


Bomenvriend 
voor 

het leven? 
Vragen van donateurs waren aanleiding de 

mogelijkheid te bieden een 

äonateursschap voor het leven ( 
aan te gaan. 

Voor € 500,- kunr u elk kwarraai rekenen op 
Bomennieuws en alle verdere informarie en voordelen die 

voor een gewoon donareursschap ook gelden. 
Her verschil is dar u bij her winrernummer geen acceprgiro 

meer onrvangr. Makkelijk voor u en voor ons. 

U meldr zich aan door gebruik re maken van de acceprgiro 
die u bij dir Bomennieuws heefr onrvangen en u vulr 

daarop een bedrag van minimaal € 500,- in. Wij varren 
deze srorring op als wijziging en sruren u een bevesriging 

dar u voorraan 'Bomenvriend voor her leven' benr. 

Voor inlichringen : 
rel. 030-2340778 of bomensrichring@worldmail.nl 

Geldt uiteraard alleen voor natuurlijke personen. 

Mr B.M. Visser 
& Partners 

Juridische Raadgevers 

Natuur. Bos en Landschap 

Ravenhorsterweg 61, 7103 AR Winterswijk 

telefoon: 0543 - 51 85 17 / fax: 534693 

e-mail: bmvisser@freeler.nl 
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kan dat ook ??? 
Jazeker, voor bouwen rond bomen bestaan gedetailleerde 

ricbtlijnen en randvoorwaarden die het mogelijk maken 

om op een verantwoorde wijze te bouwen rond bomen. 

In de KBB© versie 2001 zijn deze en vele andere richtlijnen en 

randvoorwaarden uitgewerkt tot duidelijke en toetsbare besteksvoorwaarèl D.n 
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Grijs 
Met de aanslag op de WTC torens in New York 
voltrok zich een afSchu\velijk menselijk drama waar 
men overal ter wereld, via de televisie met de neus 
bovenop zat. Ik neem aan dat ook bij u d~ beelden 
niet snel uit uw gedachten verdwenen zullen zijn. 
Het instorten ging gepaard met een gigantische 
stof- en aswolk en tot in de wijde omgeving werd 
alles bedekt met een grijze laag. In de beelden van 
de ravage waarin reddingswerkers probeerden te 
redden wat er te redden viel, omwaarde ik een 
paa r groene boompjes. Ze waren niet grijs en 
ogenschijnlijk onbeschadigd. Het was een schril 
contrast met de puinhopen en bijna onwerkelijk. 
Toen ik dat beeld de volgende dag per e-mail aan 
iemand beschreef en mijn twijfels uitte over het 
belang van mijn werk bij het zien van zoveel 
ellende, kreeg ik de volgende opbeurende woor
den retour: 
"Een enkele groene boom tussen de verschrikke
lijke puinhopen verwijst naar hoop en overle
ving. En meer nog: wat .zou onze wereld zijn 
zonder de kracht en uitstraling van bomen, een 
permanente herinnering aan leven dat we moe-

. " ten respecteren. 

Na de vliegtuigramp in de Bijlmer werd een 
po pulier tot monument voor de slachtoffers. De 
boom stond niet ver van de getroffen flat en men 
koos spontaan voor deze boom. Aan de voet wer
den in de dagen na het ongeluk massaal bloemen 
gelegd. Voormalig redactielid Rodie de Weerd 
beschreef dat vijf jaar later in haar column, onder 
de titel: De boom die alles zag (nr 4 - winter '97). 
Eigenlijk zou een van die boompjes bij het WTC 
eenzelfde functie moeten krijgen, was een van 
mijn eerste gedachten, maar die heb ik weer snel 
laten varen. Ze sronden immers onbereikbaar in 
het afgesloten gebied en men had al een boomlo
ze plaats gekozen waar men aan medeleven uiting 
kon geven. 

We zijn nu een paar maanden verder. De draad 
van het leven IS opgepakt, ook in New York. Ik 
zie weer het nut in van mijn dagelijkse werkzaam
heden. Maar na al die weken blijft dat grijs en die 
symboliek van het groen toch in mijn gedachten 
rondspoken. Gelukkig kan ik het, met de 
Nederlandse winter in aantocht, ook een positieve 
plaats geven. Van groen is in deze tijd weinig 
sprake meer. De meeste bomen hebben hun blad 
verloren en stam en takken tekenen zich grijs af 
tegen de grauwe winterlucht. Een prachtig beeld. 

Van al die 'grijze' bomen in hun 
verschillende vormen tonen we u 
enkele pagina's, in klétir. 

In dit nummer 
BoomBeschermers vormen 
vooruitgeschoven post 

Dir jaar ontving de Bomenstichting een subsidie van 
het Ministerie van LNV voor de uitvoering van haar 
project Versterking Regionale Activiteiten. In het kort 
komt het erop neer dat we aansluiting zoeken bij regio
nale en lokale bomcnbelangengroepen om meer inzicht 
tc krijgen in wat er zich in bomenland afspeelt. 
San van der Molen, een van de projectmedewerkers, 
geeft de stand van zaken weer. 

Onderzoeker in 
hart en nieren 

Eerder dit jaar vierde Jitze Kopinga het feit dat hij 
vijfentwintig jaar als bomenonderzoeker werkzaam 
is. Een periode waarin er veel veranderde in de 
boomverzorging <::n de werkmerhodieken en waarin 

Kopinga een belangrijk aandeel had. Zijn functie is uniek in 
ons land en dat was voor redactielid Florentine van Eeghen 
reden voor een gesprek. 

Alle bomen blijven!!! 
De Bomenstichting is betrokken gewe<::st bij een suc
cesvolle actie tot het 'voorlopig behoud van dertien 
fraaie iepen aan de Realengracht in Amsterdam. 
Aanleiding was het plan de kademuur van de gracht 
te vernieuwen waarvoor de bomen moesten sneuve

len. Els Mostert, trekker van de actie, beschrijft in haar artikel 
hoe,. samenwerking met deskundigen en het onderhouden van 
contacten met gemeenteambtenaren van doorslaggevend 
belang bleek. 
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il lustratie: 
Mirjam Vissers 

Versterking 
Regionale 
Aktiviteiten 
San van der Molen 

Het project Versterking Regionale Activiteiten, 
meéstal afgekort tot VRA, is dit jaar met steun 
van het Ministerie van LNV van start gegaan. 
Nadat er het eerste halfjaar vooral binnen de 
Bomenstichting aan gewerkt is, treden we er nu 
meer mee naar buiten. Wat is de achtergrond van 
het project, welk doel streven we na en hoever 
zijn we nu? Een overzicht. 

De Bomenstichting wil de belangen va n bomen op 
lokaal niveau beter verdedigd zien. In de afgelopen 
jaren is ons steeds meer het gevoel gaan bekruipen dat 
we met onze inspanningen voor het behoud van speci
fieke bomen te veel energie kwijtraakten met te weinig 
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resultaat. We hebben daarom al ruim een jaar geleden 
gekozen voor het meer 'preventieve' werk: het stimule
ren van een beter bomen beleid, meer aandacht voor 

bomen in de planfase van projecten enzovoort. Toch 
blijft het helaas nodig om op lokaal niveau voor indi

viduele bedreigde bomen op te komen. Dat kan de 
Bomensrichting vanuit Utrecht slechts beperkt doen. 
Er blijft steeds lokale actie nodig door de direct belang
hebbenden met kennis van de plaatselijke situatie. 

Er zijn op verscheidene plaatsen in het land kundige of 
actieve mensen die op vrijwillige basis steeds alert 
blijven op het bomenbeleid in hun omgeving: onze 
contactpersonen. Maar er is meer nodig. Wij komen 
in acties, waarin wij betrokken raken ook vele 
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11en vooruitgeschoven post 
goedwillende, maar niet zo goed onderlegde of 
geïnformeerde boom liefhebbers regen. Deze mensen 
kunnen veel meer voor bomen bereiken als ze gebruik 

zouden kunnen maken van de kennis en ervaring die 
de Bomenscichting heek Uiteraard moet het boven
staande niet worden geïmerpreteerd als 'iedere bomen

actiegroep is niet goed onderlegd'. Maar er is wel veel 
verschil in kennis en vaardigheden. Daarom biedt 

de Bomenstichting nu een (gratis) cursus 
BoomBeschermer aan . Een ééndaagse cursus waarin de 
meest voorkomende "vragen rondom het beschermen 

van bomen aan de orde komen. Er is aandacht voor 

gemeemelijk bomenbeleid en de aangrijpingspuncen 
daarop, voor j urid ische aspecten van boombescher
ming, voor boomverzorging en voor communicatie als 
middel in de strijd voor bomen. Uiteraard wordt ook 
verteld wat de Bomenscichting zelf doet en waarvoor 

men een beroep op ons kan doen. 

Ook onze bestaande concactpersonen zijn overigens 
uitgenodigd voor deze cursus en er aanwezig geweest, 
omdat ook voor hun nog wel wat nieuws te halen is. 

Het streven is om in de toekomst met deze cursus een 
standaard neer te zetten. Wat we willen bereiken is een 
landelijk netwerk van mensen die zich vrijwillig willen 
en kunnen inze((en voor bomen en die als ter zake 

kundige gesprekspartner bij beslissingen over het lokale 
bomen beleid worden uitgenodigd. 

Vertegenwoordigers 
van harte welkom! 

Bij de cursus Boombeschermer waren de volgende 

Boom-belangengroepen aanwezig met één of meerdere 
vertegenwoord igers. 

• Natuur & Milieuraad Enschede 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn 
Devemer Bomenstichting 
Milieuvereniging Oosterhout 

Stichting Natuurbehoud Noord-Oost Overijssel 
Stichting Natuurbehoud Vierhouten 
Milieuplatform Utrecht 
Vereniging Bomenbelang Vorden 
Stichting de Boomridders (Ro((erdam) 

Komakr Milieubeheer Zaandijk 
5 dorpen in 't groen (Renkum) 

Stichting Tuin van Zeeland (Middelburg) 
Parkenoverleg Milieu Cemrum Amsterdam 

Vele aanwezigen hadden behoefte aan een overzicht 
van groene belangengroepen om in hun omgeving de 
krachten waar nodig en nuttig te kunnen bundelen. 

Wij scaan derhalve open voor aanvulling van boven
staande lijst. Wilt u, als lid of vertegenwoordiger van 
een groep die zich inzet voor bomen behoud , aan onze 

lijst worden toegevoegd meidt u zich dan bij de 
Bomenstichting, San van der Molen, tel 030-2340778, 
of via bomenstichting@Woridmail.nl 

Kem u een dergelijke groene groep in uw omgeving? 
Geef het aan ons door! 

De cursus BoomBeschermer is op 3 november voor de 

eerste maal gegeven . De belangstelling was groot. 
Ongeveer vijftig personen, waarvan ongeveer tweeder
de een belangengroep vertegenwoordigde, namen deel 
aan de basiscursus. Het plan is deze cursus jaarlijks te 
herhalen. Daarnaast zullen verschillende onderwerpen 

worden uitgediept in vervolgcursussen. In welke mate 
we het een en ander verder kunnen ont\"ikkelen IS 

mede afhankelijk van de gevraagde subsidie I k 7 f)1-' ~ I t I b n oe. mei nJ -
lj f' notf' n in Zu lpl voor het vervolg van dit eerste jaar 

VRA. Gezien de vele vragen die we 
hierover krijgen is het schrijven van 
bezwaarschriften en het verdedigen van 
de belangen van de boom in de rechts-
zaal een aangewezen onderwerp voor een 
vervolgcursus. Maar het scimuleren van 
het 'prevemieve' werk scaat voorop voor de 
Bomenscichting. We willen vooral mensen 
opleiden om het bomen beleid in hun 
omgeving positief te beïnvloeden. Of om 
meer mensen emhousiast te krijgen om goed 
voor de bomen te zorgen. De oude missie, in 

een nieuwe jas. 

Stichting Natuurschoon 

Nunspeet zoekt 

medestanders. 
"n er mensen in Nunspeet en 

liJ . ' . 'Ilen meewerken 
omgeving die WI . 

n bomen In 
bij het behouden va 

· ? onze regio . 
t P met Han 

Neem contac 0 
tel 0577-411759, 

Batenburg, 

I n en 
Omgp vin g Jit ziLh ·11 . It \VI e n 
II1Z (' P n O m hpl I . l 
I . IJ ' J men p 
e l r Va n P . I 1 ' -

j I t:j e ln pp n {~ "ri-
I ~(- 1 tI: V I') 
A~lr i J W rrl:~'u ll 
111. 57 _ lJ7 a~' 
(nu 1. - u.) . \ "1 1") 

fax 0571-411688 
----------------------------~ 
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Nieuwe 
directeur (m/v) 

Marjan van Elsland 

De Bomenstichting is op 
zoek naar een nieuwe 
directeur: een manager, 
die de zakelijke kant van 
het werk voor zijn of haar 
rekening gaat nemen. Dat 
betekent dat ik me bij de 
stichting meer kan gaan 
todeggen op de vakinhou
delijke kant en op de con
tacten met de mensen in 
ons werkgebied. U hebt 
aIs donateur recht op een 
verklaring en krijgt er 
(ongevraagd) een stukje 
geschiedenis bij. 

Marjan van In 1975 werkte ik als piepjonge bosbouwkundige bij de 
Elsland toenmaJige 'Dorschkamp' (nu Alterra) aan een onder

foto: zoek naar boomverzorging. In die functie kwam ikJ'0rn 

Frank Moens Copijn tegen, die toen een bekende boomchirurg was 

en die in 1970, samen met familie en vrienden de 

Bomenstichting had opgericht. Hij vroeg me adviseur 

van die stichting te worden en w raakte ik eind 1975 
voor het eerst betrokken bij de Bomenstichting, die 

intussen een deel van mijn leven is geworden. Er waren 

toen 500 donateurs en één secretaresse voor haJve 

dagen . 

Toen ik eind 1977 de trotse moeder van een dochter 

was geworden en een tijdje geen betaaJd werk meer 

wilde doen, vroeg de toenmaJige voorzitter mij om in 
'78 de voorzittershamer van hem over te nemen. Dat 

wilde ik maar aJ te graag, want ik was intussen erg 

enthousiast over het werk van de stichting en voelde me 
thuis bij de donateurs en de mensen, die in gemeenten 

en bedrijven met bomen werken. In 1986 had ik weer 

geluk. De Bomenstichting kon zich naast drie secreta

riaatsmedewerkers, waaronder Frank Moens, een direc

teur veroorJoven. Weliswaar was het voorlopig maar 

voor één dag in de week, maar dat was prima, want ik 

had ook drie kJeine kinderen thuis en was geen kost
WInner. 

We zijn nu 15 jaar verder en ik ben intussen vier dagen 

per week directeur van de Bomenstichting, die ruim 
4000 donateurs heeft, tien enthousiaste, betaalde mede-

werkers en een prachtig kantoor in het centrum van 

Utrecht. Er komen dagelijks tientaJlen vragen binnen 

over aJles wat met bomen te maken heeft. Die vragen 

kunnen we bijna altijd beantwoorden, want we hebben 

veel kennis in huis. Er gebeurt nog veel meer, wals u 

weet: het beheer van het monumentaJe bomenbestand, 

de uitgave en verkoop van boeken, posters en bomen

bordjes, onderwèk naar gemeentelijk boom beleid, 

donateursexcursies en -lezingen, adviezen en projecten, 

en nog veel meer. De Bomenstichting is volwassen 

geworden en heeft invloed in Nederland. 

Als het aJlemaal w mooi en eenvoudig is, waarom wil ik 

dan geen directeur meer zijn? Omdat de 

Bomenstichting door haar eigen ontwikkeling en door 

de veranderingen in de maatschappij steeds meer 

behoefte krijgt aan een manager die zich volledig toelegt 

op de zakelijke kanten van het werk, dat wil zeggen pro

jectmanagement, financiën en fondsenwerving. 

coaching van het personeel , beheer van gebouwen 

inventaris. Tot nu toe kon ik dit management nog 

steeds combineren met het eigenlijke bomenwerk: pra

ten en schrijven over bomen. Dat gaat niet meer, dus 

moet ik kiezen. Wat is goed voor mij en wat is goed 

voor de stichting? H et zaJ iedereen die mij kent duide

lijk zijn waar mijn hart ligt: ik vind het veel leuker om 

met bomen en mensen te werken en kan op die manier 

waarschijnlijk ook meer voor de stichting betekenen. 

Kortom, de Bomenstichting heeft behoefte aan een. 
zakelijk directeur, die zich toelegt op management en 

fondsenwerving, en ik kies na lang wikken en wegen en 
na intensief overleg met het Bestuur voor de vakinhou
delijke en netwerkkant van het werk. Ik ben heel dank

baar dat het Bestuur mij hierin steunt en besloten heeft, 

het reservefonds aan te spreken om de nieuwe directeur 

gedurende de eerste tijd te betaJen . Voor mij is de func

tie van 'ambassadeur' gecreëerd, wat betekent dat u mij 

gewoon blijft tegenkomen aJs gastvrouw, wootdvoerder, 

bemiddelaar en vakdeskundige. Ik verheug mij erop! 
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Als je van bomen houdr, dan ben je donareur van de 

Bomensrichring. En omdar de Bomensrichring over de 

grens niers re venellen heefr, kan je buirenlandse 
bomen mer een onbezwaard geweren verwensen. 

Dar beginr al langs de verschillende auwwegen. Of je 

nou door een landschap, een srad, een hop kwekerij of 

een wijngaard rijdr, je weer en zier niers. Eindeloze 

rijen groen. Alles eender; honderden kilomerers ver. 

Waren hier maar war iepen geplanr, dan zouden er 

waarschijnlijk wel enkele vriendelijke doorkijkjes zijn 

onrsraan. 

Dan zie ik nog liever geluidsschermen, daar is nog war 

re zien. Al die verschillende uirvoeringen en spuirbus

resulraren. Groen is er kennelijk maar in één saaie uir

voering en zonder spuirbus. Die vroegere groeischer

men waren ook wel goed, daaraan ging van alles dood 

waardoor de nodige variarie onrsrond. 

Dan op de camping. Voor ik de caravan neerzer, Ier ik 
alrijd goed op bomen, waar komr de zon op en waar 

krijg ik aan her eind van de dag nog war zon. Vaak ver

kijk ik me er op en sraan er wch weer bomen russen 
mij en de zon. Had die campingbaas maar war iepen 

geplanr. 

Soms insralleer ik me bewusr onder een boom, bij

voorbeeld als her erg warm is als je aankomr. Meesral 

onversrandig wanr vaak regenr her de andere dag en op 

zo'n ondereenboomplek regenr her nog uren nadar de 

buien zijn venrokken. 
Of neem die picknickser aan her meenje waar rijdens 

de wandeling rugzal< en benen worden gesrrekr. Groen 

onder, achrer, voor en naasr je en geen meer re beken

nen. Mer zoveel groen hoef je geen donareur van de 

Bomensrichring re zijn. 

Tor je dar prachrige wirre kerkje zier, mer die ene 

boom. Al op afsrand zie je dar her een iep is die sraar 
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dood re gaan. Jammer, hier hoon gewoon een boom re 

sraan. Hadden ze hier nou maar geen iep geplanr. Nu 

komr de donareur in je boven, je gaar dichrerbij kijken 

en zier wr je verbazing en verdrier dar van veerrien 

iepen alleen de ondersre 30 cenrimerers nog resren. 

Deze zieke boom is de laarsre van de vijfrien. Hadden 

ze maar geen iepen geplam? 

Of? Zoveel grore bomen rond die kleine kerk, zou de 

kerk nog wel re zien zijn geweesr, roen al die iepen er 

nog waren? Maar rriesr dar van zo'n schirrerende 

bomengroep niers over blijEr. 

Erg veel dode iepen in Denemarken. War een slagveld, 

een macaber beeld in dar mooie groene landschap. 

Gelukkig zijner veel andere bomen geplanr. 

Men laar daar de dode iepen gewoon sraan, ze mogen 

opvallen zolang ze nier omvallen. 

Ze hebben daar vasr geen IepenBeraad. Wij wel. Dar 

beraad wil nier dar zieke bomen blijven sraan. Her 
beraad vindr dar slechr voor de iepen. 

In her IepenBeraad praren geen iepen mer elkaar, zoals 

je misschien uir de naam zou afleiden, maar mensen 

die weren war goed is voor iepen. Ner zoiers als een 

gemeenreraad dus, daar wordr ook gepraar en weren ze 

war goed is voor de burgers. Burgers die een andere 

mening hebben en bezwaarschriEren indienen, bijvoor

beeld regen her verlenen van een kapvergunning. 

De iepen rrehl<en zich ook weinig aan van dar 

IepenBeraad, ze gaan gewoon dood. Hoe dar allemaal 

in elkaar sreekr en wie de schuld daarvan krijgr, dar 

weer uireraard de voorzirrer van her genoemde beraa·d. 

Ik kreeg de indruk dar wel sprake is van een 

Iepenspinrkeverberaad. Die kevers overleggen kenne
lijk opdar ze nier alles opmaken. Ze slaan zo nu en dan 

een iep over, die bewaren ze voor de roekomsr, voor 
volgende generaries. In een rij dode iepen zie je dan 

ook meesral enkele groene gezonde exemplaren. En 

omdar er geen IepenBeraad is, doen ze nier aan worrel
conracren. Er zullen daarom hoe dan ook iepen blijven, 
er zullen vasr wel ongekloonde bomen overleven. 

War een rriesr beeld al die dode bomen. En de roerisr? 
Hij wordr er war somber van, zeker als Bomensrich
ringmens. 

Zou her nog goed komen mer de iep? Is her in ons land 

berer? 
Wel iepen blijven planren, maar mer mare en ook 

andere bomen, opdar nier alles in een keer verdwijnr. 
Voor de zekerheid bij rerugkomsr kleding, kofferbal< 

en haren uirgeklopr, ongeveer bij Hengelo. Geen 
kevers meenemen naar her wesren. En je weer maar 

nooir mer dar IepenBeraad en ·die worrelconracren. 

Douwe van der Hei} 
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Kwaliteit boombeheer 
Henri Rogaar 

Het werkveld rond bomen heeft zich de laatste jaren 
afbeelding op ontwikkeld tot een professioneel en veelomvattend 

rechterpagina: vakgebied. Via de boomchirurgie ontwikkelde het 
vakgebied zich in de richting van de boomverwr

Het graven van ging en er lijkt ook in toenemende mate wrg voor 
sleuven voor bomen te ontstaan. De komst van de boom taxateur 

kabels en en de boomjurist hebben er voor gewrgd dat ook de 
leidingen in de financiële waarden en de rechten van bomen steeds 
omgeving van meer aandacht krijgen. Een betere bescherming van 

bomen bomen moet gezien de ontwikkeling van het vakge
gaat ten koste bied en de toenemende wrg voor bomen dan ook 

van veel mogelijk zijn. 
wortels. 

In het De snelle onrwikkeling van her boom beheer ror een 
gunstigste professioneel en veelomvarrend vakgebiedheefr echrer 

geval wordt ook een keerzijde. De verschillende onrwikkelingen 
onder de boom binnen her vakgebied vo lgen elkaar snel op en voor de 
doorgegraven. professionele boom beheerder is her van essenrieel 

Afspraken belang om de nieuwe kennis en onrwikkelingen binnen 
hierover her vakgebied inrensief re volgen. Her werkveld van her 

moeten van boombeheer wordr echrer sreeds omvangrijker, rerwijl 
tevoren zijn binnen veel overheidsorganisaries her specialisme van 

omschreven . 

foto: 
Henri Rogaar 

Themadag 
'Bouwen rond Bomen' 
De rhemadag 'Bouwen rond Bomen' is bedoeld voor 
her k-weken van onderling begrip russen de werknemers 
van verschillende vakdisciplines die in hun dagelijks 

werk re maken hebben mer de 

Besteksvoorwaarden 
boom als 'obs rakel'. De rhema
dag wordr aan huis verzorgd, her 
aanral deelnemers is 5 ror ca.15 
personen en kosr € 2632,- (bij 10 
deelnemers). 

Kwaliteitsrichtlijnen 

KBB© licenrie € 851,- (voor 
onbeperkr aanraJ gebruikers) en 
KBB© update € 340,- (voor 
besrande licenriehouders) . 

Nadere informarie over de KBB 
of de rhemadag 'Bouwen rond 

bomen' kan worden ve rkregen bij Henri Rogaar, 
N .O.C.B. Boomrechnisch Adviesburo re Wesrervoorr 
(026 - 3 11 7550). 

Een deel van de opbrengsten van de themadag 
'Bouwen rond Bomen' is bedoeld voor het project 
'Ruimte voor Bomen' van de Bomenstich ting. 

de boombeheerder juisr dreigr weg re vallen. De kwali
reir van een duurzaam boombeheer en een goede 
bescherming van bomen dreigen hierdoor in de knel re 
komen. Gelijlnijdig neemr de druk op her bomenbe
srand roe, mede omdar sreeds meer andere belangen de 
ruimre rond de bomen claimen, waarbij bomen in veel 
gevallen worden gezien als lasrige en soms zelfs als onge
wensr obsral<els. 

Kwaliteitsrichtlijnen en 
Besteksvoorwaarden Boombeheer (KBB©) 
De KBB zijn onrwikkeld om juisr in her spanningsveld 
van een roenemende druk op her bomenbesrand zorg re 
dragen voor een verantwoord, professioneel en door
dachr boombeheer. In 1998 is gesrarr mer de ontwikke
ling van de KBB mer 4 vakrhema's en inmiddels is de 
versie 200 I uirgegroeid ror 10 vakrhem a's: 
I. Ontwerpen 
2. Bouwen rond bomen 
3. Levering bodemsubsrraren 
4. Inrichring planrlocaries 
5. Levering plantmareriaal 
6. Planren bomen 
7. Snoeien bomen 
8. Visuele boomveiligheidsinspecries 
9. Srabilireirsonderzoek 
10. Rooien bomen 

Vanaf her ontwerp ror aan her rooien van bomen zijn 
kwalireirsrichrlijnen opgenomen die van belang zijn 
voor een boomrechnisch verantwoorde uitvoering van 
werkzaamheden in en rond bomen. 
Primair zijn de KBB ontwikkeld om gebruikr re worden 
als besreksvoorwaarden. Gederailleerde kwalireirseisen 
maken her mogelijk om werkzaamheden die in en rond 
of ren behoeve van bomen moeren plaarsvinden goed re 
omschrijven in .werkbesrekken en bij de uirvoering re 
roersen op basis va n vasrgelegde resulraarsve rplich rin
gen. De KBB kunnen zowel als ze lfs randige besreks
voorwaarden worden gebruikr als ook direcr worden 
geïnregreerd als aanvullende besreksvoorwaarden in 
besraande besrekssysremen. 
Bij de roepassing van de KBB als besreksvoorwaarden 
wordr in her besrek verwezen naar vasrgelegde werkom
schrijvingen en kwalireirseisen. Licenriehouders van de 
KBB kunnen de inhoud van de besreksvoorwaarden 
vanaf CD-Rom printen en revens gebruiken als naslag-
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onder druk 

werk of als voorlichringsmareriaal. De KBB zijn om
wikkeld in samenwerking mer de vakwereld, waaronder 

de Bomensrichring. Er is dus sprake van een breed 
draagvlak. 

Themadag: Bouwen rond Born.en 
In de versie 2001 van de KBB zijn naasr specifieke vak
rhema's van boomverzorgingswerkzaamheden zoals her 

plamen, snoeien en rooien van bomen ook val<rhema's 
opgenomen die re maken hebben mer werkzaamheden 
rond bomen. 

Vooral de rhema's 'Ontwerpen' . en 'Bouwen rond 
bomen' bevarren veel essemiële informarie die ook voor 

ontwerpers, sredenbouwkundigen en civielrechnici van 

belang is. Ook deze rhema's zijn uirgewerkr wr kwali
reirsrichdijnen en resulraarsverplichringen waarmee 

ontwerpen en bouwprojecren gewersr kunnen worden 
op voor bomen belangrijke randvoorwaarden. Ze zijn 
bovendien zeer geschikr als voorlichringsmareriaal voor 
diegenen die binnen hun vakdiscipline indirecr re 

maken hebben mer bomen; gedachr kan worden aan 
bijvoorbeeld wegenbouwers, bouwbedrijven, civiele 

afdelingen, sredenbouwkundigen, omwerpers, projecr
ontwikkelaars en wijkopzichrers . 

. Speciaal voor deze doelgroep is ook de rhemadag 
'Bouwen rond bomen' omwikkeld. De rhemadag sraar 

in feire geheel los van de KBB en is bedoeld om men

sen vooral re informeren over de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van werkzaamheden rond bomen . 
Tijdens de rhemadag worden de deelnemers mer name 

. via lichrbeelden geïnformeerd over de knelpumen die 

kunnen omsraan rond bomen en over de randvoor
waarden die gelden om werkzaamheden rond bomen 
op een boomrechnisch verantwoorde wijze re kunnen 
uirvoeren. De rhemadag wordr 'aan huis' verzorgd (zie 

kader) en is vooral bedoeld om inzichr en begrip re krij

gen voor elkaars vakgebied en knelp~men, waarbij de 
boom relkens cemraal sraar. 

Kwaliteit en inzicht aIs hasi.s van een 
duurzaant boom beheer 
Zowel de KBB als de rhemadag: Bouwen rond Bomen 
hebben ror doel een gedegen basis re leggen voor een 
verantwoord en doordachr boombeheer. Juisr nu, in 
een rijd waarin her boom beheer zich heeft ontwikkeld 
tor een professioneel en complex vakgebied en de druk 
op her specialisme van her boom beheer en her bomen
besrand roeneemr is een gedegen kwalireirsontwikke
Iing belangrijker dan ooit. De rhemadag kweekr vooral 
begrip, rcnvijl de roepassing van de KBB een gedegen 
basis legr voor kwaliteir. Daarmee dienen beiden als 
ondersreuning voor een verantwoord boom beheer. 
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Onderzoeker in 
een gesprek met Jitze Kopinga 

door Florentine van Eeghen 

Directe aanleiding tot dit gesprek 
m.et jou is je 25-jarige arnbtstennijn 
als bomenonderzoeker. Dit lijkt een 
goed moment voor een terugblik. 
VInd je dat: er veel is veranderd? 

Ja, het karakrer van mijn werk is anders geworden. Het is 

commerciëler en moet herkenbaar geld opleveren. De 

overheid heefr zich gaandeweg teruggetrokken en heefr 

dit soon onderzoeksinstituten als Alterra verzelfstandigd. 

Die tendens zag je overal, bij de KPN. bij de spoorwegen. 

Het is een locomotief die in beweging komt en waar je 

moeilijk sturing aan kunt geven. Als je zoals ik onder LOek 

doet ten nutte van het algemeen belang, word je gecon

fronteerd met de vraag of de overheid daar geen actievere 

rol in moet spelen. Ze staan nu langs de zijlijn en denken: 

"Het kost niets, misschien dat het nog wat oplevert ook". 

D e bemoeienis van de overheid bLijfr overigens wel her

kenbaar in heel grote inrichtingsvraagstukken wals de 

Randstad-groenstructuur en er lopen nog wel onder

zoeksprogramma's in de groensfeer. M aar die zijn redelijk 

abstract. Down tO earth onderzoek naar aanleg- en onder

houdsvraagstukken, wals vroeger bij De Dorschkamp 

gedaan werd, valt daar , niet meer onder. De behoefre 

bestaat nog wel. maar de afnemers -de lagere overheden, 
de uirvoerende diensten van gemeenten en provincie en 

de waterschappen- moeten nu zelf het onderzoek finan

cieren, Ik moet dan wel een behoorlijk bedrag in rekening 

brengen, Ik weet niet hoeveel Moszcovirl verdient maar ik 

denk soms, mag ik dit eigenlijk wel vragen, Maar zodra de 

wethouder een probleem heefr, speelt geld veel minder 
een rol en is w'n bedrag wel acceptabeL De poLitiek heefr 

er dus doorgaans meer geld voor over dan de mensen in 
de uirvoering, die een technisch probleem hebben. 

Wat houdt jouw werk precies in? 
Ons team heet 'Sredelijk Groen' en er werken vijf mensen. 

Anne Oosterbaan is teamleider en houdt zich ondermeer 

bezig met bosbouw kundige vaagstukken. Arie Koster 

doet ecologische inrichting, JooP Spijker en Cees 
Niemeijer zijn bezig mer beheersuategieën wals onkruid

bestrijding. Soms kunnen we nog een beroep doen op 
onze 'oudgediende' Frans Hoksbergen voor ergonomi

sche vragen. Ik houd mij heel specifiek bezig met aanleg-

en onderhoudsvraagstukken omtrent bomen en beplan

tingen. Ik doe daarbij ook wel weer met andere onder

zoeken mee zoals naar zware metalen . Bij de adviezen die 

ik uitbreng zie ik het liefst technische en duurzame oplos

singen, maar je komt vaak terecht in de emotionele sfeer, 

Bomen op waterkeringen, mag het wel of mag het niet. 

Tegenstanders zijn bang voor elke bedreiging, dus ook 

voor bomen. Voorstanders zouden de dijken liever wat 

groener zien, Als je geluk hebt zijn de vraagstukken op 

een technische manier op te lossen. Er speelt nu een geval 

van fluorschade aan bomen, vlakbij een fluorglasvezelfa

briek in de provincie Groningen, Mijn onderzoek wees 

u.Ît dat zich meer fluor in de bladeren bevond naarmate je 

dichterbij de fabriek k\'I'am, De techniek geefr duidelijk

heid . Vaker gaat het echter om vraagstukken waar je geen 

technische beslissing kunt nemen, waar het neerkomt op 

besluirvormend onder LOek op politieke of emotionele 

gronden. 

. Waar ligt: je hart: bij je werk? 
Ik geef het liefst advies en doe onderzoek waarmee je bij 

kunt dragen aan de verrijking van fundamentele kennis. 

Onderwek waarover je weer een lezing kunt houden of 

een publicatie kunt schrijven voor een internationaal tijd

schrifr. Anders ga je teren op wat in het buitenland is ont

wikkeld. Daar is niets op tegen , 'beter goed jarten dan 

slecht bedenken', maar het moet geen eenrichtingverkeer 

zijn . Er is veel kennis voorhanden en op basis van die 

bestaande kennis is een technisch vraagstuk redelijk te 
beantwoorden. Maar het is een reken van deze tijd dar 

mensen slecht lezen. In het onderwijs zijn ze bedenkelijk 

omgegaan met basale kennis wals groeiplaats en gebruiks

waarden van boomsoorten. Mensen die landschapsarchi

tectuur studeren weten gemiddeld genomen weinig van 
de bio logie van bomen en toch moeten ze 'ermee werken. 

Daardoor worden domme en dure fouten gemaakt. 
Boomverzorging is 50% intuïtie, de rest is redeneren, 

Maar waar haal je de technische kennis van daan? 
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• hart en nleren 

Die kennis zou al in de basisopleiding gegeven moeten 
worden en daarvoor moet het vak herkenbaar en structu
reel samenhangend gegeven worden. Niet, wals nu het 
geval is in losse modules. Mensen gaan immers na het 
afronden van de opleiding niet nog eens voor hun lol 
technische kennis uit boeken leren. 
De hoofden van de plantsoenendiensten zijn tegenwoor
dig managers die de helft van de tijd boven het compu
terscherm hangen en de andere helft zitten te vergaderen. 
Vroeger was het trouwens ook niet altijd gunstig. Mensen 
konden soms vreselijk autoritair zijn. Daar deden wij als 
Dorschkanlp soms graag aan mee en met een grote bek 
kon ie veel doorzetten. Maar tegenwoordig moetje klant
vriendelijk zijn, anders loop je opdrachten mis. En als je 
klantvriendelijk bent kan ik mij voorstellen dat mensen 
mogelijk twijfelen aan je integriteit en je objectiviteit. Zo 
verlies je bovendien je waakhondfunctie. 

Zou je een onderzoek kunnen noe
men dat typerend is voor je werk? 
Ik ben op dit moment bezig met een proefje dat uitsluit
sel moet geven of het gunstig is om mycrorrhizae (sym
biose met bodemschimmels) te gebruiken bij het planten 
van bomen. Ik kreeg een verzoek van de gemeente 
Haarlem om een gerichte proef te nemen. Zoiets is heel 
simpel. In een laan met zestig nieuw te planten bomen 
kregen twintig de helft van de voorgeschreven dosering 
door de aarde van het pl:'lnrgat, de volgende (\.vintig de 
gehele dosis en de la;l.tste niets. Na het eerste jaar was de 
diktegroei van de 6nbehandelde bomen significant beter. 
De bladeren waren iets groener, maar niet significant. In 
het tweede jaar precies hetzelfde en ik ben benieuwd naar 
de resultaten van dit derde, beslissende jaar. Maar in het 
overheidsbeleid heeft dit SOOrt onderzoek minder priori
teit, wellicht ook omdat de resultaten vaak lang op zich 
laten wachten. Mensen weten niet dat onderzoek naar . 
bomen per definitie meerdere jaren vergt. De ontwikke
ling V:tIl de maatschappij is 'quick and dirry', maar 'quick' 
kan niet bij bomen. Kijk naar de hype van dit moment, 
de genmanipulatie. Oefen je dat op muizen, dan hoef je 
maar heel kort op nakomelingen te wachten . \VII je dat
zelfde bij bomen die pas na jaren zaadproductie hebben, 
lukt dat niet snel. Je moet dat altijd aan de mensen uir
leggen: kijk naar de natuur, werken met bomen is een 
kwestie van lange adem. 

Gaat het goed ITlct de bOlIlen In 
Nederland? 
Ja. In die zin dat er veel meer nieuwe bomen zijn geplant 
in de afgelopen decennia dan dat er oude zijn verdwenen. 

En waar je ook komt, als er een boom wordt gekapt zijn 
er altijd actiegroepen bij. Ik adviseer soms voor de act,ie
groep en soms voor de gemeente. Met helaas als nevenef
fect dat als ik door de actiegroep word ingehuurd de 
gemeente soms denkt dat ik tegen ze ben waardoor ze bij 
een volgende /dus naar iemand anders toe stappen. Waar 
de gemeenren voor moeten oppassen is dat ze geen dub
bele agenda hebben. Het is zonneklaar dat het bijvoor
beeld goedkoper is om een bomenrij weg te halen wan
neer er een diep riool gelegd moet worden. Zo'n cliepriool 
kan altijd door het midden van een bestaande weg wnder 
schade aan de boomwortels toe te brengen. Maar dan zegt 
een aannemer: "Dat scheelt tonnen als die' bomen weg 

"De ontwikkelin~ van de 
maatschappij is quick and dirty' , 
maar 'quick' kan niet bij bomen." 

mogen." Daar mag een gemeente eerlijk voor uitkomen. 
Ik maak me wel wrgen over sommige nieuwe ontwikke
lingen in de boomverzorging, onder meer de duistere 
middeltjes en het destructief onderzoek (bv. de resisto
graaf). Vroeger wuden wij daar uit eigen beweging 
ondérwek naar gedaan hebben, maar nu moet het wor
den betaald. En de bedrij ven van nu zitten niet allemaal 
te springen om onderzoek naar de waarde van technieken 
waar ze zelf al gebruik van maken. Het gaat dus goed met 
de bomen maar deze ontwikkelingen doen mij soms twij
felen hoe dat in de toekomst zal gaan. 

Heb je op grond van je eigen ken
nis en ervaring een advies voor de 
Bomenstichting? 

Vanaf het begin heeft de Bomenstichting zich continu 
moeten waarmaken tegenover subsidiegevers clie steeds 
opnieuw wegen waar ze hun geld aan uitgeven. Als het 
echt gaat om het vergroten van de inkomsten, dan moet 
je in ieder geval ook je herkenbaarheid blijven vergroten 
naar de buitenwacht. Mijn insteek blijft altijd dezelfde: op 
de barricade is OK, maar wrg dat je daarbij ook inhou
delijk iers re bieden hebt. Dat is noodzakelijk om te over
leven. Ik denk dat de Bomenstichting nog steeds op een 
juiste manier aan de weg timmert en mijn advies is dan 
ook simpel: ga zo door, stel je licht niet onder de koren
maat en blijf alert. O p het moment dar je een mening 
wordt gevraagd moet je een antwoord klaar hebben dat 
bovendien met de waarheid strookt. 
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In de winter geven bomen zich bloot en 
komt de takstructuur goed uit de verf. 
Daarbij draagt het diffuse licht van de win
terzon bij aan sfeervolle beelden en is het 
ook in de winter genieten van de schoon
heid van bomen. 

Met de klok mee, achtereenvoi:ns: 
Oude knotwilgen aan de Zui velse dijk 
in de polder 'Kooiland' in de gemeente 
Strijen. (foto: Arie Pieters) 

Honderdjarige linde in de buurtschap 
Mookhoek (gem. Strijen). Deze indruk
wekkende linde is opgenomen in het 
Nationaal Register van Monumentale 
Bomen van de Bomenstichting. De linde 
staat voor de gelijknamige Lindehoeve. 
(foto: Arie Pieten) 

Wilgen bij ondergaande zon in de Hoekse 
Waard. 
(foto: Beline Geertsema) 

De stam van de monumentale rode beuk 
op het landgoed Den Bramel in Vorden is 
's zomers vrijwel onzichtbaar door de enor
me kroon. (foto: archief Bomenstichting) 

Besneeuwde monumentale Zwarte popu
lier aan de ijssel bij Voorst. 
(foto: archief Bomenstichting) 

.-

Bomennieuws - winter 2001 





bomen-
en 
struiken
.borden 

De Bomenstichting heeft 65 verschillende 
titels op voorraad met beschrijving van de 
meest voorkomende bomen en struiken in 
ons land. Hiermee kunt u op een leuke en 
mooie manier de aandacht vestigen op 
een bijzondere boom in tuin of park. 

. De bordjes van 22 x 22 
cm zijn voorzien van 
eenvoudige tekst en 
kleurenafbeeldingen. Bonrenf 

rtlchtlng 

VRAAG EEN INFORMATIEFOLDER AAN! 
TEL.: 030-2340778 FAX: 030-2310331 

bomenstichting@worldmail.nl 
www.bomenstichting.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 

(QPIJN 
Groenekan 

sinds 
1777 

verrassend ontworpen - zorgvuldig gekweekt 

- tuinarchitecten -
- boomkwekerij -

- onafhankelijk boomdeskundige 
en beëdigd boomtaxateur -

Brochure vormbqmen en boomvormen op aanvraag 

Copijn • Groenekanseweg 174 • 3737 AK Groenekan 

tel. 034621 - 2401 • fax 034621 - 1207 

Of het nu gaat 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 stads'boom 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 

Bomendi,enst bewijst bomen een dienst ARCADIS 



NATIONALE 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 
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••• . - .... 
popu\ieren- en 
iepen stammen 

Rondhouthandel-Bomenrooibedrijf I 

(iepenstammen) 
t.b.v. zinkers voor de 

visserij-industrie 
in Noorwegen 

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

Telefoon: 0591 - 382202 
Fax: 0591 - 381910, 

Autotel. 06 - 50501936 

Bomen zijn natuur 
onder handbereik. 

Rustgevend, 
inspirerend, 

springlevend. 

wordt donateur f 
030 2340778 of www.bomenstichting.nl 

•• .. -... -... -.. -:. ... _------------... -••• 
VAN JAARSVELD I VAN SCHERPENZEEL 

BOOMTOTAALZORG 

Overeind 42, 3998 JB SCHALKWIJK 
Telefoon: (030) 601 1880 

Fax: (030) 601 23 66 
www.boomtotaalzorg.nl . 
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Leden van de 
Werkgroep 

Behoud Bomen 
Realengracht , 

waaronder 
Els Mostert 

(midden) 
informeert 

buu rtbewoners 
over de 

renovat ieplannen 
van de kademuur. 

foto's: 
Angelo 

Goedemondt 
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Els Mostert 

Drie jaar lang verzetten buurtbewoners zich tegen 
het kappen van dertien gezonde iepen op hun 
gracht. Volgens de Amsterdamse wethouder 
Openbare Ruimte was deze kap een noodzakelijke 
maatregel in het kader van de uitvoering van het 
Nieuw Standaard Grachten Profiel (NSGP). Met 
onderstaande 'inspraak' weet de Werkgroep Behoud 
Bomen ReaJengracht de Commissie Openbare 
Ruimte te bewegen pas op de plaats te maken en het 
door hen geformuleerde uitgangspunt en onder
zoeksvoorstelover te nemen. Terugblik op een 
geslaagde actie door een vertegenwoordigster van de 
Werkgroep Behoud Bomen ReaJengracht. 

De toespraak: BOMEN ZIJN VERBINDERS 
Vanaf de eerste inspreekavond 
hebben buunbewoners zich ver
enigd om duidelijkheid te krij
gen over het onbegrijpelijke 
voornemen van de gemeeme rot 
het kappen van denien medebe
woners" 'onze iepen. Waarom 
gezonde bomen opofferen aan 
het NSGP? Op ons eiland heeft 
de vlag al te vaak halfstok 
gewapperd. Voor een prachtige 
kastanje die op een achterna
middag werd geveld. Voor de 
here populieren die sneuvelden 
door een botte bijl. "Onze pep" 
pels, ze zijn nog ouder dan 

ikzelf", zei ome JooP Beaux met een snik in zijn stem. 
Twee jaar lang hebben we ons als werkgroep ingezet 
om samen met de ambtenaren en de wethouder oplos

singen te vinden voor het behoud van alle bomen en 
een passende bestrating. Ondanks de toezegging van 

Guusje ter Horst dat in deze situatie afgeweken mag 
worden van het NSGP stuitten we keer op keer op een 
muur. Een muur van stenen. Een denken vanuit be
strati ng all een . Met als gevolg dat de verschillende 
onderzoekers vanuit een beperkt kader moesten wer
ken, het reslutaat absoluut niet realistisch was, buun

bewoners in opstand kwamen en er tegenstellingen 
gecreëerd werden, die er in wezen niet waten. 

In de stad, op ons eiland leven we samen met" de ste

nen, de planten, kademuurpIamen - in ons geval de 
beschermde zwansteel - en met denien monumemale 

iepen, die zo'n tachtig jaar geleden als roekomstboom 
door onze voorouders zijn geplam. En honden , veel 
honden, ook van buiten de buurt. En mensen, jong en 
oud, met hun vervoermiddelen: kinderwagens, rolla

mrs, steppen, hetsen en au to's. Ingrij pen in een van 
deze onderdelen vraagt een visie op de samenhang tuS
sen deze onderdelen. Nodig is een constructieve 

samenwerking tussen generalisten en specialisten, en 
het formuleren van teamopdrachten die onderzoekers 
uitnodigen , prikkelen rot het vinden van een gezamen

lijke creatieve oplossing in het belang van het geheel. 

"Boven de grond gaan hun stammen en kronen in het 

zicht de weg naar het licht. Onder de grond werken 
hun wortels in het donker samen ten behoeve van het 
geheel." Dat leerden wij van de bomen. Toen de bijl 

opnieuw boven onze iepen zwaaide, hebben we samen
werking gezocht met landelijke boom-, ecologie- en 
kademuurspecialisten. In september kwamen alle 

betrokkenen en de onderzoekers op het bureau van de 
Bomenstichting op persoonlijke titel bijeen. "De iepen 
op de Realengracht behoren rot de rop tien van de 
Amsterdamse grachtengordel", zei Even Ros van 

Bureau Groenadvies op die ochtend. "Wanneer de 
politieke wil er is, zijn technische oplossingen moge
l.ijk", zeiden hij en Matthew Marshal van Witteveen

Bos, de kademuurdeskundige, tegen elkaar en tegen 
ons. Het leven blijkt eenvoudig als je vanuit je eigen 
special isme samenwerkt voor het geheel. Hans Kaljee, 
de stedelijk boomconsulent, Evert Ros en Matthew 
Marshal staan Idaar om gezamenlijk technische oplos
singen uit te werken. 

Raadsleden, toon uw goede en deskundige wil. Zet u in 
voor: een optimale kademulll', een passende bestrating 
en behoud van denien gezonde iepen, die naar rust 
verlangen en op deze plek oud willen worden. Zij en 
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wij zullen u Jankbaar zijn. De binnenstad een voor

beeld voor de hele stad, u een voorbeeld voor onze kin
deren en kleinkinderen . In hun belang eindig ik met 
twee citaten. Een van Laura van zes jaar oud , die men

sen niet meer en bomen nog wel verrrouwr. Zij schrijft: 
"De bomen mogen niet weg, dan wordt het zo koud op 
de wereld in Amsterdam." Het andere citaat komt uit · 

een prachtig scholieren boek: 'Bomen in Afrika'. Op de 
laatste bladzijde roepen de samenstellers, NOVIB en 

het Koninklijk Instituut voor de Tropen, de leerlingen 
op de volgende woorden overaJ op te schrijven: "Ik wil 
samenleven met mensen die respecr hebben voor 
bomen en bossen, opdat via de worrels van kennis en 
in de schaduw van de kruinen welzijn, vriendschap en 
solidariteit kunnen groeien". 

Het lukt!!! 
De Commissie Openbare Ruimte geeft de gemeenrelij
ke kademuurspecialist en de door ons al in een vroeg 

stadium ingehuurde boomdeskundige een gezamenlij
ke opdracht technische oplossingen uit te werken. 

Uitgangspunr luidt: een goede besrrating, een optima
le kademuur en behoud van aJle bomen. Vanaf dit 

momenr gaar het snel. De onderzoekers gaan aan de 
slag en werken hierroe drie opties uit: klein onderhoud, 
een gedeeltelijke en een gehele vervanging van de 
kademuur. Op 4 okrober j.1. vair het politieke besluit: 

• De kademuur blijfr voorlopig zoals-ie nu is; 
• De herprofilering vindt gefaseerd plaats , waarbij 

eenrichtingsverkeer en een maximumsnelheid van 
30 km ingevoerd gaan worden; 

• De bomen blijven, dankzij een ingrijpende worre
loperatie met passende snoei onder roezicht van 

beide onderzoekers. 
Met ambtenaren en politici vieren we het resultaar. De 

laatsten tonen zich blij met eindelijk eens een geslaag
de inspraak. Wij, en vooraJ de oudere buurtbewoners, 
verheugen ons op een gracht zonder hobbels en bob
bels. Nog even en de worrels van de iepen banen zich 
een weg naar beneden door met zorg geboorde gaten in 

de beronnen onderlaag. 

Toch wacht over tien, twinrig jaar een kademuurver
vanging waarbij aJle iepen - door de hoge concen~ratie 
worrelsaan de. kanr van de kademuur - alsnog gekapt 

dreigen te worden, tenzij: 

• er een Stedelijke Nota Kademuurvervanging met 
behoud van bomen komt; 

• er nieuwe technische oplossingen ontwikkeld wor
den die zorgeri dat de bomen kunnen blijven 

staan. 
Iets voor een i nrerstedelijke werkgroep van diverse des
kundigen, geïnitieerd door de Bomenstichting? 

Het leven van de iepen is gered. Dankzij de stille, ver
bindende kracht van de bomen zelf. Dankzij de vol
harding, de' gezamenlijke inzet van velen. 

Voor informatie: 
Els Mosten, telefoon 020 - 6229882 

Stappenplan 
De Werkgroep Behoud Bomen Realengracht heeft 
de belangrijkste stappen voor u op een rijtje gezet. 
Voor wie zelf een actie start, wellicht een bruikbaar 
overzicht. 

1 Het peilen van onvrede met het gemeenrelijk 
besluit onder buurrbewoners en het mobiliseren 
van hun deelname aan de inspraakavond door het 
rondsturen van een brief met invulstrook. 

2 Het· oprichten van een werkgroep namens de 
buurrbewoners en het bedenken van een passen
de naam waarin het doel doorklinkr. 

3 Het kiezen van een coöperatieve houding met 
liefde voor bomen en verrrouwen in de politiek en 

het formuleren van een overstijgend uitgangspunr 
waarin alle parrijen zich kunnen vinden. 

4 Het aanvragen van een contra-experrise bij een 
betrouwbaar bomen bureau. 

5 Het zoeken naar ondersteuning bij stedelijke en 
landelijke boomdeskundigen. Wij werken samen 
met de Hoofdstedelijk Bomenconsulenr, 
Geronimo Bosrochten, Ecologisch Adviesbureau 
Maes en de Bomenstichting. 

6 Het indienen van een bezwaarschrifr en het voe
ren ~an gesprekken met ambtenaren en wethou
der waarin we hen de onderzoeksresultaten voor

leggen en alrernatieven bepleiten. 
7 Het bijeenroepen en voorzitren van een rondeta

felgesprek waarin bovengenoemde betrokkenen 
en de gemeenrelijk kademuurspecialist eri 'onze' 
boomdeskundige, aJlen op persoonlijke titel bij
eenkomen. 

8 Het betrekken van buurtbewoners en pers bij de 
actuele stand van zaken door het organiseren van 
een feestelijke actie. We stellen een persmap 
samen en brengen iedere iep een ode in de vorm 
van een gedicht, een rondedans door kinderen, 

een rap door jongeren e.d. 
9 Het schrijven van een raadsadvies met onder

bouwd protest tegen het gemeenrelijk besluir. 
10 Het voeren van individuele gesprekken met verre

genwoordigers van politieke partijen in de 
Commissie Openbare Ruimte. 

11 Het inspreken op de Commissievergadering 
12 Het bijwonen van de kring van ambtenaren en 

onderzoekers, die met elkaar de taakopdracht 
nader formuleren en het eindresultaat bespreken . 

13 Het voor een tweede en laatste maal inspreken op 
de Commissievergadering Openbare Ruimte door 
her: 
- openlijk instemmen met het voorstel van de 

wethouder; 
- pleiten voor het aanstellen van technische uit

voerders met respect voor bomen; 
- oproepen rot een 'Beleidsnota kademuurvervan

ging met behoud van bomen'. 
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Profes.sionele boomsoortencursussen en workshops 

voor iedereen die bomen beheert en roepasr: 

~ vraag een folder aa n 

lil ~omenkennis 
een nieuwe onderneming in kennisoverdrachr 

ruime vakkennis door 18 jaar onderwijs-ervaring 

praktisch oefenen in boomherkenning, groeiplaarseiSefl 

en toepassing via excursies en case studies. 

• Bomen in de winrer - dec 2001 en jan 2002 

• Loof- en naaldbomen - maart tot juni 2002 

• Bomen en struiken in bos en natuur - juni 2002 

Leo Goudzwaard 06-11095105 info@bomenkennis.nJ 

Duistereweg 18 3911 AK Rhenen tel 0317-612482 

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

en met inzet van 2 eigen hoogwerkers, 

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

• onderzoek en rapportages 
• leveranties bomenzand 
• boomverplantingen met newmanframe 

VAN HELVOIRT 
CROENPROJECTEN DV 

DE DROOM VAN ELKE BOOM 

I BOOMONDERZOEKSAPPARATUUR: 

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

I. T .S. LEVERT 

STANDPLAATSINRICHTING: 

BELUchtingsystemen ® 
o VENTilatiesystemen ® 
o Aireal tube ® 

WALU roosters 
o Kroonverankering 

STANDPLAATSVERBETERING: 

H0kan 
O Algihum 
o Dendrovorm ® 
o Dendromix ® 
Q Bomenzand 

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

I.T.S. - INTERNATIONAL TREE SERVICE 
C.TN. Civiele Techniek Nederland B.Y. I Tel. 0573-298700 
Postbus 247 Fax. 0573-257683 
7240 AE Lochem I E-m.il: info@ctn-its.nl 

ANTIWORTELFOLIE DENDRO R.B. ® 
ALS W ORTELSCHERM BI): 

verhardingen 
kabel- en leidingsystemen 
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Bedankt 

Tytsjerksteradiel heeft het beste 
bomenbeleid van Nederland 

Het is zo'n 30 jaar geleden, dat ik voor 

de eerste maal met mijn gemeentebe
sruur in de clinch lag over het ongemo
tiveerd en willekeurig kappen en verwij
deren van bomen. Dit heeft zich bij 
diverse gelegenheden herhaald en daar
door werd ik hier in het dorp bekend als 
de 'beamkeman' (Fries voor bomen
man) . 

De Bomenstichting beeft de prijs voor 
het beste bomenbeleid dit jaar uitgereikt 
aan de gemeente Tytsjerksteradiel. Op 
bet jaarcongres van de Vereniging 
Stadswerk Nederland op 11 en 12 
oktober in Hoogeveen mochten Frank 
Kwant (chef groenvoorziening) en 
bomen man Klaas Niestijl het certifi
caat in ontvangst nemen uit de 
handen van de directeur van de 
Bomenstichting Marjan van Elslarid. 

De Bomenstichting houdt al jaren lang 
in de gaten of de gemeenten in 
Nederland goed met hun bomen 
omgaan . Eind jaren '90 wees onderzoek 
uit dat Tytsjerksteradiel een van de 
gemeenten is, die op veel fronten van het 

bomen beleid goed op weg is. De 
Bomenstichting hanteert daarvoor een 

aantal criteria, die zijn beschreven in 
haar boekje ' Kiezen voor Bomen, richt
lijnen voor gemeentelijk beleid ' . Het 

gaat dan om een heldere visie op de 
belangrijke rol van bomen in de eigen 
gemeente, zowel binnen als buiten de 
bebouwde kom. Die visie moet terug te 
vinden zijn in de ruimtelijke ordening, 
in beleid en beheer, in verordeningen en 
handhaving, in financiën , in de gemeen

[elijke organisatie en in de communica

tie en samenwerking met de bewoners. 
In Tytsjerksteradiel staan de bomen 

hoog op de agenda. Dat blijkt bijvoor
beeld uit het feit dat Frank Kwant en 

. zijn medewerkers in een vroeg stadium 

worden betrokken bij bouwplannen. 
Ook het goede contact met betrokken 

bewoners zoals IVN-er Johan Visser, die 
ook 'Boom Beschermer' van de 
Bomenstichting is, laat zien dat de 
gemeente serieus omgaat met wensen 
van de bevolking ten aanzien van 

bomen . 

Tyrsjerksteradiel was samen met Den 
Haag genomineerd . De jury koos voor 
de Friese gemeente, omdat het voo r een 
plattelandsgemeente minder makkelijk 
is om een goed bomen beleid op gang te 

brengen en te handhaven dan voor een 
grote stad . 
Marjan van Elsland zette bij de uitrei

king wel even een kanttekening bij de 
gang van zaken rond het kandelaberen 
en het verplanten van een enorme pla
taan, begin dit jaar, De boom moest na 
lang wikken en wegen wijken voor 
nieuwbouw. Z ij vond dat de gemeente 
nog meer haa r best had moeten doen 
voor het behoud van de boom op zijn 
eigen plek. "Dan maar een kleiner 

gebouw" was haar oplossing, want het 
verplanten van een dergelijke monu
mentale boom, zeker op deze manier, is 
de Bomenstichting een doorn in het 
oog, 
De inventarisatie en bescherming van 
waardevolle bomen, evenals het fietsrou 
teboekje 'Langs dikke linden en oeroude 
eiken' zijn wel weer criteria voor het toe

kennen van deze prijs. 
Frank Kwant en KJa~ Niestijl gingen 
donderdagavond 12 oktOber naar huis 
met een certificaat waarop staar: "In de 

gemeente Tyrsjerksteradiel gaat het goed 
met het boombeleid. " Ze kregen ook 
het boek 'Bomen en Mensen' en de 
mondelinge boodschap: "Ga zo doo~." 

Marjan van ELsland 

Het ontbrak me aan ruggesteun en vol
doende (juridische) kennis van zaken en 
ik heb me aangemeld als donateur van 
de Bomenstichting, 

Toen ik bij de Bomenstichting melding 
maakte van asfalteringsplannen van de 
gemeente van een secundaire weg met 

een fraaie boombeplanting, heeft deze 
ook gereageerd naar het gemeentebe
stuur, met een (kennelijk boze) brief. Ik 

kreeg namelijk als reactie op mijn 
bezwaren bij het gemeentebestuur ook 
de opmerking, wie er toch die 
Bomenstichting had ingelicht .... 

En nu is inmiddels het bomenbeleid in 
mijn gemeente dmstisch gewijzigd. 
Ja, ik woonde toen en nu nog in de 
gemeente Tytsjerksteradiel, die door de 
Bomenstichting is benoemd Wt de beste 

bomengemeenre van Nederland! 
Bedankt!! 

Km Spithost, 
Bergum 

Fietsen in Tytsjerksteradiel 

Onder auspiciën van de Oost-Friese gemeente 
Tytsjerksteradiel in samenwerking met Natuur- en 
Milieueducatie Friesland is een boekje verschenen met de 
titel: Langs dikke linden en oeroude eiken , In dit boekje 
staan vijf fietsroutes langs monumentale bomen in dC'Le 
gemeente. Onder redactie van de Bomenwerkgroep IVN 
Noord-O ost Friesland is dit goed leesbare en gedocumen
teerde boekje verschenen dat bovendien fraai is geïllustreerd. De fietsroutes, variërend 
van 15 tOt 27 kilometer, leiden langs een keur aan boomsoorten waarbij de determi
natie van de soorten aan bod komt en waarbij u kunt lezen wat de Friese benamin
gen zijn van bijvoorbeeld de iep (iperenbeam) en de bruine beuk (reade boek), 
Het boekje is te bestellen bij de gemeente Tytsjerksteradiel en kost slechts € 2,50 
(tel: 0511 460860), 

Rob van Doesburg 
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Rechter beboet Utrechtse kunstenaar 

Omdat een Utrechts beeldend kunste
naar op eigen houtje besloot een 
beschermde moerbei aan de Oudegracht 
te snoeien heeft de politierechter hem 
veroordeeld tot 250 gulden voorwaarde
lijk en tot het betalen van 500 gulden 
schadevergoeding aan de gemeente 
Utrecht. Een oplerrend boom technisch 
adviseur van de gemeente Utrecht had 
de kunstenaar op heterdaad betrapt en 
hem aangegeven bij het Openbaar 
Ministerie. 
Op I mei van het vorige jaar zaagde de 
beeld houwer een paar overhangende 
takken van de moerbei af. Hij verklaarde 
dat te doen omdat de rondvaartboten er 

Verzet in Breda 
In Breda is een strijd 
gaande die sympto
matisch te noemen 
is voor de manier 
waarop bestuur-
ders en projectont
wikkelaars 
omgaan met 
groen. Op het ter-
rein van de voor
malige verffa
briek Teodur zal 
- zo is duidelijk -

een nIeuwe wijk verrijzen: het 
Wagemakerspark. Bij die voormalige 
fabriek, aan de Olympiastraat, staat een 
oude houtopstand met vijfentwintig 
populieren van de zeldzame soorr 
Populus suaveolens. Die houropstand 
moet wijken voor een ontsluitingsweg. 
Ook moet een stuk van een speelveld 
omgevormd worden tot de onvermijde
lijke hondenuirlaatplaats en rot een 
'ruige graszone'. 
Arno Bakkers, actievoerder van het eer
Ste uur voor het behoud van de bomen 
heeft bij de gemeente alternatieven aan
gedragen en verbaast zich over het feit 
dat het behoud van het groen niet als 
randvoorwaarde is meegenomen in de 
plannen. Met een aantal buurtbewoners, 
verenigd in een buurtcomité, heeft hij 
bezwaar aangetekend tegen de gemeen
telijke plannen . 
In juli van dit jaar kondigt de gemeente 
een onderzoek aan naar de mogelijkheid 
om de zeldzame bomen te stekl<en en ze 

teveel last van hadden en de passagiers 
het niet konden nalaten om aan de tak
ken te trekken. Deze moerbei is echter 
een exemplaar dat op de lijst met monu
mentale bomen van de Bomenstichting 
voorkomt. Deskundig snoeien was dan 
ook meer op z'n plaats geweest. 
Opmerkelijk is het feit dat de rechter het 
voorkomen van de boom in het landelij
ke Register van Monumentale Bomen 
lerrerlijk in zijn vonnis gebruikte. Des te 
opmerkelijker omdat het voorkomen in 
dit register geen juridische status heeft. 
(bron: Volkskrant) 

Rob van Doesburg 

zodoende in de buurt opnieuw te kun
nen planten. Ook laat het college van 
B&W weten dat gekozen wordt voor 
een andere ontsluiting van de nieuw te 
bouwen wijk, dat wordt afgezien van de 
hondenuirlaatplaats en dat een beuken
haag wordt aangelegd . Maar de buurtbe
woners hebben meer ijzers in het vuur, 
bijvoorbeeld een gepensioneerd ambte
naar die op 3 augustus een pleidooi 
houdt voor de populieren met als één 
van de argumenten dat de Populus 
suaveolens de hoogste luchtzuiverende 
werking' heeft. In Ausrralië worden ze 
bovendien vanwege hun groeisnelheid op 
grote schaal geplant om CO2 te binden. 

In augustus krijgen de populieren de sta
tuS van 'dendrologisch waardevol' toege
kend in het landelijke Register van 
Monumentale bomen van de 
Bomenstichting: een steun in de rug van 
de actievoerders. Want hoewel deze toe
kenning geen juridische status heeft 
meenr de gemeente, bij monde van 
woordvoerder Van Ginniken, dat de 
registratie bij een aanvraag voor de kap
vergunning meegenomen zal worden in 
de beslissing. 
Zoals zo vaak is het voor actievoerders 
een zaak van lange adem maar het is dui
delijk dat zij argumenten te over hebben 
om deze populieren te behouden en dat 
niet alle groen moet sneuvelen voor een 
nieuwe wijk of srraat. 

(bron: BN/DeStem & Stadsblad) 

Rob van Doesburg 

Slachti ng onder 
platanen in de 
Franse Pyreneeën 
TARBES, FRANKRIJK - In het regio
nale blad Nice-Matin in Frankrijk ver
scheen het volgende, onwaarschijnlijke, 
bericht: 'Massacre de platanes dans les 
Hautes-Pyrénées'. Bij het regionale 
radiostation France 3 was een brief bin
nengekomen van het 'Commando Anti 
Platanes' waarin het commando de dood 
van 66 platanen langs een route nationa
le nabij Tarbes in de Haute-Pyrénées 
opeiste. Ze hadden de bomen geringd 
waardoor de bomen een spoedige dood 
zouden sterven. De reden voor deze daad 
was gelegen in het ongeluk van een 
motorrijder die zich 's nachts tegen een 
plataan langs die weg had doodgereden. 
De plataan was kennelijk niet opzijge
gaan en moest het nu bezuren. Het com
mando kondigde verdere acties aan tegen 
95 platanen die zich ook onverantwoor
delijk opstelden langs een nabij gelegen 
weg! Ook Minister van Landbouw Jean 
Glavany noemde bomen een "publiek 
gevaar"! Waar in Zuid-Frankrijk bomen, 
en vooral platanen, werden gezien als 
broodnodige schaduwbrengers blijken ze 
nu volksvijand nummer één te zijn 
geworden. 

Oude 
Sandelhoutboom 
geveld 
TAL'v1IL NADU, INDIA - Ook in India 
zijn bomen niet veilig. Onverlaten heb
ben in de Indiase deelstaat Tamil Nadll 
een 200 jaar oude sandelhoutboom 
geveld en gestolen. Ondanks het feit dat 
de boom een beschermde status had heb
ben de dieven hem gekapt. Van het san
delhout wordt de olie in de cosmeriCl 
gebruikt en het hout voor sierhout
snijwerk. Economische redenen lagen 
vermoedelijk aan deze misdaad ten 
grondslag . 
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Gratis abonnement 'Natuur Net Nieuws' 
Natuurliefhebbers die beschikken over 
een e-mailadres kunnen een gratis abon
nement nemen op 'Naruur Net Nieuws', 
een initiatief van de Stichting Bomen 
Over Leven. De Stichting is actief in 
Zoetermeer en omstreken, maar beeft 
donateurs en abonnees in het hele land. 
'Naruur Net Nieuws' bevat natuur- en 
milieunieuws in de ruimste zin van het 
woord, alsmede nieuws over de Stichting 
Bomen Over Leven en andere groene 
organisaties. 'Natuur Net Nieuws' is 
veelzijdig en de moeite waard! 

Cursus Eenvoudig 
houtbewerken 
De Urrechtse Hourdraaierij J.F. Kramer 
begint 20 januari met een unieke cursus 
houtbewerking. Deelnemers komen in 
cotaal negen keer bijeen en maken ken
nis met de grondbeginselen van houtbe
werking. De cursus wordt buiten gege
ven en maakt alle seizoenen door. Met 
eenvoudig gereedschap word teerst 
materiaal gewonnen door het knorren 
van wilgen en later vindt bewerking 
plaats. Cursusleider Joost Kramer 
besteedt veel aandacht aan het gereed
schap, eigenschappen van hour, maar 
ook het fenomeen boom komt uitge
breid aan de orde. 
Deelname kost f 550,- (€ 250,-). 
Inlichtingen: 030-2520644 of 
www.stadswerkplaatsutrecht.nl 

Gemiddeld eens per rwee weken ver
schijnt er een nieuwe aflevering. 
De Stichting brengt ook 'Naruur Net 
Nieuws Junior' uit, met leuk en leerzaam 
naruurnieuws, speciaal voor ki nderen 
van 6 COt ongeveer 12 jaar en voor scho
len. 'Natuur Net Nieuws Junior' ver
schijm maandelijks en is eveneens gratis. 
Heeft u interesse? Meld u dan aan via de 
website van de Stichting: www.bomen
overleven. nl 
Rob Wiewe/, 
Stichting Bomen Over Leven 

KOMOPEA 
De Griekste schrijfwijze voor de naam 
van deze boom is waarschijnlijk voor de 
meesten onder ons niet leesbaar. 
Bij het lezen van de wetenschappelijke 
naam Ficus sycomorus begint het 
waarschijnlijk wel te dagen. In het 
Nederlands wordt de boom Pharao-vijg 
genoemd. 
Redactielid Douwe van der Heij foco
grafeerde dit prachtexemplaar tijdens 
zijn vakantie op Cyprus in het plaatsje 
Agia Napa. 
De vijg heeft een gescharre leeftijd van 
zeshonderd jaar. De stamom trek meet 
10 meter en de kroondoorsnede is maar 
liefst 28 meter. 

DENDRINA 
B esch e rming? 
In Vinex-Iocatie Leidsche Rijn, de wes
telijke uitbreiding van Utrecht, werden 
250 bomen geplant op Boomfee tdag 
2000. Ze kregen deze degelijke be cher
ming van rood-wit geblokte palen: ' pas 
op, hier taan bomen! ' . Maar onze 
beschermvrouwe Koningin Beatrix die 
zelf ook bomen planrre, leest nu helaa · 
dat inmiddels 218 bomen zijn verdron
ken. 
Te natte plantomsrandigheden en een te 
nat voorjaar. Wie beschermt onze 
beschermvrouwe tegen dir soort hande
lingen? 

Dl'1Idrilll1 E. K1IIIppe/
In 't Hoendetbok 

Hortus failliet? 
Enige tijd geleden scond in de landelijke 
dagbladen het alarmerende bericht dat 
een van de oudste botanische tuinen van 
Nederland, de Hortus in Haren, door de 
rechtbank tàilliet is verklaard. De reden 
voor de financiële zorgen was de tegen
vallende bezoekersaantallen. Dat betekent 
overigens niet dat daarmee de tuin 
definitief dichtgaat. De directie bij 
monde van directeur Drissen meent dat, 
indien de gemeenten Groningen en 
Haren tezamen 1,5 miljoen in de Hortus 
investeren, de tuin de winter doorzal 
komen en dat er in februari een finan
cieel beleidsplan op rafel kan liggen. Dc 
gemcente Groningen neemt vooralsnog 
een afwachtende houding aan. Eerst 
moet er een structureel verbeteringsplan 
komen. Het reddingsplan voor de bota
nische tuin behelst onder meer een 
opknapbeurt van de tropische kas die 
dan een vergader- en congresfunctie kan 
krijgen. De directie en de veertig mede
werkers wachten in spanning de reactie 
van burgemeester en wethouders van 
Groningen af. 

Regel weggevallen 
Tot onze spijt is van het artikel 'Stille 
getuige' (nr. 3 van dit jaar) de laatste 
regel weggevallen. Er had moeten staan: 
De wilg was er getuige van maar 
heeft nooit iets prijsgegeven .. 

Archeologiepark-Leidsche Rijn 
foto: UN/AC 
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belangstelling 
voor oude fruitras
sen is nog steeds 
groot. De vraag 
naar een appelsoort 

uit vervlogen tijden 
voor in de eigen tuin 
wordt gestimuleerd 
door prachtige tuin
tijdschriften met 

afbeeldingen waar je 
bij wijze van spreken zo 

je tanden in kunt zetten. 
Goede beschrijvingen van de 

oude rassen zijn in het verleden 
verschenen in boekvorm en toen de 
druktechniek het roestond met prachti
ge kleurenillustra ties verr ijkt. Deze boe
ken zijn niet of nauwelijks meer ver
krijgbaar en dat bracht de Noordelijke 

·22 
Pomologische Vereniging (NPV) ertoe 
beschrijvingen en afbeeldingen op cd 
uit te brengen. 
Als uitgangspunt voor de in totaal vier 
cd's dienden drie geïllustreerde uitgaven: 
'N ederlandsche Fru itsoorten' (1942), 
uitgegeven door de Nederlandsche 
Heidemaatschappij, en de 'De 
Nederlandsche Boo~gaard' (1868 - 2 
delen) en 'Het fruit uit Flora en 
Pomona' (1875), alle drie uitgegeven 
door de Nederlandsche Vereniging tot 
Regeling' en Verbetering van 
Vruchtsoorten. 

'Nederlandsche Fruitsoorten' verscheen 
al eerder op cd. Recent kwamen de twee 
delen uit van 'De Nederlandsche 
Boomgaard' en 'Het fruit uit Flora en 
Pomona' . Tekst en beeld zijn integraal 
overgenomen, met behoud van de spel
ling uit voorgaande eeuwen. Daarmee 
heeft het geheel een authentiek karakter 
behouden. Zoals de samenstellers zelf 
schrijven in het voorwoord: de antieke 
seuc va n het boek is bewaard gebleven. 
Hoewel je het geheel nu doorbladert 
met klikken en scrollen van de muis, 
komt die sfeer wel over. Zeker wanneer 
je de ene na de andere prachtige k1eu
renprent van appels, peren, pruimen, 
kersen en noem maar op laat passeren . 
De beschrijvingen van de soorten waren 
goed en daar is niets aan veranderd. 
Niet alleen is een uitvoerige beschrijving 
van de vrucht, de oogsttijd en de houd
baarheid opgenomen, maar ook de 
groeiwijze van de boom, standplaatsei
sen en de mate van vruchtdracht komt 
aan bod. 
Of de wijze van presentatie ook werkt ' 
als determinatie van de soort, valt te 
betwijfelen. Weliswaar bestaat de moge
lijkheid door alle afbeeldingen van een 
vruchtsoort te 'bladeren', maar je bent 
de draad snel kwijt, wanneer je twijfelt 
tussen een paar soorten. 
Naar mijn mening is de 'heruitgave' van 
deze boeken in een juiste vorm gegoten 
en zullen de cd's ook wel beantwoorden 
aan het doel en hun weg vinden naar de 
liefhebber. Jammer vind ik de keuze 
voor drie nieuwe cd's terwijl alle gege
vens ook op één hadden kunnen staan. 
Dan had je weliswaar wat hogeré aan
scha&osten gehad, maar was de materie 
nog gecomprimeerder geweest en een
voudiger toegankelijk. . 

Frank Moem 

Na de Model 
Boomver-orde
ning van enkele 
jaren geleden, ver
scheen afgelopen 
zomer het Model 
voor een objectieve 
beoordeling van een 
kapaanvraag. Een zes 
pagina's lang beoor
delingsformulier 
geeft de groenambte
naar een leidraad voor het trekken van 
een juiste conclusie om een kapvergun
ning wel of niet te verstrekken. De 
Bomenstichting stelde het geheel samen 
op basis van formulie~en die bij verschil
lende gemeenten al werden gehanteerd 
en heeft het geheel aangevuld met eigen 
kennis en ervaring. 
Natte vingerwerk, vriendjespoliüek, sub
jectiviteit en wat je 'nog meer kan verzin
nen aan bedenkelijke oorzaken waarom 
kapvergunningen soms worden ver
strekt, zijn met het gebruik van dit for
mulier verleden tijd . Nog steeds kan een 
meningsverschil over het eindoordeel 
tussen burgers, belanghebbenden en 
gemeente aan de orde zijn, maar voorop 
staa t dat aan een groOt scala van omge
vingsfactoren voor bomen aandacht is 
besteed. Ook zorgt hét formulier ervoor 
dat a llerlei vormen van mogelijk 
bestaande beschermende regels en wet
ten niet over het hoofd worden gezien. 
Het 'Model Beoordeling kapaanvraag' is 
in eerste instantie geschreven voor de 
gemeentelijke groenambtenaar die belast 
is met het afhandelen van de kapvergun
ningen . Maar ook burgers kunnen 
belang hebberi bij het bezit van dit for
mulier. .Al is het maar om de gemeente 
bij het verlenen van een vergunning erop 
aan te spreken of ze wel. een goede afwe
ging hebben gemaakt en aan alle punten 
aandacht hebben besteed. 

FrankMoem 

Bomennieuws - winter 2001 



Bomennieuws 
26e ja;l rgang, nummer 4, winter 2001 

ISSN 0166-784 X 
Een uitgave van de Bomenstichting te 

Utrecht 

Beschermvrouwe 
H,m' Majesteit tk Koningin 

Verschijnt 4 X per jaar, oplage: 4500 slUb 

Redactie: 
Marjan van Elsland 
Douwe van der Heij 
Maanje Nelemans 

Aart de Veer 

Eindredactie: 
Florentine van Eeghen 

Hoofd redactie: 
Frank Moens 

Vormgeving: 
Frank Moens 

Aan dit nummer werkten mee: 
Rob van Doesburg, 

San van der Molen, Els Mostert, 
Henri Rogaar 

Redactiead res: 
Bomenstichting, 

Oudegracht 201 bis, 3511 NG Utrecht 
tel (030) 234 07 78, fax (030) 231 03 31 

e-mail: bomenstichting@worldmail.nl 
www.bomenstichting.nl 

postbank 2108755 

Wilt u een artikel insturen, vraagt u dan 
eerst de richtlijnen en de (I1ogelijke omvang 

op bij de hoofdredacteur. 
De redactie besltst over de plaatsing. 

Advertentie-exploitatie: 
Bomenstichting, t.a.v. Frank Moens 

Druk: 
Van den Berg's Drukkerij - Maarn . 

Overname van artikelen en berichten na 
overleg met de redactie. 

Gedrukt op Reviva offiet 100 grams. 

Bomennieuws is voor donateurs van de 
Bomenstichting gratis. 

Donateur wordt u voor: 
€ 20,- per jaar, 65+ € 17 ,50 per jaar. 

Donateur voor het leven € 500,-. 

Doelstelling Bomenstichting 
Onder het motto 

'Bomen z.ijn buitengewoon' 
werkt de Bomenstichting aan haar doel: 

tk wrg en het respect voor bomm te bevortkren. 

Bestuur van de Bomenstichting 
ir. H.R.F. Schotanus (voorzitter) 

mw. ir. M. van Elsland (secretaris) 
prof. drs. G.M. Vogely (penningmeester) 

C.J.M. Denneman 
ir. H.M. Heijbroek 

ir. W.j .M. Langeveld 
M. de Winter 

23 
. . 
Januan 
19 en 20 
Fruitshow - Verleden tot heden 

Ten.roonstelling van vele honderden 
oude en nieuwe rassen en gelegenheid 

tot proeven en laten determineren . 
Tevens uitstalling van' oude gereed

schappen, lekruur en verkoop van fruit
bomen. 

Plaats: Museumruin 't Olde Ras, 
Para.llelweg I te Doesburg. 
Inlichtingen: Stichting Behoud en 
Bevordering Fruitculruur: 

tel. 0313-473672 . 
Open: beide dagen van 10-1 7 uur. 

24 
In resonantie met de natuur 

Begin van tiendelige cursus gegeven 
door Hans Andeweg met als thema: uit
straling en levensenergie in de natuur 
waarnemen, interpreteren en verbete
ren. De cursus omvat vele oefeningen en 
praktische roepassingen afgewisseld met 
theorie. 
Inlichtingen: Guy Dilweg 033-4945500 
of: www.sroutenburg.nl/reso na.ntie.htm 

BOMENDOORLOPER 
Onze jaarlijkse puzzel is een ' bomendoorloper' die 22 bomen bevat. Alle letters B, 
o en M krijgt u natuurlijk cadeau! Zend uw oplossing voor I januari 2002 aan het 
bureau van de Bomenstichting. Onder de inzenders van een goede oplossing verlo
ten wij drie exemplaren van het album Suske & Wiske 'De boze boomzalver'. 

1 2 

2 

3 

4 

M 
5 

0 
6 

7 

8 

B 
9 

10 

Horizontaal 
I boom - boom 

3 4 

0 
5

0 

B 

B 
M 

2 politieke partij - bijwoord - boom 
3 familielid - boom - spoo rwegmaat

schappij 
4 medische scan - Neon - boom 
5 in orde - nota bene - Ver. Naties 

(Engels) - kastdeel - wettelijke aan
sprakelijkheid 

6 weekblad - boom - onder andere -
ons inziens - 14e letter 

7 dier - bolgewas - voorzetsel - laatstle-
den - 10e letter 

8 boom - etage - pro memorie - gij 
9 verzetsbeweging - boom - jij 
10 boom - boom 

6 7 8 9 10 

0 0 

0 
M 

B 
VertÎ<:aal 
1 boom - boom 
2 boom - boom - voorzetsel 

3 lidwoord - boom - vlug 
4 stad in Algerije - boom - voor 12 

uur 
5 onder andere - hervereniging 

schaapsgelu id 
6 rechter-commissaris - In handen 

boom - water 
7 voorzetsel - onzin - boom 
8 Eurocity-trein - groente - bODm -

pond (Engels) 
9 ge letter - de .. en outs - boom - jij 
10 boom - boom 
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B oommasren 
Hebt u er al één gezien: een boommasr ofwel een 
kunsrboom als vermomming voor een zendmasr 
voor mobiele relefonie? Ze schijnen er al re sraan: 

palmen, dennen en andere rypen, ner echr. War 
moer je daar nou van denken? Moeren we er blij 
mee zijn, omdar we nu , eenmaal liever een boom 
zien dan een lelijkezendmasr? Of is het ner zo 

afschuwelijk als plasric kunstbloemen en leidt het 
ons bovendien af van het feir dar ons landschap ver
vuild raakr mer vreemde en misschien zelfs gevaar
lijke elementen? \Y/e zijn benieuwd naar uw reactie. 

B iomassacentra'le 

Ik heb op deze plaats al vaker gepleit voor her nur
tig gebruik van hout van bomen uir de bebouwde 
kom. Van bomen uit het bos is het logisch dar ze om 
hun hour worden benUL Zodra een boom echter 

nier uir her bos komr, betekent her einde van zijn 
besraan meesral ook her definirieve einde. Zijn hout 
wordr nier gebruikt, tenzij een ambachrelijk hourbe
werker of kunsrenaar her te pakken krijgr. Er is nog 
veel meer mogelijk, maar van de kant van de hout
indusrrie is er geen enkele belangstelling. Her is 

blijkbaar makkelijker en goedkoper om hour uit her 
buirenland re halen. 

Er is nu, naast versnipperen en composreren een 
nieuwe manier om snoeihout en omgezaagde 
bomen nog enig nU( te geven: ze kunnen dienen als 
bron van energie. ,Daarmee doel ik nier op de ouder
werse open haard en de vuurkorf, die voor veel ple

zier zorgen, naasr veel luchtvervuiling, maar op de 
biomassacenrrales die op enkele plaatsen in 
Nederland in gebruik zijn genomen. Zij produceren 

via verbranding van snoei- en dunningshout elektri
cireit en warmte. Dat is in veel opzichten een goede 
zaak, bijvoorbeeld omdar het proces fossiele brand
stoffen spaart, die na verbranding bijdragen aan her 
broeikaseffecL Ik zou er dan ook voor willen pleiten 
dar de beheerders van openbaar groen zich melden 
bij de dichtsrbijzijnde biomassacentrale. 

5 taatsbosbeheer 
Deze week kreeg ik een jaarverslag van 
Staatsbosbeheer in handen. Eigenlijk zelfs twee, 
want ik kreeg het persoonlijk, maar de 
Bomenstichring kreeg her ook nog eens. Het bleek 
een mooie, maar ook zeldzaam dure uitgave te zijn, 

die kennelijk een grore verspreiding krijgr. Zoiets 
bezorgt mij een srerk gevoel van onbehagen. Had 
her verzelfstandigde Staatsbosbeheer niet als eerste 

raak om op een versrandige manier onze staarsbos
sen en -naruurrerreinen te beheren? En kregen ze 
daarvoor van staarssecretaris Fabel' nier een budger 

dar maar net groot genoeg is? Waarom dan zo'n 
geldverslindende acrie? Ik weet dat de Nederlandse 

bosbeheerders een rerechre poging doen om de 
bevolking meer bewusr re maken van alles war mer 
bossen en bosbeheer te maken 'heeft. Maar volgens 
mij kun je daarvoor berer wat meer geld besteden 

aan de ouderwerse boswachrer dan vele rienduizen
den belastingguldens uitgeven (verspillen?) aan een 
jaarverslag voor relaties. 

W aar was u dit najaa.r? 
Het heeft u en ons dir jaar nier meegezeren mer de 
excursies. In het voorjaar hadden we leuke plannen 

voor een bezoek aan een naruurontwikkelingspro
ject bij Arnhem, maar de mond- en klauwzeercrisis 
maakte dat onmogelijk en het was al te laat om nog 

iers anders re organiseren. Nier getreurd, we maak
ren voor dir najaar een programma dat altijd hoog 
SCOOrt bij onze donareurs. Her , zou een wandeling 
worden door het Zuiderpark in Den Haag, dat 

bekend sraat om zijn rijkdom aan oude bomen in 
veel soorten, voorafgegaan door een lezing van land
schapsarchirecr Rob van den Ham, die de recon

strucrie van dir beroemde park heefr begeleid. Wie 
scherst onze verbazing, toen zich slechrs ruim (\vin
tig mensen opgaven en we daarom ook deze excur
sie moesten afblazen. Toen zelfs op de Dierclodezing 

in oktober minder dan de helft van de gebruikelijke 
ruim honderd mensen \.:wam opdagen begonnen we 

ons af te vragen wat er dir jaar is misgegaan. Bent u 
weggebleven vanwege '11 septem ber', is het toeval 
of heeft her andere redenen? Als her aan ons ligr wil
len we dat graag weren. 


