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Boomtaxatie: theorie en praktijk 20 + 21 sept. 2005 
nieuwe taxatiemethode richtlijnen NVTB 2005 
Boombeleid: raamwerk 27 + 28 sept. 2005 
opzet en toetsing boombeleid 
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boomveiligheidsinspectie in het kader van zorgplichten 
VfA-2: VfA-methodiek en stabiliteitsonderzoek 2 november 2005 
vervolgcursus VTA-l 

Examentrainingsdag: boomveiligheidscontroleur 23 november 2005 

voorbereiding op examen Europees certificaat 
Boombeheer A tot Z (van Aanplant tot Zorgplicht) nov. / dec. 2005 
niveau Tree worker / Tree technician · 
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ook "OOIf Hllis" I 

N.O.C.B. Postbus 168, 6930 AD Westervoort 
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Zie ook onze cursusagenda: www.nocb.n1 



Multifunctioneel 
In onze drang naar meer en veel heeft ons dagelijks 

taalgebruik zich een nieuwe overtreffende trap eigen 
gemaakt: multi. 

MuItj staat voor alles waarvoor geen maat is. Zo leven 
we in een multiculturele samenleving, koopt u bij de 

drogist multivitaminen die zowat tot onsterfelijkheid 
leiden en haalt u voor bij de koftie een stuk gebak uit 
het schier oneindig assortiment van Multivlaai. 

Tik het woord 'multi'in op een bekende zoekmachi
ne op internet en u weet niet wat u zier. 
Opmerkelijk vond ik het 'multi-rriathlon-team'. Wat 

mij betreft hebben de oprichters zich verslikt in hun 
streven naar duidelijkheid, die tegelijkertijd vragen 
oproept. Triathlon behelst volgens mij niet meer en 
niet minder dan drie sportonderdelen en is het boven

dien geen teamsport, laat staan een multiteam. Maar 
goed, de websitc straalt veel sportiviteit en onderlinge 
gezelligheid uit cn dat is het voornaamste. . 

Even dichter bij huis. Ik heb een collega die zichzelf 
multimediamedewerker noemr. Dat klopt ook wel. Je 

kan bij hem terecht voor alle dagelijkse automatise
ringsergernissen. Of het nu een probleem op de web
site is, of het knipperen van een alarmlampje op de 
primer, dankzij het woord multi in zijn functie weet 

hij raad met alle moderne media. 
Alle andere collega's zijn gewoon mulcifunctioneel. 
Vroeger gebruikte je daar het woord 'duizendpoot' 
voor. Achterin dit Bomennieuws stellen we het team 

medewerkers in hernieuwde samenstelling aan u voor. 
We vermelden alleen de hoofdtaken, wam we willen 

nog meer onderwerpen aan bod laten komen in dit 
nummer. Een daarvan is 'de berk'. 

Als er op het noordelijk halfrond één boomsoort mul
tifunctioneel is, dan is het wel de berk. Berken zijn 

echte pioniers. Ze zijn in wwel narre als droge gebie
den een van de eerste boomsoorten die elkaar opvol
gen in de successie naar verdere bosvorming. De SOOrt 

staat met name in de mythen van Scandinavië sym
bool voor het licht, het nieuwe voorjaar en vrucht
baarlleid en speelt een hoofdrol tijdens de meivierin

gen in midden Europa. 
En wat te denken van allerlei nurrige toepassingen. 
Bijvoorbeeld schors als dakbedekking, het aanwenden 
van boomsap - in het voorjaar getapt - voor cosmeti
ca en heilzame dranken, bezems gemaakt van twijgen. 
Ook het beste brandhout komt van de ... berk. Leo 

Goudzwaard, onze vaste schrijver van deze rubriek, 
heeft zijn best gedaan deze schitterende boomsoort in 

de schijnwerpers te zetten. 
In dit nummer ook aandacht voor onze multifunctio
nele illustrator Arend van Dam. Trouwe lezers van 
Bomennieuws wcten dat hij al heel lang voor 
Bomennicuws werkt, maar daarnaast heeft hij ook 
folders, boekjes, tentoonstellingen en posters van zijn 

karakteristiekc beeld voorzien. 
I!1 het schrijversteam van 
Bomennieuws heten we San van der 
Molen welkom. Als medewerker PR 

en voorlichting zit zij dicht bij het 
vuur als het om nieuwtjes gaat. San 
neemt elk ""wanaal de inhoud van 
KORT voor haar rekening. 

4 Arend van Dam 
In 1986 tekende Arend van Dam, cartoonist en psy
choloog, de eerste illustraties voor de 

Bomenstichting. Vanaf dat moment loopt zijn werk 
als een rode draad door de vele publicaties en andere 
uitingen die verschenen en is hij niet weg te denken 

uit Bomennieuws. In het twintigste jaar dat hij voor 
d·e Bomenstichting werkt sprak Florentine van 
Eeghen mer Arend. 

Hoe staat het met de 
zieke paardekastanje? 
In maan gaf minister Veerman subsidie om her 
onderzoek naar de mysrerieuze ziekte in de paarde
kasranje te beginnen. \X'at is de srand van zaken in 
het onderzoek en hoe gaat het met de patiënt? 

Marjan van Elsland srelt u op de hoogte. 

• • •• 

g Nieuwe Bomenschouwronde 
\X'at ooit begon als een inventarisarieproject van 

waardevolle bomen is uitgegroeid tor een vasre taak 
van de Bomenstichting. Her Landelijk Regisrer van 
Monumentale Bomen is een begrip geworden. Voor 

2005 en de jaren daarna zijn nieuwe afspraken 
gemaakt over de werkwijze. Frank Moens Stelt de 
nieuwe actualiseringsmerhode aan u voor. 

li (Q) Mensen voor bomen gezocht 
In het begin van dit jaar zijn diverse nieuwe projec
ten van stan gegaan. Een daarvan is her meerjaren
projecr 'Mensen voor bomen', waarover we u in 

2004 al berichrren. Projectleider Edwin Koor geeft 
een beknopte weergave van het doel en de beoogde 
werkwijze van her landelijk neC\verk van 'boomacti
visren' . 

en verder in dit nummer: 

olumn: Bomenbejaardenhui 7 
De berk in kleuren en geur 12 
Reacties 19 

De stelling 19 
Kort 20 
Boeken 12 
Workshops B men richting 22 
Kloof 23 
Agenda 23 

o\ofon 23 
Rijp & roen 24 

p de om lag: Zachte berk (Bel1tUl pubeswu) heeft een bolvormige 
kroon. be her artikel over de berk op blz. ) 2. roro: Leo Goudzwaard. 

RRN BOOM 
iSOuïtengewoon 
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Arend 
van 
Dam 

Op 18 juli 1986 werd de achterpagina van 
Bomennieuws voor het eerst verluchtigd met een 
strip van cartoonist/striptekenaar en bedrijfspsy
choloog Arend van Dam (60). De door hem gete
kende boom die een luchtige of minder luchtige 
boodschap brengt, is na twintig jaar nog steeds 
actueel en wordt zeer gewaardeerd. Het is een goede 
reden om op zoek te gaan naar de persoon 'achter 
de boom' die naar later blijkt zijn bedrijf uitoefent 
in een atelier boven een klein winkelcentrum in 
Landsmeer. Florentine van Eeghen sprak met hem. 

Her is een wonderlijke, echr Nederlandse ervaring dar 

je vanuir de file op de grore weg haasr zonder overgang 

in de srilre van een dorp rerechr kunt komen . In de 

oude dorpskern van Landsmeer zoek ik mijn weg naar 

een flar boven de supermarkt Cl 000. Terwijl ik aanbel 

bij Arend van Dam vair mijn blik op de mooi gesnoei

de leilinden van de binnen plaars. Arend, kon geknipr 

wir haar, helderblauwe ogen, beaamr mereen mijn 

opmerking dar bomen alle verschil kunnen maken in 

een saaie omgeving. We zijn. daarna mereen zo druk in 

gesprek dar Arend zich even larer verontschuldigr mer: 

"Ik houd even op. Dar krijg je mer die soliraire werkers, 

die zijn nier re stoppen." Dan gaar de espressomachine 

aan en kan ik rondkijken. Her arelier is een ruime 

kamer mer boeken- en archiefkasren regen de muur en 

op de vloer geordende srapels papier. De rekentafel sraar 

aan her raam en ik mag zirren aan een van de rwee com

pu rerrafels die regenover elkaar geplaarsr ner voldoende 
ruimre laren om re passeren. Om 'mijn' compurer heen 

geleund kan ik mijn gespreksparrner aankijken. 

Stciptekenen 
Opgegroeid in Vlaardingen, srudeerde Arend van Dam 

af aan de VU in Amsrerdam als bedrijfspsycholoog, 

voor hem als carroonisr een ideale achrergrond. "Her is 

een brede srudie en her draair er in mijn vak om dar je 

ideeën en vooral inzichr krijgr. Her rekenen alleen is 

nier eens de helfr." Hij noemr zichzelf een verslaafd 

lezer, van dag- en weekbladen en zowel ficrÎe als non

ficrie, een generalisr die zich overal voor interesseerr. 

Al rijdens zijn srudie werkre hij als carroonisr en al 

doende ontwikkelde hij een eigen srijL "Van anderen 

hoor ik rerug dar her vooral de heldere, direcre lijn is 

waar zij mij aan herkennen. Dar ik geen kunsracademie 
heb gevolgd, heb ik nooir gemisr." Hij bleef parrrime 
doceren aan dezelfde universi reir en doer dar nu zoveel 

jaren larer nog sreeds. Twee keer in de week college 

geven ervaarr hij als een verfrissend uirsrapje, vooral 
door her contacr mer jonge ge~oriveerde mensen . 

Vanmiddag maakt hij eersr een rekening af en springr 

daarna in de auto om college re geven over de rheorie 

van srress, iers waar hij grinnikend van toegeefr dar hij 

her zelf nier kent. De voorbereidingen. doer hij rLlssen 
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het tekenen door: ''Tekenen is een creatief proces, 

meestal is er een incubatietijd . Ik verzamel eerst infor
matie uit verschillende bronnen en doe dan even iets 
heel anders. Ondertussen werkt de grijze massa door en 

ontstaat ergens een idee." 

Ambachtelijk weck 
Arend van Dam tekent zoals je in de Middeleeuwen 

werkte, met een kroontjespen en Oost-Indische inkt, 
heel ambachtelijk. Maar de computer is onmisbaar. 

"Als de tekening af is maaJ< ik een grote sprong naar de 
eenentwintigste ee~w en ga ik hem inkleuren en 

inscannen op de computer. Ik ben een digibeet, vraag 
mij niet om moeilijke adminisrratieve dingen op de 
computer te doen, maar ik kan wél kleuren en corrige

ren ." De computer geeft hem veel vrijheid. Tot een jaar 
of wat geleden was hij berucht op het postkantoor, 

omdat hij vaak op het laa tst nog kwam binnenrennen 
met een stapel enveloppen . Nu StUUrt hij zijn werk 

desnoods midden in de nacht op. "Door de computer 
communiceer ik ook makkelijker met de redacteurs 
van de bladen waar ik voor werk. Ik heb veel verschil

lende opdrachtgevers, het huisblad van de ABN-Arnro 
bijvoorbeeld en het Financieel Dagblad . Sommige 
mensen denken: hij is een tekenaa r, een kunstenaar. 

Maar mijn werk is echt niet heilig, het is geen op zich
zelf staand kunstwerk. De redactie moet zeggen of het 

duidelijk is of nier. Je bent er zó mee bezig dat je her 
zelf niet meer weet. Soms zegt de redactie: gooi de tekst 

maar weg, de tekening is duidelijk genoeg. Dat is het 
mooiste compliment." Volgens Arend hoort de tekst de 
tekening aan te vullen . "Hoe minder tekst hoe beter, en 

als er tekst is, dan heel compacr. Het is een heel gewor
stel - een tekening is het sterkst als hij sober is. Als hij 

zo direct is dat hij op een poster kan, dan is één blik 
genoeg." 
De tekening heeft een signaalfunctie, zeker in een 

maatschappij waar je gek wordt van de informatie. 
Toch is die jnformatie onontbeerlijk. De tekening trekt 

de aandacht; de mensen gaan even plaatjes kjjken, 
lezen een kopje en worden zodoende in de tekst getrok
ken. Arend vindt het bevredigend werk, ook omdat het 

hapklare brokken zijn. Hij s[Uurt het op en het is áf. 
"In feite is het een heel solitair vak, je zit in je eentje te 
broeden . Het blijft een wonder, eerst is er alleen maar 

lucht en wit papier en dan een tekening waar de hele 
wereld . in zit. Dan is er opeens iets waar mensen om 
lachen. Soms een vette lad), soms iets subtieler en soms 

zelfs 'au!' , omdat het na de lach pijn doer. In de strip 
van de Bomenstichring staat de boom centraal en 
komen bepaalde thema' s steeds terug: het verkeer, de 
kettingzaag, de planoloog." 

Band met bomen 
Voor Arend van Dam is het belang van bomen een 
rationele kwestie, daar hoef je niets spiri tueels aan te 
verbinden . Vroeger, met de kjnderen, wandelde hij veel 

in Zwitserland, en dan zowel boven als onder de boom
grens. Maar vooral voor de architec[Uur van een stad 
zijn bomen een noodzakelijke begeleiding. Als hij 

5 
terugdenkt aan mooie steden in het buitenland, stoelt 

die schoonheid toch altijd weer op bomen: de donker
rode bomen in het centrum van het Zwitserse 

Martigny, de bomenrijen in La Défense, een modern 
di~trict va n Parijs. "La Défense is zo mooi futuristisch 

gebouwd met een prachtige promenade van bomen 

Twee keer in de week college geven 
ervaar ik als een verfrissend 
uitstapje, vooral door het contact 
met jonge gemot~veerde mensen. 

waar de mensen in de lunchpauze zitten met hun lap

rop en er zelfs jeu de boules spelen. Die sfeer wordt 
door de bomen opgeroepen." Hij reed laatst naar Den 
Haag en realiseerde zich dat het pas mooi werd roen er 

bomen in zicht kwamen, in de buurt van Wassenaar. 

"De schouwburg in hartje Den Haag: de bomen 
maken het mooi. De architectuur kan nog zo schitte
rend zij n, zonder bomen is het niets ." 

Arend staat I O{)% achter de Bomenstichting. Toen hij 
gevraagd werd voor de strip bij 'Rijp en Groen' sprak 
her hem meteen aan. Hij is zich altijd' welbewust van 

de doelgroep waar hij voor tekent. Aan de ene kant zijn 
dat voo r hem de mensen die in de techniek zitten, de 

boomverzorgers en aan de andere kant de overheden. 
Vooral voor de laatste groep tekent hij , om ze te prik
kelen, de spiegel voo r te houden. Arend: "Je sraat er als 

tekenáar niet boven , het is meer: ik zie, ik zie, wat jij 
ook wel zier. Vaak betekent mijn werk ook morele 
steun voor de mensen die het werk verzetten. Ik wil 

alleen een visuele medestander zijn, de aandacht vragen 
voor iets dat belangrijk is. Ik heb daarbij zeker niet de 

pretentie dat je mensen verandert. En als je het kunt, 
dan in heel kJeine stapjes." 
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Ook de rode 
paardekastanje 
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Hoe staat het met 

paardekastanje? 
Marjan van Elsland 

Na alle publiciteit rond de geheimzinnige bloe
dingsziekte bij paardekastanjes is het stil geworden, 
maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt, inte
gendeel. De onderzoeksgroep Aesculaap, bestaande 
uit deskundigen van instituten en gemeenten doet 
uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van de ziekte. 
Iedere mogelijkheid wordt nagegaan, van een direc
te aantasting door een 'gewone' schimmelziekte tot 
de indirecte gevolgen van bijvoorbeeld luchtveront
reiniging. Dit artikel is half mei geschreven en kan 
intussen ingehaald zijn door de actualiteit. 

Achteraf gezien is de bloedingsziekre al jaren in 
Nederland aanwezig op paardekasranjes. Vanaf onge
veer 2002 begon deze massaal op te treden en sloegen 

gemeenren in het westen en noorden alarm. De eetste 
onderzoeken leverden geen veroorzaker op. Pas toen in 

2004 in Den Haag een derde van de vaak monumenta
le kastanjes in de binnenstad ziek bleek te zijn kwam de 

publiciteit op gang. Eind vorig jaar deden we samen 
met velen van u een optoep aan minister Veerman om 
een vervolgonderzoek te steunen. Ook de vier grote 
gemeenren onder leiding van Den Haag maak ren de 

minister duidelijk dat hier een taak voor hem lag. Begin 
april 2005 kwam het verlossende woord in de vorm van 

een toezegging voor € 275.000. 

Grootschalige opzet onderzoek 
Dankzij de tOezegging van LNV kon het vervolgonder
zoek nu grootschalig opgezet worden. ZiektegevaJlen 
worden met hulp van gemeenren geïnvenrariseerd om 
verbanden te kunnen leggen met bijvoorbeeld erfelijke 
aanleg, groeiomstandigheden en regionale verschillen. 
Hout, bast en bloedingsvocht van zieke bomen worden 
onderzocht op alle mogelijke ziekreverwekkers. 
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Literaruutsrudie en internationale contacten maken 
duidelijk dat in grote delen van West-Europa een 

soorrgelijke bloedingsziekte voorkomr. Vreemd is, dat 
daar Phyrophthoraschimmels als veroorzaker worden 
aangewezen, terwijl de Nederlandse onderzoekers die 
rot dusverre niet hebben kunnen isoleren. Hebben we 

hier een andere aantasting of gebruiken we niet de juis
te isolatietechnieken? Zieke bomen zijn daarom intus
sen ook door buitenlandse specialisten geïnspecteerd 
en bemonsterd en het wachten is op de uitslag. Veel 

mensen denken aan een verband met de paardekastan
jemineermot, maar dit lijkt er niet te zijn. 

W elke bom.en worden getroffen ? 
Alle rood- en witbloeiende soorren en variëteiten van 

Aesculus (hippocastanum, carnea en pavia) kunnen 
ziek worden, maar soms wordt de ene boom wel aan
getast en de buurboom nier. Er is in deze verschillen 

(nog) geen verband te ontdekken. 
Verder zijn gevallen bekend van vergelijkbare sympro
men bij berk, els, beuk, linde, zomereik, veld iep en zil
veresdoorn, maar daar treedt (nog) geen massale sterf

te op. De onderzoeken concentreren zich voorlopig op 
de paardekastanje. 

Syrnpto m.en en g evolgen 
Uit de bast van de stam worden pleksgewijs druppels 
helder geelachtig vocht naar buiten geperst die al snel 
roodbruin verkleuren en opdrogen als donkere 'wrat

jes'. De boom oogt soms al minder vitaal, maar niet 
altijd. Het volgende stadium is dat de bast verdroogt en 
afbladdert, waarna de boom sterfr. Dat gebeurr bij veel 
bomen al na enkele maanden, "maar er zijn ook kastan
jes bekend die al jaren 'bloeden', maar (nog) niet dood 

gaan. 

Voo rlopige adviezen 
Het is frustrerend, maar we kunnen niets ondernemen 

zolang de oorzaak niet bekend is. Aesculaap adviseerr 
om alleen dode bomen te rooien. Aangetaste, maat 
levende bomen kunnen het beste helemaal met rust 
worden gelaten, dus ook niet snoeien, verplanten, 

bemesten enz. Moet er perse gesnoeid worden, dan met 
ontsmet gereedschap en éérst de gezonde bomen. Zie 
ook www.kasranjeziekre.wur.nl. 
Sommige bedrijven beweren dat ze de bomen kunnen 
genezen of aanrasting kunnen voorkomen, door de 

groeiomstandigheden te verbeteren. De werkgroep 
Aesculaap heeft daarvan nog geen bewijzen en ziet 
bovendien ror nu roe geen verband tussen groeiom
standigheden en het gedrag, voorkomen en verloop 
van de ziekre. Als het om Phyrophthora blijkt te gaan 
zouden sommige methoden zelfs wel eens averechts 
kunnen werken. 
Intussen gaan tienduizenden fraaie bomen dood en 
moeten we machteloos afwachten. Hopelijk wordt snel 
een veroorzaker ontdekt en kunnen we aan de slag met 
een vorm van bestrijding. 
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Bomenbejaardenhuis 
Er is niet enkel een deadline voor bomen, zo' n dodelijke srip op een 
boom dus - die is er, weliswaar zonder stip, ook voor Bomennieuws. 
En dat houdt in dat je begin april schrijft voor het zomernummer. 

En in april zijn pas het rooiseizoen en de Boomfeesrdag achter de 
rug. Daar ben ik blij om, dat ze voorbij zijn, maar je houdt er wei
nig aardigheid aan over. 
De columniste Vilan van de Loo is het eens met de Boomfeestdag, 
"We moeten de natuur vieren, tegen bomen praten, treurwilgen 

knuA-èlen en takken bemoedigen om vogelnestjes te dragen. Dat 
kinderen een boom gaan planten vind ik erg mooi. Uitzicht op een 

boomrijke roekomst, ideaal. Ik heb niets tegen deze feestdag. Ik heb 
iets tegen die hysterische ophef van dat almaar nieuwe bomen wil
len scheppen. Jaar in, jaar uir, en nog is Nederland niet vol. In mijn 
s[[aat groeien alleen lantaarnpalen. Ik hoef geen aanplant voor de 
deur. Mijn verlangen is anders. Oude bomen. Vanaf honderd jaar." 
Omdat Vilan ziet dat er sreeds minder bomen van honderd jaar 
zijn, pleit ze voor een bejaardenhuis voor bomen, "zodat elke boom 

veilig oud kan zijn". 
Geen wonder dar Nederland niet vol is met bomen na al die boom

feestdagen als je leest over her rooien van tientallen derrigjarige 
bomen voor de herinrichting van een groengebied. Snel, voor de 
Boomfeestdag, voor 15 maart, want dan komen volgens de f1ora- en 
fauna wet de vogels nestelen. 

Dan moet je even weg zijn. Als ergens anders bewoners woedend 
zijn over de kap van veertigjarige bomen, vanwege het windrecht 
van een molen. Met veel zorg voor de wetten van de natuur, zijn op 
14 maart, nog net op tijd om nestelen te voorkomen, de bomen 

gerooid . 
Als je ziet dat opnieuw een stuk polder als park wordt ingericht. Een 
bedrijvenpark uiteraard. 

Als je hoort dat veel groen van veertig jaar oud gekapt gaat worden 
om een bedrijventerrein een groen, landschappelijk imago te geven, 
gelukkig wel heel verantwoord vastgesteld in een beeldkwaliteitplan. 

En als je dan naar Frankrijk mag, waar ze bomen wel maltrai teren, 
maar waar ze veel bomen hebben, dan kan je toch niet anders dan 

concluderen dar we in ons land met rapporten, verordeningen, 
mooie verhalen en politieke boomfeestplanrerijen de natuur, en 
onszelf dus, om zeep helpen. 

En als je dan, op reis naar huis, ziet wat er allemaal aan de Al bij 
Best gekapt werd om de 'Natuurbrug 2005' te realiseren, ja dan 
moet je consrateren dat in ons land gewoon re veel over natuur 
wordt gepraat om nog bomen re hebben en tc houden. 
Naruur, bomen, die maakr iedere projecrontwikkelaar en wegen
bouwer gewoon nieuw, steeds weer. 

Polirici praten graag over CO2 wereldwijd, abstracr en ver weg en 
daar kall je over congresseren en bij anderen geld voor claimen. De 
natuur van de leefomgeving, die is dichtbij, dat ka.n je zien, elke 
dag. Elke dag een beerje minder. Daar moet je zelf geld voor inzet
ten. Maar helaas, zolang de burgers niet echt in opsrand komen 
tegen alle politieke list, leugen en bedrog, worden weinig bomen 
oud. 

L1ar die Boomfeestdag maar blijven en denk eens aan het bomen
bejaardenhuis. 

Douwe van der Hei) 
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Twee imposante 
eiken die tot de 
grootste van ons 

land behoren . 

Op deze bladzijde: 
Zomereik 

(stamomtrek 
ca. 8 m) nabij het 
gemeentehuis van 

Vorden . 

Rechter bladzijde: 
Dikste Amerikaanse 

eik van het land 
(stamomtrek 

ca . 7,5 m) in de 
Pekingtuin in 

Baarn . 
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Nieuwe bomenschou~ 
Frank Moens 

De afgelopen maanden werden de laatste loodjes 
gelegd aan het voltooien van de schouw van alle 
monumentale bomen in het land. In ruim veertien 
jaar tijd zijn alle 10.000 objecten bekeken en beoor
deeld op gezondheid en eventuele gebreken, eigena
ren zijn op de hoogte gesteld van de bevindingen en 
de database werd geactualiseerd. 
Met steun van het ministerie van LNV kon dit omvang
rijke project al die jaren worden uitgevoerd. De afspra

ken over de financiering liepen eind 2004 af. Maar na 
een grondige evaluatie van de resultaten kon met verte
genwoordigers van LNV een nieuwe overeenkomst voor 
een volgende schouwronde worden gesloten. Belangrijk 

in de nieuwe afspraak is dat actualiteir van de gegevens 
aanzienlijk verbeterd moer worden. Om dit te kunnen 
realiseren werd binnen de Bomenstichring een nieuwe 
sysrematiek onrwikkeld en een nieuwe projecrmedewer

ker aangesteld. Eigenaren van monumentale bomen 
worden actief berrokken in her proces. 

In 1991 begon de Bomensrichting aan het schouwen 
van de Monumentale bomen, die vanaf 1984 met hulp 

van ruim honderd vri jwilligers in kaan waren gebracht. 
Bij aanvang van de schouw stonden ca. 8000 bomen, 
boomgroepe n, parken en lanen geregistreerd als 
Monument. In de jaren daarna kwamen er vele hon
derden aanmeldingen voor registratie bij , maar er gin

gen uireraard ook bomen verloren door uiteenlopende 
oorzaken. Gaandeweg groeide her aantal rot ruim 
10.000 in 2004. 

De klus is in de. afgelopen jaren geklaard door 
Bomenschouw Luc Noordman. In het zomernummer 
van Bomennieuws 2004 stond een gesprek van redac
teur Florentine van Eeghen met hem . Luc heeft vrijwel 
alle objecten bezocht. Siechrs voor enkele delen van het 

land werd exrerne hulp ingeroepen. Een assisrenr op 
het kantoo r in Utrechr zorgde ervoo r dat vragenstellers 
te woord werden gestaan en allerhande ondersteunen
de werkzaamheden werden verricht. Met het voltooien 
van de schouw 'oude stijl' kwam ook een eind aan de 

ondersteunende funcrie van ass isrent bomenschouw. 
De laatste jaren werd dir werk uitgevoerd door Hans 
van Selm . In maart j.1. hebben we afscheid van hem 

genomen. 

SaJllenwecking met eigenaren 
Uit de evaluarie van Bomenschou\~r en -fonds van de 

Bomensrichring mer het minisrerie kwam duidelijk 
naar voren dar de werkwijze in de afgelopen jaren geen 
duidelijk actueel overzichr gaf van de stand van zaken 
va n her besrand van monumentale bomen . Mer dar 

gegeven werd een nieuwe merhode bedacht. Het 
ministerie deed vervolgens de toezegging voor het 
financieren van her ontwikkelen en resren van de nieu
we methode en her aansluitend uitvoeren van een 

rweede scho uwronde . De uitvoeringstermijn werd 
gesteld op vier jaar. 
De scho uw nieuwe stijl richt zich op nauwere samen
werking met de eigenaren van monumentale bomen. 
Binnen nu en vier jaar krijgen ze allemaal een schrifte
lijk verzoek om aan de hand van een vragenlijst gege
vens van hun monument te noreren en die voorzien 
van, zo mogelijk digitaal, actuele foto's terug te sturen. 
Als er geen bijzonderheden zij n, dan worden de gege
vens geactualiseerd in de database. Worden alarmeren
de zaken geconstateerd, of gerwijfeld over de juiste 
interpretatie van de vragen dan wordt dit nader met de 
eigenaar besproken en zonodig ter plekke onderzocht. 
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Het plan is dat op tetmijn eens in de viet jaat eigenaren 
een vragenlijst krijgen. De eerste keer nog per post, 
maar mogelijk in de toekomst per internet. In de tus
senliggende jaren ontvangen de eigenaren een nieuws
brief om ze op de hoogte te houden van ontwikkelin
gen en de vorderingen van de schouw, over het bomen
fonds en bijvoorbeeld wertelij ke regelingen. Op deze 
wi j,ze hopen we de betrokkenheid bij de mooiste en 
meest bijzondere bomen van het land nog verder te ver
groten. 

Projectteam. staat voor flinke uitdaging 
Om het werk in de gestelde tijd te kunnen realiseren 
werd een nieuw team binnen de Bomenstichting in het 
leven geroepen. Luc Noordman houdt de rol van 
bomenschouw en beheerder van het Bomenfonds. 
Echter met dat verschil dat hij zich met schouwen 
beperkr tot de gevallen waar deskundigheid op het 
gebied van boomverzorging vereist is en advies over het 
behoud van de betreffende bomen moet worden gege
ven. Om de stroom gegevens te kunnen verzenden en 
vervolgens ook weer te ontvangen en te verwerken werd 
RoelofJan Koops als nieuwe projectmedewerker aange
steld (zie blz.2l). Met de nodige kennis van het beheer 
van digitale gegevensopslag en -verwerking plus kennis 
van bomen zal hij op kantoor tevens het aanspreekpunt 
vormen voor de eigenaren. De projectleiding is in han
den van Frank Moens. Hij is al vanaf het begin in 1984 
betrokken bij de inventarisatie van Monumentale 
bomen en heeft naderhand de overgang begeleid naar 
de Bomenschouw en instellen va,n het Bomenfonds. 

Het aanpassen van het voorlichtingsmateriaal en het 
verder uitwerken van de nieuwe methode stond het 
eerst op het programma. Het nieuwe materiaal is te 
downloaden van de website van de Bomenstichting. U 
vindt er informatie over Bomenschouw en -fonds en 
formulieren voor het aanmelden van te registreren 
bomen en voor het indienen van een aanvraag uit het 
Bomenfonds. Op verzoek sturen we u het materiaal ook 

per post toe. 
Verder k-wam in het voorjaar een groorschalige aanpas
sing van de dataopslag gereed. Daarin zijn alle relaties 
van de Bomenstichting ondergebracht. Dus ook de 
eigenaren van monumentale bomen, waaronder de 
meeste gemeenten. 

2005 is een rest jaar. \'V'e richren ons op de provincie 
Utrecht. Alle eigenaren krijgen een vragenlijst toege
stuurd en krijgen misschien naderhand nog bezoek 
voor een gesprek over de werking van de methode of 
over het invullen van de lijst. In totaal gaat het om ruim 
800 objecten. Met de opgedane kennis krijgt de werk-

wijze definitief vorm en vindt in de jaren daarna een 
grootschalige aanpak plaats. Per jaar komen drie pro
vincies aan bod waarin samen ongeveer 3000 objecten 
staan geregistreerd. Hoe dat verdeeld is toont het kaart
je elders op deze bladzijde. 
We zijn hoopvol gestemd over het halen van het doel. 
Mocht er toch teveel stagnatie gaan optreden, dan lig
gen er scenario's klaar om de stroom schouwgegevens 
op peil te houden. Maar hoe dan ook zal alle inspan
ning net als in voorgaande jaren bijdragen aan een 
betere bescherming van' ons monumentaal groen. 
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Wanneer en waar 
vindt de nieuwe 
bomenschouw 
plaats? 

In vier jaar t ijd 
wil len we van atle 
geregistreerde 
Objecten actuele 
gegevens hebben 
on tvangen. 

2005 

2006 

2007 

2008 
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Mensen voor Bomen 
gezocht 

Susan Boonman en Edwin Koot 

Monumentale beuken Middachten in gevaar: wie 
helpt de Bomenstichting om te zorgen dat eeuwen
oude beuken niet omgezaagd worden? Zie het arti
kel in Rijp en Groen, verderop in dit nummer. De 
Bomenstichting kan niet overal in het land zijn, we 
hebben dringend hulp nodig van lokale vrijwilli
gers en we proberen te zorgen dat er lokaal ook 
meer kan gebeuren Daarom start de 
Bomenstichting een vierjarig programma om initia
tieven voor het behoud of de vel'betering van een 
groene leefomgeving te stimuleren. Wij willen 
bewoners die opkomen voor 'hun' groen ondersteu
nen. Dat kan vaak het beste ter plaatse, met hulp 
van iemand die ter zake deskundig is. In som'mige 
regio's is reeds een vel'tegenwoordiger van de 
Bomenstichting actief, maar op veel plekken nog 
helemaal niet. Vandaar dat wij op zoek zijn naar 
lokale contactpersonen en andere enthousiaste vrij
willigers. Mensen die onderdeel gaan uitmaken van 
een actief regionaal netwerk en samen knokken 
voor een groene en boomrijke leefomgeving. 

Bomen krijgen in de stedelijke omgeving nauwelijks de 
kans om oud te worden. Wanr vourdar h er zover is, 

moeren deze alweer verdwijnen voor een herinrichring 

rOto: Edwin Koot 

of een bouwplan. De gemiddelde sradsboom haalt zijn 

puberreir bij lange na nier. Eén van de belangrijksre 

bedreigingen voor bomen vormr het ruimtegebrek in 

Nederland in de sredelijke omgeving. De Nora Ruimre 

van vorig jaar biedr bijvoorbeeld meer ruimte voor ont

wikkeling, zoals inbreiding in het stedelijk gebied, her

geen de druk op de bomen in de stad alleen maar 7..al ver

hogen . Uiteraard zijn aantrekkelijke woningen en een 

goede bereikbaarheid van groot belang. Maar dar mag 

nier ten koste gaan van de bvalireir van de leefomge

ving. En (oudere) bomen dragen daar zeker toe bij. 

Verontruste bUl"gers 
Omwonenden zijn vaak sterk begaan mer bomen en 

groen. Dar bleek bijvoorbeeld in Uuechr roen de 

gemeente vorig jaar een plan lanceerde om een groor 
aantal groensuoken op te offeren voor woningbouw. 

De groots re demonsuarie sinds jaren (Geen Groen voor 
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Poen) was de reactie van de Urrechters op deze plannen. 

Dit protesteren resulteerde gelukkig in een drastische 

aanpassing van de plannen door de gemeenre. Zorg en 

res pect voor naruur zi t niet iedereen in het bloed. 

Voor veel mensen is echter de bedreiging van hun 

directe leefomgeving aanleiding om rot actie over te 

gaan. De Bomenstichting krijgt dagelijks telefoontjes 

en e-mails van verortrruste mensen , omdat 'hun' groen 

dreigt te verdwijnen. Da t kan zijn vanwege kapplan

nen van de gemeenre , maar ook omdat een aa nnemer 

onzorgvuldig met bomen omgaat of omdat de buur

man een boom drastisch gesnoeid wil zien. De grote 

vraag van deze mensen is wat zij hier tegen kunnen 

doen en of de Bomenstichting hen daarbij kan helpen. 

Lokale steunpunten 
De Bomenstichting wil graag meewerken aan het 

instandhouden van een groene leefomgeving en geefr 

veronrruste burgers daarom zoveel mogelijk adviezen. 

Maar soms is er meer voor nodig om een bijzondere 

boom te behouden . Daarvoor heeft men ondersteu

ning nodig van iema nd die de siruatie ter plaatse kenr. 

Een goed lokaal steunpunr voor de bescherming van 

bomen is daarbij een welkome hulp. Op dit momenr 

zijn er Circa vijftig conractpersonen van de 

Bomenstich ting en enkele tienrallen lokale stichtingen 

acr ief om op gemt;enrelijk niveau bomen te bescher

men. Sommigen verzetten bergen werk en anderen 

proberen op subtiele wijze het gemeentelijke boombe

leid in gunstige zin te beïnvloeden. Deze boombe

schermers ma.ken gebruik van de inspraakmogelijkhe

den, geven voorlichting over bomen en het belang 

ervan . Verder onrplooien ze eige n acriviteiten en 

ondersteunen minder ervaren burgers bij hun acties. 

Het netwerk van contactpersonen en lokale boom be

schermers is momenreel actief in 25% van de gemeen

ten. Dit is prachtig, maar in de praktijk is dit nog niet 

voldoende. Vandaar dat wij er naar.srreven in 2007 in 

tenminste 50% van de gemeemen actieve boom be

schermers te hebben. 

De huidige comacrpersonen en lokale boombescher

mers zi jn allemaal enrhousiaste vrijwilligers. Enkelen 

zijn gepokt en gemazeld in dit werk en kennen alle 

mogelijkheden die de inspraa k biedt en weten welke 

druk je als burger kum uiroefenen. Anderen onrbeten 

nog de juiste kenni s en vaardigheden. Het beschermen 

van bomen vereist een brede kennis, zowel inhoudelijk 

als procedureel. Vandaar dat er vanuir de hele groep 
behoefte is aa n opleidingen en ook aan het uitwi sselen 

van ervaringen, zodat niet iedereen opnieuw in de 

eigen gemeenre het wiel hoeft uit te vinden. Het is 

uiteraard belangrijk dat ook nieuwe vrijwilligers met 

de juiste bagage het veld ingaan. Daaro m is een essen

tieel onderdeel van het programma het imensiveren 
van de kennisoverdracht. Daarbij moeten we wel reke

ning houden met 11et feit dat het programma over vier 

jaar sropt. Het netwerk van contactpersonen en loka
le boombeschermers moet immers ook daarna kunnen 

blijven functioneren . 

Contactpersoon van de 
Bomenstichting worden? 

Als contactpersoon zet u zich enthousiast 
en actief in voor bomen cn bent u het 
gezicht van de Bomenstichting in uw 
genlcente. U necnH initiatieven voor het 
'behoud, een goede verzorging en het 
vergroten van respcct voor bomen. Dat 
kan op verschillende maniercn. De ene 
contactpersoon vindt het leuk om de 
politiel< te bespelen, de ander organiseert 
liever bonlenroutes, en weer een ander 
probeert met een bezwaarschrift en leuke 
acties een bijz.ondcre boolTI te redden. 
Wij hebben voorbeelden waaruit u 
: i nspi ratie kunt pu tten en u i teraard 
ondersteunen wij u in uw activiteiten. 

Bent II geïnteresseerd en wilt u zich 
inzetten voor bomen in uw ol11geving? 
Laat het ons weten. Wij informeren u 
graag over de mogelijkheden. 
Susan Boonn"lan en Ed_in KOOL 

(030) 2303510 of 
info@bomcn~tichtil1g.nl 

Regionale o.rganisatie 
De Bomenstichting wil zorge n dat straks regio's zelf

standig kunnen fun ctioneren bij het besch ermen van 

de bomen en dat de coärdinaóe vanuit Utrecht 

beperkt kan blijven rot landelijke initiatieven en 

inhoudelijke ondersteuning. Dat kan wanneer er bin

nen de regio meer contact en overleg is tusse n de ver

schillende contactpersonen . Bekeken zal worden of 

he t mogelijk is om binnen iedere regio éé n aanspreek

punt te hebben voo r zowel het kanroorin Urrecht als 

de contactpersonen in de regio . De Bomenstichting 

zorgt voor de juiste opleiding en begeleiding. Wij 

kunnen echter niet op iedere individuele vraag ingaan . 

De contactpersonen en lokale boombeschermers moe

ten daa rom vrij zelfstandig kunnen werken . \'V'aar wij 

wel voor kunnen zorgen is dat zij met hun vragen bij 
elkaar terecht kunnen. Zo is het de bedoeling da t een 

contactpersoon een vraag kan stellen op onze website 

die door een ander contactpersoon kan worden beanr

woord . Een aamal geselecteerde specialisten (boom
verzorging, bomenrecht, ruimtelijke ordening, bouw~ 

kunde) leest mee en vult aa n met deskundige advie

zen. D eze informatie is dan tevens beschikbaar voo r 

alle andere conractpersonen. Ook kunnen via dit plat
form geslaagde en minder geslaagde acties worden uit

gewisseld. 
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De .berk 
• ln 
keuren 
en geur 
Berken behoren tot de familie der Betulaceae, de 
berkachtigen. Net als bij de nauw verwante els, 
haagbeuk, hazelaar en hopbeuk hangen hun manne
lijke bloemen in 'katjes' en dragen ze nootvruchtjes 
die in hun geval heel klein en gevleugeld zijn. 
Berken zijn vooral bekend om de decoratieve schors 
die meestal wit is, maar soms ook glanzend abri
kooskleurige, rode en zelfs kastanjebruine tinten 
kan aannemen. De bast kleurt het meest helder bij 
jonge bomen. Slechts één berk, de aromatische 
Betuia alleghaniensis, valt op door zijn geur. 
In de natuur zijn berken weinig kieskeurige soorten. De 

boom gedijt op allerlei plekken als er maar voldoende 
licht op vah. Dit kan variëren van een open plaats in 
het bos, zeer natte en voedsela rmc moerasbossen, een 
vcrwaarloosde stadstuin tot aan de langd urig onuitge

meste da.kgoot. De meest bekende soorten zijn de ruwe 
berk en de zach te berk, beide inheems in Nederland, 
maar gedijend op een heel verschillende groeiplaats. 
Alsof ze het zo hebben afgesproken, groeit de ruwe berk 

op droge gronden en de zachte berk juist op !latte plek
ken: sa.men kunnen ze heel Nederland koloniseren. 

Veelzijdige bODleo 
Berken produceren een enorme hoeveelheid kleine 
gevleugelde zJadjes, die alle kamen opwieken en letter
lijk overal terecht komen. De bomen groeien boven
dien snel op, zelfs op voedselarme groeiplaJtsen, en zet
ten vJak na vijf of zes jaar alweer nieuw zaad . \'V'orden 
ze op jonge leeftijd verdrongen of verwijderd, .dan zijn ' 
ze naar planten maatstaven toch al geslaagd in hct leven: 
ze hebben hun genen doorgegeven aan de volgende 
generatie. 
De witte of klcurige, ,tfbladJerende schors en elegante 
groeiwijze zijn belangrijke esthetische eigenschappcn. 

Bomennieuws - zomer 2005 



13 
Berken zijn eenhuizig en bloeien met eenslachtige bloe

men: aan een en dezelfde boom staan mannelijke en 
vrouwelijke bloemen apart. De mannelijke bloemen 
overwinteren naakt en hangen 's winrers in de bekende 

'katjes' aan de bomen. Deze rekken zich uit en bloeien 

vervolgens in maart of april. De vrouwelijke bloemen 
\ overwinteren in knop en staan in maart of'april als 

cilindrische katjes rechr op de fijne takjes. De bestui
ving gebeurr door de wind. 
De beste tijd om berken te snoeien is het voorjaar en de 

zomer, als het blad is volgroeid. Het vroege voorjaar is 
minder geschikt vanwege het zogenaamde 'bloeden', 
he.r uitstromen van berkensap, dat ontstaat bij het ver

wonden van de boom. Bij hele sterke snoei kan de 

boom hierdoor zelfs het loodje leggen. 
De berk is voor de Noorse volkeren een heilige boom, 
maar in Nederland heeft hij geen specifieke mythische 

betekenis. Berken hebben veel gebruiksmogelijkheden. 
De schors , knoppen en bladeren bevatten sroffen, waar

van geneesmiddelen tegen onder anderen infecties en 
gewrichtspijnen worden gemaakt. Verse schors op de 

pijnlijke plek gedrukt helpt tegen spierpijn en dezelfde 
wijze van gebruik werkt ook tegen infecries. Men dient 
voorzichtig te zijn met inwendig gebruik, want de 
schors bevat een scala aan sroffen, waaronder her gifti

ge methyl-salicaat. Berkenbast-capsldes zijn in gebruik 

als geneesmiddel. Berkenschors kan daarnaast nog veel
zijdig worden roegepasr: als dakbedekking en zelfs voor 
schrijfpapier. Er bestaan kano's van berkenbast en in de 

poolstreken wordt de bast gebruikt als bekleding voor 
jassen en beenbescherming. Harsachtige stoffen in de 
bast zorgen ervoor dar deze niet bederft. Ook in de 

natuur kun je stLIkken berkenbast vinden die jarenlang 
goed blijven terwijl het hour al verteerd is. 

[n het noorden worden de zwiepende berkenrwijgen 
gebruikt om de bloedsomloop te srimuleren na een 

sauna. Nog steeds maakt men van berkenrwijgen srraat
bezems. Het hour is een plezierig brandhout omdat het 

zo gemakkelijk en helder brandr. Van rechte stammen 
maakt men berken fineer en vloerenhout. Berkenparket 
voor de vloer is geliefd om de mooie lichte kleur en 

fijne hourstrucruur. 
Het sap van berken wordt gebruikt in shampoos , haar-

water en parfums. Berkensap kan worden gewonnen in 

het vroege voorjaar als de sapstroom op gang komt. Als 
je een tak afzaagt of insnijdingen in her hout maakt, 
druipt het berkensap eruit en dit kan weken voortdu

ren. Hangr men er een fles aan, dan ziet men deze van
zelf vollopen. Het sap bevat veel suiker en men kan er 

siroop en na gisring wijn van bereiden. 
Berken zijn prachtige bomen voor sredelijke beplanring 
en voor in ruinen. Door her grore scala van soorten die 

uit andere werelddelen zijn ingevoerd en de vele culti
vars is er voor elk wat wils: groot of klein, smal of breed, 

kleurig of wit. Een groepje van drie berken bijeen 
geplant is een mooie varianr op de solitair. [n de moder
ne 'minimalistische' tuinaanleg ziet men wel het 
gebruik van vele wirsrammige berken die symmetrisch 

worden aangeplanr in een monochroom parroon. 

Ruwe berk (Berula pelldula) 
De ruwe berk ontleent zijn naam aan de rwijgen die 

met ruwe lenticellen zijn bezet en vaak wratachtig aan
voelen. De witte jeugdschors,. die op latere leeftijd 
scheurt en grijs verkleurt, is kenmerkend voor deze 

soort. De twijgen zijn sterk overhangend, vandaar de 
naam 'pendu la' die letterlijk 'hangend' berekenr. Het is 

een variabele soort met vele cultivars. 
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Linkerbladzijde: 
Zuilvormige berk 
(Betuia pendula 
'Fastigiata') 

boven: 
Als rasechte 
pionier neemt de 
berk genoegen met 
vrijwel elke 
standplaats. 

links: 
Berk volop in bloei. 

rechts: 
De berkenzwam is 
de belangrijkste 
doodsoorzaak van 
de berk in ons 
land. 



V.l.n .r. de schors 
van: 

Papierberk 

(Betulo papyrifera) 

Goudberk 

(Betuala erman; 
'Holland') 

Ruwe berk 
(Betulo pendu la) 

Himalayaberk 
(Betuia utilus 
'Dooren bos' ) 

De ruwe berk is een mooie boom. H er sierlijke silhou

er komr goed tor zijn recht in een gi'assrrook, en kan 

ook in een open bestraling gedijen. Van all e berken is 

dit de soort die her best een droge, arme standplaats 

verdraagr. Voor aa nplam in het stedelijk gebied zijn 

behalve de soort zelf ook veel cultivars va n belang. De 

cultivars stellen echter meer eisen dan de botanische 

soon, vooral war betrefr voedsel, vocht en de luchtig

heid van de bodem. 

Bett/La penduLa Tristis' is de bekende rreurberk met een 

spierwitte stam en srerk overhangende twijgen. Deze 

boom is op zij n plaars in brede groensrroken en ber

men, maar kan ook een sieraad vormen in de grorere 

!lIin. De boom vraagt meer ruimte dan de cultivars 

'Laciniara', 'Dalecarlica' en 'C rispa'. Alledrie hebben 

diep ingesneden bladeren , die ee n extra sierwaarde 

geven . Ze worden ongeveer vijfrien merer hoog. Her 

zijn waardevolle cultivars voor groensrroken, parken en 

tuinen. De decoratieve Beru]a pendula' Purpurea' is een 

langnam groeiende boom voor een voedselrijke 

bodem. De basr is parelwir en de mooie purperbruine 

blaadjes komen goed uir regen een wirre muur. 
De cultivars 'Fastigiara' (blz. 12) en 'Obelisk' hebben een 

smalle kroon die goed pasr in smalle straren. De groei

vorm geefr een zakelijke en minder sfeervolle uirsrraling 

dan de moedersaart, de ruwe berk. De prieelberk, B. 
pendulA 'Youngii', is daaremegen weer een veel toegepas

re boom die goed staar in de ruin. De sram vertakr srerk 

vanaf de enrpla;:ns en groeit vooral in de breedre waar

door een hangende, rreurende groeiwijze ontsraar. Door 

te snoeien kan men de ' kroon smaller houden. 

Een nieuwe culrivar die nog slecl1!s mondjesmaat ver

krijgbaar is , heer 'Zwitsers G lorie'. Deze is geselecreerd 

in de Zwirserse bergen en is bijzonder omdar hij slechrs 

weinig bloemen en zaad produceert. H er is een geschik

re srraarboo m die weinig sruifmeel produceert en 

dezelfde groeivorm heeft als de moedersoorr. 

Zachte berk (Betula pubeseens) 
De zachre berk is de inheemse soort van vochrige groei

plaarsen, narre heiden en voedselarme broekbossen. 

14 
Her is ee n mooie, niet erg opvallende boom, die het 

goed doel als so li ta ir in een gazon of als Iaanbeplanring 

in her buirengeb ied . In Drenthe zijn er mooie bermbe

plantingen van re vinden . Kenmerkend zijn de ovale 

kroon zonder overhangende takken en de zachr behaar

de twijgen. De rakken zi jn zeer gewild voedsel voor 

reeën. Als de ruwe en zachre berk beide in een gebied 

voorkomen, weren ze de zachte berk er feilloos Ul! re 

halen ; de ruwe berk wordt dan mer' rust gelaren. 

Overige soorten 
De wine Himalaya berk, Bell/La utiLis 'Doorenbos' en 

vooral Bettti11 utiLis subspecies jacquemontii hebben de 

mooisre wine sram men. Van nabi j bekeken blijkr dar de 

jonge schors onder de brede afbladderende vel.len geel

achrig is en de jonge takken roodachtig. Hij is ook rij 

dens de bloei moo i door de zeer opvallende, ror twaa lf 

ce nrinKrer lange, mannelijke katjes. 'Doorenbos' is een 

Nederlandse select ie en hier de meest aangeplante berk. 

Deze wordr vaak verward mer de hiema beschreven 

papierberk. 

De pap ierberk, Betuia papyrifha,. is van oorsprong 

Canadees en heefr een bast van smalle afbladderende 

vellen en een gr ij ze rot wine schors. Om her desbe

rreffende gebruik wordt deze boom in Canada wel de 

'Canoe birch' genoemd. Her is een mooie, grore boom 

mer overhangende twij gen, gesc hikt voor parken en 

brede lanen . De kroon groeii breed uir lOt een ronde 

vorm. De culrivar 'Gmndis' is in alle delen grorer, mer 

mooi groor blad en een nog bredere kroon. 

De goudberk, BetuLa ermanii, heeft prachrige gele 
herfsrkleuren. In Nederland kennen we voo ral de selec

ties 'Holhnd' en 'Blush' . 'Holland' heefr een smalle 

vor'm mer een rechte doorgaande sram. Daarmee is her 

een uirsrekende srraatboom, die open bestraring goed 

verdraagr (hoewel sommige boeken het tegendeel bewe

ren). In Ede en Bennekom zijn zeer mooie straarbep lan

ringen aa nwezig. 'Blush ' is een boom, die vooral 

geschikt is voor parken vanwege zijn laag verta kkende 

sram en een bredere kroon. De jonge schors is roze rot 

roodachrig en de oude vellen zijn wir. 

Bomennieuws - zomer 2005 
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Het woord berk 
Het Nederhndse woord berk is zeer oud: het ver

schijnt volgens Van Oaje al in het jaar 1050 in een 

vroeg-Nederlandse tekst. Het WNT (\1(foordenhoek 

der Nederlandsche Taal) geeft een mooi citaat van 

Huygens uit de 17e eeuw: "Daer sien ik niet als Mast, 

en Eick, en Eist, en Berck" - vrij vertaald: daar zie ik 

niets dan bomel1. 

Het woord berk zou Ontstaan zijn uit het Gc)[ische 

bairhts dat 'licht ' betekent - dit kan verwijzen naar de 

wine bast van de berk. Alle andere Germaanse talen 

hebben vergelijkbare woorden: Birke (Duits), birch 

(Engels), björk (Zweeds), birk (Deens), bj0rk 

(Noors). 

Ook in de Balto-Slavische talen (en zeiE in het 

Sanskriet) is deze stam herkenbaar: bijvoorbeeld 

Tsjechisch briza, Russisch 'berjo7Á" . 
. De Romaanse talen gebruiken het Latijnse woord 

betula (dat tevens de wetenschappelijke naam voor 

het boomgeslacht is) of afleidingen daarva n. Italiaans: 
betuLIa, Portugees: betuia (exact als het Latijn), 

Spaans: abedlJ. 

Niet-Indo-Europese talen benoemen de berk op ori

ginele wijze: urki (Baskisch), nyir (Hongaars) en 

koivu (Fins). 

AdV 

De zwa rte berk, Betu/a nigrtl, is een boom om in parken 

te gebruiken. Waar de boom de ruimte krijgt geeft de 

mooie breed uitwaaierende kroon ee n prachtig eHeet. 

De bloei is zeer rijk en de boom kan bogen op een 

mooie gele herfstkleur. De sterk afbladderende schors is 

roodachtig tot donkergrijs. De cultivar' H eri tage' heeft 

een li chtgele schors in de jeugd en is vooral heel mooi 

in een groep van drie bomen bij elkaar. Zwa rte berken 

zijn te bewonderen in de Kasteel ruinen van Arcen waar 

ze in alle seizoenen een prachtige effect geven. 

De gele be rk, Betll /a alleghflniemis, is een zeldzame 

boom, geschikt voor parken en brede lanen . De schors 

is geelachtig bruin met kenmerkende horizontale lenti

celstrepen. Wanncer knoppen of twijgen worden 

beschadigd verspreiden zij een balsemachtige gcur. 

Tot slm een relatieve nieuwkomer, de vooralsnog wei

nig bekende C hinese rode berk, Betula a/bosinensis. 
Bijzondere sierwaarde heeft de warm getinte sc hors en 

twijg n die van lichtroze [Ot kastanjebruin kunnen 

kleuren. De cultivar 'Fascinarion' groeit langzaam en 

srelr weinig eisen aan de bodem. Maar dit is slechts een 

van de vele decoratieve berken di e een sieraad zijn voor 

straat, park of tuin . 

Bomennieuws - zomer 2005 

Heksenbezems in 
berken ontstaan 
door een wildgroei 
van knoppen 
waaruit takjes 
ontstaan die 
nauwelijks 
lengtegroei hebben. 
De aantasting wordt 
veroorzaakt door 
een schimmel. 



Boomtechnisch onderzoek en advies 

Nazorg bij te (ver)planten bomen 

Inventarisatie boom bestanden 

Boomwaardebepaling en -taxaties 

Beheerplanning 

Projectbegeleiding 

Onafhankelijk adviesbureau 

Flexibele houding 

Oplossingsgerichte adviseurs 

Objectief advies 

• Kwaliteitsrapporten . 

Snel ter plaatse 

DE DROOM VAN ELKE BOOM 

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

I 

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 



Arbori-Arnhem Boomverzorging & Advisering 
Vredesteinsestraat 4 
6665 LG Driel 
tel: 026-47 22 718 GSM: 06 - 53752665 
fax: 026-47 23 823 
E-mail: arbori-arnhem@betnet.nl 
www.arbori-arnhem.nl ~tJ t. .-:1 - boomverzorging 
- beheerplanning 
- inventarisatie 
- onderzoek en advies 
- taxaties 

Plannen voor bomen in woon- en werkomgeving? 
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 bomer;) • Ontwerp en inrichtingsplan buitenruimte 
• Procedures en projectorganisatie tbv overheid • Projectleiding bij plannen buitenruimte 

TODO 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. I 

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

... -... -... -.. -:. -----... -.. -
VAN JAARSVELD I VAN SCHERPENZEEL 

BOOMTOTAALZORG 

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

Fax: (030) 601 23 66 
www.boomtotaalzorg _nl 

VAN HELVOIRT 
CROENPROJE C TEH BV 

• aanleg 
• onderhoud 
• boomuerzorging ~ • verplan ten 
• grondwerllen • snoeien 
• bestratmgen • rooien 
• daktuinen • standplaatsuerbetering ~ • 

• onderzoekl' 
• SIM 

Oisterwijksebaan BA - 5056 RD Berkel-Enschot - Telefoon (013) 540 82 00 
Fax (013) S40 82 01 - www vanhelvoirtgroenprojecten.nl 

i ~Romenkennis 
Boomsoorten-cursussen 
• Iepensymposium 13-okt, nieuwe ontwikkelingen 
in beheer, beleid, resistente iepen, onderzoek 

• Bomenkeuze voor stedelijke beplantingen 
• Boomsoortenkennis Basis en Plus 
• Inheemse bomen en struiken 
Bomenkennis-Cursussen www.bomenkennis .nl 
Leo Goudzwaard 06-11095105 info@bo_menkennis.nl 
Duistereweg 18 3911 AK Rhenen tel 0317-612482 



Staatsbosbeheer in 
De Nieuwe Kerk 

2.07-23.10 
2005 

Van 2 Juli tot en met 23 oktober 2005 brengt 
De Nieuwe Kerk in Amsterdam in samenwerking 
met Staatsbosbeheer de grote tentoonstell ing 
Wereld Natuur Kunst over de natuur in de 
kunst. Door middel van zo'n 175 objecten uit 
vele Nederlandse en enkele buitenlandse 
museale en particuliere collecties zal het natuur
beeld van vier wereldculturen worden getoond: 
van het Westen , de islam, het Oosten en de 
inheemse volkeren . Maar behalve een prachtige 
verzameling kunstvoorwerpen gepresenteerd in 
een spectacu laire vormgeving is dit een tentoon
stell ing met een doel. Initiatiefnemer Staats
bosbeheer wil de natuur 'naar de stad'brengen ', 
niet alleen om bezoekers te laten gen ieten, maar 
vooral om duidelijk te maken dat ieder mens 
een beeld van de natuur heeft dat door de eigen 
cultuur wordt bepaald . 

op vertoon van deze bon ontvangt u 25% ka rti ng 
op de toegangsprijs van de tentoonstelling In De Nieuwe 
Kerk (normaal: € 8.00. niet geldig met andere kortingen. 
geldig voor twee personen) 

Open Dagelijks van 10 tot 18 uur, donderdag tot 22 uur 
Info atle 020 638 69 09 / www.nieuwekerk.nl 

boomverzorging • boomverplanting • boomtechnisch onderzoek en advies • boombeheer • tuinaanleg- en onderhoud • binnenbeplant ing 



Cursussen Kennis 
van houtgewassen 
Voor het najaar en de winter staan twee 
cursussen over houtige gewassen op het 
programma van de KNNY, afdeling 
Utrecht. Dendroloog Kees Marsman 
laat u kennismaken van de grote ver
scheidenheid aan soorten houtige 
gewassen. 
In de eers[e cursus komen ongeveer hon
derd inheemse soor[en aan bod onderver
deeld in bomen, hees [ers en lianen, zoals 
klimop. Nie[ alleen herkenning van de 
soor[en kom[ aan bod, maar ook groei
eisen en wepassingsmogelijkheden. 
De rweede cursus sluif naadloos aan bij de 
eers[e. Daarin word[ ingegaan op bomen 
en hees[ers die oorspronkelijk nier 
inheems waren. In de loop van meer dan 
rwimig eeuwen zijn vanui[ andere delen 
van Europa en zelfs vanui[ andere wereld
delen allerlei gewassen ingevoerd, inge
burgerd en sommige zelfs verválderd. He[ 
verkrijgen van een vas[e plek van ui[
heemse gewassen in onze flora gaar onver
minderd verder. 
In de lessen worden de soor[en nier 
behandeld in de groeperingen van 
geslach[en en families, maar in de volgor
de van de [ijdperken waarin de soor[en in 
Europa zijn ingevoerd. Les één begim 
daarom mer de 'oudheid'. 

DeelnaJlle 
Cursus 1 - inheemse houtgewassen - bes[aa[ 
ui[ drie maandelijkse lesavonden mer 
aanslui[end een za[erdag-excursie. De 
eers[e avond is op 27 sep[ember. 
Deelname kos[ € 57,50, voor leden van 
de KNNV € 42,50. Alleen de excursie 
meemaken is mogelijk. Kos[en € 6,-
De rweede cursus - ingeburgerde uitheem
se houtgewassen - omva[ vijf maandelijkse 
bijeenkoms[en en begim op 10 januari. 
Ze worden eveneens gevolgd door een 
excursie. De kos[en hiervoor zijn 
€ 92,50. Leden van de KNNV be[alen 
€ 67,50. Als u alleen wil[ deelnemen aan 
de excursies kos[ dar € 10,-. 
De àvonden worden gehouden in De 
Wine Cenuum in De Bik 
Voor verdere irrlich[ingen en aanmelding 
kum u coman opnemen mer Kees 
Marsman, telefoon 030-2202382. . 
Aanmelden kan ook direc[ door her ver
schuldigde bedrag over [e mal(en op giro 
512683 Ln. v. KNNV-afdeling Uuech[, 
o. v. v. van 'Bomencursussen '. 
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Bomenkennis 
ontbreekt bij 
tui nontwerpers 

Er zijn deze winrer weer veel 
bomen ui[ ruinen gerooid. 
Bomen, die nog nier eens 
op rijpe leefrijd waren geko
men. Bomen die, naar we 
mogen aannemen, mer zorg 
en weloverwogen in die [ui
nen waren geplam. He[ 
rooien kos[ geld, geef[ rom
mel en veroorzaak[ opeens 
eengro[e open ruim[e in de ~ 
ruin. Was dir nu ech[ de -'" 

~ 
bedoeling bij de aanplan[, u.. 

ö 
dar de bomen weer snel <Ë 

gekap[ moes[en "vorden? Of 
hebben degenen die advi
seerden om die bomen aan 
[e leggen, er gewoon geen 
vers[and van gehad? Ook al 

De ceder was een geliefde boom in 
de jaren zeventig van de vorige 

eeuw, maar er was geen besef van de 
uiteindelijk omvang van deze soort. 

was her een duur be[aald ruinomwerp, mer de hand[ekening eronder 
van een heuse [uinarchi[ec[ of hovenier? Of hebben de eigenaren van de 
ruin zelf nier goed nagedach[ of rondgekeken roen ze in hun ruin één of 
meerdere bomen aan plannen? Konom: is her nier zo dar ruinonrwerpers 
mees[al geen vers[and van bomen hebben? 

Wilr u reageren op deze s[elling? S[uur uw reanie naar de 
Bomens[ich[ing, Oudegrach[ 201 bis, 3511 NG Uuech[, of per e-mail: 
fmoens@bomens[ich[ing.nl 

De s[elling in her voorjaarsnummer was: "He[ is aan [e raden in de s[e
den meer bomen [e plamen die snel groor worden". De verklaring bij 
deze s[elling was, dar bomen in de s[ad nier oud worden; als je dan ook 
nog kleinblijvende soonen plam word[ her nooir groen in de S[raaL Er 
kwam jammer genoeg maar één reac[ie op deze in[eressame s[elling, maar 
wel van een goede bekende: Dick van Hoey Smi[h van Arbore[um 
Trompenburg. 
Van Hoey Smi[h is her 'gloeiend oneens' mer de s[elling. Volgens hem 
gaar nier iedere suaa[ eenmaal per [ien rot vijfrien jaar op de schop, in elk 
geval nier in Ronerdam. En her plamen van snel groeiende bomen, in zijn 
geval de populieren die in vele naoorlogse wijken zijn geplam, geefr ui[
eindelijk alleen maar problemen, zoals wonelopdruk. Als we inderdaad 
populieren hadden bedoeld, dan had Van Hoey Smi[h gelijk gehad, die 
horen nier in [ro[wirs. Maar we bedoelden eerder iepen, pla[anen, lindes 
en andere bomen, die snel 'een beeld neerzenen' in [egens[elling w[ bij
voorbeeld sierappels, prunussen en meelbessen. 
Hij vraagt zich af waarom we nier werken mer her wijker-blijversys[eem: 
snelgroeiende bomen (wijkers) zorgen voor een snelle aankleding en 
maken dan plaa[s voor de, enussen geplame, langzame groeiers (blijvers). 
Bij de Bomens[ich[ing herinneren we ons dar dir sys[eem in de jaren [ach
[ig is verla[en omda[ her voor gro[e problemen zorgde en soms nog zorgL 
Omwonenden willen vaak geen afscheid nemen van de wijkers, waardoor 
die er soms nu nog s[aan, [ervvijl de meer duurzaam bedoelde blijvers 
allang zijn weggekwijnd in de schaduw van de zogenaamde wij kers. 
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Nominatie cd-rom voor onderwijsprijs 
Eind maart werd de Bomenstichting 
verblijd met een brief van Prof. Dr. 
Joan Hemels, communicatiedeskun
dige aan de Universiteit van 
Amsterdam: de redactie van de vakor
ganen Aanschafinformatie AVM en 
NBD/Biblion heeft onze cd-rom 'Met, 
bij, in, onder, over bomen' genomi
neerd voor een internationale onder
scheiding: de Comenius medaille. 
Op het moment dat dit nummer net 
van de drukpers is, op 16 juni, is de 
prijsuitreiking. 
De Comenius-medaille wordt voor de 
tiende achtereenvolgende keer toege
kend. 

Het in Berlijn gevestigde Gesellschaft 
für Pedagogik und Information reikt 
deze onderscheiding in 2005 voor de 
tiende keer uit aan 'audiovisuele en mul
timediale producties die van bijzondere 
kwaliteit zijn en een rol kunnen spelen 
in (volwassenen)educatie van mensen 
van jong [Ot oud(er)'. Prof. Hemels 
neemt namens Nederl;md deel aan de 
imernationale jury. Naast Nederland 
zIJn Duitsland ,.. Griekenland, 
Oostenrijk, Hongarije, Cyprus, Tsjechië 
en Italië verregenwoordigd. 

Vanuit Nederland zijn zeventien pro
ducten van veerrien producemen inge
zonden. 
Wat er ook van komr: het is in elk geval 
een fraaie pluim op de hoed van Nick 
Gordon en Frank Moens, die in 2004 
binnen de Bomenstichting hard hebben 

gewerkr aan deze cd-rom! Proficiat 
voor hen, en ... u kum de cd-rom 
nog steeds bestellen: nu nog voor 
€ 14,95 (€ 19,95 voor niet-dona
teurs). 

Bomenfonds alleen voor particulieren 

Tegelijk met de eerste schouwronde in 
1991 stelde de Bomenstichting het 
Bomenfonds in. Het fonds voorziet in 
een tegemoetkoming in de kosten 
voor groot onderhoud van de 
Monumentale bomen. In de afgelopen 
jaren heeft het fonds zijn diensten 
meer dan bewezen. Vele honderden 
bomen zijn in een goede staat van 
onderhoud gebracht. Een goede reden 
om het Bomenfonds te laten voortbe
staan. 
Het ministerie van LNV, vanaf 1991 de 
belangrijkste financier ziet het niet meer 
als haar taak en sWpt geleidelijk met de 
ondersteuning. De Bomenstichting is 
daarom op zoek naar andere geldbron
nen . Dit lijkr te gaan slagen, zoals ook 
uit het onderstaande lijstje duidelijk 
wordt. 
De systematiek voor het toekennen . van 
een bijdrage uit het fonds is onder loep 
genomen. In grote lijnen hanteren we 
met ingang van 2005 de volgende criteria: 

• alleen bomen van parriculiere eige
naren komen in aanmerking of die 
eigendom zijn van stichtingen , ver
enigingen of kerkelijke organisaties 
van beperkte omvang; 

• de bijdrage is :áhankelijk van de 
hoogte van de aanvtaag en maximaal 
75% van de begrote kosten voor 
groot onderhoud; 

• het onderhoud diem te worden uit
gevoerd door een boomverzorgings
bedrijf onder leiding van een mede
werker die minimaal als European 
Treeworker gecertificeerd is. 

Het Bomenfonds omvangt in 2005 geld 
van: 
- Ministerie van LNV 
- Jo Bergackerfonds (onderdeel van het 

Prins Bernhard Cuhuurfonds) 
- Elsevier 
- Volvo Financial Services 
- Virtual Priming 
- Particuliere schenkingen 

IJburg adopteert 
dertien platanen 
Door samenwerking tussen ingenieurs
bureau Amsterdam, Projecrbureau 
Noord/Zuidlijn en Projectbureau IJburg 
kregen dertien platanen aan het begin 
van dit jaar een nieuwe plek in 
Amsterdam. 
De bomen zijn afkomstig van het 
Europaplein bij de Rai. In verband met 
de werkzaamheden aan de 
Noord/Zuidlijn moet daar een groot 
aanral platanen worden verplaatst. De 
nu [W'aalf meter hoge platanen op het 
Europaplein waren het eerste experi
mem met bomen geplam in speciale 
bomengrond, begin jaren 80. 
Jan Couenberg, voormalig medewerker 
van de gemeeme Amsterdam en con
tactpersoon van de Bomenstichting had 
de leiding over.dit project. 
Het speciale grond mengsel waarop ook 
bestrating kon worden aangebracht 
kwam beschikbaar als Amsterdamse 
Bomengrond. 
Op 17 januari zijn de eerste vijf plata
nen verhuisd naar hun nieuwe stek: het 
Pampuspark op het Haveneiland, 
onderdeel van IJburg. ' Gezien het 
gewicht per plataan -tien WI1- en de 
lengte -tien W[ vijftien meter- zijn voor 
deze unieke operatie zwaar kraan en 
transportmaterieel ingezer. 

Linden in 
Meppel 
betreurd 
Hoewel ' deze linden 

aan de Wheem te 
Meppel al enige tijd 
een kwijnend 
bestaan leden, valt 
het afscheid wch erg 
zwaar. 
De gemeeme besloot 
in januari om voor 
deze bomen een kap
vergunning aan zichzelf te verstrekken. 
De bomen ~ullen na de zomervakantie 
gekapt worden. Donateur Schut uit 
Meppel maakte deze foto en attendeerde 
zo de Bomenstichting op het zoveelste 
bewijs van de band tussen bomen en 
mensen. 
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Roeken in Gilze laten zich verdrijven 

In Gilze (N-Br) worden de grote 
bomen in het dorpscentrum in de 
schijnwerpers gezet. Als het donker 
wordt gaan felle lichtbundels de 
boom in. Dat is niet om meer bewon
dering voor de bomen op te roepen, 
maar om de overlast van roeken te 
beperken. 
Bomensrichring comacrpersoon Huub 
Quirijnen heeft er nu zes jaar ervaring 
mee en is revreden: "De roeken laren 

zich verdrijven naar plekken buiren her 
cemrum, mirs her aanschijnen op een 

goede manier gebeurr" . 
De lampen moeren aangaan in de perio
de dar de roeken nes ren bouwen en 
berrekken, maar ze moeren nier con

sram branden, om nier de hele naruur 
eromheen in de war re sruren. Waar de 
roeken echrer nier welkom zijn moer de 

spor er regelmarig op, wam een merer 
bui ren de lichrbundel bouwen ze alweer 

lusrig verder. 

Gilze heefr inmiddels een van de groor

sre roeken kolonies van her land mer 

regen de duizend nesren, aldus 
Quirijnen. Roeken genieren bescher

ming, in de jaren zesrig en zevemig ging 
hun aamal srerk achreruir door land
bouwgif en de jachr. Nu mogen ze 
alleen bejaagd worden mer een speciale 
vergunning. Ze leven in kolonies die nes

relen in hoge bomen, bosranden en der

gelijke. Ze vormen paren voor her leven. 
In Gilze nesrelen ze sinds een jaa r of 
zeven . Onder andere in de bomen die in 

her cemrum russen de kerk en de basis
school sraan, maar ook langs de rand 
van her dorp. De uirwerpselen veroorza

ken veel overlasr. Ook zijn de boeren 
nier blij mer her eerparroon van de 
vogels; volgens een woordvoerder van 
wildbeheereenheid de Baronie moesr 

vorig jaar 23 hecrare land opnieuw inge
zaaid worden omdar de roeken her kaal

vraren . Bovendien moes ren de lampen 

Bomenstichting-team versterkt 

In de afgelopen maanden is her aamal 
medewerkers van de Bomensrichring 

gegroeid rot elf. H er hele elftal passeen 
hieronder de revue mer vermelding van 

functie of raak . 
De rwee nieuwe collega's worden war 

ui rvoeriger voorgesteld . 

• drs. Helène van der Poel, direcreur 
• ir. Marj an van Elsland, ambassadeur 

• drs. Edwin Koor, projecrleider 

• Frank Moens, projecrleider 
• drs. Susan Boonman , projectmede

werker 

• ing. Roelof Jan Koops, projecrmede
werker Monumenrale bomen 

• Luc Noordman, Bomenschouw 
• drs. San van der Molen, voorlichring 

& PR 

• Nick Gordon, mulrimedia/sysreem
beheer 

• drs. Celc:s re Koen , boekhouding 
• jeanerre Roos, verkoop/donareurs

adminisrrarie 

Sinds 1 april j.1. werkt Susan Boonman 
(1978) bij de Bomensrichting. Het pro
jecr 'Mensen voor Bomen' is één van de 

projecren waar ze direct bij berrokken is. 
Voordat Susan bij de Bomensrichring in 
diensr kwam, was ze werkzaam bij de 
gemeente Amsrerdam, sradsdeel 

Ge uze nveld-Slo rermeer en bij BTL 
bomendiensr. In haar vrije rijd doer ze 
van alles, waaronder vrijwilligerswerk in 

haar woonplaars bij de werkgroep 
Boomrijk Nijmegen en her IVN-Rijk 

van Nijmegen. 

in de kerktoren vervangen worden van
wege de uirwerpselen . Daartegenover 

staat dan weer her imposame schouw
spel dat de honderden vogels leveren 
met hun af- en aan vliegen in de bomen. 
Inclusief geluid. 'Her oordeel' noemt 

een 75-jarige inwoner het en hi j ligt er 
regelmarig wakker van. Vroeger had hij 

zijn bedrijf vlakbij de roekenkolonie. 
Hij meldr daarenregen ook dat de emel
ren (larven van langpootmuggen) door 
roeken worden opgegeten. Emelren vre

ten aan de wonels van gewassen. 

Per 1 meij.1. is RoelofJan Koops (1 977) 
in diensr als projectmedewerker en is hij 
belasr met de dagelijkse uirvoering van 
de t\veede schouwronde. 
Hij is afgesrudeerd in de richring bos- en 
naruurbeheer aan de Hogeschool 
Larensrein in Velp. Ervaring deed hij op 
bij onder andere de Vlindersrichring en 
als boomverzorger bij Arbor Noord. In 
zijn vrij e rijd is hij bezig mer diverse 
naruurprojecren en ecologis h groenbe
heer. 
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Stichting 

Fruitho.f 

Frederikso.o.rd 

blijft flink aan 

de weg tim

meren met de 

pro.mo.tie van 

fru i rrassen. In 

de co.llectie

ruin in Frederikso.o.rd zijn 

zevenho.nderd rassen te bewo.n

deren. Met de publicaties kan 

thuis een keus gemaakt wo.rden 

vo.o.r aanschaf van een o.f meer 

fruitbo.men. 

Oude Fruitbomen in nieu
we tuinen 

'~~~5~J Een herziening van de eerste 
!! druk met uitgebreide gege-

vens van 91 appel-, 63 peren- en 29 prui

menbo.men. Vo.o.r go.ede groei en uitein

delijk rijke vruchtdracht geeft deze 

publicatie de no.dige handreikingen. 

Kruisbesruiving is daarbij een belangrijk 

gegeven. Meestal is het daaro.m beter 

meetdere soorten aan te planten o.f de 

o.mgeving mo.et in de nabijheid vo.ldo.en-

de variatie bieden. 

Oo.k een juiste sno.ei is met het o.o.g o.p 

een rijkere o.pbrengst no.o.dzakelijk. De 

metho.de wo.rdt uitgelegd per fruitso.o.n 

aan de hand van tekeningen met een dui

delijke uirleg o.ver welke takken wel o.f 

niet mo.eten wo.rden beho.uden. 

Pomologia Batava 
Een nieuwe cd-rom waarop een bo.ek uit 

1830 van Marhieu van No.o.n met tekst 

en fraaie illustraties is o.pgeno.men. De 

handigheid van de huidige digitale zo.ek

mo.gelijkheden do.o.r de verschillende 

so.o.nen en rassen IS een exrra. 

Nederlandse Fruitsoorten 
Een fraaie bewerking van een uitgave van 

de Nederlandsche Heidemaatschappij uit 

1942. De uitgave verscheen al eerder o.p 

cd-rom, maar is niet geschikr was vo.o.r de 

nieuwe Windo.ws besturingssystemen. 

De Heidemij bundelde in een lo.sbladige 

uitgave de fruitso.o.rren staan die in de 

eerste helft van de vo.rige eeuw vo.o.r 

Nederland belangrijk waren. 

Frank Moens 

Workshops Bomenstichting 
De Bomenstichting organiseert dit najaar vier workshops voor boombeheerders en beleidsmedewerkers. Aan de 
hand van praktijkvoorbeelden worden verschillende richtlijnen voor bomenbeleid en regelgeving toegelicht en 
wordt uiteengezet hoe je daar mee om kan gaan. 

Bomenbeleid, kansen en bedreigingen 
Zwolle, donderdag 6 oktober 
Breda, dinsdag 11 oktober 

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voo.r bo.menbclcid. De tijd is vo.o.rbij dat men alleen bij sno.eirondes naar bo.men 

kijkr. Betekem dit nu dal[ het bo.menbeleid in de meeste gemeenten verbeterd is? Of hebben de bezuinigingen o.o.k o.p dit 

vlak hun rol geëist? De Bo.menstichting heeft dit o.nderzochr. In de wo.rkshop wo.rdt ingegaan o.p de mo.gelijkheden (en 

de bedreigingen) vo.o.r een zorgvuldig bo.menbeleid . 

Plaatselijke verordening en de beoordeling van kap aanvragen 
Eindhoven, donderdag 20 oktober 
Utrecht, dinsdag 25 oktober 

Minder regels en bureaucratie en m er eigen verantwoo.rdelijkheid en zeggenschap vo.o.r .burgers, is het devies. Wat betekem 

dit vo.o.r de bescherming van bo.men? Is aanpassing van de kap- o.f bo.menvero.rdening afdo.ende o.f zijn er betere richtlijnen 

no.dig vo.o.r het behandelen van kapaanvragen? Deze wo.rkshop gaat in o.p de mo.gelijkheden het kapverbo.d te beperken . 

Daarnaast ko.men verschillende criteria aan bo.d die een ro.l spelen bij de afweging wel o.f geen kapvergunning te verlenen. 

Deelname en aanmelding 
De wo.rksho.ps duren een hele dag. Bij het ter perse gaan van dit nummer waren de ko.sten vo.o.r deelname no.g niet bekend. 

Nadere info.rmatie kum u vinden o.p de website van de Bo.menstichting (www.bo.menstichting.nl) o.f telefo.nisch bij de 
Bo.menstichting 030-2303510 (9 -13 uur). 
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Kloof 
Hoe vaak moet iets worden gezegd 
voordat het gehoord wordt, vraag ik 
mij wel eens af. Met grote regelmaat 
verschijnen er onderzoeken en peilin
gen die het ons vertellen: Nederlanders 
hechten veel belang aan een groene 
leefomgeving. En lees je het niet in 
rapporten, dan merk je het wel in de 
praktijk. Misschien herinnert II zich 
nog de situatie van vorig jaar in de 
gemeente Utrechr. De gemeente had 
vijfenveertig groene plekken aangewe
zen in de stad om deze vol te bouwen 
met woningen. Duizend mensen 
namen de moeite om te protesteren 
tegen deze plannen in de grootste 
demonstratie sinds jaren in Utrechr. 
En de protesten hebben gewerkr. 
Inmiddels zijn er nog maar twee loca
ties over, bij de rest waren de bezwaren 
uit de buurt te sterk om de plannen 
door te zetten. 1\vee dingen worden 
duidelijk: mensen accepteren het ver-
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der terugdringen van groen in hun 
woonomgeving niet meer en om 
gehoord te worden lijkt schreeuwen 
helaas noodzakelijk. 

Het moet inmiddels als bekend wor
den verondersteld: we wiJlen bomen 
en groen in onze woonomgeving, ook 
in de stad. Maar wat wij de laatste 
jaren kunnen waarnemen bij gemeen
ten is een ontwikkeling die haaks staat 
op wat de bevolking wil. We krijgen 
meer beton en minder groen en de 
kwaliteit van het resterende groen gaat 
achteruir. N beuwc bomen worden wel 
volop aangeplant maar worden slecht 
(lees: goedkoop!) gesnoeid, slecht ver
zorgd en ze worden niet oud. 

Volgend jaar zijn er gemeenteraadsver
kiezingen. Gaan de politieke partijen 
deze kloof dan dichten in hun verkie
zingsprogramma' s? Wordt cr gehoor 

tlm 31 oktober 

Boornfestatie 
Een seizoen lang staat de Boomfestatie 
in het schitterende boomrijke park van 
Kasteel Groeneveld 111 Baarn De 
Boomfestatie laat bezoekers op een 

andere manier naar bomen kijken. 
Aan de hand van het gratis verkrijgbare 
boekje Bladwijzer en de bijbehorende 
puzzeltocht kunnen kinderen, maar 
ook volwassenen, enkele leerzame uren 
beleven. 
Open: di. tlm zo. van I 1.00 - 17.00 uur 
Toegang tot het park is gratis. 
Kasteel Groeneveld, Amsterdam-
sestraatweg, Baarn. 
inJ.: www.kasteelgroeneveld.nl of 
www.bomenstichting.nl 

gegeven aan de wens van de burgers 
om meer bomen en meer groen te heb
ben in de directe leefomgeving? Wordt 
er geïnvesteerd in de gezondheid en 
het welzijn van burgers? Er liggen hier 
absoluut kansen voor partijen om bur
gers aan zich te binden. En voor de 
kiezers om hun stem te laten horen. 

We zullen het volgend jaar weten, 
rond deze tijd! 

19 juni tlm 3 juli 

Expositie 'BOOM' 
De tentoonstelling wordt georganiseerd 
in genootschap 'KUNSTLlEFDE' . 

Een 12-tal kunstenaars exposeren teke
ningen, schilderijen, beelden, installa
ties, gedichten en foto's. 
Plaats: Genootschap KunsrJiefde, 
Nobeistraat12A te Utrecht, 
030 - 2314218 
in!.: karin.boers@worldmai!.nl 
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P aarden 
Onze comactpersoon Carel ten Have vroeg ons, iets 
te schrijven over de schade die paarden kunnen aan
richten aan bomen. Aanleiding was een kranrenarti
keI over de enorme groei van het aamal maneges en 
parriculiere stallingen. Er zijn al vele honderddui
zenden paarden en pony's en dat worden er steeds 
meer. Prachtige dieren voor de norse beziner of 
berijder; een bron van inkomsten, bijvoorbeeld voor 
boeren die alternatieven zoeken om hun bedrijf ren
dabel te houden. Hoewel ik geen paardrijder ben 
kan ik erg genieten van de schoonheid van paarden, 
vooral als ze buiten zijn e~ op zonnige dagen lekker 
in de schaduw van een boom staan. Maar dan begin
nen de problemen juist, wam paarden zijn gek op de 
levende bast van een boom. Ze zijn in staat om in 
korte tijd hele lappen van de boom te scheuren, 
soms uit verveling, maar ook wel vanwege bijvoor
beeld kopergebrek in hun voedsel. De bast is de 
levende huid van de boom en bovendien loopt de 
sapstroom (van boven naar beneden) erdoor. Het is 
nog erger als het paard (of een geit, want die kunnen 
er ook wat van) de boom ringt, ofwel rondom de 
verbinding tussen boven en onder verbreekt. Dan 
gaat de boom onherroepelijk dood, tenzij je er heel 
snel bij bem met dure maatregelen. Paardenmensen 
hebben vaak geen idee van dit probleem, dus ze zijn 
heel verbaasd als zo'n boom doodgaat. Oproep aan 
bomenmensen: wees brutaal en stap eropaf als je ziet 
dat paarden bij een onbeschermde boom worden 
gezet. Zelfs de paarden zijn daarbij gebaat, wam ze 
hebben uiteindelijk vast liever schaduw dan bast. 

Z rgplicht simpel 
O nlangs heb ik op een bijeenkomst van groenamb
tenaren weer eens een helder verhaal gehoord, waar
uit hleek hoe simpel de zorgplicht rond de veiligheid 
van bomen eigenlijk is. Wie bomen beheert moet ze 
regelmatig laten controleren, liefst door iemand met 
het Europese certificaat boomveiligheidscomroleur. 
Het hele comroletraject wordt zorgvuldig vastge
legd, zodat de beheerder zonodig kan bewijzen dat 
hij zich aan de zorgplicht heeft gehouden. 
De algehele visuele comrole van alle bomen gebeurt 
bijvoorbeeld eenmaal per drie jaar, zonder ingewik
kelde apparatuur. Bomen die volledig in orde zijn 
komen over drie jaar weer aan de beurt. Sommige 
bomen zijn niet in orde, maar nog ongevaarlijk. Die 
komen onder de zogenaamde verhoogde zorgplicht 
en worden bijvoorbeeld jaarlijks gecontroleerd. Er 
kunnen tenslorle ook potenrieel gevaarlijke hamen 
zijn, die nader onderzocht moeten worden. Dat 
gebeurt meestal wel met apparaten. Deskundige 
interpretatie van de meetresultaten kan drie verschil-

lende adviezen opleveren: 1. de boom is veilig, maar 
komt wel onder de verhoogde zorgplicht; 2. de 
boom zal na verzorgingsmaatregelen (vaak snoei) 
weer veilig zijn en komt dán onder de verhoogde 
zorgplicht of 3. de boom is gevaarlijk en moet 
geveld worden. Zo simpel is her. Als de administra
tie, de connoleur en de onderzoeker maar goed zijn 
en de adviezen worden opgevolgd. 

M onumentale beuken Middachten in gevaar 
In de discussie over het verjongen van lanen wordt 
heel vaak het voorbeeld van de Middachterallee tuS
sen Rheden en Dieren aangehaald. Daa.r is in de 
jaren veertig van de vorige eeuw besloten de aftake
lende beukenlaan in zijn geheel te vervangen. 
Voorstanders van totale vervanging wijzen op de 
prachtige, eenvormige laan die er nu weer groeit. 
Tegenstanders vragen zich weemoedig aJ: hoe het 
eruit zou hebben gezien als destijds besloten was, de 
nog gave bomen voorlopig te sparen. Die mensen 
kunnen dat gaan bekijken, wam er is nog een res
tant hele oude beuken te vinden langs een paadje 
van her kasteel Middachten naar de allee. Die tien 
of twaalf bomen vormen een sprookje: dik. groot, 
grillig en bewoond door a.lles wat maar op en in 
oude holle bomen wil leven. Je verwacht er kabou
ters en elfjes, zeker in de schemering. Er zijn beuken 
in alle levensstadia, van gaaf tot totaal doorgerot, 
van springlevend rot afstervend. Natuurlijk zouden 
die bomen in het kader van de zorgplicht afgekeurd 
worden, maar zolang dat pad niet wordt gebruikt 
kan het laantje gewoon blijven bestaan. De beheer
der heeft echter besloten dat hij het pad wil gaan 
gebruiken, dus de hamen moeten om veiligheidsre
denen weg. Hoe verzint iemand het!? Dit is een 
natuurmonument van de eerste orde, een bomen
sprookje, een plek met een bizarre schoonheid, 
uniek in Nederland. De Bomenstichting heeft in 
zulke gevallen een contactpersoon nodig, die ter 
plaatse namens ons optreedt (zie ook het artikel 
'Mensen voor Bomen' op bladzijde 10). Wie voelt 
zich geroepen, wie stopt die beheerder!? 


