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Guinness Baak 
Wereldwijd staan bomen van een bijzondere bete
kenis in het prestigieuze Guinness Book, want ze 
zijn de oudste, de hoogste of de dikste op aarde. 
Of ze staan op de hoogste plek, daar waar nog net 
een boom wil groeien, of ze hebben niet het uiter
lijk van een boom, maar zijn het toch. Allemaal 
bomen in verre werelddelen en van een bijzonder
heid waar ons landje niet aan kan tippen. Maar ... 
sinds kort hebben we ook een kampioen. 
Namelijk de grootste verplante boom ooit, die na 
een aantal jaren nog in leven is. 
Met alle technieken die wc in huis hadden werd in 
1997 deze enorme monumentale paardekastanje 
aan de rand van de Koekamp voor het Haagse 
Centraal Station zo'n tachtig meter versleept voor 
de bouw van een tramtunnel. 
Over tramtunnels in Den Haag moeten we het 
maar niet hebben. Want daar praat men altijd 
gekscherend over een buis, waarvan de bouw lan
ger duurde dan gepland en die met regelmaat vol
loopt. Maar als we toch bezig zijn met parlemen
taire discussies over spoortracés dan kan deze tun
nel gelijk worden meegenomen. 
Toeval of niet, deze paardekastanje staat bij de 
Bomenstichting dit jaar extra in de belangstelling. 
Dit voorjaar werd hij door ons op een ansichtkaart 
gezet voor de actie 'Samen sterk'. Over de 
opbrengst en het vervolg van die actie leest u 
elders in dit nummer. 
In het vorige nummer stond diezelfde foto bij een 
artikel over twintig jaar registreren en schouwen 
van monumentale bomen. En uitgerekend in deze 
editie heeft Florentine van Eeghen een gesprek 
met Dick Polvliet, onze contactpersoon in Den 
Haag, die jaren geleden zeer indringend aandacht 
vroeg voor het behoud van deze kastanje. Dit 
resulteerde uiteindelijk in zijn verplanting door 
boomverwrgingsbedrijf BSI Bomenservice uit 
Baarn. Na wat tegenslagen in de dagen daarvoor 
werd op een avond onder het muzikaal geweld van 
de Carmina Burana de boom op ijzeren platen 
verschoven. 
Nu prijkt hij in de nieuwste editie van het record
boek en krijgt een wereldwijd eerbetoon. 
Misschien mogen we ons zelf een pluim op de 
hoed steken, want als de boom indertijd niet als 
monument was opgevallen en aangemerkt dan 
had hij misschien allang als kachelhout gediend. 

Slecht kachelhout is het grenen van dennen. Maar 
Leo Goudzwaard schrijft wel vol lof over deze 
schitterende inheemse conifeer met zijn leeftijdaf
hankelijke verschijningsvormen. En u bent vast 

gek op de records: de oudste den, 
of pijnboom zo u wilt, staat naast 
Hotel \Volfheze, net buiten het 
gelijknamige dorp bij Arnhem. Ga 
erheen en bewonder hem (of . 
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Een bos herdenkingsbomen 
De vijfde 'Bomen voor het leven-dag' staat gepland 
op 27 november. Dan worden er weer duizenden 
mensen verwacht in Dronten, die in het Koningin 
Wilhelminabos een 'boom gaan planten voor een aan 
kanker overleden dierbare. Dit jaar zal de 10.000e 
boom geplant worden. Maanje Nelemans blikt terug 
in de historie van dit succesvolle gebeuren.· 

Nieuw model voor 
boombescherming 
De laatste jaren is er veel veranderd in het verstrek
ken van kapvergunningen en was het daarom nood
zakelijk om daar met de Model Bomenverordening 
op in te spelen. Edwin Koor werkte de verordening 
uit en geeft de inhoud kort weer. De nieuwe versie is 
alleen digitaal verkrijgbaar. We gaan met de tijd mee. 

Zwaarjaar door het weer en 
andere oorzaken 
Het zal u niet ontgaan zijn dat de grond dit najaar 
bezaaid lag met vruchten van beuk en eik. Maar ook 
bijvoorbeeld de berk heeft enorm veel zaadjes laten 
rondvliegen. Marjan van Elsland doet een poging dit 
te verklaren. 
Verder bespiegelingen rond de gezondheidsproblemen 
van de paardekastanje. De een na de andere ziekte slaat 
in een kon tijdsbestek in deze boomsoort toe. 

RRN BOOM 
is6Uïtengewoon 



Een ,bos 
herdenk" 

Meer informatie: 
KWF 

Kankerbestri jding, 
Postbus 75 508, 

1 070 AM Amsterdam 

www. 
wilhelmi nabos. n l 

Maart je Nelemans 

f01 0', op deze blad;jJden: KW F K"flkerbemijdj ng 
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De vijfde 'Bomen voor het leven-dag' is op 27 
november. Dan worden er weer duizenden mensen 
verwacht in Dronten, die in het Koningin 
Wuhelminabos een boom gaan planten voor een aan 
kanker overleden dierbare. Dit jaar zal de lO.OOOe 
boom geplant worden. Hoe is dit initiatief tot stand 
gekomen, en wat vinden de nabestaanden ervan? De 
redactie ging praten met enkele mensen die een 
boom geplant hebben en met de initiatiefnemer van 
het bos, Peter Derksen. 

Het KWF Koningin Wilhelminabos (zoals het bos offi
cieel heet) is een initiatief van Peter Derksen, directeur 
van de stichting Nationale Boomfeestdag. Nadat hij 
kort na elkaar twee familieleden aan kanker had verlo
ren, kwam hij op het idee om nabestaanden in de gele
genheid te stellen een boom ter nagedachtenis aan te 
planten. Hij nam vanuit zijn functie contact op met het 
Koningin Wilhelminafonds (KWF), dat geld inzamelt 
voor kankerbestrijding, en met Staatsbosbeheer. De 
reacties waren positief en in 1999 hebben de Stichting 
Nationale Boomfeestdag en Staatsbosbeheer het bos 
aangeboden aan de toen 50-jarige KWF Kankerbestrij
ding. Met de aanleg van het bos is begonnen op 9 
december 2000. 
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Het bos is genoemd naat Ko ningin Wilhelmina, 

omdat zij in 1948 besloot het nationale geschenk, dat 

zij kreeg vanwege haa r gouden regeringsj ubileum, te 

bestemmen voor de kankerbestrijding. 

Gedenkplaats 
Een belangrijk onderdeel van het Koningin 

Wilhelminabos is de gedenkplaats, onrvvorpen door 

Peter Du·ksen. Cenrraal s taat een beeldje van Koningin 

Wi lhelmina . Daaromheen staan in een onderbroken 

cirkel rwaalf Millenniumbomen, één voor elke provin

cie. Twaalf verwijst ook naar uren, maanden , tijd. De 

cirkel is onderbroken, omdat het directe contact met 

de overledenen verbroken is . 

Op de lege plek heefi: de Contactgroep Nabestaanden 

Kankerpatiënten op 9 december 2000 namens alle 

nabestaanden een moeraseik gep lant. Ook dat is sym

bolisch: onze blijvende herinneringen aan de overlede

nen maken de cirkel toch weer sluitend . Buiten de 

bomencirkel staan in cirkels glazen panelen met de 

namen van hen die in dit bos worden herdacht. Twee 

lege panelen verwijzen naar mense n die aa n kan ket zijn 

overleden, maar niet met naam en toenaam op de 

Gedenkplek staan vermeld. 

Het is een indrukwekkende plaats, wellicht door de 

eenvoud ervan. Het is ook mogelijk om er as te ver

strOOien . 

Het bos 
De herdenkingsbomen worden geplant op schoonge

maakte stukken in een al bestaand bos. Het bos zelf is 

een afwisselend loof- en naaldbos en al zo oud dat het 

aan verjonging toe is. Vandaar dat er rui m te vrij kwam, 

die gebruikt kon worden voor dit initiatief. 

Staatsbosbeheer zorgt voor het plantmaceriaal, dat 

bestaa t uit kleine boompjes van de soorten els, eik, 

zoete kers, berk en beuk. De boompjes wo rden op een 

grotere afstand dan normaal geplant, zodat er de eerste 

tientallen jaren niet gedund hoefi: te worden. Verder is 

het wel de bedoeling dat de nieuwe aanp lant opgaat in 

een 'gewoon ' bos, het wordt dus geen parklandschap 

en het onderhoud en beheer is ongeveer vergelijkbaar 

met dat va.n een gewoon bos. 

W aaroJll. Jll.eedoen~ 
Eén keer in het jaar is het mogelijk een boom te plan

ten , op de 'Bomen voo r het leven' -dag. Deze wordt de 

laatste zaterdag van november gehouden , dit jaar voor 

de vijfde kee r. Vorig jaar zijn er 7000 mense n naar 
deze dag gekomen, waarmee dit initiatief kennelijk in 
een belangtijke behoefte voorziet. Opvallend is dat 
van vrijwel alle mensen , die een boom planten, hun 

geliefde gectemeerd is of zijn of haar lichaam aan de 
wetenschap beschikbaar heefi: gesteld . Kennelijk geeft 

het planten van een boom in dit geval een plek om 

naar roe te gaan, vergelijkbaar met een begraafplaats. 

Een bos biedt daarnaast ook nog rust en een verbon
denheid met de natuur, .rwee facroren die ook belang
rijke redenen zijn voor de mensen om ju is t dit initia

tief te omarmen . 
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"Ik vond het een bij zonder initiatief . .. " 

Tot de eerste boomplanters hoort Elma Holthuis , zus van 
initiatiefnemer Peter Derksen. 
Haar man Paul overleed in juni '99 op 44-jarige leeftijd . Het 
jaar daarop werd de eerste plantactie in de Flevopolder 
gehouden. De boom voor Paul staat in de cirkel van bomen bij 
de entree van het terrein. 
Waarom Elma aan de plantactie meedeed? '" Ik vond het een 
bijzonder initiatief en wilde ook graag mijn broer steunen in 
het realiseren ervan. Zelf heb ik niet zo'n emotionele band 
met de boom of de plek. Ik gedenk Paul op een andere wijze 
en op andere plaatsen .'" 
Naderhand is ze nog een keer teruggeweest en het deed haar 
wel wat toen ze de naam van haar man op de gedenkplaat 
las. '"Belangrijk vind ik vooral de aandacht vanuit de 
samenleving voor kanker. Het KWF doet goed werk en met dit 
bos wordt het belang daarvan benadrukt. '" 

" nu heb je iets om op terug te vallen." 

Mevrouw Langeveld uit Den Haag heeft vier jaar geleden een 
boom geplant voor haar overleden echtgenoot. Hij is op 56· 
jarige leeftijd dood gegaan. Waarom heeft ze dit gedaan? 
'"Omdat hij altijd met de natuur bezig was . 
Hij is gecremeerd, zijn as is verstrooid en ik had dus niets 
meer van hem. Hoewel ik daar geen problemen mee heb, is 
het toch een leegte , en nu heb je iets om op terug te 
vallen. Ik vind het een heel goed initiatief. '" 
Mevrouw Langeveld gaat er een keer per jaar met een 
vriendin heen, rond zijn verjaardag , en maakt dan meteen 
een lange wandeling in de omgeving . '"Als het dichterbij was 
geweest , ging ik waarschijnlijk wel vaker. '" Het gaat haar 
niet alleen om de boom en het bijdragen aan de natuur. '"Ik 
ondersteun hier toch ook de kankerstichting mee. Wat mij 
betreft zouden ze ook jaarlijks een kleine gift mogen vragen 
voor het onderhoud en voor de organisatie .'" 



Beheerderabonnees 
van de 

Bomenstichting 
hebben de cd-rom 

Model 
Bomenverordening 

2004 reeds 
toegezonden 

gekregen. Andere 
gemeenten en 

belangstellenden 
kunnen een 

exemplaar bestellen 
bij de 

Bomenstichting. 
De prijs is € 12,50 
voor donateurs en 

€ 15, ' voor niet
donateurs, exclusief 

verzendkosten à 
€ 3,20. 
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Nieuw model voor 
boombescherming 

Edwin Koot 

Goede bescherming van bomen is in het belang van 
ons allemaaL Bijna iedere gemeente heeft regels voor 
wanneer een boom wel of niet gekapt mag worden. 
De kwaliteit van die regelgeving verschilt sterk per 
gemeente. De Bomenstichting is voorstander van 
eenduidige en strakke regels, die een goede bescher
ming van bomen garanderen. Vandaar dat wij reeds 
in 1996, samen met de Vereniging STADSWERK 
Nederland, de model-bomenverordening hebben 
uitgebracht. Bijna acht jaar later is het tijd voor een 
nieuwe versie. 

Bij de introducrie desrijds van de model-bomen
verordening waren de reacries posirief. 

Gemeenten hadden hiermee een alrernarief 
in handen voor de gangbare kapverordening. 
Zij kregen zo de mogelijkheid re kiezen voor 

regelgeving die een berere bescherming voor 
de bomen bood. In dir model vormen monu

menrale bomen bijvoorbeeld een speciale care
gorie, waarvoor slechrs bij hoge uitzondering 
een kapvergunning afgegeven wordr. Een ande
re opvallende verberering is die ren aanzien van 
de inspraakmogelijkheden van burgers. Een 
besluir over her wel of nier verlenen van een 

In de nieuwe Model 
Bomenverordening is 
voor bomen in particulier 
eigendom geen uniforme 
norm gesteld aan de 
diktemaat van de boom 
waarboven een 
kapgunning moet worden 
aangevraagd . 
Gemeenten kunnen dit 
zel f vaststellen 
gebaseerd op de lokale 
situatie . 

Meten van bOlllen 
(in cm) 
Dikre l Omrrek2 

10 31 
20 63 
30 94 

/: mn l'en boomklem 
2: met {'t'n m('ctfint 

kapvergunning mag in dir model pas genomen worden 
ná de inspraakronde. Veel gemeenren zijn inmiddels 
overgesrapr naar de bomenverordening of hebben delen 
ervan in hun regelgeving verwerkr. 

Minder regels 
De laarsre rijd wordr de roep om minder regels en 
bureaucrarie sreeds luider. Burgers moeren meer eigen 
verantwoordelijkheid krijgen, is her devies van dir kabi
ner. Geen berU[reiing meer door de overheid als her om 
boompjes in de eigen ruin gaar. Daarnaasr moer her 
ambrenarenapparaar effecriever gaan werken. Als 95% 
van alle kapaanvragen eigenlijk alrijd wordr roegekend, 
vraagt dir om een herbezinning. Veel gemeenten zijn 
daarom bezig hUI< verordening aan re passen. Op zich 
is dar prima. De overheid moer immers luisreren naar 
war er in de maarschappij leefr. Zij moer echrer ook de 
kwaliteir van de boombescherming bewaken. 
Tor nu roe kon iemand er min of meer vanuir gaan dar 
je voor iedere boom dikker dan 10 cenrimerer een kap
vergunning nodig had. Maar er ontsraan sreeds meer 
plaarselijke verschillen, die soms behoorlijk uireenlo
pen. Vandaar dar de Bomensrichring in samenwerking 
mer Vereniging STADSWERK Nederland een nieuwe 
srandaard heefr ontwikkeld: de Model-Bomenveror
dening 2004. 

Bij her opsrellen van dir model is gezochr naar een 
balans russen vereenvoudiging van de regelgeving en 
oprimale bescherming van waardevolle bomen. 
Je kunt de regels versimpelen door minder bomen 
onder een kapvergunning re laren vallen. Daarvoor zijn 
meerdere mogelijkheden. De gemeente kan vasdeggen 
dar alleen voor bomen dikker dan 30 centimerer door
snede een kapvergunning nodig is. Of zij kan bepaalde 
gebieden of wijken aanwijzen. Er zijn gemeenten die 
bomen in particuliere ruinen uitzonderen van de ver
gunningplichr. Andere werken mer lijsren van waarde
volle bomen. Sraar een boom nier op die lijsr, dan kan 
deze zonder vergunning gekapr worden. Welke beper
king de gemeenre ook kiesr, zij zal van re voren goed 
moeren kijken war evenruele gevolgen kunnen zijn van 
de maatregel. Dan kunnen ongewensre neveneffecren 
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worden voorkomen. Vereenvoudiging van de regelge
ving mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit van het 
bomenbestand . 

Model-bolTlenverordening 2004 
In de model-bomenverordening 2004 is gekozen voor 
een minimale diktcmaat als ondergrens van de bescher
ming. Andere vormen, zoals her vrijgeven van bepaal
de boomsoonen of gebieden, leiden sneller rot misver
standen en vergissi ngen . Er is bewust onderscheid 
gemaakt russen bomen in paniculier eigendom en 
bomen in de openbare ruimte. Voor panicuJieren geldt 
dat ze voor een boom met een dikte van minder dan 20 
cenrimeter - op borsthoogte gemeten - geen vergun
ning hoeven aan te vragen. Voor bomen in de openba
re ruimte is de gangbare diktemaat van 10 cenrimeter 
gehandhaafd. He.t algemeen belang van deze bomen is 
immers groter. Burgers willen bovendien mee kunnen 
praten over de bomen in hun straat. Die mogelijkheid 
wordt geboden indien ze mee kunnen beslissen over 
het lot van 'hun' bomen. 
In de nieuwe verordening zijn de regels ten aanzien van 
de inspraakmogelijkheden overigens wel aangescherpt. 
Of soepeler geworden, vanuit gemeenrezijde bekeken. 
Nog steeds geldt dat tijdens de bezwaarperiode van zes 
weken na het verlenen van de vergunning geen kap 
mag plaatsvinden. Die periode wordt langer als er 
daadwerkelijk een bezwaarschrift is ingediend waarop 
een uitspraak moet plaatsvinden. 
Indien het bezwaar wordt afgewezen en de indiener 
gaat daarop in beroep, dan dient deze tegelijkenijd een 
aanvraag in te dienen voor een voorlopige voorziening 
bij de rechtbank. Die voorlopige voorziening wordt 
altijd door de rechtbank snel behandeld. Als de uit
spraak op de voorziening negatief voor de boom uit
valt, dan is daarmee in de vergunning definitief. 
In tegenstelling tot het verleden is daarmee de bezwaar
procedure afgesloten; een beroep is niet meer mogelijk. 
Dit laatste is gedaan om oneigenlijk gebruik van 
bezwaarmakers te voorkomen, die jarenlang procedu
res kunnen blijven voeren. 

, Randvoorwaarde: goed beleid 
De Bomenstichting zet wel een grote MITS bij het 
overnemen van de nieuwe modelverordening door de 
gemeenten. De modelverordening werkt namelijk 
alleen goed als gemeenten een gedegen invenrarisatie 
hebben gedaan van (lokale) monumentale bomen en 
bijzondere houropstanden binnen hun gebied. 
Bovendien moeten ze vastgelegd hebben dat voor deze 
beide categorieën in principe geen kapvergunning 
wordt afgegeven. Bijzondere bomen of beeldbepalende 
heesters die nog geen 20 centimeter dik zijn, kunnen 
dan op deze wijze roch beschermd worden. 
Tenslotte nog een kanttekening. De bomenverorde
ning is maar een onderdeel van het rotale bomenbeleid. 
Indien een gemeente de rest van het bomenbeleid nog 
helemaal geen vorm heeft gegeven, dan is het verspil
ling van energie' om de bomenverordening in de eigen 
gemeenreverordening aan te gaan passen. 
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Geen boom gezien 
AI tien dagen was ik in dat groene land en ik had nog geen boom 
gezien. Nou ja, geen echte boom dan. Wel veel berkenstruikbomen 
en elzenstruiken, die gewoon vanzelf groeien en weer dood gaan, 
maar echte bomen, nee. 
Echte bomen die groot kunnen groeien. Of liever, die dat al gedaan 
hebben. Neen, niet gezien. Zo bewust was ik er nou ook niet mee 
bezig, maar kennelijk neem je roch waar dat er geen bomen zijn. 
Blijkbaar ben je zo gewend dat overal bomen staan, dat het opvalt 
wanneer ze er niet zijn. 
Dat overkomt me ook wel eens in een stad met veel grote en vooral 
hoge gebouwen. De menselijke maat is dan zoek en je mist iets. 
Bomen? 
Wij zijn ze zo gewend, die bomen. Dat zal de reden wel zijn waar
om we overal bomen neerzetten . Zelfs op plaatsen waar ze geen 
schijn van kans hebben boom te worden, de plantplek waar de ste
denbouwer of architect dat nodig achtte. De boom waarmee de 
tekening of maquette mooier werd. Misschien was het plan of ont
werp incompleet of onver~oopbaar zonder bomen, misschien wordt 
er nauwelijks echt over nagedacht. Een knot- en bol pleeborstel 
hoort er bij, net als ooit een ei. 

Echte bomen. Je kan er niet omheen. Altijd benieuwd hoe ze het 
, voorjaar en de zomer door zullen komen. Het koude en natte voor
jaar was ongunstig voor de platanen. Schimmelziekte met bladval, 
het leek wel najaar. Eind juni zijn ze gelukkig weer opnieuw uitge
lopen. Daarna een zomersrorm. Veel blad is gekneusd, waardoor het 
verdroogt en weer afvalt. Opnieuw herfst in de straat. Voor de derde 
keer dit jaar lopen ze uit, wat een overlevingsdrang, geweldig. Terwijl 
ik dit schrijf, moet het nog najaar worden, moet het blad el' weer een 
keer af. Kan de gemeente geen andere bomen planten? Drie keer in 
het jaar blad ruimen en dan die akelige bolletjes die het hele jaar 
troep op straat geven. Dit wordt menig bewoner teveel gedoe. 
De kasranjes dan. De bladvlekkeni.iekte en de paardekastanjemi
neermot weten wel raad met het blad. Geen fraaie boom die eind 
augustus nog louter bruine bladeren heeft. En dan de bloedende 
bast. Wat zal er van onze kastanje terechtkomen? Drie ziekten voor 
een van onze belangrijke stads bomen. 
De iep? Hoe heeft de iep(enspinrkever) het dit jaar gedaan? Blijven 
er nog iepen? De eikenprocessierups, de wilg, de populier? Ik zoek 
een boom met blad, die verder gewoon gezond is, dus verder niks 
heeft aan ziekmakende dingen! 
Al die beestjes, al die schimmels, al die problemen waarvan we de 
oorzaak willen kennen . Al die bedrijven die naarstig naar oplossin
gen en inkomsten zoeken. 'Injecties, feromonen, voedselroedienin
gen middels injectie of infuus, bestrijdingsbeestjes, vieze, stinkende 
sappen die de beheerder áán- en de boom worden ópgesmeerd. 

Zolang er bomen zijn, blijft de Bomenstichting nodig om verstan
dig en kritisch bomen en bedrijven te volgen. 

En dat land waar we de eerste tien dagen geen bomen zagen, 
Noorwegen, is zo mooi en zo groen, heeft zoveel water en sparren en 
zo weinig mensen. Daar zal die mineermot, het beest heeft 
Scandinavië al bereikt, heel wat minder schade veroorzaken dan in 
ons minder groene maar meer bevolkte land. 

Douwe van der Heij 
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De Haagse serviceflat waar Dick Polvliet (74) in 
woont, kijk( uit op het gewichtig gFoeo van een oud 
stadspark. Een passende omgeving voor deze 
bomenbeschermer van het eerste uur die altijd vóór 
op de barricades staat als het om monumentale 
bomen gaat. En toch, zegt Dick zelf, zijn er heus 
wel momenten dat hij nUt aan bomen denkt. 

Interview door Florentine van Eeghen 
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Dankzij Dick 
ederlandse boom 

in het Guinness Book 
Begin jaren tachtig werd Dick Polvliet donateur van de 
toen nog jonge Bomenstichting. Het feit dat Dick in 
Nijmegen voor het eerst een tuin had met bovendien 
een mooie, driestammige berk erin, was daar wellicht 
de aanleiding toe. Kort daarna las hij in Bomennieuws 
een oproep om mee te helpen bij het inventariseren van 
Monumentale Bomen. Hij meldde zich aan. 
"Ik wist niets van bomen, maar had een maatje die wel 
bomenkenner was en ik noteerde wat hij vertelde. 
Voorzien van enige richtlijnen, neuskruis, meetlint en 
kaartblad doorkruisten wij delen van de Betuwe, van 
het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen. 
In het beg.in hadden wij natuurlijk geen vergelijkings
mogelijkheid. Het aantal dat wij bijzonder vonden was 
veel te groot wdat geschrapt moesr worden. Maar voor 
mij was dar dé manier om te leren naar bomen re k.ij
ken. Van narure ben ik geen k.ijker, als predikant ben ik 
een man van her woord en meer nog een luisteraar. 
Beroepshalve ben je nier op k.ijken ingesteld. Nu nog 
sreeds moer ik mij er toe zenen om goed re kijken." 

Heeft het bezig zijn lUet: bomen uW" leven 
veranderd? 
"Deze nieuwe raak kwam op een goed moment. Ik was 
55 jaar en ner in de WAO rerechrgekomen, war een 
voortijdig einde van mijn loopbaan berekende. Vaak 
werd de grap gemaal<t: "Vroeger was je mer mensen 
bezig, nu mer bomen." Dan zei ik rerug: "Maar bomen 
kunnen nier spreken." Dar zeg ik nu overigens nier 
meer. Ik geloof echr dar als je er een oor voor ontwik
kelr, bomen zich tor je kunnen richren. Dar weer ik van 
anderen, zelf heb ik dar nier gemerkr. Ik heb hier een 

favoriere boom in het park, een monumentale beuk, 
maar ror een wederzijds contacr is her nier gekomen. Ik 
heb er kennelijk de rusr nier voor. Her gekke is dar als 
ik bij de boom sra, ik alrijd even k.ijk of iemand mij 
zier. Her is een soort schaamregevoel dar mij ook remr 
om mij over re geven. Her boek van Maja Kooisrra, 
'Ontmoetingen mer Bomen', geefr een impuls om op 
een andere manier met bomen bezig re zijn. Meer een 
intuïrieve benadering dan een wetenschappelijke, dar 
kan elkaar aanvullen." 

Hoe heeft u die kennis verzaIlleld? 
"Je verzamelr langzamerhand wel veel kennis, maar een 
deskundige zal ik mezelf nooir noemen. Na Nijmegen 
ben ik in Wageningen colleges naruurbeheer en bos
bouw gaan volgen. Toen woonde ik in Rhenen en daar 
ben ik ook al met boombescherming bezig geweesr. Ik 
heb er gestreden voor een oude boom bij een landhuis: 
hoe dar is afgelopen weer ik n.ier. Ik was alweer naar 
Arnhem verhuisd, waar ik heb geholpen bomen re red
den van nieuwbouw en wegenaanleg. Dar .is nog alrijd 
de grootsre bedreiging. Maar ik wilde graag rerug naar 
Den Haag, waar ik als kind heb gewoond. Her is goed 
om rerug re komen op een plek waar je jong bent 
geweesr, als je daar goede herinneringen aan hebr. Toen 
ik hier de eersre keer kwam zeiden mijn dochrers: "War 

Bomennieuws - winter 2004 



doe je daar bij al die oude mensen?!" Maar als je hier 

ziet hoe vitaal oude mensen nog zijn, dan is het niet het 
einde maar een derde levensfase waar je na je zeventig
ste in terechtkomr. 

De Bomensrichting kan natuurlijk niet alle bomen
kwesties van Nederland zelf nalopen en oplossen. 
Ook hiet in Den Haag werd ik meteen contactper

soon en namens de Bomenstichting zit ik nu in de 

Adviesraad Monumentale Bomen van Den Haag. 
Dat doe ik nu acht jaar. Eerst hielp ik bij het samen
stellen van de lijst, nu schouwen we ze en voegen even

rueel nieuwe roe die inmiddels de leeftijd van vijftig jaar 
hebben ber~ikt (leeftijdsgrens is tegenwordig tachtig 
jaar). Vijftig jaar was het criterium van de 

Bomenstichting roenterrijd, maar dar is nu opgehoogd 
[Ot tachtig jaar. Op de lijst staan 1291 bomen. Dat lijkt 

ontzerrend veel, maar we hebben ook groepsobjecten 
zoals aan het Lange Voorhour en de Vijverberg. Dat 
zijn veel linden en kastanjes." 

U bent bij veel boeken en publicaties 
betrokken geweest. KOlllt daar de 'man 
van bet woord' ODl de hoek kijken? 
"Je komt voorrdurend met nieuwe dingen in aanraking 
als je met bomen bezig benr. In 1991 kreeg ik het ver
zoek om ter ere van het zilveren huwelijk van Bearrix en 

Claus een boek ovet Oranjebomen samen te stellen. 
Uiteindelijk is de tekst door iemand anders geschreven. 

Maar de forograaf, RobWandemaker, en ik hebben in 

voorjaar en zomer 1991 her hele land 
afgereisd om te kijken naar Oranjebomen, 

bomen die zijn gepJanr ter gelegenheid 
van een bijzondere gebeurrenis van het 

Koninklijk Huis. We konden gebruik 
maken van een invenrarisatie die al eerder 

door de Bomenstichting was gedaan. Een 
paar honderd bomen hebben we gezien . 
In december is wen het boek 'Bomen 

voor Oranje' aangeboden door Lubbers 
aan de koningin en daar waren wij uiter
aard ook bij." 

En dan de beroeillde 
paardekastanje ... ? 
"Dankzij de Bomensrichring en haar 

bemiddeling heb ik een paardekasranje 
weren re redden. Her is een bekend ver
haal geworden omdar voor her eersr een 

boom van honderdderrig jaar oud is opge
schoven. Dir is officieel in her Guinness 

Book of Records opgenomen. De boom 
moesr verschuiven vanwege de Koningsrunnel die pre
cies moesr komen waar de boom srond. De boom was 
zeker verdwenen, als ik wen nier ner in Den Haag was 
komen wonen. Door de gemeenre waren voor hetzelfde 
geld méér nieuwe bomen beloofd . Namens de 
Bomenstichring heb ik wen bij de gemeenteraad her 
behoud van de boom bepleir. Er kwam een onderzoek 

9 
voren is de boom een beerje ingesnoeid, door de 

gemeente exrra verzorgd 'met water en voeding en vrij
gemaakt van zijn plekje. De kluit werd vierkanr uitge
sneden, precies op her formaat van de kruin. Daat zijn 

contactpersonen zijn er ter 
ondersteuning van de 
groenafdeling ... 

platen onder gebrachr die met de hulp van scheeps
bouwkundigen aan kabels zijn bevestigd en versleepr. 

In maart '97 heeft de verhuizing plaatsgevonden en nu 
kun je constateren dat hij het echt goed doer." 
Verantwoordelijk voor dit huzarensruk was het boom

verzorgingsbedrijf BSI Bomenservice uit Baarn. 

Heeft u als bomenliefhebber van het 
eerste uur nog een advies aan de 
Bomenstichting? 
"Ik ben het helemaal eens met het streven om ter plaat

se groepjes mensen te hebben om de boombescherming 
te beharrigen. Als ik straks wegval , let de plaatselijke 
Natuurbescherming op de bomen. Maar op plaatsen 

waar deze nier bestaar, heb je contacrpersonen nodig 
die bereid zijn re lerren op war er gebeurt. Ler wel, zij 

zijn er vooral rer ondersreuning van de groenafdeling 
van de gemeenre. Die hebben onze sreun nodig regen
over de andere afdelingen van de gemeenre die bomen 
nier zien sraan." 

en de boom bleek zó gezond re zijn dar her de moei re 
waard bleek de operarie re doen plaars vinden. Van re ö 

<É '--_~ ______ ""';;;:; 
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Verplanting van de 
grootste nog in leven 
zijnde boom in het 
voorjaar van 1997. 

Zeven jaar later 
staat de boom er nog 
steeds schitterend 
bij. 
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Zwaa · aar door het wee 

Ziektebeeld van 
de nieuwe 

bloedingsziekte 
in de 

paardekastanje. 

Marjan van Elsland 

Het zat de bomen en struiken dit jaar niet mee: door 
zware bloei en vruchtdracht raakten ze uitgeput en 
andere gebeurtenissen deden er nog een schepje 
bovenop. Veel mensen vroegen zich af, wat er aan de 
hand was en hoe het gaat aflopen. 

Ik doe een - niet wetenschappelijk verancwoorde -
poging tot ancwoorden. 
De hittegolf van 2003 heeft ongecwijfeld de aanzet 
gegeven. De langdurige droogte en hitte kan bij 
gevoelige bomen, zoals de beuk, tot wortelsterfte 
geleid hebben. Ook was de hittegolf voor veel bomen 
en struiken zo bedreigend, dat ze extra veel bloei
knoppen voor 2004 aanmaakten. Deze noodbloei is 
een poging om de soort te laten overleven, voor het 
geval het individu het niet overleeft. Ik kan me niet 
herinneren dat er ooit tegelijk zoveel appels, beuken
nootjes, bramen, eikels, kastanjes, dennenappels en 
andere vruchten en zaden waren. De bomen waren 

Bloedingsziekte in opkomst 
De paardekastanje staar onder druk van een serie aan
tasringen die zi h in kom cijd als plaag of epedemie 
over .het land hebben ver preid. Terwijl er naar allerlei 
mogelijkheden wordt gewcht om de jaarlijkse aantas
ting door de mineermor re vemünderen. doemt er al 
weer een nieuwe bedreiging voor de paardekasranje 
(Aesculusl op. In tegensrelling rot de mineermot is deze 
ziekte, die nog niet eens een officiële naam heeft, wel 
dodelijk. 
De symptomen en zelfs het afsterven van bomen zijn 
sinds de zomer van 2002 bekend, toen de ziekte in 
bomen in de Haarlemmermeer werd ontdekt. 
Bij een aantasting verschijnen ver preid op de stam 

kleine, roestbruine vlekken. Ze breiden zich snel uit 
over de rest van de stam en de geste!takken. 
Puntsgewijs druipt uit de vlekken een donkerrode, 
stroperige vloeistof. In de nazomer SCOpt de vochronr
wikkeling en drogen de vlekken in tor ruwe, z.warte 
korsten. In her daarop volgende voorjaar verdroogt de 
bast tussen dez.e vlekken en sterft af. In de rot nu roe 
gevolgde gevallen overleefde de boom dit niet. 
Uit de resultaten van een oproep onder boombeheer
der blijkt dat de aantasting een landelijk probleem is. 
Om her onderzoek een landeli jk vervolg te geven, 
heefr het Ingenieursbureau Amsterdam een aantal des
kundigen bijeengebracht. Gezamenlijk is besloren een 
werkgroep op re richren, Aesculaap genaamd. 
Ook een aanrasting gezien? Indien u vermoedt dat 
deze aanrascing ook in uw paardekastanje voorkomt, 
d. n wordt u vriendelijk verzo he concact op te nemen 
met Fans van Kuik van pro Bomen, tel. 0172-
236730 of fons.vankuik@\vur.nl. U kunt ook conrac[ 
opnemen met de groendien r in uw gemeente. 

Frank Moens 
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en andere oorzaken 

duizendvoudig 'zwanger'. Dat kost energie en gaat 
ten koste van de overige levensfuncties. Bij de beuken 
zag je duidelijk wat de gevolgen van dit alles waren: 
ldeine, 'grauwe' bladeren, dus een armoedig ogende, 
open en kwetsbare kroon. 
Vervolgens zorgde een zachte winter, dat schimmels 
en insecten makkelijk de winter doorkwamen, waar
door bijvoorbeeld de bladluis in de voorzomer mas
saal kon toeslaan. Een plant gaat daar niet aan dood, 
maar het kost hem wel energie en weer waren vooral 
de beuken de klos. We kregen bijvoorbeeld ook vra
gen over de kastanjemineermot, schuimcicades, pro
cessierups en allerlei bladvlekkenzieki:en (schimmels), 
die het heel goed deden, ten koste van de bomen. 
Eind juni zorgde een zware westerstorm vol zeezout 
in het westen van het land ook nog eens voor blad
verbranding bij alle onbeschutte bomen en struiken. 
Het was een akelig gezicht, al die bruinverkleurde 
afgestorven bladeren midden in de zomer. 

Toch maken we ons bij de Bomenstichting nog niet 
zoveel zorgen over de tegenslagen, die direct of indirect 
het gevolg zijn van weers- en klimaatsomstandigheden. 
In de eerste plaats zijn bomen en struiken lange-ter
mijn-organismen, die reserves en verdedigingsmecha
nismen hebben en heus niet ditect het loodje leggen. 
Bovendien was de zomer van 2004 een zegen voor 
planten: koel en vochtig, dus ideaal om er weer boven
op te komen. Ik verwacht dan ook, dat bijna alle zie
lige gevallen volgend voorjaar weer gewoon uitlopen. 
Wel moeten we erop rekenen dat verzwakte beuken het 
extra moeilijk zullen hebben. En er zijn natuurlijk ern
stige aantastingen die niet direct met het weer te 
maken te hebben, zoals de iepenziekte. Ook een raad
selachtige bloedingsziekte in paardekastanjes begint 
slachtoffers te maken en schreeuwt om intensief onder
zoek. Helène vàn der Poel schrijft daarover in haar 
column op bladzijde 23. Op de vorige pagina in dit 
artikel leest u meer over de symptomen. 

Goudse kastanjes te hulp geschoten 
Voor het nNeede achtereerlVolgende jaar vond in 
Gouda een opmerkelijke bomenactie plaats: op woens
dag 3 november werden duizenden kilo's afgevallen bla

. deren van de paardekastanje bijeengeveegd en afgevoerd. 
evrouw Par Veldhuijzen van Zanten vroeg op die dag 

aandacht voor her kastanjemineermot-probleem. 
Gesteund door GreenWi h (www.greenwish.nl). leerlin
gen van het Wellantcollege en vrijwilligers werd mas
saal kastanjeblad geruimd om de aantasting door de 
mineermot komend voorjaar te verm inderen. 
Het kIink.t tegennatuurlijk: bladruimen om een boom 
te beschermen. Maar terwijl je een deel van de voe
dingsstoffen voor de boom wegneemt, veeg je ook 
tegelijkertijd veel poppen van de mineermot mee, die 
in het afgevallen blad overwinteren. Het gevolg is, zo 
is de gedachte achter de veegaccie, dar de aantasting 
daarmee pas later in her groei eizoen em tiger vormen 
gaat aannemen. 
De larven van de mor zorgen ervoor dar de bladeren 
cr in augusn15 al bruinverdord uitzien. Door het blad
ruimen wordt het aantal mOHen van de eerste genera
tie aanzienlijk verkleind. Omdat de mineermot (nog) 
nauwelijks nanaurlijke vijanden heeft, kan het beestje 

5 zich wnder tegenwerking voortplanten. Als het weer ë 

tijdens het mortenseizoen gunstig is, is het mogelijk ~ 
dar er drie'generacies in een jaar tor wasdom komen. ~ 

~ 
Ike kilo kasranjeblad met poppen leven her volgende ;; 

Vl 

jaar tor wel 80.000 mineermot-nakomelingen. Met de ä 
..2 

veegactie werd vijfduizend kilo kasranjeblad geruimd. 
Dar leverr een beperking op van 5000 X 80.000= 
400.000.000 mineermotren. 
Of deze veega tie oelaas biedt zallarer pas blijken. De 
r ulr-aten van her eerste jaar waren niet ongun tig. 
maar hierbij dient wel opgemerkr te worden dat overal 
in her land in 2004 minder aantasting re zien was van 
de mineennonen dan in' 2003. Maar zoals u eerder in 
Bomennieuws heeft kunnen lezen Lijkt bladruimen 
voor nu de enige mecllode die enigszin effe theeft. 

San /Jan der Mole" 

Op 3 november 
vond een 
grootschalige 
veegpartij plaats 
van kastanjeblad 
door leerlingen 
van het 
Wellantcollege uit 
Gouda . 

Links onder: 
Een omstander 
krij gt uitlêg over 
het doel van de 
aktie. 



Op latere leeftijd krijgen grove dennen een heel 
andere vorm dan in de jeugd. Ze veranderen van 
piramide - naar parasolvorm _ 
Blootgestoven wortels in zandverstuivingsgebieden 
maken dennen tot een prachtig spektakel. 

fotO: Huub Hunl."kcr 

De stoere, stevig vertakte grove den (Pinus sylvestris) 
is zomer en winter een opvallende verschijning. Deze 
meest bekende Nederlandse den kan schijnbaar moei
teloos kale zandvlakten en zandverstuivingen koloni
seren. De boom groeit in zeer extreme omstandighe
den en verdraagt zelfs de hitte en droogte van gema
tigde woestijnen. Zijn naalden zijn aangepast om ver
damping tegen te gaan (ze zijn xeromorf), dik en 
bedekt met een waslaagje. 

De grove den, vooral in Vlaanderen ook wel Pijn of pijn

boom genoemd, is een van drie coniferen die in 
Nederland inheems zijn_ Her sraar vasr dar de boom hier 

voork~am in de periode na de laarsre ijsrijd, maar de 
laa rsre eeuwen kon hij zich waarschijnlijk aUeen in de 

buurr van vennen nog handhaven. 
De andere [wee inheemse coniferen zijn de Taxus en de 

jeneverbes. Her lijkr misschien vreemd dar we deze rwee 

ook coniferen noemen, wanr ze hebben immers geen 

kegels. Toch horen ze bij de coniferen, waarvan de Jerrer

lijke vertaling 'kegeldragers' is_ Aan jonge, onrijpe vruch

ten van Ta;'(us en jeneverbes is nog wel te zien dat ze een 
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Het woord den 
Her oude - en in België nog vc:dvulJig gebruikte -

woord voor den is pijnboom, alKomstig \'al1 her 

Latijnse pinus. Het Franse sapin en her Spaanse pino 

bev<!tlen Jezdllie stam (pin) evenals het Engelse pine. 

Pijn hetekem hier o\'erigens niet 'lichamelijk LClT': 

die pijn komt van her Latijnse pocna (hoete). 

De oude vorm voor den Jan(ne) wordt in de easte 

helft van Je 13e eeuw al in NeJerLlIlJ gehruikt en 

LOU afgeleid zijn van het Brewme tann. [,Iet is dus 

eerder een oude kelrische dan een germJ3nSe vorm. 

In her Nederbnds is later de a naar een everschoven. 

In Duitsland betekent 'I:lIlllC spar (den is Kiefer) en 

dit is blijvcn hangen in ons kerstlied '0 denneboom, 

o dennebuolll' waarin eigenlijk de Sf);lr bezongen 

wordt. 

In Zweden gebruikt men her woord [;lil, mogelijk 

verwant meI het gelijkluidende Engelse woorJ dat 

lang bell·kent. Maar ht>t Zweeds kelH ook fura voor 

hoge Jen, en Jat woord is weer VlTwant lIlet ons 

vurcn(hlJlH). 

Van DJle geeft nog twee andere betekenissen voor 

Jen: 1. scheepsdek (\\111 dennenhout?) CI1 2. ck oud.: 

3e- en 4<:-naam\'alsvorm \'an het lidwoord de/hcl 

(b.\'. ' in den beginne'). MJar dil' laatste betekl'llis 

heeFt niets mer de dcnnenboom re maken! 

AdV 

soort kegelschubben hebben, maar tijdens het rijpen ver

anderen ze in bessen, de zogenaamde kegel bessen. 

Dennen bloeien in de Ieme, tegelijk met het uitbotten 

van de naalden. De bloemen zijn niet erg opvallend. 

Mannelijke bloemen, de stuifmeeldragers, verschijnen 

aan de basis van de nieuwe scheuren in de plaats van 

naalden , zodat na de bloei een kaal stukje op de scheut 

omstaat. De vrouwelijke bloemen omstaan juist aan de 

top van een scheut, met telkens twee bij elkaar. Ze lijken 

op kleine rode rot purperen kegels met vele kegelschub

ben; in elke kegelschub bevinden zich twee eitjes die zich 

na bevruchting omwikkelen tot twee dennenzaden. In de 

loop van de zomer groeien ze uit tot kegels en pas in het 

tweede jaar rijpen ze af, om in het daaropvolgende voor

jaar hun zaden los te laten in de wind. 

(Volks) gebruik 
De grove den levert grenenhout of kortweg grenen. 

Europees grenen is meestal lichter van kwaliteit dan 

Amerikaans grenen, ook wel 'pitch pine' genoemd. 

Grenenhout kent zeer uiteenlopende toepassingen. Het 

is uitstekend constructiehout (vooral in gelamineerde 

vorm) en verder geschikt voor vloeren , kozijnen en deu

ren. Het hout is ook zeer in trek voor (goedkopere) meu

bels. De oudste toepassing van grenen die we kennen is 

de boot van Pesse, voor zover bekend de oudste boot ter 

wereld. Deze kano van drie meter lang, gemaakt van een 

uitgeholde dennenboom, werd in 1955 gevonden vlakbij 

Pesse in Drenthe. Middels een Cl4-datering werd vast

gesteld dat de kano 8500 jaar oud is. De kano van Pesse 

is tentoongesteld in het Drems museum In Assen. 

Het hout is zeer rijk aan hars. In vroeger tijden kende 

men aan alle sterk harshoudende en dus geurende bomen 

het vermogen toe om boze geesten op een afstand te hou

den. Dennen - én sparren, die vroeger als een en dezelf

de soort werden beschouwd - konden dus heksen op een 

ar.,tand houden. In de Walpurgisnacht (30 april) in Tirol 

brandde men de heksen uit door met een bundel van 

brandende dennentakken en onder oorverdovend lawaai 

van pannen en klokken zevenmaal rond hel huis en het 

dorp te topen. Het vee werd beschermd door het met 

dennentakken te slaan en zaden van dennenappels, op de 

nuchtere maag verorberd, konden ervoor zorgen dat men 
de hele dag onkwetsbaar bleef. . 

Dennenzaden hadden ook in de geneeskunde een goede 

reputatie. Een opschrift in een tempel van de Griekse 

god van de geneeskunde fudepias, die so ms een den

nenappel in zijn hand houdt, gewaagt van de wonderlij

ke genezing van een man die drie dagen lang dennenza

den at en genas. Dennemeer kende zeer veel toep3ssin

gen, vaak vermengd met honing of rozenolie als het inge

nomen moest worden. In de hedendaagse geneeskunde 

worden dennenproducten uitsluitend uitwendig toege~ 

past. 

In de tijd van Plinius de Oudere (ca. 77 AD) werd 

onder meer de wijn met d e-nnenhars op smaak 
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gebracht. Tegenwoordig voegt men in Griekenland aan 
de wijn (retsina) nog hars toe van Attische pijnbomen. 

De grove deJl in Nederland 
De oudste, dikste en bekendste grove den van 
Nederland is de 'Duizendjarige den' van Wolfheze. 
Tijdens onderzoek in 1975 bleek de boom toen onge-

foto boven: veer 365 jaar te zijn, dus hij dateert van rond 1600. 
Grove-dennenbos Weinigen weten dat er op enkele honderden meters 

(Pinus sy/vestris) op afstand, in een particuliere tuin, nog een andere heel 
de Veluwe. oude den staat die mogelijk even oud is ;ils de 

foto op 'Duizendjarige'. 
rechterpagina: De grove den is van oudsher de meest wijd verspreide 

Corsicaanse dennen den geweest. Maar al vóór de 16e eeuw was deze soort 
(Pinus nigra 

suqspecies 
sa(zmannii var. 

corsicana) op de 
hellingen van · 

Corsica. 

hieronder van links
boven met de klok 

mee: 
zwarte den (Pinus 

nigra subspecies 
nigra), 

grove den (Pinus 
sy(vestris), 

tranenden (Pinus 
wallichiana) , 

bergden (Pinus 
mugo) 

14 
mogelijk volledig uit Nederland verdwenen: de reden 
was overmatige houtkap. De grove den is voor het eerst 
en op grote schaal in 1515 op last van graaf Hendrik 
van Nassau in het Bredase Mastbos uitgezaaid voor 
houtproductie en wel speciaal voor scheepsmasten. Het 
ging hierbij om dennenzaad afkomstig uit Neurenberg. 
Vanaf de 17 e eeuw werden grote heide- en stuifzand
terreinen in Nederland ingezaaid en beplant met den
nen, ook meestal met Duits dennenzaad. Het doel van 
deze beplantingen was het vastleggen van stuifzanden 
en het productief maken van sterk verarmde en uitge
putte gronden. Vanaf 1860 is de beplanting van stui
vend zand in de duinen, dat een bedreiging vormde 
voor dorpen en huizen, met succes ter hand genomen. 
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Vliegdennen zijn grove dennen 
Vliegdennen zijn genetisch identiek aan grove dennen, 

dus gewoon dezelfde soort. Het verschil is echter dat de 
zaden zijn komen aanwaaien en dat de bomen daarna vrij 

opgegroeid zijn. In tegenstelling tot in dicht verband 

geplante bosdennen hebben zij diepe en brede kronen, 
kromme stammen en soms takken die over de grond krui
pen en dan doorgroeien. De prachtigste vliegdennen vind 

je op heidevelden en in stuifZanden zoals Kootwijkerzand, 
Hulshorsterzand en Hoge Veluwe. 
De grove den wordt zelden aangetrofFen in het stedelijk 

openbaar groen. De weinige exemplaren die toch in de 
nabijheid van woonhuizen groeien, zijn meestal bomen 

van een bestaand dennenbos waarin een woonwijk is 

foto: Florcnrine van Ecghen 

Dennen & Sparren 
Grenen Vuren 

Het verschillus~en l't:n Jen en een spar is niet moei
lijk, m~lar hel gaal erom dat je weet waar je op lIlOt:r 

letten. 
Beide snorren zijn wintergroen en hehben naaldc'n. 
Dennen hebbc'n de naalden in hundc.:lrjes op de twij
gen ,taan. Dr.: bekende grlwe den (f'il/u., Jy!t'eftris) 
heát [wee n::taIJen hij el bar, maar bij voorbeeIJ de 
rranenden (/! lIIL1llicf,iallil) hcdc cr I·ijf. 

Bij sparrr.:n staan de n:LIldcn afl.Onderlijk op de twij
gen en zijn in het algemr.:en veel korter dan Je naal
Jen van de den. Zeker in om land is Jat het gev~ l. 

IVlm:i lijker is lIet met de benaming en herkenning 
van hel Illlllt. Hout \';tn dennen heet grellt:n. Her is 
in he! algemeen van een betere kwaliteit dan het 
hout van sparren dat I'uren wordt genoemd. 
Vurenhout is \'()oral cO!1StmcriehouL Dennen wordt 
meer gebruikr voor meubels . 
• \ ,joeite met het onthouden van de twee hOllt,ooften 

en de herkomst ervan? Dit ezelsbruggetje helpt: 
/)('/1111'11 ,'11 grl'lIl'lI III'M"'11 lIl'('I'I1I(fIIl ('Ol E grllu·t'II, 

1'1/ s/,llrrl'1I /'/1 vurell slee/lts éll!. 

gebouwd. Coniferen zijn in het algemeen namelijk slecht 

opgewassen tegen strooizol:lt en uitlaatgassen. Bovendien 
prefereert men in de stad toch voora'l loofbomen. Toch 
zijn grove dennen decoratief genoeg om in tuinen te 

gebruiken, vanwege hun blauwachtige naaldkJeur en 
ongedwongen, flexibele stamvorm. 

Andere dennensoorten in Nederland 
Er zijn nog zeven andere dennensoorten die veel in 
Nederland voorkomen. Dat zijn dan wel exoten, maar ze 

voelen zich in ons land goed thuis. Corsicaanse dennen en 
zeedennen hebben brede, afgeplatte kronen. Het zijn 

snelle groeiers die samen met de Oostenrijkse den karak
teristiek zijn geworden voor de kustduinen, de 
Waddeneilanden en de vele schrale zandgronden in Bra

bant en op de Ve'luwe. De Oostenrijkse en Corsicaanse 
dennen zijn het meest geschikt gebleken voor het kustge
bied, omdat ze de zoute zeewind enigszins kunnen ver
dragen. Beide zijn ondersoorten v.m de zwarte den (Pinus 

nigra) en hebben donkergroene naalden van 9-14 cm 
lengee. Ze zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. 
De strakke Oostenrijkse den (f'inus nigra subspecies 

nigra) is het minst gevoelig voor luchtverontreiniging en 
groeit hier en daar langs de weg, met kaarsrechte stam

men. In de duinen blijft de hoogte beperkt tot enkele 
meters, verder landinwaarts is twintig meter haalbaar. 
De meer bossig groeiende Corsicaanse den (f'inus nigra 

subspecies salzmannii var. 'corsicana) wordt groter, soms 

zelfs dertig meter hoog. Deze heeft fijnere naalden die 
meerdere richtingen op wijzen. In de kuststreek kunnen 
ze uitgroeien tot zeer dikke bomen. 

In zandgebieden met zure bodems vinden we ook nog de 
zeeden (Pinus pinaster) , een mediterrane soort die vooral 

aaIlgeplant is voor houtproductiedoeleinden. Hij is in 
Nederland onder meer bekend van de Loonse en 
Drunense duinen en van de \'V'oulVse Plantage, twee 
Brabantse zandgebieden , Deze den is makkelijk te her

kennen aan de lange naalden van 20 ·cm en de even zo 

grote kegels. 

Geschikte dennen voor stadstuinen 
De populairste stads- en tuinden is de bergden (Pinus 

mugo) met naalden in koppels van twee, met ieder een 

lengte van 3-8 cm. Veelal gaat het dan om de dwergvarië
teitenmugo en pumilio die slechts één tot twee meter 

hoogte bereiken. In de tuin zijn zij gewild omdat ze al op 
jonge leeftijd bloeien en kegels dragen. 
De Japanse witte den (Pinus pal'Viflora) bloeit eveneens op 
jonge leeftijd en heeft gedraaide naalden in bundels van 
vijf bijeen. Dit is ook een langzame groeier en zeer 
geschikt voor (kleine) tuinen. De cultivar 'Glauca' met 
blauwgroene naalden is 7,eker een aanwinst voor de tuin. 
Zeer fraai is ook de tranenden (Pinus wallichialld) uit de 
Himalaya, een forse boom die geschikt is voor grote tui
nen. Dit is een den met vijf lange geknikte naalden in een 
bundel en grote met hars bespatte, hangende kegels. De 
boom lijkt veel op de bekendere Weymouthden (PimtS 

j·trobus), met kleinere kegels; maar deze soort plant men 

tegenwoordig liever niet meer vanwege de ziekte blaas
roest .die juist op deze dennen voorkomt. 
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Arbori-Arnhem Boomverzorging & Advisering 
Vredesteinsestraat 4 
6665 LG Driel 
tel: 026-4722 718 GSM: 06 - 53 752665 
fax: 026-47 23 823 
E-mait: arbori-arnhern@hetnet.nl 
www.arbori-arnhem.nl 

- boomverzorging 
- beheerplanning 
- inventarisatie 
- onderzoek en advies 
- taxaties 

Plannen voor bomen in woon- en werkomgeving? 

TOOO 
I 

Todo maakt plannen voor het behoud en ontwikkelen van de boomstructuur als onderdeel van. de gehele openbare ruimte. 
Het belang voor de lange termijn wordt zeker gesteld. 

Kennis en ervaring: Wat kunnen wij voor u betekenen: 
• Functies van de openbare ruimte • Opstellen bomenplan 
• Voorwaarden en knelpunten bij beheer groen • Opstellen groenplan, waardebepaling 
• Behoud van groen en bomen • Ontwerp en inrichtingsplan buitenruimte 
• Procedures en projectorganisatie tbv overheid • Projectleiding bij plannen buitenruimte 

Todo werkt bij voorkeur in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en andere betrokkenen. Wij bieden u kennis en 
ondersteuning en leveren maatwerk op basis van onze ruime vakkennis en ervaring. Wij zijn in staat om kort en bondig te 
rapporteren en illustratieve ontwerpplannen te presenteren. 

Postbus 103, 4100 AC Culemborg, telefoon (0345) 51 09 10, mail@todo-culemborg.nl, www.todo-culemborg.nl 

Boomtechnisch onderzoek en advies 

Nazorg bij te (ver)planten bomen 

Inventarisatie boombestanden 

Boomwaardebepaling en -taxaties 

Beheerplanning 

Projectbegeleiding 

Onafhankelijk adviesbureau 

Flexibele houding 

Oplossingsgerichte adviseurs 

Objectief advies 

Kwaliteitsrapporten 

Snel ter plaatse 
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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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Boombeleid en beheer 

,-

Boomtechnisch advies 

Boomonderhoud 

Leveren en (ver)planten 

Standplaatsverbeteri ng 

Ziekten en plagen 

www.bomendienst.nl 

Bomendiens!l BOMEN DIENST is een 
onderdeel van de BTL-GROEP 

Tel.: 055 - 59 99 444 

Bomendie~st bewijst uw bomen een dienst 



DE DROOM VAN ELKE BOOM 

---------------------------------ITSLEVERT---------------------------------
BOOMONDERZOEKSAPPARATUUR 
• Impulshamer 
• Resistograaf 
• Fractometer 
• Aanwasboor 
• Penetrograaf 
• Zuurstofmeter 

STANDPLAATSINRICHTING STANDPLAATSVERBETERING ANTIWORTELFOLIE DENDRO R.B. 
als wortelscherm bij: • BELUchtingssystemen ® • Hokan 

• VENTilatiesystemen ® • Algihum • Verhardingen 
• Aireal tube ® • Dendrovorm ® • Kabel- en leidingsystemen 
• WALU roosters • Dendromix ® 
• Kroonverankering 

Bezoek ook onze website: www.poelbosbouw.nl 

lTS - International Tree Service bv 

Amersfoortseweg 205 

3888 NM Nieuw Milligen 

(Apeldoorn) 

Telefoon: 0577-456561 

Fax: 0577-456532 

GSM: 06-53491303 

E-mail: its@poelbosbouw.nl 



Geachte redactie 
Met nog meer dan de gebruikelijke inter
esse heb ik in de rubriek Rijp en Groen in 
het laatste nummer van Bomennieuws 
het stukje Zorgplicht oude lanen' gelezen. 
Al enkele jaren is een groep organisaties 
met aandachtsgebied de ZuidoOJ·t- Veluwe 
periodiek in discussie met Natuurmonu
menten. Aanvankelijk spitste de discussie 
zich toe op het exotenbeleid en klapstoel
beheer van NM. De heer Comij·s is des
tijds als contactpersoon van de 
Bomenstichting bij deze discussies betrok
ken geweest. 
Vrij· kort geleden hebben de kritische 
organisaties het lanenbeheerlbeleid ter 
discussie gesteld. Diep in het gebied wat 
NM wil beheren middels nietsdoen 
(natuurlijk bosbeheer) bevinden zich 
namelijk, vaak verrtHsend gave, rudi
menten van oude beukenlanen, die van 
oudsher de verbinding vormden tussen 
nederzettingen. Behoud (duurzame 
instandhouding) van deze lanen is ons 
doe!. In de discussie met NM is afgespro
ken dat de lanen geïnventariseerd zu!!en 
worden, maar dat NM niet van zins is 
om de bedoelde lanen in stand te houden. 
De strijd woedt nog voort. 
Kort na het ter discussie brengen van 
genoemd item speelde in de omgeving van 
de Posbank een vergelijkbare discussie: de 
IoJ·lopende paarden vraten aan de bast 
van de aanwezige beuken van de beuken
lanen aldaar. De lanen bevonden zich in 
het gebied van zoveel mogelijk 'natuur
lijk' beheer. Vraag was, of ingegrepen 
moest worden door de beuken te bescher
men of dat de natuur haar gang mocht 
gaan, waardoor de lanen zouden ver
dwijnen. Onder invloed (druk?) van het 
publiek is tot het eerste besloten. 
In de discussie met NM kan het zinvol 
zijn het betreffende artikel als voorbeeld 
te gebruiken van hoe het kan. 

Bert Mol, Eindhoven 

Discussies over dit soort zaken lopen 
altijd moeizaam, omdat de tegenstanders, 
beiden inreger en positief, een verschil
lende taal spreken en uit volle overtuiging 
hun, wtaal van elkaar verschillende, 
belangen vertegenwoordigen. In dit geval 
zijn die belangen moeilijk te verenigen, 
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want het gaat bijna om culruur tegenover 
naruur. Een gave, oude beukenlaan is 
tegelijk een natuur- én culruurmonu
menr en wil je dat behouden, dan moet 
je het beheren, dus af en we iers doen! Je 
beschermt de bomen tegen schadelijke 
invloeden van buitenaf (wals paarden), 
je beschermt bezoekers tegen vallende 
takken door te snoeien en je behoudt de 
laan door uitgevallen bomen te vervan
gen, wdra er genoeg ruimte (licht) is 
voor jonge bomen. In het geval van 
Amelisweerd was dat duidelijk, omdat er 
veel mensen komen (veiligheid), maar de 
beheerder de laan ook in al zijn facetten 
wilde behouden. In gebieden die officieel 
zijn aangewezen, om te kijken wat er 
gebeurt als je alles aan de naruur overlaat, 
kun je echter moeilijk hekjes om de 
bomen zetten, snoeien en planten. Als 
NM niets doet zullen de door u bedoel
de lanen in de loop van de komende tien
tallen, misschien zelfs honderden jaren 
langzaam volkomen veranderen. U zult 
dat 'vervallen en verdwijnen' noemen en 
Naruurmonumenren zal er 'prachtige 
natuuronrwikkeling' in zien. Dan hebt u, 
vanuit uw eigen standpunr bezien, allebei 
volkomen gelijk. 
Wat is wijsheid? Als ik bemiddelaar zou 
zijn zou ik inderdaad, om te beginnen, 
aandringen op een invenrarisatie, wanr 

Aftakelende beukenlaan mede 
veroorzaakt door intensieve 

betreding van paarden, waardoor 
bodemverdichting en 

wortelbeschadiging ontstaat . 

dan weet je waar je het over hebt. 
Vervolgens zou ik op de gemaakte kaart , 
door een onpartijdige derde, precies laten 

. inrekenen waar veel mensen komen. En 
dan zullen de belangengroep en NM 
wch moeten onderhandelen. Allebei 
water in de wijn doen en ge-Lamenlijk 
keuzes maken: welke lanen gaan we als 
laan behouden, dus beheren, wals bij
voorbeeld in Amelisweerd, en welke laten 
we aan de natuur over? Niet makkelijk. 
wel boeiend, want uiteindelijk wilt u 
misschien wch wel hetzelfde: mooie, 
rijke naruur. 

Marjan van ELsland 

spreek......, or n 
Twee preekwo rden over bomen, met in toraal 25 woorden, zij n door elkaar gehus
eld. Kunt u ze weer in orde brengen? 

aan - bitter - boom - boom - de - de - de - de - die - een - een -
geduld - is - is - maar - men - moet - plukken - vrucht -

vruchten- waarvan - wortels - zijn - zoen - zoet 
Om het wat makkelijker te maken en rer conrrole van uw oplo sing krijgt u de vol
gende aanwijzingen: 
- het ene spreekwoord be taat uit 12 woorden , het andere uü 13; 
- her ene preekwoord heeft 44 letters, her andere 60; 
- de preekwoorden rijmen op elkaar. 
Als u een plausibele oplossing bedenkt die afwijkt van de 'officiële' dingt u naruur
lijk ook mee naar de prijzen! 
Stuur uw oplossing met duidelijke vermelding van uw naam en adres voor 1 januari 
2005 per post of e-mai l aan het kanroor va n de Bomenstichring en u maakt kans op 
een van de dr ie cd-roms Bomen, met, bij , in, onder, over. 
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De Bomenstichting is bezig haal' net
werk van lokale vertegenwoordigers uit 
te breiden, omdat het onmogelijk is om 
vanuit het secretariaat in Utrecht overal 
in den lande de vinger aan de pols te 
houden. Om dit te kunnen reaJiseren 

Samen Sterk! 

25.000 euro 
bijeengebracht 

vroegen we afgelopen voorjaar uw 
financiële steun onder de noemer 
'Samen sterk'. U reageerde daarop 
enthousiast. Met elkaar bracht u bijna 
25.000 euro bijeen. We danken aJle 
gevers hartelijk voor hun bijdrage. 
Op dit moment zijn we in ongeveer een 
kwart van de gemeenten actief met 
ongeveer honderd BoomBeschermers. 
Afgezien van de uitbreiding van de 
groep is er nu al behoefte aan frequenter 
onderling contact. Een gespreksplat
form op internet biedt daartoe goede 
mogelijkheden. BoomBeschermers en 
speciaJisten kunnen daar onbeperkt met 
elkaar in contact zijn. 
Met de opbrengst van uw giften kunnen 
we de eerste stap zetten om een dergelijk 
platform op te zetten. We doen dit in 
het kader van het zeer omvangrijke pro
ject 'Mensen voor bomen' dat voorziet 
in een landelijk gesloten nerwerk van 
BoomBeschermers en een daaraan 
gekoppeld internetplatform . Rond de 
jaarwisseling zaJ de geheel hernieuwde 
website van de Bomenstichting opera
tioneel zijn. In de loop van volgend 
voorjaar wordt de discussieplek voor de 
boombeschermers hieraan toegevoegd . 
Is het er nog niet van gekomen of aan 
uw aandacht ontsnapt, maar wilt u 
toch nog een gift voor dit doel overma
ken, dan is dat mogelijk op ons giro
nummer 2108755 onder vermelding 
van 'Samen Sterk'. 

Helène van der Poel 

• 

Wijzigingen in 
Bomenstichting
bestuur 

Het Bestuur van de Bomenstichting 
ondergaat de komende tijd de nodige 
wijzigingen. 1wee leden treden officieel 
aan het eind van het par af. 
Maarten de Winter verlaat het bestuur 
na de maximale periode van negen 
bestuursjaren . In die jaren heeft hij veel 
voor de Bomenstichting betekend, niet 
alleen door zijn betrokkenheid tijdens 
de bestuursvergaderingen, maar ook 
door zijn praktische inbreng op vele 
fronten. 
Penningmeester drs. Sabina Goertz 
heeft na drie jaar wegens te beperkt 
beschikbare tijd moeten bedanken voor 
de functie . Naast de veranrwoordelijk
heid voor de (euro)centen van de 
Bomenstichting heeft zij in de periode 
voorafgaand aan en tijdens haar 
bestuursfunctie een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het verbeteren van de 
financiële administratie 
De rol van de penningmeester is overge
nomen door de heer drs. Erik Esseling, 
register accountant en tot vorig jaar 
werkzaam als Vice President Cap 
Gemini Ernst & Young. 
Twee nieuwe leden versterken het 
bestuur. Elk vanuit hun dagelijkse func
tie kunnen ze een bijdrage leveren aan 
de verdere onrwikkeling van de Bomen
stichting. In september trad aan drs. 
Renske Peters, teamleider dienst 
Openbare ruimte, Groen en 
Stadsecologie van de gemeente 
Amsterdam. In het nieuwe jaar maakt ir. 
Jos Jansen, secretaris van het Bosschap 
zijn opwachting. 

De Bomenstichting dankt de vertrek
kende personen voor hun diensten en 
wenst de nieuwkomers een goede en 
inspirerende tijd toe. 

Bomennieuws 
in plastic 

Het zal geen gewoonte worden, maar 
het aantal bijlagen bij dit nummer 
noodzaakte ons de vertrouwde papieren 
wikkel te vervangen voor een plastic ver
pakking. Gekozen is voor een soort die 
het milieu zo min mogelijk belast. 

Gekapte boom 
vervangen 
AMSTERDAM - Eerder dit jaar werd een 
flinke Mammoetboom, Sequoiadendron 
giganteum, geplant in Oud Zuid. Deze 
altijd groene boom verrijkt het sortiment 
in de deelgemeente, want in de jaren 
negentig was het enige exemplaar per 
abuis geveld. Men dacht te maken te 
hebben met de meer algemeen aange
plante Watercypres, Metasequoia glypto
stroboides. Dit is echter een bladverlie
zende conifeer. 
Initiatiefnemer voor de vervangende aan
plant was professor Jan Leyer. Hij maak
te enkele jaren geleden de Bomengids 
voor Amsterdam-Zuid. 

135 bomen 
per huishouden 
per jaar 
ECUADOR - Na groene stroom is er ook 
groen gas op de markt. Dat betekent niet 
dar er geen fossiele gassen meer worden 
gebruikt, maar dat er compensatie
bomen worden geplant in Ecuador. 
Gemiddeld gebruikt een huishouden 
1500 m' aardgas. Het energiebedrijf 
Greenchoise heeft berekend dat de hoe
veelheid CO, die bij de verbranding vrij
komt wordt gecompenseerd door 135 
bomen. Een knappe rekensom ... 

Daders omzagen 
linde gepakt 
VEEN - Waarschijnlijk omdat de burge
meester verboden heeft in de toekomst 
vreugdevuren te ontsteken hebben rwee 
jongens van 14 en 1 5 jaar wraak geno
men en de dit voorjaar geplante Amalia
linde omgezaagd. De jongens bekenden 
hun daad. 
De vreugdevuren in Brabantse platte
landgemeenten lopen steeds verder uit de 
hand. Er doen zich zeer gevaarlijke situ
;Hies voor en er wordt veel vernield. De 
volgende ochtend is de aanblik van het 
tcrrein te vergelijken met een oorlogssi
tuaric in Bosnië, aldus de burgemeester 
van Wijk en Aalburg, waarvan Vecn deel 
uitmaakt. 
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Voordelig 
schenken met een 
notariële acte 
Bij dit nummer ontvangt u de accept
girokaart voor het voldoen van uw 
donatie voor het volgende jaar. We 
zijn u dankbaar aJs u daar gebruik 
van maakt, want de Bomenstichting 
heeft uw bijdrage hard nodig. 

u zou een bijdtage aan de Bomenstich
ting ook anders en op een voordeliger 
manier kunnen doen. Met een periodie
ke schenking bijvoorbeeld. Als u bij de 
noraris voor minimaal vijf jaar laat vast
leggen dat u jaarlijks een vast bedrag aan 
de Bomenstichting schenkt, dan kunt u 
dit bij de belastingaangifte aftrekken 
van uw verzamelinkomen. Er geldt voor 
deze schenking geen ondergrens bij de 
fiscus. Afhankelijk van uw inkomen kan 
de teruggave oplopen tot 52%. 

Hierdoor snijdt het mes aan twee 
~ kanten. Terwijl u meer aan de 

Bomenstichting schenkt, blijven 
Bomen kleuren 

ons leven de kosten voor II lager. De kosten 
voor de notariële acte nemen we 
graag voor onze rekening wan
neer u besluit jaarlijks minimaal 
€ 125,- over te maken. 

In de bijgesloten folder 'Bomen 
kleuren ons leven ' bij dit num
mer leest u meer over de vor
men van schenken. De nota
rissen hebben inmiddels ook 
de folder in de bus gekregen 

en zijn dus op de hoogte van de acti
viteiten van de Bomenstichting. 

Voorbeelden van 
jaarlijkse schenkingen en 

. het fiscale voordeel 
belastingschijf 42% 52% 
zonder akte en totaal 
minder dan 1 % van 
het bruto inkomen 
schenking 
tetuggave 
netto betaling 

met notariele akte 
schenking 
teruggave 
netto betaling 

€ 50 
€ 0 
€ 50 

€ 100 
€ 42 
€ 58 

€ 100 
€ 0 
€ 100 

€ 250 
€ 130 
€ 120 

21 
r Het planten van 
bolboompjes is 
een modegril en 
getuigt van 
welnlg 
boomkennis. ' 

We zijn benieuwd naar uw mening over bovenstaande ongenuanceerde 
stelling. U kunt deze sturen naar de redactie: 
Bomennieuw$, Oudegracht 201 bis, 3511 NG Utrecht, 
fax 030-2310331 offmoens@bomenstichting.nl 

De stelling in het vorige nummer 'Opkronen is winterwerkverschaffing' 
leverde slech ts enkele reacties op. 
Theo Haffmans beticht ons dat hij het geheel eens is met deze stelling en 
deze onderhoudsactiviteit graag geheel wil afschaffen. De boom wordt 
aangetast, minder aantrekkelijk en topzwaar en hierdoor gevoeliger voor 
windstoten. 
Ook Hans Dankers reageert op de stelling. Hij ziet met angst en wanhoop 
het winterse egaliseren van wegen en bermen tegemoet. Steeds grotere 
auto's op te smalle wegen, waardoor de bomen het in de wortels en in de 
top zwaar te verduren krijgen. 

Prins Bernhard Cultuurfonds 
steunt verbetering automatisering 
De afgelopen maanden heeft een ingrij
pende aanpassing plaatsgevonden in de 
automatisering binnen het kantoor van 
de Bomenstichting. Een relatiemanage
menrsysteem heeft zijn intrede gedaan . 
Daarin zijn alle adresgegevens samenge
voegd die voorheen in allerlei bestan
den warenondergebrachr. Ook de 
gegevens van het Landelij ke Register 
van Monumentale Bomen zijn onder
deel van dit geheel geworden. 
Het is de eerste tijd nog wennen aan 
alle gebruiksmogelijkheden, maar uit
eindelijk moet het softwarepakket zijn 

diensten gaan bewijzen. Wij kunnen u 
in de roekomst bijvoorbeeld eenvoudig 
op de hoogte te houden van nieuwe 
activiteiten als we kunnen beschikken 
over uwe-mail adres. In de loop van het 
volgende jaar krijgt u daarover bericht 
van ons. 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft 
de realisatie met een belangrijke finan
ciële ondersteuning mogelijk gemaakt. 

-~ 
PriT15 Bern hard! Cultuurfand. geeft. culiuur d. kans 

Innovatiefonds opgeheven 

Het Innovatiefonds Duurzaam Boom-
. beheer is na een jaar weer opgeheven. 
Het initiatief van boombeheerders, 
boomverzorgers, boomkwekers én de 
Bomenstichting, met als doel het onder
zoek naar dU1:1rzaam boombeheer collec
tief te stimuleren, is door gebrek aan 
belangstelling voortijdig beëindigd . 

Het kapitaal van het fonds moest door 
belanghebbenden bijeen worden 
gebracht middels een jaarlijkse bijdrage 
van € 600 of € 950 per organisatie. Na 
een half jaar hadden slechts enkele deel
nemers zich aangemeld . Veel te weinig 
om vernieuwend onderzoek te laten ver
richten. 
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tuurhistorie gaan hand in hand ." 
De vijf wandelroutes, variërend van 7 tot 
12 kilometer, zijn losbladig toegevoegd . 
Dat is eenvoudiger in gebruik dan een 
heel boekwerk. Elke wandeling staat op 
een A4-tje. Kaart op de ene kant en 

beschrijving op de andere. Daarop 
staat ook de bereikbaarheid per 
openbaar vervoer. Erg handig, want 
niet alle wandelingen maken een 
volledige lus. U zuh wel vooraf zelf 
moeten nagaan of op de betreffende 
dag de bus ook rijdt en wanneer. 
Ik vind het boek een aanrader, 
zeker als u bekend bent in de 

Or. Hemmo Bos (1857-
1933) was ruim vijftig 
jaar leraar aan de 
Rijkslandbouwschool in 
Wageningen. Als dier- en 
plantkundige heeft hij in 
die jaren een grote hoe

~:::::;:=;..-__ omgeving van Wageningen en er 
enige binding mee heeft. 

veelheid publicaties vervaardigd . Auteur 
Ruud Schaafsma kwam bij toeval in de 
Wageningse archieven een wandelkaart 
uit 1890 van Bos tegen , waarop hij zeer 
gedetailleerd de flora en fauna beschrijft. 
Het gebied strekte zich ruwweg uit van 
de Grebbeberg aan de westzijde tot aan 
Renkum in het oosten , Bennekom in 
het noorden en de natuurlijke grens, de 
Rijn, in het zuiden. Het maken van 
kaarten zat de familie Bos in het bloed, 
want broer Pieter Roelf, aardrijkskundi
ge, was de grondlegger van de nog altijd 
bekende Bosaclas. 
Ruim honderd jaar later gaat Schaafsma 
de wandelgangen van Bos na en diept in 
vijf routes de bijzonderheden uit. Hij 
blikt terug in de historie en vergelijkt 
wat hij gevonden heeft met de huidige 
situatie. Daarmee is dit boek een uniek 
geheel geworden. 
Aan de notities van Hemmo Bos zijn 
aanvullende beschrijvingen van de 
opvallende bomen In en om 
Wageningen toegevoegd. Op de oude 
wandelkaart staan plaatsen van de soli
taire bomen en boomgroepen ingete
kend en de aard en functie van bos per
celen. Ook vindplaatsen van kruidachti
gen en zelfs de mierenhopen konden aan 
de hand van de kaart worden gevonden. 
Het boek schenkt, naast. de toelichting 
op de wandelingen, aandacht aan het 
ontstaan van de bodem, de heuvels en 
dalen rondom Wageningen, die ont
staan zijn tijdens de ijstijden. Een korte 
biografie van Hemmo Bos en zijn twee 
oudere broers maakt het geheel com
pleet. Zoals de uitgever in de aankondi
ging bij het verschijnen schreef: "Deze 
uitgave heeft een multifunctioneel 
karakter: de natuur, wand~len en cul-

Frank Maens 

Noord bracht deze fiets
route langs monumen
tale bomen uit. Op de 
stadsdeellijst staan maar 
liefst 400 bomen aange
merkt die de bijzondere 
status van monument 
hebben. 
Noordje fietst aan de hand van dit leuke 
boekje met u langs een flink aantal . van 
deze bomen. De opzet is verfrissend. De 
punten die extra aandacht krijgen zij~ op 
een grappige wijze gefotografeerd . 
Noordje speelt daarin de hoofdrol, maar 
ze blijft zelf onherkenbaar. Het blijft bij 
rood gelakte nagels, handen en benen en 
haar onafscheidelijke rode flets. 
Na dertig kilometer heeft u de route vol
bracht, die begint en eindigt bij de pOnt 
over het IJ achter het Centraal Station. 
Ga er maar vanuit dat u dit stadsdeel goed 
doorkruist heeft en meer heeft gezien dan 
alleen bomen. In de beknopte beschrij
ving wordt met regelmaat gewezen op 
andere zaken. 
Gewoon een keer doen. 

FrankMaens 

voor de Bomen- • 

stichting al lang 
niet specifiek 
genoeg meer is, 
brengt Kunst
schrift het 
vroegere Open
baar Kunstbezit - een prachtig, rijk 
geïllustreerd themanummer uit dat 
geheel aan bomen in de kunst gewijd 
IS. 

Het nummer bevat zeven artikelen 
waarin kunstzinnige afbeeldingen van 
bomen vanuit verschillende gezichts
hoeken benaderd worden. Bronnen 
voor de kunstenaars waren o.a. mytho
logie, Bijbel, tuin en landschap, en de 
boom als ' moderne betekenisdrager ' . 
Natuurlijk zijn er afbeeldingen van 
werk van Van Ruisdael, Jeroen Bosch, 
Van Gogh en Mondriaan. Maar ook 
nieuwe namen - voor degenen met 
minder kennis op dit vakgebied - wor
den belicht, zoals uit de Gouden Eeuw 
de schilder Jacob van Geel en de etser 
Johannes Brosterhuysen, en deinrrige
rende hedendaagse beeldhouwers 
BaJkenhol en Penone. 
Dit nummer van Kunstschrift is een 
must voor elke bomenvriend(in) die 
ook van kunst houdt. 
Een lijst met' Boeken ete. over 
bomen ' completeert het nummer en 
hier had een verwijzing naar het werk 
en de publicaties van de 
Bomenstichting niet misstaan. Wij 
kennen Kunstschrift, kennen de 
kunsthisrorici-boomvrienden ons wel? 

Aart de Veer 
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Hoe gezond is ons groen? 
Dat groen goed is voor de gezondheid van 

de mens zal voor u geen verrassing meer 

zijn. Diverse organisaties, waaronder de 

Bomenstichting, trekken er hard aan om 

dit thema op de agenda van de overheid 

en ruimtelijke inrichters te krijgen. En 

dat lukt aardig. Recent heeft ook de 

Gewndheidsraad een advies hierover uit

gebracht aan de regering. Kortom, het 

onderwerp staat op de agenda en hierdoor 

ontstaat er toch een andere waardering 

voor groen en daarmee voor bomen in de 

directe leefomgeving. Bomen niet zien als 

kostenpost, maar als een investering in 

onze gezondheid. 

Maar laten we nu eens de gezondheid van 

het groen zelf onder de loep nemen. De 

laatste jaren steken diverse nieuwe ziekten 

en plagen de kop op en oude komen ook 

weer terug. De processierups, de schim

mel Phythophthora ramorum, die mis

schien . de eiken bedreigt, de mineermor 

en de nieuwe raadselachtige bloedings

ziekte in de paardekastanje. En niet te ver-

colofon 
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Beschermvrouwe: 
Hare Majesteit de Koningin 

geten de iepenziekte. De aantastingen 

verspreiden zich over het hele land en 

vaak weten we er te weinig va.naf om iets 

te kunnen doen. 

Ik neem de dodelijke bloedingsziekte in 

de paardekastanje aJs voorbeeld. Al voor 

2003 werd deze ziekte gesignaleerd en nu 

pas zijn we met elkaar zo ver dat we 

mogelijk de veroorzaker hebben gevon

den. We weten het nog niet eens zeker! 

Op alle fronten ontbreekt het ons aan 

kennis en inzicht om deze ziekten te 

begrijpen en bestrijden. Het ligt niet aan 

de onderzoeksinsrituten, die willen wel 

aan de slag. Maar zijn er ook opdrachtge

vers en financiers? Hier komen we bij een 

groot vacuüm. De rijksoverheid stelt 

mondjesmaat geld ter beschikking, maar 

alleen als er directe economische belangen 

bedreigd worden. De Plantenziekten

kundige Dienst kan al lang geen gratis 

onderzoek meer doen. De gemeenten en 

andere 'boombeheerders wachten op 

elk1ar. Waarom wu ook één gemeente 

het onderzoek moeten financieren voor 

11 december dm 30 januari 

Van bomen en mensen 
Porrre[ ten en impre_sies 

Sinds het begin van de fotografie heb

ben mensen foro's van Bomen en 

Bossen gemaakt en juist op dit moment 

lijkt de boom een populair model voor 

menig kunstenaar te zijn. 

De tentoonstelling is een poging om de 

positie van bomen in relatie tot mensen 

op een positieve manier te visualiseren. 

Twintig forografen nemen deel. 

Melkweg Galerie, 

Marnixstraat 409 in Amsterdam. 

Open van wo tlm w; 13.00-20.00 uur. 

tel. 020-5318181 of 

galerie-theater@melkweg.nl 

www.melkweg.nl 

een landelijk probleem? 

Het Innovatiefonds Duurzaam Boom

beheer stierf een vroegtijdige dood als 

gevolg van gebrek aan belangstelling (zie 

Kort Nieuws). 

De gedachte, dat vele kJeintjes één grote 

maken, bleek onvoldoende aan te spre

ken. De situatie is ondertussen wel echt 

zorgwekkend. Ziektes in de bomen ver

spreiden zich snel over het hele land (of 

over heel Europa) en er kan niet adequaat 

op worden gereageerd. Op dit moment 

zie ik maar één partij die soelaas kan bie

den in dit, hoofdzakelijk financiële, pro

bleem en dat is het Ministerie van LNV 
Dus bij deze een oproep: 

Minister, financier dit 

hoognodige onderzoek naar 

ziektes en plagen in de 

Nederlandse bomen en 

neem een actieve rol in de 

bestrijding ervan! 

~ 
He/hle van der Poel directeur 

Deze foto van Ellen Kooi en werk van andere 
fotografen is te zien in de Melkweg Galerie. 

Vierdaagse bomenreizen 
naar Engeland 

De Bomenstichting organiseert in mei en juni drie 
bomenreizen (max . 8 personen per reis) . De data 
zijn : 31 mei Um 3 juni; 4 Um 7 juni; 17 Um 20 juni. 
In het eerste Bomennieuws van volgend jaar (maart) 
meer informatie. U kunt nu uw interesse al kenbaar 
maken . Stuur een berichtje naar de Bomenstichting . 

Fredville oak (omg. Dover) - foto: Marjan van Elsland 
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Z ondagochtend 
Telefoon! "Ja met X, ik kreeg je telefoonnummer 
van meneer Y. Hij zegt dat je veel van bomen weet 
en nou heb ik een probleem." Zucht! Het is zon
dag, ik zit de krant te lezen, hoe haalt iemand het 
in zijn hoofd ". Nou ja: "Zegt u het maar." Zijn 
conifeer krijgt aldoor dode takjes. Bij het tuincen
trum zeiden ze dat het spint was en gaven hem een 
spuitbus mee. Bij zijn zoon op de boerderij heeft 
hij ook nog maar wat verboden gif meegenomen, 
want "die mag dat toch niet meer gebruiken." 
Maar al dat gif heeft niet geholpen, er gaan nog 
steeds takjes dood. "Heeft u de spintmijt gezien?" 
Nee, hij heeft niets gezien. Ik moet hem teleurstel
len. Veel coniferen in het land staan er zo bij, maar 
ik weet niet waarom. Misschien een schimmelaan
tasting? Of kevervraat? Ik zal het eens aan Jitze 
Kopinga vragen, hij weet veel meer dan ik. Ik leg 
uit dat het niet veel nut heeft om gif te spuiten, als 
je niet eens weet wat er aan de hand is en raad hem 
aan, af te wachten. Hij hangt teleurgesteld op en 
z.11 meneer Y er vast nog wel op aanspreken. Ikzelf 
hang ook teleurgesteld op: gebeld op mijn vrije 
zondag en nier eens het goede alltwoord kunnen 
geven. En steeds maar weer dat makkelijke gebruik 
van gif. Hoe maak ik mensen duidelijk dat gif let
terlijk een doodlopende weg is!? 

G roenonderhoud of ouderenzorg? 
Een beuk, die enkele jaren geleden in Ede voor veel 
geld werd verplant kreeg als gevolg van de hittegolf 
in 2003 en de luizenaantasting in 2004 problemen. 
Hij werd in de loop van de zomer steeds grauwer 
en zieliger. Een artikeltje in de dorpskrant legde uit 
dat de gemeente er alles aan deed: luis bestrijden en 
extra water geven. De week erop reageerde een 
lezer furieus: zoveel geld en aandacht voor één 
boom, terwijl de hele Veluwe vol staat met bomen! 
Hij maakte een vergelijking met mensen in verzor
gingshuizen, waar niet genoeg geld en aandacht 
voor zou zijn. Dat is altijd een moeilijke discussie! 
\'V'ant waarom besteden we nog geld aan openbare 
groenvoorzieningen, terwijl ouderenzorg, gezond
heidszorg en onderwijs op dit moment de klappen 
krijgen van de economische recessie? Weliswaar 
wordt er ook gevoelig op het groen bezuinigd, 
maar er worden nog steeds bomen geplant en ver
zorgd. Waarom? 'De Veluwe staat toch vol met 
bomen?' U en ik weten het wel: omdat groen en 
natuur vlakbij huis goed zijn voor mensen. Zo 
goed, dat de kosten van gezondheids- en ouderen-

zorg erdoor naar beneden kunnen gaan. Wat heb je 
aan de Veluwse bossen als je er niet meer kunt 
komen? Je moet vanuit je raam direct bomen kun. 
nen zien! Gelukkig dat gemeenten dit beseffen en 
blijven investeren in openbaar groen. Maar die 
boze lezer weet het nog niet en hij is niet de enige. 

S tuifzand en heide 
'350 hectare bos in de proVlnCle Utrecht wordt 
gekapt om plaats te maken voor heide.' Een 
berichtje in het Utrechts Nieuwsblad van begin 
september. Beheerders haasten zich om te verkla
ren dat het om stukken uitheems naaldbos gaat. 
Alsof we dan opgelucht adem zullen halen: het 
gaat immers maar om exoten? Je zou er bij die 
geruststellende toon bijna invliegen. Utrecht is 
niet de eerste met zulke plannen: in Gelderland 
worden levende stuifzanden in ere hersteld door 
stukken bos en heide-met-vliegdennen volledig 
van alle vegetatie te ontdoen. Veel mensen vinden 
het prima: grore heidevelden zijn immers mooi en 
stuifzanden hebben hun eigen, zeldzame ecosys
teem en hun charme, als ze niet, zoals vroeger, de 
akkers onderstuiven. Maar er is ook kritiek. En er 
zijn vragen. Waarom geen exoten en we.! heide en 
stuifZand? Die laatste t.vee zijn net zo goed een 
gevolg van menselijke activiteiten als de eerste, 
alleen uit een andere tijd. Die laatste twee vragen 
trouwens duur onderhoud, want heide en stuif
zand zijn net zo min oorspronkelijk-natuurlijke 
ecosystemen als een exotenbos. Je moet ze kunst
matig maken en instandhouden. Nee, geef mij 
maar een bos met (ook) exoten, met hier en daar 
een gat in het bladerdek, voor de broodnodige 
variatie in licht, lucht en mogelijkheden voor flora 
en fauna. Exoten zijn leuk en misschien wel veel 
beter in staat om de klimaatverandering te overle
ven dan onze oude, trouwe inheemse bomen en 
struiken. Zouden ze in Utrecht geld teveel hebben? 

integeh4ee': .90ed 
, zor!3et'\ V()Or bornett .. 


