen of bladsrelen. Een 

boom biedr behalve variarie in voed

sel ook variarie in microklimaren: 

van zonnig wr schad uwrijk. 

Daarnaasr leven bomen lang en bie

den hun permaneme bovengrondse 

delen een grore zekerheid van voedsel 

en gunsrige mogelijkheden om re 

schuilen of re overwimeren. 

De ene boom is de 
andere niet 
In Nederland komen op de inlandse 

soonen als eik, wilg en berk veel 

meer inseccen voor dan op de exoren 

zoals acacia, paardekasran je en pla

raan. Hierbij speelc her" een grore rol 

of een boomgeslachr in de geologi

sche geschiedenis al lang in een 

bepaald gebied aanwe"Lig is of niec. 
Hoe langer een boom in een gebied 

voorkomr, hoe meer insecren$Oonen 

zich in de loop van de evolurie heb

ben kunnen aanpassen . 

Ook de nacuurlijke dichrheid van 

bomen is een belangrijke facwr. Hoe 
meer individuen van een bepaalde 

$Oon in een gebied ' voorkomen, 

van 

des re 

meer inseccen 

soonen zich aan die $Oon zullen aanpassen. Zo worden 

de bossen in Rusland gedomineerd door sparren waar

op zo'n 120 inseccensoonen leven ; dar is driemaal 

zoveel als in her sparrenarme Engeland mer slechrs 40 
insecrensoonen. Maar, in Engeland leven 285 insecren

soonen op eik war bijna rweemaaJ zoveel is als de 150 

soonen in her eikenarme Rusland. Herzelfde geldr ook 

voo r wilg, beuk en meidoorn. Anders ligr her voor 

hulsr, linde, es en raxus wam her aamal inseccen hierop 

is voor Engeland en Rusland ongeveer herzelfde. De 

verklaring is dar deze boomgeslaehren weinig soonen

rijk zijn en daarmee, raxonomisch gezien, in een iso le

mem zinen. Door her beperkce aamal soonen waren er 

re weinig 'opsrapjes' voor inseccen om zieh aan re passen. 

In onze srreken zijn de acacia, de plaraan en de paarde

kasranje arm aan inseccen omdar van deze soonen van 

narure geen verwa men aanwezig zijn. Deze exoren kun

nen bijna als 's reriel' beschouwd worden. Maar hoe lan

ger ze hier zijn, hoe grorer de kans is dar insecren ze ooir 

weren re koloniseren. Voorbeelden hiervan zijn de plar

aanvouwmijnmor en zeer reeem, de paardenkascanjemi

neerrnoc die als een vliegende swrffi door Europa rrok. 

Hoe anders is her mer de inseccenrijke inheemse popu

lier, wilg en berk. Mer name de zomereik is een bron 

van leven wam hij leven voedsel voor bijna 300 insec

rensoonen . Op hun beun vormen deze inseccen weer 

een voedse1bro n voor sluipwespen en roor.vamsen 

waardoor er in wraal 450 inseccensoonen op de zomer
eik voorkomen. 

Hout is slecht te verteren 
In Nederland komen op een zomereik alleen al 47 

inseccen voor die gallen maken op bladeren , knoppen 

of rwijgen , sommige zel fs op de basr, de wonels, de 

meeldraden en de eikels. Daarnaasr herbergr de zomer-
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eik veel sapzuigende insecren zoals bladluizen, wamsen 

en cicaden. Maar de mees re soorren, vooral vlinderrup
sen en keverlarven, voeden zich mer de voedselrijke bla

deren. Hoewel 90% van de biomassa van een boom uir 

hour bes raar, zijn er maar heel weinig . insecren die dir 
als een voedselbron gebruiken. Dar komr omdar hour 
geen hoogwaardige voedingssroffen bevaL Dar is dan 

ook de reden dar hourboorders zoals de wilgenhourrups 
of de gele hourrups, meerdere jaren nodig hebben om 
volwassen re worden. De zone ner onder de schors is 

wel rijk aan voedingsstoffen en is her domein van basr
kevers zoals de eikenspinrkever en de eikenprachrkever. 

Een rac e tegen de klok 
De eik verweert zich regen z;n belagers door chemische 

afweerstoffen re maken zoals looizuur. De concentraries 
in her blad srijgen in de loop van her groeiseizoen. 

Daarom zijn winrervlinders en de groene eikenbladrol
ler al heel vroeg in her voorjaar acrief. De knoppen 

beginnen nog maar ner re schuiven of de pas uir her ei 
gekomen rupsjes wringen zich al in de knop. Her jonge 

blad is zachr en mals en kan gemakkelijk door de spel
denknopgrore rupsjes worden aangevreren. Dit jonge 
blad is zeer geschikr wanr her bevar veel eiwir en nog 

maar weinig looizuur. Ouder blad daarenregen is raai, 
bevar weinig eiwir en veel looizuur. Dir looizuur is 

schadelijk voor de rupsen wam her remr de opname van 
eiwirren. Voor de rupsen berekenr dir een race regen de 
klok wam ze moeren volgroeid zijn voordar de concen

rraties looizuur in de bladeren re hoog zijn. 
Nadar de rupsen de boom hebben kaalgevreren en zijn 

verpopr, wordr eind juni her Sinr-Janslor gevormd en 
enkele weken larer sraar de boom weer vol in her blad 

alsof er niers is gebeurd. Alleen aan de jaarring is larer 
re zien dar her voor de eik een mager jaa.r was. 

Ook de vogels profiteren 
Rupsen van de kleine winrervlinder zijn her hoofd
voedsel voor jonge koolmezen. De oudervogels vliegen 

af en aan mer de vaal< overvloedig aanwezige groene 
rupsen die een gemakkelijk re vinden voedselbron zijn. 

Ook in een nier-plaagjaar zijn in een willekeurige 
eikenboom alrijd insecten re vinden waarmee de jongen 
groorgebracht kunnen worden. In een omgeving mer 
alleen platanen, acacia's en caralpa's vaIr voor een vogel 

daarenregen helemaal niers te halen. 

Uittocht in de herfst 
Als overwinreringsplaars hebben de rakken en de sram 
de insecren weinig re bieden. Voordar her blad in de 
herfsr beginr re vallen, verlaren hordes insecren daarom 
de boom, om in de bodem beschurring re zoeken . In 
her voorjaar rreedr her omgekeerde effecr op en wordr ' 

de boom opnieuw door een srroom van insecten geko
loniseerd. Toch overwinreren sommige soorren op de 
boom. Mijten, dopluizen, sommige galwespen en vlin-

dereirjes overwinreren op de takken. 

9 
In de schorsspIeren van de dikke sramdelen kunnen van boven naar 
spinnen en wanrsen gevonden worden. onde r: 

Mezen en boomklevers zoeken de boom af en peureren 
overwinrerende insecren achrer de schors vandaan. De De gele hout rups 

in de grond schuilende insecren dienen op hun beurr ontwikke lt zich in 
als winrerkosr voor merels en spirsmuizen. de takken van een 

zomereik. 

La rve n van de 
eike nprachtkever 
onderbreke n de 
sa pstroom 

waa rdoor de boom 
het loodje legt. 

De wapendrager 
kan looizuur 
verdrage n en 
daardoor ouder 
blad van een 
zome rei k verteren. 

De kle ine 

wintervl inder is 
een belangrij~e 

voedselbron voor 
de koolmees. 

foto's op deze 

bladzijden 
gemaakt door: 

A. van 
Frankenhuyzen , 

tenzij anders 
vermeld . 

Leen G. Moraal is 
werkzaam bij 
Alterra te 

Soms wordt het allemaal teveel Wagen ingen 

De eik is dan wel een bron van insecrenleven maar dar tel. 0317-4n881 
is hij natuurlijk tegen wil en dank. Er zirren namelijk 
levensbedreigende kanren aan. Na enkele jaren van kaal

vraat kan de boom ernsrig verzwakken, zeker als er nog 
andere ongunsrige omsrandigheden oprreden zoals 

droogte of juisr vernarring. Hij kai1 dan door de eiken
prachtkever worden aangetasr en gedood. Als zo'n dode 
boom nier wordt weggehaald, maar mag blijven 
sraan ja, dan profiteren . weer heel andere 
legioenen insecren. 
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Jonge bomen zij n veel 
Gesprek met Kees Marsman 

tekst Florentine van Eeghen. 

Kees Marsman 
geef t jaarlij ks 

cursussen in het 
herkennen van 

houtige 
gewassen. 

Voor een gesprek met bomenexpert Kees Marsman 
(1930) zijn de zeldzame bomen van zijn woooplek, 
Landgoed Sandwijck in De Bilt, precies het juiste 
decor. Na een leven van natuur- en boombeheer en 
na vele natuurreizen is Kees ervan overtuigd geraakt 
dat een nieuwe bomenbeschermingswet de enige 
manier is om de bomen in ons land te beschermen. 
Vaak voelt hij zich een roepende in de woestijn, 
maar hij blijft doorzetten. "Als kleine jongen deed 
ik in de jaren '42-'45 koerierswerk voor het verzet 
en daardoor staan vrij
heid van meniógsu.iting 
én persvrijheid bij mij 
hoog in het vaandel." 
Verslag van een gesprek. 

Ik weer precies wanneer ik 
bomengek geworden ben. 

Her was in 1944 , op Dolle 
Dinsdag tOen de Engelsen 

bijna de Moerdijk over 
waren. Die middag kwam 
er een stOrm, zo' n korre, 
hevige zomersrorm van 

een kwartiertje. Ik zag een 
hele ris populieren om
waaien; in één keer waren 

alle grore bomen weg die 

In mijn leefomgeving 
sronden. Dat beeld van die 
populieren srond zo op 
mijn netvlies gegrifr dar ik larer, roen ik iers van bomen 

wist, kon zeggen dar her Popu/us serotina moer zijn 
geweest. Dar is een van de oudsre populieren in ons 
land, die al omsrreeks 1750 hier werd binnengebracht. 
Populus robusra is regenwoordig veel belangrijker, 

"Je moet je emoties bewaren voor 
de kerk of voor de concertzaal. 
Het is leuk om je te laten gaan, maar 
in je werk past dat niet." 

maar ook die wordr nu weer gepasseerd door nieuwe 
rassen. Ot: populier is een belangrijke boomsoorr, maar 
er gaan stemmen op om ze re rooien omdar ze nier 
inheems zouden zijn . Dar is onzin. Over her hele noor-

delijke halfrond groeien ze in rivier-begeleidende bos
sen. Ideaal dus voor ons, de helft van ons land is ren
slone rivierengebied . Als nalUurbeheerder moer je dar 

nier op willen ruimen. Nu worden er eiken en essen 
geplant omdat her inheemse bomen zijn. 

Problematiek van inheemse bom.en 
Her is mijn eerlijke mening dar de problemariek in her 
boom beheer is gesrart op her moment dar academisch 

geschoolden zich ermee gingen bemoeien, omstreeks 
1960. Voorheen was 

boom beheer her domein 
van de vakman die de prak
rijk kende en zich nier lier 
meeslepen door wilde rheo

rieën. Her begrip 'inheems' 
is sommige naruurbeheer

ders zo naar her hoofd 

gesregen dar ze ner ama
reurs lijken. Ik zeg: "Je 
moer je emories bewaren 
voor de kerk of voor de 

concertzaal. Her is leuk om 
je re laren gaan, maar in je 
werk pasr dar nier". Even 

een rekensommerje om de 
waanzin van de 'exoren

koom' uit re leggen: We 
hebben zeshonderd soorten 

loofbomen in Nederland 
en mer culrivars meegere

kend ongeveer tweeduizend. Daarvan zijn er honderd

vijfrig vrij algemeen en maar derrig inheems. Slechrs 
vijf procent is dus inheems l Aanvankelijk leek her er op 
mer die exorenkoorrs dar vijfennegentig procent van 

onze loofboomsoorren gesloopr zou moeren worden. 
Volgens dezelfde berekening zijn maar anderhalf pro
cent van de naaldboomsoorren inheems. Zesrien 
naaldboomsoorren zijn in onze flora opgenomen, zoals 
de Thuya plicata en Chamaecyparis /awsoniana. De 
Douglas, Pseudotsuga menziesii (vroeger douglasii) , is in 
de provincie Urrechr massaal gerooid. 
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belangrijker dan oude 

Oude landschappen 
De opvaningen va n natuurbeheerders zouden meer 
gebaseerd moeten zijn op de realiteit, Op dit ogenblik 
heeft men als doel om grootschalige, ecologische ver
bindingssystemen rot stand te brengen . Om dat te 
bereiken zou je de hele infrastructuur moeten oprui
men. Men ziet ecologische verbindingen waar ze niet 
zijn en men projecteerr ecologische verbindingen waar 
zij onmogelijk gerealiseerd kunnen worden. De oude 
landschappen willen herstellen leidt er soms roe dat 
bestaande natuur wordt opgeofferd om zodoende de 
' ideale natuur' van honderden jaren geleden terug te 
krijgen. Dit gebeurt niet alleen in Nederland, maar 
overal. Ik noem dit ' het mondiale spel van collectieve 
vergissingen'. Het fenomeen boom is hiervan alleen 
een onderdeel. Als je de oude landschappen wilt bewa
ren als een SOOrt museumstukken, dan moet je dat op 
de oude manier doen . In nieuwe natu ur met machines 
werken wals dat gebeurt met het machinaal verwijde
ren van boomstammen, daar veroorzaak je een onvoor
stelbare bodemversroring mee. Plantensoorten die van 
een stabiele bodem houden zullen op den duur ver
dwijnen, en dat zijn de meeste. In de plaats daa rvan 
ontstaat een ongewenste vegetatie van bramen en grote 
brandnetels, en de groeimogelijkheden voor bomen 
verslechteren. Ook het machinaal graven van petgaten 
is uit den boze. De oorspronkelijke gaten, kanaalachti
ge sleuven, bleven over na het winnen van laagveen. 
Door de groei van waterplanten verlandde het water, 
het werd trilveen dat plaa ts maakte voor elzenbroekbos 
en berkenbroekbos. Die bossen hebben ze verwijderd 
om de oude petgaten weer terug te krijgen. Dat vind ik 
klinkklare onzin. Je moer de natuurgegevens van nu 
accepteren. Het is een agro-urbane natuur, die zich 
onder invloed van de stad en de moderne landbouw 
kan handhaven. 

Bornenbeschenningswet 
Er wordt anno 2001 veel meer gekapt dan in de jaren 
'60/'70 van de vorige eeuw. Als de mensen van de 
Bomenstichting dat tegenspreken, moeten ze mij met 
harde cijfers het tegendeel bewijzen. Negentig procent 
van de houtkap vindt plaats in de buitengebieden, 
onder de vleugels van de Boswet, De drie grote boom
beheerders, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en 
de Provinciale landschappen, kunnen samen met de 
talloze kleinere beheerders onder de Boswet hun gang 
gaan. Het is de Boswet die aangepast zou moeten wor
den of veranderd in een bomenbeschermingswet (de 
BBW). In de bomenbeschermingswer die ik voor ogen 

heb, zouden de verschillende kappraktijken worden 
opgenomen die in Nederland bestaan. Voor bomenkap 
zij n slech ts drie criteria. Allereerst het kappen voor de 
houtproductie, die dan alleen wordt roegestaan in bos
sen die speciaal daarvoor zijn aangelegd. Er wordt dan 
niet meer gekapt in multifunctionele bossen, zoals dat 
nu gebeurt op landgoederen. Ten rweede is het alr ijd 
toegestaan om bomen te kappen in verband met de 
veiligheid van het verkeer en van wandelaars. Daar kan 
niets op tegen zijn, hoewel het in de praktijk moeilijk 
controleerbaar is. Ten derde zijn er bomen die zo oud 
en ziek zijn dat ze weg moeten. Dat moet je zien als een 
SOOrt euthanasie. Op een bepaald moment is het ethisch 
veranrwoord dat ze gekapt en vervangen worden. 

BOInensûchtÎng 
Het 's treven van de Bomenstichting om monumentale 
bomen te beschermen is goed bedoeld, maa r in feite is 
het zo dat jonge bomen veel belangrijker zijn. Het zijn 
juist de bomen jonger dan vijftig jaar die massaal wor
den gekapt, bijvoorbeeld in onze naoorlogse woonwij
ken . Denk er aan dat negentig procent va n de houtkap 
nu buiten het aandachtsgebied van de Bomenstichting 
valt. Daarom is mijn advies aan de Bomenstichting om 

... Het zijn juist de bomen jonger 
dan vijftlg jaar die massaal 
worden gekapt, bijvoorbeeld in 
onze naoorlogse woonwijken. 

het belang van de monumentale bomen niet te over
schatten. Ze vertegenwoordigen nog geen duizendste 
van de rest. 
In principe zou de Bomenstichting het instrument 
kunnen zijn om een procedure te starten die moet lei
den rot een bomenbeschermingswer. In het begin zal er 
tegenwerking zijn, dat was ook zo bij de jachrwet. In 
het begin werd je uitgelachen als je de jacht aan ban
den wilde leggen, nu is de jachrwet geheel geaccep
teerd. Op den duur zal een bomenbeschermingswet . 
een klein onderdeel zijn van een mondiale regeling ter 
bescherming van bossen en bomen. Dat is een politie
ke kwestie en er zal dus een politiek spel moeten wor
den gespeeld . Hiertoe iou de Bomenstichting zich een 
professioneel en commercieel pakje aan moeten ~eten. 
Dan wordt zij geloofWaardiger. Het sentiment moet 
overboord en er moet nuchter, met harde cijfers wor
den gewerkt. 
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Tussen de 
plaatsen Siegen 
en Limburg in 
Duitsland ligt het 
dorp 
Langendern bach. 
Bij de kerk staat 
de eeuwenoude 
'Kirchenlinde' . De 
stam die niet 
meer helemaal is 
gesloten, heeft 
een omtrek van 
ruim elf meter. 
De boom en de 
kerk zijn van 
verre te zien. 
Het bord bij de 
linde vermeldt de 
ouderdom: 
duizend jaar. Het 
zou best kunnenl 

linde met een 
bord erbij in de 
omgeving van 
Perste]n in 
Tsjechië. 
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Wereldbomen 
Bijna ongeacht uw vakantiebestemming is het mogelijk bijzon
dere bomen te bezoeken en velen van u doen dat ook. Niet 
alleen in eigen land is er van alles aan monumentaal groen te 
vinden, maar uiteraard ook in andere landen en werelddelen 
staan zeer bezienswaardige exemplaren. Veel van deze bijzonde
re bomen zijn voorzien van een bord met daarop de beschrij 
ving en de geschiedenis van de boom. Een gebruik dat in ons 
land navolging verdient. 

De redactie krijgt met regelmaat foto's en dia's toegezonden van 
bijzondere bomen in verre landen. In elke editie van 
Bomennieuws het afgelopen jaar toonden we daar iets van en 
dat blijven we volhouden zolang u ons van foto's blijft voorzien. 
Deze twee bladzijden tonen wat er zoal op de wereld 
is te vinden . Het is een willekeurige greep uit het 
omvangrijke archief van Gerrit de Graaff, die samen 
met zijn vrouw vrijwel alle continenten afreisde om 
de meest bijzondere exemplaren te bezoeken . Verder 
hebben we enkele 
afbeeldingen van 
andere Bomennieuws
lezers opgenomen. 

DI.: beroemtle R bin I lood 

Ei!. in Sht:rwooJ Forest in 
Midden-Engel.tnd. [n de 
omgevll1g zqn nog met:r van 

dit: reuzen re vinden. 

o lgens her borJ bij de 
boom bt:uefr her The 
Majof Jak', ongeveer 800 

ja:H oud. 

Monumentale pea in de 
Kompanjic ruin in l\.aapslad. 
De peer is ingevoerd uil 

Neuerland en gepbt1l door Jan 

\ an R.tebeeck. 
toto's: r Icrman ReneIer 

link: 

i\hmmoerbomen in hel 
St:quoia Narional Park in 
Califurnië. De groots[e bomen 

in dil park li jn allemaal wr
nocmJ naaf een Amcriban. !: 
gWlHlt -iJ uil hel I'erleden . 
wab Jl'll Genera.l Shernun. 
I()lo: 7.iLa Kom 
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In lerland staat op het landgoed 
Tullamore, Offaly Coumy deze maje. tueuz.e zomereik, 

heter b .. kend al de King's Oak. Volgens de overleve

ring moer de boom 450 jaar oud z.ijn. De sramomrcek 
is ongeveer 8 merer. Een zware zijtak groeir parallel 
aan de grond en is ruim l'i mert'r lang. 
~èJto: H,mm:ke de Bruijn 

De dikm: eik V<lI1 Engeland staat up een landgoed bij 
her dorp onnington, ongeveer vijrtiel kilomerer ren 
Luiden van anrerbul) in Zuid-Engeland. 

staar in her \ wegere rhuisl.tnd 
ench, in her noorden van 

luid-Afrika. Een bezoek aan 
dae boom is mooi LC combi
lieren mer een tocht door her 

Kruger Nariona..! Park. Her 
hord vLrmddt dar de ' Big 'f rec' wel .~OOO jaar oud i~ 
en J,H hij een ~[amom[rek heeft van 4 ~ merer. 

Wereldbomenboeken 
in Europa 
Er zijn ralloLe b 'chrijvend boeken ow .. b men en 

bo msoorren in d handel~ de m ooi ·te zijn wel de 
boeken mer beschrijvingen van d groo tste, iks te, 
hoo t en oLidsr' xemplar n. H r welbekende 
Nederlandse t ndaardwerk p dil vlak is uircregeven 

cl o r Boom/Bom osrichcing, van de auteur Gerrir de 
raaff en heet Mo T MEN IALTo BOMEN IN 

N l:.lJt:RLA TU (ISBN 90-53 ') 2- 1 11-9). Daarnaast zijn er 

nog een aama l van dergelij ke b eken in d o ns omrin
gende landen v rsch nen . 

Een fra 'e uitgave is het Fram -Encrelse: L \ R 
LES AR13 RES LES I'LU~ HAUT S/ LARG E,)/J\iI! LLË ' IR 

T E VEl<'~ 

(Thc 
road ra the (al lest/large~ t/m i l lcna ry trees) va n Serge 
Pey. Dir d riedelige werk uit 199- bevat per deel 75 
bo m n ui r de gehele wereld. Het aardige i dat per 
boom een kaa rrje is afged rukr l dat II cl boom op 

vakanti ook makkelijk kum gaan bel.Oekl'll. 

Dichr r bij huis zijn twee uitgaven uit België: 
C F TS AU PILD D 'ARGll E (I S N 1993-6760-02), 
ui tgegev n door her Waa lse m inisterie voor Natuur 
' /1 Bos en her ederlands talige BOlv!E IN B ELG IE 

(uieg verij Spo Ib rg - Anois, I BN 19c 2-65 35-02) 
dar e n uitgebreide dendrologisch ·' (en moo i ge:illus
rreerde) inventarisa tie Ylli 1987 t t 1992 is. 

ok Fransta lig is het Luxemhurgse: A RBRF_> 

RI.MAR ~ ABLF D G RAJ ' 0 - l 'CHË D E 

L : E 113 RG . uitgegeven door cl 
dmi lli ([ation de Eaux et ForèL . Een beknoPl 

ho kje dar in 170 pagina's 1<111 0 "5 b ij wndel'c 
bomen in het G rootht: rrogdom gaat. 

In 1981 verscheen hij onze oosterbu ren (toen nog 
Wes t-Dui rsland) : UN ERE BAUM"\ ERANE'\I 

Lmdbuch - rlag, H anno\ r. ISBN 3-7842-0247-0) . 
Di r op grom formaat ui[g brach te boe b hand It 
per deeb taat de b ijwnde re gr re n oud b m n 
zoals: Die v rmurl ich älresre Linde D eurschlands ZlI 

raffels rein (Ba)' rn) en ie dicke Eic hen bei 
Albshausen (H sen). 

Tor slot: V;J n ree nre datum ( J< 98) is het 

' ngel~ T RI:.E H ERITi\C E OF BRITA ll ANO 

fl'LLA 'I); A gLLide 0 h Fam ou Trees oF 
rir in and Ireland van de hand van Andrew 

1 iorron ( w an l ill Press, {SB 1-853 10-
559-7). In d it boek is er veel aandacht voor 
de hi. to rische aspe ten van beroemde bom ell 
en r Slaan, llaast veel fo ru'~ ook een aama.! 

hand ige ropograrr.che kaartj es in om de 
bom n sn I op [ kunnen zo ,ken. 

Al deze boeken, hoe Fraai ook. hebben ech IT' r 
(é n 11 Jcled: cl meeste passen niet in de rugzak I 

Rob ww Doesburg 
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Mee- en tegenvallers bij 
toekenning projectsubsidies 
Marjan van ELsland 

De Bomenstichting heeft voor het jaar 2001 bij het 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
(LNV) subsidie voor vier projecten aangevraagd, in 
het kader van de regeling Versterking 
Maatschappelijke Betekenis Natuur (VMBN). 
Projectfinanciering stelt ons niet alleen in staat om 
extra onderzoek en andere klussen te doen naast het 
gewone werk, maar ook om de overheadkosten te 
financieren, die een wezenlijk onderdeel van onze 
begroting vormen. Van de aangevraagde projecten is 
er slechts één gehonoreerd, namelijk het project 
Versterking Regionale Activiteiten. We zijn natuur
lijk blij met dit ene project, maar het afwijzen van 
de overige projecten betekent wel een financiële 
tegenvaller. Daardoor worden we gedwongen meer 
tijd te steken in het zoeken naar alternatieve vor
men van financiering, tijd die we liever aan het 
gewone werk besteden. 

Versterking Regionale Activiteiten, 
een nieuw project 
Omdat wij een landelijke organisatie zijn, is het voor 
ons moeilijk om voldoende grip te hebben op de 
gebeurtenissen rond bomen, die zich immers op lokaal 

niveau afspelen. Naast de zeer waardevolle inzet van 
onze 75 contactpersonen kunnen wij nog flink wat 

steun gebruiken. De Bomenstichting gaat daarom con
tact zoeken met lokale belangengroepen, die (ook) met 

bomen bezig zijn. We gaan die groepen, waar nodig, 
onze kennis en informatie aanbieden. De bedoeling is 
dat er zo een nerwerk ontstaat van mensen en groepe
ringen, die als volwaardig gesprekspartner van de 
gemeenten kunnen opueden in alle situaties rond 
bomen. U hoort hier later meer over. 

Jaarverslag 
6e lustrumjaar 

Bomenstichti ng 

Het verslag van het jaar 2000, het 6e lustrum van de 
Bomenstichting, is gereed en gratis opvraagbaar bij het 
secretariaat. U kunt dit doen per: 
e-mail: bomenstichting@worldmail.nl. per f;Lx: 030-

2310331 of per telefoon: 030-2340778 

Iepenhelpdesk aFgewezen 
Onze inspanningen om de iep te behouden voor 
Nederland hebben vruchten afgeworpen, want de 

lepenwacht® wint terrein in de kustprovincies. Toch 
meenden we nog niet klaar te zijn, omdat er nog steeds 

enorm ved behoefte is aan voorlichting, advies en coör
dinatie van alle activiteiten. Daarom dienden we bij het 
ministerie hiervoor een subsidieverzoek in. Het minis

terie denkt er kennelijk anders over en wees onze pro
jectaanvraag af. Dat betekent onder meer dat de 
Bomenstichting afscheid heeft moeten nemen van Luc 

Deckers, die bijna 6 jaar lang de iepenspecialist van de 
stichting was. Gelukkig doet Luc nog een en ander op 

vrijwillige basis, maar dat is natuurlijk niet lang vol te 
houden . We hopen dat hij zijn kennis kan gaan inzet
ten voor de lepenwacht®. 

Ruimte voor BOUlen aFgewezen 
Vorig jaar werd met hulp van de donateurs en het 
ministerie een start gemaakt met het opsporen van voor 
bomen gunstige onrwikkelingen in de stedebouw. We 
willen met deze gegevens proberen om die vakwereld 

binnen te komen en ze te beïnvloeden. Dit jaar werd de 
. aanvraag voor het rweede jaar Wt onze verbazing niet 

gehonoreerd . We bezinnen ons op de voortzetting van 
het project door op zoek te gaan naar alternatieve finan

cieringsbronnen. 

Bomenfonds en Bomensc:houw tot 
2005 geregeld 
Tot slot nog een p~sitief bericht. Dit voorjaar hebben 
we een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het 
Ministerie van LNV voor de afronding van de eerste 

schollwronde van het register van Monumentale Bomen. 

Sinds 1991 draagt het Ministerie bij in de uitvoering 
van dit omvangrijke project. Door allerlei veranderin
gen in subsidieregels was een goede, nieuwe afspraak 
gewenst. Deze is onlangs definitief bekrachtigd door de 
beide handtekeningen van de heer mr. G.B. Raaphorst, 
directeur Natuur van LNV en van Marjan van Elsland, 
directeur van de Bomenstichting onder de overeen
komst. Afspraak is dat de Bomenstichting Wt en met 
2004 de tijd krijgt om het schouwen van alle geregis
[I'eerde monumentale bomen te realiseren. 
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Bomen 'zijn' natuur, maar door hun verschijning en 
lange levensduur passen ze perfecr in onze cultuur. 
Soms zijn ze zelfs zozeer onderdeel van de menselijke 
samenleving, dat Je zou vergeten dat ze leven. En leven 
geven. Dat werk kunnen ze ook best in stilre doen, zon
der onze erkenning. Tor er een conflicr ontsraat russen 
culruUf en natuur. Zodra een boom als cultuurelement 
niet meer past in de samenleving is het goed aan de 
natuurfuncties te denken en je af te vragen of we die 
ook kunnen missen . 

Er worden in Nederland miljarden besteed aan behoud 
en restauratie van cultuurhistorische elementen. Ik heb 
geen harde cijfers, maar het zou me niet verbazen als er 
aan behoud en be~eer van natuur(historie) veel minder 

Wat is nou belangrijker: de natuurfunctie of de cul
tuurfunctie? Meestal doet dat er nier toe en vervult de 
boom beide. Er zijn echrer siruaries. waarin we moeren 
kiezen. Ik geef enkele voorbeelden. Een boom staar op 
een drukbezocht plein en zit vol schimmels. 
Deskundigen hebben hem onderzocht en verklaard dar 
hij ieder moment af kan breken. Zo'n boom is een 
natuurmonument in z'n eentje, maar zal op die plek 
toch het veld moeten ruimen, want hij is gevaarlijk 
geworden. Mensen nemen ons wel eens kwalijk dat we 
niet opkomen voor het behoud van die boom, maar 
soms is dat niet reëel. We willen geen mensenlevens op 
ons geweten hebben . Als zo'n zelfde boom op een land
goed sraat, kiezen we voor de boom. sen. Onze reactie: 
kun je het wandel pad nier verleggen? Als hij dan aan-

EERST NATUUR, DAN CULTUUR 

Marjan van Elsland 

wordt besteed. De vraag is, 
of dat terecht IS . Natuur 
bestaat immers uit levende 

. . 
orgal1lsmen met een eigen 
rechr op leven. Daarnaasr is 
biodiversiteit, de verschei
denheid in de natuur een 
levensvoorwaarde voor men
sen. 
Bomen staan een beetje tus
sen natuur en cultuur in. 
Her zijn verbazingwekkende 
levende 'wezens', die grorer 
en ouder worden dan enig 
ander organisme. Bovendien 
scheppen ze voorwaarden 
voor andere levende organis
men zoals schaduwplanten, 
(korsr)mossen. vogels, vleermuizen, eekhoorns, schim
mels. Zonder bomen zou Nederland een heel groOt deel 
van zijn natuur verliezen. Maar zonder bomen zou ons 
land ook een ander land zijn voor de mensen . We heb
ben ons land niet voor niers altijd 'versierd' mer bomen: 
we zijn ermee verbonden door alle nmtige funcries, 
zoals houiproducrie, windvang en vormgeving. 
Daarnaasr zijn er oude banden, zoals die in her boek 
'Bomen en Mensen' worden beschreven. 

voert dat dar pad vanouds 
op die plek loopr, kunnen 
we daar weinig begrip voor 
opbrengen. 

Nog duidelijker is de keuze 
voor de natuurfunctie, als 
her gaar om de renovatie van 
lanen en parken. Als de cul
tuur bepaalr, dar een oude, 
afgetakelde laan moer wor
den verjongd, kiesr de 
Bomenstichring voor de 
natuurfunctie van de oude 
bomen. Ook een park, dat 
in oude luisrer moer worden 
hersreld, zal het zonder onze 
steun moeten doen als de 

plannenmakers veilige, oude bomen willen opofferen 
aan her ontwerp. 

De conclusie: als de Bomenstichring moet kiezen voor 
de natuur- of culruurfuncties van bomen kiezen we, ' 
tenzij er gevaar voor mensenlevens in her spel is, voor 
de naruurfuncries, voor her leven. 
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boven: 
De Groene 
Bedstee op 
landgoed 
Mariëndaal 
(gem. Renkum ). 

rechts: 
Beukenberceau 
bi j kasteel 
Weldam 
(Markelo) 

Historie en sortiment 

Frank Moens 

Een berceau is een 'met loofgewelf overdekt wandel
pad'. is de omschrijving die de Van Dale geefr. Het 
aanplanten van een berceau was vooral in de l8e eeuw 

populair in de tuinarchitectuur. Aan weerszijden van 
een pad werden op korte afstand van elkaar bomen 
neergezer. Deze werden in de loop van tientallen jaren 
zo gesnoeid dat er een boog ontstond. Ook gebeurde 
het dat er eerst een houten of metalen frame werd 

gemaakt, waarlangs de bomen vervolgens werden 
geleid. Nadat er een goed gesloten geheel was ontstaan, 

kon men met een jaarlijkse snoeibeurt volstaan. 

Berceaus in redelijke tot 
goede staat: 

lo o fboIDe n 
't Laantje - Wijchen (linde) 
Baarnsche Bosch - Baarn (eik en beuk) 
De Lind - Oi rerwijk (linde) 

Het Loo - Apeldoorn (beuk) 

Huis Joppe - Gorssel (beuk) 
Gouden Handen - Bergh (haagbeuk) 
Kasree! Arcen - Arcen (haagbeuk) 

Kasteel Het Nijenhui - Heino (beuk) 
Kasteel ijenrode - Breukelen (linde) 
Kasteel Weldam - Markelo (beuk) 
Landgoed de Braal< - Eelde (beuk) 
Landgoed De Utrecht - Hilvarenbeek 

(Rhododendron) niet toegankelijk 
Landgoed De Wiersse - Vorden (beuk) 
Landgoed Wi ldenborch - Vorden (beuk) 
Landgoed Mariëndaal - Renkum (beuk) 

f rwtboIDcn 
Marienburg - 's Henogenbosch (peer) 
Menkemaborg - Uithuizen (peer) 
Perenlaanrje - Hendrik-Ido-Ambacht (peer) 
Queeckhoven - Breukelen (peer) niN toegankeLijk 
Ursulinenklooster - Grubbenvorst (peer) 

In principe kan van elke soort een boog worden 
gemaakt, mits deze een jaarlijkse snoei verdraagt. Zo 
heeft men in Bodnant (Noord-Wales) een runne! van 

goudenregen gerealiseerd. Tijdens de bloei moet dit 
een lust voor het oog zijn. De gewone beuk (Fagus syl
vatica) en de haagbeuk (Carpinus betulus) werden in 

ons land het meest gebruikr. Ook linden en eiken vol
deden redelij k, maar werden minder toegepasr. Het 
voordeel van beuk is dat deze soort in de winter her 

blad lang vasthoudt, waardoor de boogvorm ook in dit 
jaargetijde goed wordt benadrukr. Onder de vruchtbo
men waren vooral peren populair, omdat ze zich mak

kelijk laten leiden. In het artikel op deze bladzijde kunt 
u daar meer over lezen. 
Wilr u zelf een loofgang(etje) maken, let dan bij de 

aanschaf van fruitrassen op de onderlinge bestuiving. 
Doet u dit niet dan is de kans op een rijke vruchtdracht 
In de toekomst ' een stuk kleiner. Stichting 

Landschapsbeheer Nederland (in Utrecht) heeft het 
boekje 'Hoogstam-vruchtbomen' uitgegeven waarin 

een overzicht van de onderlinge bestuiving is opgeno
men. 

Het jaarlij kse onder

houd is groot en tegen
woordig een kostbare 

aangelegenheid. Mis
schien heeft dat vele 
berceau-eigenaren op
gebtoken. Van de hon

derden berceaus zijn er 
tegenwoord ig nog maar 
slechts enkele tientall en 

over. Het lijstje op deze 
bladzijde geeft een 

overzicht van nog in redelijke tot uitstekende staat ver
kerende loofgangen die allemaal bij de Bomenstichting 
in het Landelijk Register van· Monumentale bomen 
zijn opgenomen. Volledig is het niet maar het geeft wel 
een goed' beeld van de meest belangrijke berceaus in 
ons land. 
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Hendrik-Ido-Ambacht heeft iets bijzonders: het 
Perenlaantje. Er zijn plannen om in de omgeving 
van het Perenlaantje een nieuwe woonwijk te bou
wen. Daarom zijn er voorstellen gedaan om dit bij
zondere landschappelijke element een bijzondere 
plaats te geven in de nieuwe wijk Volgerlanden. 
Hiervoor is het onderzoek gedaan en zijn bevindin
gen en de noodzakelijke maatregelen op papier 
gezet. De renovatie zal in 2001 moeten plaatsvin
den. Een goed beheersplan voor dit laantje is voor 
zijn toekomst van groot belang. 

Van der Giesen is her Perenlaamje jaarlijks handmarig 

gesnoeid door een aamal mensen, die er meerdere 
weken mee bezig waren. De peren bloeien in her voor
jaar als her blad nog ror onrwikkeling moer komen. Bij 

goede snoei is de bloei dan ook overdadig en verspreid 
over de gehele overkoepeling. 

Met loofgewelf overdekt wandelpad 
Her Perenlaanrje is nier de goede naam. Door zijn over
koepelende vorm moer men spreken van een perenber
ceau, welke re vergelijken is 

Langste perenberceau 
van Nederland 

krijgt betere bescherming 
Peter Hol 

In 1922 is her Perenlaanrje aangelegd door de heer 
Speelman. Toemenijd srond her in de volksmond 
bekend als 'de Bogen van Speelman'. Her vormde een 

hoofdas door een groor fruirbomencomplex mer een 
bedrijfsgebouw aan de Vrouwgelenweg. De fruirbomen 

waren hoogsrammen. Deze arbeidsimensieve boom
vorm was aan her begin van de rwimigsre eeuw heel 
algemeen. Wel bijzonder was dar her Perenlaanrje is 

aangelegd over een smalspoorlijn van bijna een kilome
rer lengre waarover her geoogsre fruir mer lorries werd 
vervoerd. Gezien de groorre van her fruirperceel is een 
spoorlijnrje op zich zelf al bijzonder. Her idee kwam 

voon uir de groenrereelr, die op meerdere plaarsen aan 
de Vrouwgelenweg werd bedreven. 
Men kan srellen dar de heer Speelman een echre fruir

boer was, gezien zijn vorm van mechanisarie en zijn 
liefhebberij in her creëren en onderhouden van her 
Perenlaanrje. Zijn grore liefde was her relen van peren, 
in her bijzonder her soon Doyenne du Comice. Ook 

konden door de overkoepeling van een rransporrweg 
vele ronnen exrra fruir worden geoogsr. 
Her spoorlijmje is in 1948 verwijderd en heefr plaars

gemaakr voor een koolaspad. De smid uir Zwijndrechr 
heefr in 1958 de bedrading en bogen vernieuwd. In de 
periode dar her laanrje eigendom was van de heer 

Middendorf is her pad mer gras ingezaaid. In deze 
periode is her Perenlaanrje verwaarloosd. Door de 
reruggang van de fruirprijzen en de in 1970 ingesrelde 
subsidie op her rooien van hoogsrambomen, zijn op her 
perceel aan de Vrouwgelenweg veel hoogsrambomen 

verwijderd. 
De planrafsrand van de peren berceau is gemiddeld zo'n 
80 cenrimerer. Over een lengre van 980 merer zijn er 
ongeveer 2200 sruks peren geplanr in een zesral soo[

ren. De volgende soonen zijn op dir momenr bekend: 
Triomphe de Vienne, Conférence, Williams, 
Maagdenpeer en mogelijk de Bonne Louise 
d'Avranches en Clapp's Favourite. 
In de periode dar her rerrein bezit was van de familie 

mer de beukenberceau in 

bijvoorbeeld de ruinen van 
her paleis her Loo in 

Apeldoorn. De gemeenre 
heefr de percelen waarop 
her laanrje sraar in 2000 
aangekochr van T.S. Agro

Producrs Im-Exporr BV 
Deze insranrie heefr half negenriger jaren voor her laarsr 
onderhoud aan her perenlaanrje uirgevoerd. Her 

Perenlaanrje is in 2000 opgenomen in de bomenlijsr 
van waardevolle bomen in de gemeenre Hendrik-Ido
Ambachr. Dir berekenr dar deze perenbomen moeren 
blijven besraan en goed onderhouden moeren worden. 

De reden van her plaarsen op de lijsr is dar deze vorm 
van leiperen uniek is in Nederland. In Nederland zijn er 
maar enkele van dergelijke berceaus, o.a. in Breukelen 
(Queeckhoven) en in Uirhuizen (Menkemaborg). Mer 

de lengre van 980 merer is her laantje de langsre peren
berceau van Nederland. Dir belangrijke culruurhisrori
sche erfgoed is in 1990 nog geresraureerd. Vanuir de 

Bomensrichring is belangsrelling geroond. De peren
berceau sraar nu dan ook op de lijsr van Nederlandse 
Monumemale Bomen. 

Herstelwerk noodzakelijk 
We kunnen srellen dar bij verwijdering van de peren
berceau een groor culruurhisrorisch en monumenraal 
erfgoed verloren zou gaan. Tijdens een inspecrie begin 
vorig jaar is geconsrareerd dar de sralen bogen aan ver
vanging roe zijn en dar ook de bedrading moer worden 
vernieuwd. Op een aanral plaarsen zullen dode bomen 
moeren worden vervangen. Tevens moeren de besraan
de bomen grondig worden gesnoeid en na plaarsing van 
de sralen consrrucrie opnieuw worden vasrgezer aan de 
bedrading. Dir voorjaar heeft er weer een grondige 
snoeibeurr plaarsgevonden, maar de noodzakelijke 
grore hersrelwerkzaamheden wachren nog op voldoen
de beschikbare financiën. 
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De 980 meter 
lange 
perenberceau in 
Hendrik -Ido
Ambacht .. 

foto: Peter Hol 

Peter Hol is 
fotograaf en 
medewerker 
van de 
gemeente 
Hendrik-Ida
Ambacht 
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VAN JAARSVELD I VAN SCHERPENZEEL 

BOOMTOTAALZORG 

Overeind 42, 3998 JB SCHALKWIJK 
Telefoon: (030) 601 18 80 

Fax: (030) 601 23 66 
www.boomtotaalzorg.nl 
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11 ARBORI-ARNHEM, L_n Hoog.led: Vred •• telnaeatraat 4 8886 LG Drlel Tal: 026-4722718 Fax: 028-4723823 A1ItoTel: 06-53752665 

BOOMONDERZOEKSAPPARATUUR: 

O lmpulshamer 
o Resistograaf 
o Fractometer 
o Aanwasboor 
o Penetrograaf 
o Zuurstofmeter 

I.T.S. LEVERT 

STANDPLAATSINRICHTING: 

o BELUchtingsystemen ® 
o VENTilatiesystemen ® 
o Aireal tube ® 
o WALU roosters 
o Kroonverankering 

STANDPLAATSVERBETERING: 

o H0kan 
o Algihum 
o Dendrovorm ® 
o Dendromix ® 
C Bomenzand 

Bezoek ook onze website: www.ctn-its.nl 

I.T.S. - INTERNATIONAL TREE SERVICE 
C.TN. Civiele Techniek Nederland B.v. I Tel. 0573-298700 
Postbus 247 Fax. 0573-257683 
7240 AE Lochem E-mail: in(o@ctn-its.nl 

ANTIWORTELFOLIE DENDRO R.B. ® 
ALS WORTELSCHERM BIJ: 

o verhardingen 
o kabel- en leidingsystemen 



NATIONALE BOMENBANK BV 

Specialist in het onderhoud 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.nlInternet: 
www.bomenbank.nl 

Boomtechnisch advies: 

lang leve de boom! 

Bomen zijn onmisbaar in de stedelijke ruimte. Ze zijn niet alleen 

mooi om te zien, maar ook goed voor het milieu. 

Gelukkig hebben we nog steeds de monumenten van meer dan 

honderd jaar oud, die ook in stedelijk gebied de oerkracht van 

Rondhouthandel-Bomenrooibedrijf 

Afdeling boomverzorging 

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

Telefoon: 0591 - 382202 
Fax: 0591 - 381910, 

Autotel. 06 - 50501936 

• 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 

Of het nu gaa't om verplanten. groeiplaatsverbetering. 

het bestrijden van ziekten en plagen of regulier onderhoud: 

Bomendienst bewijst uw bomen graag een dienst. 

bomen laten zien. Maar door de economische vooruitgang heeft Wilt u meer weten: 

de stadsboom het moeilijk en verdient hij meer dan ooit uw telefoon: (055) 5 999 444 

aandacht en bescherming. De Bomendienst van ARCADIS helpt e-mail: bomendienst@arcadis.nl 

u graag met technische en beleidsmatige adviezen. internet: www.bomendienst.nl 

Bomendienst bewijst bomen een dienst ARCADIS 
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Donateursdag 
afgelast 
De voorjaarsexcursie voor donateurs 
kan dit jaar niet doorgaan als gevolg van 
de Mond- en KJauwzeerepidemie. 
Aanvankelijk S[Qnd gepland om in de 
loop van mei een natuurontwikkelings
project te bezoeken, cenrraal in het 
land. De meeste natuurgebieden waar 
ook begrazingsprojecten zijn, zijn afge
sloten voor het publiek. Zo ook in ons 
geval. Er was geen zich[ op verandering 
van de siruatie. We hebben vervolgens 
geprobeerd om op korre termijn in een 
stedelijke omgeving een geschikt onder
werp te vinden en sprekers uit te nodi
gen, maar dit bleek binnen het tijdsbe
stek niet realiseerbaar. We hebben daar
om moeten besluiten dit voorjaar geen 
excursie te houden. 
Na de zomer omvangt u van ons het 
programma voor de najaarsbijeenkom-' 
sten, die in ieder geval zullen bestaan uit 
een Dierckx-lezing en een excursie. 
Frank Moens 

European 
Arboricultural 
Council 
De European Arboriculrural Council 
(EAC) timmerr flink aan de weg. In het 
rienjarig bestaan van de inrernationale 
organisatie is er het nodige bereikr op het 
gebied van samenwerking en standaardi- ' 
sering van boomverzorgingswerkzaam
heden, In 2000 werd het examen 
European Tree Worker ingesreld. Het 
opleidingscenrrum IPC Groene Ruimte 
in Arnhem neemt daarvoor in Nederland 
de examens af. Geslaagden voldoen aan 
de Europese eis om als boomverzorger 
werkzaam te zijn en kunnen daarmee 
eenvoudiger in andere landen werk uit
voeren. 
Het volgende doel van de EAC is het 
instellen van het cerrif'icaat van 
European Tree Technician; Kandidaten 
worden dan vooral getest op het beoor
delen van de staat waarin bomen verke
ren. Daarbij zijn niet alleen de visuele 
aspecten belangrijk, maar neemt vooral 
de inrerpretatie van de meetgegevens van 
allerlei moderne apparatuur een cenuale 
plaats in. 
De EAC heeft sinds vorig jaar de Noor 
Glen Read als voorzirrer. Momenreel zijn 
organisaties uit denien landen verregen-' 
woordigd. Voor ons land is dit de 
Nederlandse Vereniging van 
Boomverzorgingsbedrijven (NVB) en 
deze wordt verregenwoordigd door 
Thale Roosien, werkzaam bij Arcadis 
Realisatie in Apeldoorn. Men hoopt dit 
jaar organisaties uit Finland en mogelijk 
ook Porrugal en Oostenrijk als nieuw lid 
te kunnen noteren. Verder staan 
Griekenland en enkele Baltische staten 
op de nominatie om roe te ueden. 

Het secretariaat is gevestigd in Engeland: 
pla The Tree Ad~ice Trust 
AJice Holr Lodge 
Wrecclesham, Nr Farnham 
Surrey GUlD 4LH 
tel.: +44 (0) 1794 522599 
fax: +44 (0) 1794521640 
jean@evenstsrus.freeserve.co.uk 
www.eac-arboriculrure.com . 

Wijken voor 
bodemvervuiling 
MEDEMBLIK - Een fraaie paardekas
tanje, opgegroeid op het voormalig ter
rein van de gasfabriek, heeft het loodje 
moeten leggen vanwege bodemveront
reiniging. Leden van gemeenreraad en 
ambtenaren hebben van alles geprobeerd 
om de boom te redden, maar de vervui
ling was van dien aard dat bij geen enke
le saneringsoplossing het wortelstelsel 
voldoende in takt zou blijven. De boom 
had zelf ogenschijnlijk weinig last van 
alle zware metalen in de grond. Om de 
pijn te verzachten zal na reiniging een 
nieuwe, forse boom worden geplant. 

Ruzie om 
slaapbomen 
ORISSA (India) - In de staat Orissa 
brengen dorpelingen de nacht door in 
boomkruinen. Ze worden hiertoe 
gedwongen doordat olifanten, opge
jaagd door bosbrandjes, geregeld àe dor
p<:n instormen. De laatste vier jaar zijn 
er 49 mensen vertrapt door in paniek 
geraakte dieren. Families maken ruzie 
over de beperkt beschikbare boomtoppen. 

Duitse bomen 
langs busbaan 
UTRECHT - Jarenlang is er gebakke
leid over de vorm en de uitvoering. Maar 
de snelle busverbinding van het centrum 
van Uuecht naar het buiten de stad gele-

gen universi
,-----------, teitscenrrum 

nadert nu 
haar voltooi
ing. De aanleg 
van het uacé 
leidde in de 
aanleg voor de 
nodige ver
keers p ro ble
men en is ten 
koste gegaan 
van een groot 
aantal bomen. 

In april werden nieuwe linden geplant, 
die uit Duitsland werden geïmponeerd. 
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Natuur voor mensen - mensen voor natuur 

Het Ministerie van Landb~uw, 
Natuurbeheer en Visserij, heeft vorig 
jaar een beleidsnota uitgebracht met 
als titel: Natuur voor mensen - men
sen voor natuur. Bovenstaande publi
catie met de subtitel 'Nota natuur, 
bos en landschap in de 21e eeuw', 
was aanleiding voor de redactie van 
Bomennieuws om een paar vragen te 
steUen aan de projectleider van deze 
nota, Martin Lok. 

Als je naar dit rijkelijk met foto's en 
schetskaarten geïllustreerde 'boek' 

kijkt, vraag je je af waar je 'de bomen' 

vindt. Die zijn toch integraal onderdeel 
van natuur en landschap? 

Bos en bomen vormen geen expliciet 
onderdeel van de nota. Dat heeft te 

maken met de opzet: het .gaat om natio
nale programma's en strategische 
hoofdlijnen. 

Wat zijn die programma 's? 
Het zijn er vijf en vooral in de program
ma' s 2, 4 en 5 spelen bomen (met name 

monumentale) een rol: 
1. Internationaal Natuurlijk (via inter

nationale samenwerking het verlies 
aan biodiversiteit ombuigen) 

2. GroOt Natuurlijk (in 2020 bestaat 
een samenhangende Ecologische 

Hoofsrructuur of EHS van 750.000 
ha in ons land) 

3. Nat Natuurlijk (natte natuurgebieden 

in kwaliteit en omvang waarborgen) 
4. Landelijk Natuurlijk (versterking 

landschappelijke en ecologische b'l'a
liteit in het agrarisch gebied dat niet 
onder de EHS valt) 

5. Stedelijk Natuurlijk (verbetering van 
de kwalireit van het landschap en de 

oppervlakte groen in en om de stad) 

Kun je iets concreter zeggen wat de rol 
van bomen in deze programma 's is? 
In de eerste plaats is er de aandacht voor 
cultuurhistorie (zowel in als buiten 
de EHS), inclusief monumentale 
bomen. Natuur Voor Mensen vraagt 
hier aandacht voor, in het verlengde 
van de eerder verschenen Nota 
Belvédère die cultuurhistorie poogt te 
koppelen aan ruimtelijke ordening, 
'l andschapsw~arden en archeologie. 
Monumentale bomen zouden volgens 
mij een goede 'kern' kunnen zijn waar-

omheen concrete proJecren kunnen 
worden uirgewerkt. 

De in programma 4 genoemde kwali
teitsverbetering betekent in 400.000 ha 
een opknapbeurt. Het Kabinet stelt 
middelen beschikbaar om het landschap 

op te knappen door middel van groen
blauwe dooradering, het in ere herstel
len van landschapselementen (zóals heg

gen en watergangen). Monumentale 
bomen kunnen daar onderdeel van zijn, 
mits voorstellen ook op andere criteria 
scoren. Rijk en Interprovinciaal Overleg 
(IPO) werken momenteel aan de aan

wijzing van zes 'proeftuinen' om te 

gaan experimenteren. 

In de nota wordt (op blz. 48) een scala 
van instrumenten opgesomd - komen deze 
ook ten goede aan de bomen? 
Met name in het lijstje Beheer en 
Soortenmaatregelen worden subsidiere

gelingen opgesomd waar de bomen baat 
bijhebben. Hoewel niet expliciet 
genoemd valt hieronder ook de structu
rele subsidie van de Bomenschouw en 

projectsubsidies die de Bomenstichting 
verwerft (of tracht te verwerven). Het 
prog'ramma Beheer, wordt overigens in 

2003 geëvalueerd en een interessante 
vraag voor de Bomenstichting is dan of 
de huidige regelingen voldoende voor 
haar (en de bomen) zijn. 

Tot slot: een apart programma voor 
groen in en om de stad, kun je daar iets 
over zeggen? 
Dit betreft voornamelijk de inzet om 
groen (parken, bossen enz.) en rood 

(bebouwing) in goede balans samen te 
ontwikkelen. Ook hier geldt mijns 
inziens dat monumentale bomen een 
prima kern zijn om de resr omheen te 
denken. Dan is het wel nodig dar die 

gebieden ook bereikbaar en 'bruikbaar' 
zijn of worden. De mensen vind Je 
immers in de titel van de nota terug! 

Aart de Veer 

Natuur voor mensen - mensen voor natuur. 

Nota natuur, bos en landschap in de 21 e 

Eeuw is een uitgave Ministerie van 

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 

Postbus 20401, 2500 EK Den Haag, 

AJs torens steken bomen boven het 
landschap uit en bij onweersbuien 
fungeren ze als antennes voor blikse
minslag. Gek genoeg lijkt het of een 
bliksemschicht 'kiest' voor een boom
soort, want de ene soort wordt meer 
getroffen dan de andere. Dat is juist. 
De vorm van de boom is in veel geval
len bepalend, niet aUeen bovengronds, 
maar vooral ook ondergronds. 

Bliksem en 
(ge)donder 

Regel één is 
naruurlijk dat u 
bij onweer nooit 
moet schuilen 
onder bomen, 

zeker niet onder 
een boom in open 
veld. Schuil maar 
niet, maar maak u 

klein en compact 
in het veld. 
Bent u in een bos, 
dan kunt u betel' 

onder een beuk 
gaan staan dan een 
eik. Waarom? 'Een 

eik heeft een diep 
wortelstelsel en 
een .beter contact 

met grondwater 

Eik in Avereest in 

september 2000 door 

bliksem geveld. 

foto: Rein Schut, Meppel 

dan een oppervlaktewortelaar, zoals de 
beuk. De bliksem zoekt de weg van de 
snelste ontlading en bij een eik en ook 
bij een grove den gaat dat beter. 

Wanneer een bliksem een boom treft 
kan de enorme hitte (20.000 tot 30.000 
Oe) de boom uit elkaar doen spatten, 

doordar het water in de vaten plotseling 
verdampt. Het kan ook gebeuren dat 
slechts een smalle schorsbaan, soms spi

raalsgewijs, van de stam spat. Daar waar 
de bliksem in de grond is verdwenen, is 

vaak een gat zichrbaar. 
Staat u in een omgeving met breed uit
groeiende en smalle, hoge bomen, kies 
dan voor de lage, brede vorm. De ver
klaring ligt in het grote potentiaalver
schil dat zich tijdens onweer opbouwt 
boven de top van ver boven het aardop
pervlak uitstekende voorwerpen. 
Bomen werken op een zelfde wijze als 
bliksemafleider als de metalen pennen 
die op de nok van gebouwen wordt aan
gebracht. 

Frank Moms 
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Bomen hebben recht van 
bestaan. Daarom biedt 
regelgeving, zoals de 
Boswet of de gemeente
lijke kap- of bomenver
ordenihg, bescherming 
aan bomen. Andere 
regelgeving heeft echrer 

ook invloed op bomen. Daarbij vaIr re 
denken aan de Telecommunicariewer, 
die kabel leggers in principe de mogelijk
heid biedr om hinderlijke boomwortels 
te verwijderen . Of aan de Vogelwet op 
grond waarVan bomen nier mogen wor
den gekapr wanneer hierin een 
beschermde vogel broedt. Her mag dui
delijk zijn dar her bomenrechr vele 
facerren kent. 
Deze edirie van Bomen en Wer is geheel 
herzien en aangepasr aan de laars re ont
wikkelingen op juridisch gebied. De 
reksr en jurisprudentie zijn afgesloren 
op 31 januari 2001. Door derhemari
sche opzer is de roegankelijkheid in her 
bomenrechr en de bruikbaarheid in de 
prakrijk ook voor nier-jurisren groot. 
Gebleven zijn de verwijzingen naar 
belangrijke jurisprudentie evenals her 
trefwoordenregisrer, waarmee essentiële 
onderwerpen snel in de reksr kunnen 
worden reruggevonden. Nieuw is her 
hoofdsruk 'Bomen en bouwen', omdar 
veel vragen en geschillen betrekking 
hebben op de verhouding russen de 
kapvergunning en de bouw- en aanleg
vergunnll1g. 
Her bomenrechr is zoveel mogelijk 
objecrief beschreven door alleen geldend 
rechr en rechrspraak weer re geven. Op 
daartoe geëigende plaatsen wordr echrer 
gewezen op de mogelijkheden om ror 
berere bescherming van bornen re 
komen. In her eersre deel worden diver
se begrippen (juridisch) gedefinieerd. 

22 
Privaarrechrel ij ke onderwerpen als 
eigendomsrechr, burenrechr, schade en 
aansprakelijkheid komen daarna aan 
bod. Uir her publiekrechr worden de 
onderwerpen Boswer en kap- of bomen
verordening behandeld. In 'bomen in 
bijzondere werten' volgt een overzicht 
van werren en regelingen die direct of 
indirecr gevolgen kunnen hebben voor 
bomen . In het laarste onderdeel wordr 
een o\'erzicht gegeven van subsidiemo
gelijkheden mer betrekking rot bomen. 

Edwin Koot 

Boomliefhebbers kennen 
ongerwijfeld her srandaard
werk van Gerrir de Graaff: 
Monumenrale Bomen in 
Nederland. In deze uirgave 
uir 1991 heeft Gerrir de Graaff alle diksre, 
oudsre en hoogste bomen systematisch 
(naar soorr) in kaarr gebracht. Zeven van 
deze reuzen zijn opgenomen in het boek 
'Her roppunt van Nederland' van Aad 
Srruijs. Dir lichr merkwaardige boek is een 
verzameling van 1566 Nederlandse en 
wereldrecords en rarireiren. Toerisrisch 
journalisr Aad Srruijs heeft Nederland per 
provincie afgestruind op merkwaardige 
weerjes uit kunsr, werenschap, geschiede
nis en rechniek. Een aantal daarvan ken
nen we naruurlijk wals: de hoogs re (hisro
rische) roren van Nederland (de Dom in 
Urrechr) of her Naardermeer als oudsre 
naruurmonumenr. Maar ook her meesr 
gepikre plaarsnaambord: Boerenhol. Her 
roppunt van Nederland is geen boek dar je 
in één adem uitleesr, maar her is een leuk, 
ruim geïllusrreerd boek dar je af en roe 
oppakr om er weer een leuk weerje uir re 
halen. Her aardige is ook dar alle door Aad 
Srruijs beschreven records ook re bezichri
gen zijn. Her is daardoor ook een reisgids 
voor als u zelf de provincie in rrekt. 

Rob van Doesburg 

Deze uirgave behan
delr meer dan alleen 
her monumentale 
groen in Hilversum. 
Her vormt een hisro
risch document van 
her westelijk deel van 
het dorp mer de 
nadruk op de wijk 
Boomberg (1841). 
Dez.e wijk sraar op de nomll1arie om 

'Beschermd Dorpsgezichr' re worden . 

Boomberg kent een rijke hisrorie, is 
zeer rijk aan groen, monumentale 
bomen en lanen en fraaie, oude 
woningen. Her vermaarde Pinerum 
Blijdensrein bevindr zich hierin. De 
beschrijving van een ongeveer 
anderhalf uur durende wandeling 
door verborgen groen op de 

Boomberg, langs de Oude Haven en 
aansluirend het Corversbos mer bijen
schans vormr de kern van de publicarie. 
Juisr de combinarie mer veel hisrorische 
achrergronden · doer de oude glorie van 
dir deel van Hilversum in de beschrij
ving herleven. Ook al zoudr u de wan
deling nooir maken dan nog is dir boek
je aantrekkelijk om re lezen vanwege de 
variatie van roen en nu in oude prent
briefkaarten en nieuwe foro's. 

Liliane srelde de wandeling samen als 
afsrudeeropdrach r voor de IVN 
Naruurgidsen opleiding. Zij heefr er een 
wrgvuldig en uirvoerig gedocumen
reerd geheel van gemaakr. Mer de-le 
publicarie hoopr ze dar her publ ieke en 
her gemeentelijke besef groeir van de 
waarde van en de zorg voor her culrure
Ie erf-groengoed van haar woonplaars. 

Frank Moens 
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Dialezing van Liliane Taudin Chabot 
over her Monumenraal Groen In 

Hilversum, geörganiseerd door de 

Hilversumse Hisrorische Kring. 

Aanvang 20.00 uur in zalencentrum 

'De Akker' aan het Melkpad 14-A 

Inl.: 035-6242661 

Toegang is gratis. 

27 
Dialezing Mike Scott 
Houtdraaier-vormgever Mike Scott 

WOOnt en werkt in Wales. Zijn heel 

eigen stijl is altijd verrassend, zowel wat 

berrefr vorm als m a teriaal. Ook de 

behandeling van het oppervlak: bleken, 

branden, schuren of borstelen , geeft elk 

objecr een unieke sfeer mee. 

Zondag 27 mei zijn er objecten van 

Mike Scorr te zien op de Baraviawerf 

van 11 tor 17 uur en om 15 uur geefr hij 

een diapresentatie van zijn werk en 

werkwijze. 

De Bataviawerf bevindr zich aan de 

Oosrvaardersdijk 01-09 re Lelysrad. 

De roegang bedraagt zondag 2 7 mei 

iI2,50. 
in!. Baraviawerf 0320-261409 

]Unl 

9 en 10 
Weekend van de tuinarchitectuur in 
Rotterdam 
Vele privé-ruinen , variërend van kleine 

sradsruinen ror ruinen van buirenplaar

sen, zijn geopend voor her publiek. Ook 

Arborerum Trompenburg srelr een deel 

open, dar normaal voor her publiek is 

gesloren. Vanuit het arborerum kunt u 

andere ruinen bezoeken . Een folder mer 

de adressen van de opengesrelde ruinen 

is bij her arboretum verkrijgbaar. 

Ingang: Honingerdijk 86 re Rorrerdam. 

Openingsrijden: 9.00-17.00 uur. 
Kosren: i 5,- voor entree en deelname 

aan de rondleiding. 

Inlichringen: 010-2330166 of 

www.rrompenburg.nl 

15,16 en 17 
De Grachtentuinen in bloei: de tui
nen binnenstebuiten 
Aan de Amsterdamse grachren, russen 

Brouwersgracht en Amsrel zijn circa 20 

ruinen voor publiek opengesreld. 

Klassieke en nieuw aangelegde ruinen, 

statige oude bomen, zeldzame planten 

en ftaaie tuinhuizen zijn te bewonderen 

in de besloten percelen, die zelden voor 

het publi ek toegankelijk zijn . Geopend 

van 10.00 tot 17.00 uur 

Een passe-parrout kosr i 15,- Goede 

starradressen zijn Keizersgrachr 46 of 

697, Museum Willet-Holthuysen: 

Herengracht 605, of Hotel Pulitzer: 

Prinsengracht 315-333. 

24 (tot 3/9) 
Dialoog 
Beeldententoonsrelling op landgoed 

Schoven horst mer als rhema het gesprek 

russen de kunsrenaar en de natuur. De 

21 deelnemende kunsrenaars hebben 

zich laten inspireren door de vele bij

zondere bomen en de omgeving van het 

oude landgoed . De kunstenaars komen 

uir verschillende disciplines en er zIJn 

diverse materialen gebruikr. 

Plaats: Landgoed /Arboretum 

Schovenhorsr 

Garderenseweg 93,3881 GK Purren 

rel. 0341-351207 of 

info@schovenhorsr.nl. Informarie ook 

verkrijgbaat via www.purren.ner/kunsr 

29 juni tot 1 juli 
Arboriculture in a united Europe 
Driedaags congres over de noodzaak van 

boom verzorging en de rol van de 

gekwalificeerde European Treeworker. 

Plaats: Praag, Tsjechië 

Inl.: The Tree Advice Trusr 

Alice Holr Lodge, Wrecclesham, 

Nr Farnham, Surrey GUI0 4LH 

rel.: +44 (0) 1794 522599 

fax: +44 (0) 1794 5'21640 

jean@evenstsrus.freeserve.co.uk 

www.eac-arboriculrure.com. 

augustus 

22-25 augustus 2001 
Plantarium 2001 
Internationale Vakbeurs voor de 

Boomkwekerij, Planrariumgebouw, 

International Trade Centre, 

Boskoop/Hazerswoude 

lnL: 0172 235400, fax: 0172 235450, 

e-mail gebouW@planrarium.nl 
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W oedend 
In maart werd een 150 jaar oude plaraan die bij ons 

geregistreerd stond als mon.umentale boom, ontdaan 
van zijn rakken en een groot deel van zijn wortels, en 

vervolgens dwars door het land vervoerd. Reden: omdat 
hij 'inde weg' stond. Deze 'reddingsactie' haalde alle 

kranten. De redder, een grote boomkweker, denkt hem 
wel weer aan de praat te krijgen. Misschien zal de pla
taan deze operatie inderdaad overleven en weer wt zijn 
bewust veroorzaakte coma ontwaken. Maar hij wordt 

nooit meer wat hij was en wij hebben hem dan ook 
afgevoerd van de lijst van monumentale bomen. Bomen 
worden in ons land absoluut niet gezien als waardevol
le, kwetsbare medeschepselen, maar meer als een meu
belstuk, dat je naar eigen goeddunken kunt verplaatsen, 
beschadigen of gewoon weggooien, als je er geen zin 
meer in hebt. En dat geldt niet alleen voor bomen. De 

journalist Tuncay Çiniblllak verwoordt mijn woede in 
het blad Metro van 27 maart jl., naar aanleiding van de 
mond- en klauwzeerepidemie zo goed, dat ik u een deel 
van zijn column niet wil onthouden. 
"Niet van MKZ of BSE worden dieren ziek, maar van 

een vin/S in de geest van de mens. Het winstbejag heeft 
mensen verblind. Ze denken de rivieren te kunnen 
keren. God verjaagd van de akkers en de dood vergeten. 
Mensen klonen en bouwen ivoren torens, ons verlang
lijstje kent geen gm/zen. Wé willen alles in superlatie

ven. De mens verzaakt zijn plicht jegens de natuur, zet 
aLles naar zijn hand. Heel Nederland is veranderd in 
een reservaat voor dieren met een tijdelijke verblijfiver
gunning. \%ar de mens komt krijgen flora en fauna te 
lijden. Is er één centimeter grolld in Nederland waar de 

mens niet heeft ingegrepen? We zijn gewoonweg verge
ten dat we de natuur te leen hebben gekregen van onze 
voorouders voor onze kleinkinderen. " 
Einde citaat. En dan te bedenken dat ik u in deze 

Rijp en Groen nu eens alleen de hierna volgende 
positieve dingen wilde vertellen. 

B oomkrUinenpad 
Onze contactpersoon Wim Crooymans schreef na 
een bezoek aan ons kantoor in Utrecht het volgen
de. "Lopend over de Oudegracht ervaar je dat je op 
een speciale manier in de boomkruinen kijkt. Het 
Staatsbosbeheerste 'boomkruinenpad' in Drenthe 
zal denk ik niet kunnen tippen aan jullie al eeuwen
oude 'boomkruinenpad'." En, wetend dat ik daar 
vanuit mijn werkkamer op uitkijk schrijft hij ook 
nog: "Het panorama, gezien vanuit jouw werkkamer 
moet inderdaad wel verbluffend zijn." Dat klopt, ik 
zou wel de hele dag naar buiten willen kijken, maar 

p .... 

S amenWerking met NDV 
Er zijn in ons land nogal wat bomenJiefhebbers. Zij 
kunnen met hun bomenhobby of -beroep terecht bij 

verschillende stich tingen en verenigingen, die tot voor 
kort niet erg samenwerkten. Daar komt gelukkig steeds 
meer een eind aan, want al die kleine koninkrijkjes heb
ben er alleen maar baat bij om elkaar wat beter te leren 
kennen en meer samen te doen. Zo nam de 

Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV) vorig 
najaar het initiatief om hun najaarsexcursie open te stel
len voor donateurs van de Bomenstichting. Ongeveer 
100 donateurs bezochten deze geslaagde 25e november 

in Rotterdam. Naar aanleiding daarvan werd een zeer 
constructief gesprek over verdergaande samemverking 
gevoerd met het Bestuur van de NDV en omstond het 
idee om alle activiteiten wederzijds open te stellen voor 
elkaars leden of donateurs. Het moet allemaal nog op 
de praktische consequenties worden bekeken, maar wat 

mij betreft is het een geweldige stap in de goede rich
ting, waar u dit jaar ongetwijfeld meer over Zlllr lezen. 

R alengracht 
Wie ooit het boek 'Griet Manshande' van Jan Mens 
heeft gelezen en zich wil indenken hoe de buurt rond 
'de Gouden Re-aal' eruit zag, zou eens achter station 

Amsterdam Centraal moeten gaan kijken. In die schit
terende, oude buurt speelt nu weer een verhaal, maar 
dan met bomen in de hoofdrol. De gemeente 
Amsterdam is al jaren bezig met het successievelijk ver
nieuwen van alle kademuren volgens het zogenaamde 

standaard grachtenprofiel. De werkzaamheden zijn zo 
ingrijpend, dat aanwezige bomen gewoon moeten ver
dwijnen. Iedereen accepteerde dat tot nu toe als onver

mijdelijk ge-volg en niemand protesteerde. Tor de 
Realengracht aan de beurt was. Daar vroegen de bewo
ners zich af of er wel iemand had nagedacht over de 
mogelijkheid om de bomen voorrang te geven, dat wil 

. zeggen de kades te vernieuwen met behoud van de 
bomen. Bomen zijn immers belangrijke mede-bewoners 
in een stad? Die gedachte bleek voor de meeste an1bte
naren en politici geheel nieuw. De bC\voners schakelden 
allerlei deskundigen in en toen bleek dat er genoeg cre
atieve oplossingen te bedenken zijn, als de goede wil er 
eenmaal is. De volgende keer vertel ik u ofhet ze gelukt 
is, die goede wil over te brengen op de politieke beslis
sers. 


