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Het laatste oordeel van de oude gerechtslinde

Na jarenlang touwtrekken en geharrewar tussen al!lerlei instanties,
bevolking en boomverzorgingsbedrijven over de instandhouding van de
eens zo prachtige linde op de Heuvel in Tilburg, werd het laatste stuk van de
boom op 27 april van dit jaar weggehaald. In enkele tientallen jaren takelde
de fraaie parasolvormig gesnoeide linde af tot een krakkemikkig geheel als
gevolg van de sterk verslechterde bodemomstandigheden. De boom liet het
er bij haar afscheid niet bij zitten en zorgde met een levenskrachtige
nakomeiling in de holle stam voor een historisch moment in haar lange
bestaan. Velen waren geroerd, hier en daar vl10eide een traan.
Aktievoerders bleven tot het laatst strijden voor het behoud van de boom.
Henk Kuiper was een van hen en hij doet in dit nummer verslag van de
gebeurtenis.

73
Een boswandeling door het museum

Piet Mondriaan geniet vooral bekendheid door het abstrakte ,Iijnen- en
kleurenspel in zijn schilderijen. In zijn vroege werk heeft Mondriaan zich
echter veel met de natuur el1 bomen beziggehouden. Student
kunstgeschiedenis Hans Wijgergangs gaat in zijn artikel in op deze - voor
velen onbekende - periode van de wereldberoemde kunstschilder.

80
Het begon met een paar cyclamen op de vensterbank
Redaktielid Roelie de Weerd ging op bezoek bij

Piet de Winter, direkteur van de Nationale Bomenbank
in Slliedrecht en sprak met hem over de ontwikkeling van
het bedrijf.

84
Oe mammoetboom in bosverband

In dit artikel laat Tom Klinkspoor, ondermeer bekend van

zijn boekje 'kosmos Bomenboek', u kennismaken met
de toepassing van deze majestueuze boom in ons land
en verschillende buurlanden. Naar zijn mening is de soort
ondergewaardeerd.
Op de voorpagina:
He/laatste stuk van de
linde in Tilburg wordt
verwijderd en dan komt tot verbazing van velen een jonge laat
tevoorschij·n.
foto: Ton Toemen,
fotopersbureau van
Eijndhoven

En verder in dit nummer ...

De boom in : Redders . . . . . . . . . . .
Nie uws van het bomenfront .. . . . .
Stamgasten : Joop Com ji s . . . . . . .
Bladverkle ur n
i g in d e he rfs t ;
een fa sc in erend schouwspel . . . . .
Gebru ik van onges ch ild
Tamme kastanjeho ut ongewenst . .
Bomen fonds- b jidragetabel 1995 . .
Wie hee ft een bij zondere ervaring ?

. . . . . . . 68
. . . .. . .69
. . . ..
75
,

.

. . . . . . . 79
. . . . . . . 83
.. . . . . . 87
. . . . . . . 90

lepe zie kteberaad wordt Iepen beraad . . . .
1995- E u ropees Natuurbeschermingsjaar .
Een boom voor elke n ie uwe inwoner . . . ..
Voor ugelezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boeken . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boom s chorsjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stadsbomen Vademec um is kompleet . . .
Boos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

. 90
.91
.9 1
.91
.92
.93
.94
.95
.96

Bomen n e
i uws 3- herfst 1,994

68

Het zijn natuurlijk een stelleije techneuten ge
weest die met hun computertjes een waterdichte
oplossing hebben verzonnen. Hoewel, helemaal
waterdicht wordt het niet, want éénmaal in de
1250 jaar zal er nog water over de dijk sijpelen.
Maar de bewoners aan de Waalbandijk wilden
helemaal niet rustig tot Sint Juttemis achter een
hoge rechte dijk slapen. Zij vonden dat het best
een beetje minder kon. Ze wilden hun bomen,
hun boomgaarden en bosschages houden. Ze
wilden aan een kronkelende dijk blijven wonen
met prachtige wilgenbegroeiing en mooie plata
nen. Ze wilden over de dijk blijven fietsen en bij
hoog en laag water over de Waal uitkijken. Ze wil
den helemaal geen fietspad onder aan de dijk.
Ze wilden niet dat hun leefklimaat naar de knop
pen ging. De bewoners wilden het landschap
redden. De overheid begreep daar niks van. Ein
delijk wordt de zondvloed gekeerd en was het
weer niet goed.

Redders
Gods water mag niet meer over Gods akker vloei
en van de overheid. Daarom gaat het hele
Waa/landschap op de s chop. Ze gaan er zand
stonen. Bergen zand. Het wordt daar één grote
kaalslag. Dat noemen ze dijkverzwaring. Ze be
doelen het goed, die polder-ambtenaren. Ze
hebben een prachtig plan bedacht, waardoor de
bewoners tussen de grote rivieren niet meer met
natte voeten hoeven te zitten. En wat krijgen
ambtenaren ervoor terug? Een morrende menig
te. In plaats dat men jubelend over de Waaldijk
fietst en een loflied galmt voor hun ambtelijke red
ders, dragen zij een dodenmis op. Op de tonen
van het requiem 'Afscheid van een Landschap'

Moegestreden hebben de bewoners zich bij het
vonnis neergelegd. Er valt niets meer te redden.
Nog deze zomer rukken de bulldozers op. Dan
beginnen ze aan de eerste 15 kilometer dijkver
zwaring tussen Tiel en Opijnen. Maar ik geef u op
een briefje: als die schepmachines eenmaal be
zig zijn, dan is er geen houden meer aan.
Prachtige bomen worden omgeschoffeld. Een
uniek stuk landschap gaat kapot. En dat komt in
geen 1250 jaar meer goed.

En dan te bedenken dat ze in Tilburg een arme
tierig verbleekt lindelootje liefdevol hebben
uitgegraven. Zorgvuldig in vochtige doeken heb
ben gewikkeld en in een gesloten ambulance
naar een klimaatschokvrije ruimte hebben over
gebracht. Dat zijn nog eens bomenredders. daar
in Tilburg. Kosten nog moeite worden door de lo
kale overheid gespaard om het zielige scheutje
te redden. Alsof het de laatste boom op aarde is.
Belachelijk gewoon. Maar je kunt nooit weten.
Als de overheid met deze snelheid doorgaat om
hele landschappen plat te walsen, staan we de
volgende eeuw misschien in de file om een dagje

hebben sympathisanten van dit stukje rivieren
landschap onlangs de laatste eer bewezen aan

boompje te gaan kijken in Tilburg.

hun dierbaar plekje grond. Zij hadden groot ge
lijk. Met zo 'n plan zou ik me ook niet willen laten
r edde n

Roelie de Weerd

.
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Nieuws van het
bomenfront
Edwin Koot
In de strijd voo r het be houd van bome n
zij n de inspraakmoge lijkheden ge l u k
kig ve rbete rd . Maar het is n at u u rl ij k
nog be langrijke r d at de ge mee nte n vol
doe n de voor l i chti n g ge ve n . Dat ze goe 
de

i nformatie

ge ve n

ove r

het

boombe l'e i d e n ui,tlegge n waarom ee n
bepaalde boom wordt ge ka pt . En daar
sch o rt het nog we'
Zaanstad
De Bomensticht i n g krijgt geregeld telefoontjes uit
Zaanstad dat er weer "zo m aar" bomen verdwenen
zij n . De gemeente Zaanstad vindt het namelijk on
nodig kapvergun n i ngen af te geven voor
gemeentebomen, omdat z ij van m e n i ng is dat de
gemeente zelf de juiste afwegingen kan maken,
Het gevolg i s echter dat de ge meente ,keer op keer
bewoners verrast met kapactiviteite n , waarvan de
noodzaak onduidelijk bl ijft. Herhaaldelijk heeft de
Bomenstichting daarom aangedrongen o p betere
open baarmaking en betere inspraakmogelijkhe
den.
Langzamerhand beg int ook de gemeente Laan
stad i n te zien dat de voorlichting tekort sch iet. Dat
bleek on langs weer bij de voorge nomen kap van
een plataan aan de Te rlaanstraat. Slechts enkele
omwonenden werden van de aanstaande kap op
de hoogte gesteld e n met geen woord werd gerept
van de mogel ijkheid van bezwaar make n . De Bo
menstichting is verzekerd dat omwonenden hier in
het vervolg wel degelijk op gewezen zullen wor
den .
Maar het Zou nat u u rl ijk nog beter zijn wanneer alle
belanghebbenden i nspraakmogelijkheid krijge n .
Daarom is het goed vast t e ste llen dat er n u een
raadsfractie is die zich sterk maakt voor invoering
van de Bomenverordeni ng,

Ermelo
De gemeente E rmelo pl antte in de Geelgorsstraat
en de Tuinflu iterstraat platanen. Omdat de stoep
te wei n i g ruimte biedt voor laanbeplant i n g , werden
de platanen i n de voort u i n e n geplaatst.
Bijna

20 jaar lang neemt de gemeente het o nder

houd voor haar reke n i ng . Tot dit jaar de
huiseigenaren een brief i n de bus krijg e n . Daarin
staat dat de gemeente niet meer voor het onder
houd wil zorge n . Sterker nog, de gemeente schrijft
geen belang meer te stellen in het handhaven van
de bomen en stelt de rhalve voor d e bomen te kap
pen . Wanneer de eigenaar de voorkeur geeft aan
handhaven van de boom is de consequentie dat
het verdere onderhoud voor zijn of :haar reke n i n g
komt .
Het is de bewoners en de Bomenstichting volstrekt
ondu idelijk waarom de gemeente E rmelo zo wei
nig moeite doet o m de bomen te behouden. Ook

hier schiet de voorlichting tekort. Zo wordt als tus
senoplossing aangeboden o m de boom te
kandelaberen, maar uitleg wat dit betekent voor de
boom en voor het onderhoud wordt n iet gegeven.
De gemeente Ermelo zal daarom om opheldering
gevraagd wo rden.

Ubbergen
Aan de U bbergse Beukenlaan zijn de laatste jaren
enkele beuken omgewaaid. De ge meente Ubber
gen wil daarom de 1 OO-jarige beuken vervangen
door eiken . De Bomenstichting is op eigen in itiatief
te r plaatse gaan kijken. Een groot aantal bomen
bl ijkt er inde rdaad slecht bij te staan. Het blijkt ook
n iet mogelijk een deel van de beuken te laten
staan, omdat de slechte bomen te verspreid over
de laan staa n . De Bome nstichting moet constate
ren dat slechts een rijtje beuken aan het beg i n van
de laan gespaard kan
worden.
De gemeente Ubber
gen verzuimt echter
d e bewoners goed in
te lichten over de aan
staande kapplannen.
De bewoners reage
ren dan ook furieus
wanneer op een kwa
de dag hun hele
beuke n laan wordt ge
kapt. E n têrecht. De
gemeente stelt dood
leuk dat de
80menstichting het
met de kap eens is .
Daarmee onze goe
de naam in d iskrediet
brengend. De bewo
ners zien namelijk
prachtige stam men
l i ggen i n de straat en
begrijpen er n iets
van. Met een goede
voorol ichting had deze
opschudding kunnen worden voorkomen. De ge
meente ziet u ite indel ijk ook wel in dat het
missschien beter is o m in het vervolg de kapver
g u nn i n g e n te publiceren en er u i tleg bij te geve n .

Niet iedereen was het met
de kap van de beuken in
Ubbergen eens. Toch
bleken ze, zoals op deze

foto te zien is, niet in afte
te verkeren.

g oede staat

foto: de Gelder/ander,
Nijmegen
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Laatste oordeel

van

Linde velt Tilburgs Gemeentebestuur
Henk IKuiper
We ll icht ils e r gee n boom i n Ne derland met mee r mythe, m i ste rie e n m i rakel dan
de oude l inde mi dde n I n het centru m van T i l burg. Vo lge ns ve le n stamt 'T i l b u rg'
ze lfs van 'T i li a( l i nde) b u rg' . De traditie van ee n l i nde als h a rt van de ge mee nschap
-zie ook de b u u rd o rpe n O isterwijk e n H i lvare n bee k- is in e l k geval eeuwenoud e n
T i l bu rgs oe rboom lee k z o o u d a l s de ge mee nschap ze lf. We l l i c ht werd h ij air be
d oe l d , toen men i n 1598 sch reef ove r " bancke n o m me de Iy n de" . Op 27 apri l
p leegde d e gemee nte ee n ' moordaanslag' . De B o me n stichting dee lde haar ver
ontwaard i g i n g pe r brief aan het C o llege van B & W mee .
De Tilburgse l i nd e midden op 'de Heuvel' was ge

Tijdens de Tiendaagse
Veldtocht In augustus

1831

was de hoofdwacht
gelegerd in de pastorie op
de Tilburgse Heuvel. Links
staat de linde.

ties. "Een kar.ikatuu r" , zei men. " Dood , afgeschre

neraties lang het hart van de gemeenschap.

ven, kappen de enige oploss i n g " . E n in een

Symbool ondermeer van onze uiteindelijke wortels

discussie nota naar de gemee nteraad viel hooguit

i n natu u r, l i efde en eeuwig leve n . Onder de h artvor

nog te discussiëren over de beste m m i n g van het

m ige blaadjes van de oude o ntmoetingsboom

hout. Volgens Tilburgse natuurv e re n i g i ngen kon

werden vele l i efdes bezegeld in een tijd waarin het

de boom als knotboom nog tot i n lengte van jaren

woord 'relatie' daarvoor nog niet besto n d . Ook bij

een waardevol levend monument b l ijven. "De

Oranjefeesten was de boom vroeger -opgetuigd

boom kan nog eeuwen mee " , zo liet ook de Tilburg

als Oranjeboom- het m iddelpunt. De oude be

se schrijver van het boek 'Utrecht-Bomenstad'

scherm boom had diepe wortels i n Tilburg . In de

weten. Linde-specialist Bert Maes m emoreerde:

schors was ooit zelfs een beeltenis verschenen

"De linde is een zich altijd weer regenererende

van Maria met K i nd . De recente aftakel ing van de

boom, hij. heeft in principe het eeuwige leve n " .

boom zagen veel mensen opnieuw als een hoger

Uit de lokale berichtgeving k o n de bevolking ech

signaal. "De boom waarsch uwt", zeiden ze, "pro-

ter weinig anders concl uderen dan dat de boom
volledig dood was . Om die m e n i ng te versterken,
leek wel , werden zij n zware, 'gevaarlijke ' , dode tak
ken tot het all erl aatst gehand h aafd. Daaronder
echter versc henen alweer n i euwe bladeren en tak
ken. " De l i nde is symbool van het eeuwige leve n " ,
zo werd nog n a a r de krant geschreve n . " A l s onze
l i nde uit zich zelf dood zou gaa n , zou dat een we
reldwonder zijn. Geef de boom dan de kans dat
wonder te volbreng en". De ingezonden brief werd
n iet gepubliceerd, waarna d e tekst op de stam van
de linde werd geplakt. D e oude gerechtslinde die
een dag voor d e vonnis-voltrekking nog bijna hele
maal leeggepl ukt werd door Ti l burgers die
alle maal nog een takje wilden hebbe n . Takjes zelfs
die deels i n 1 993 harder gegroeid waren dan daar
voor. Toch knap voor een 'dode boom ' .

Protest
Het moest een groot media-spectacel worden op

27 apri l . Extra reclame voor Tilburg 'Moderne I n 
dustriestad'. De avond tevoren echter werd d e
testeert tot het u iterste. We vereren n iet meer na
tuur, leven en l i nd e als basis van Tilburg . Nee, de
gemeentecampagne 'Tilburg Moderne Ind ustrie
stad' verklaart de materie tot basis".

Dood/leven
Het Tilburgse ge meentebest u u r h ad weinig nei
ging d e boom te zien als symbool van wat dan ook,
laat staan als aanklacht tegen haar e igen ambi-

boom bezet en verklaard tot "monument Tilburg
Moderne I ndusT RIESTad".

"Waar zijn jullie mee bezig!", riep een g root span
doek namens d e boom zelf. M idden i n de boom
was voor nieuwe vitale takken een g root houten
kruis geplaatst als teken dat het leven i n de boom
de dood zou overwinnen. "De boom leeft, de boom
leeft", riep actievoerder Pedro Batista voortdu
rend. En de oude gerechtsboom tegenover de
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oude gerechtslinde
kerk lijkt nog altijd rec ht te spreken als de kroegen
leeglopen en er smalend geroepen wordt : '''t is
maar een boom hoor ,
sc halt het vanuit de boom , "en mensen hebben
hun bestaan aan bomen te danken en ni et omge
keerd . En de ze boom staat nog voor d át
bewust zij n ". Graafmac hines gev en in de nac ht
daarop bl ijk van een hee l ander bewust zijn . Het
hel e plantsoen moet weg , zo wordt d u ide lijk . 'Kl i
mop, vlier, wilg en ander groen zij n in de visie van
de gemeente ook allemaa l
voerders en bo ze voorb ji gangers gaan in de
graafbakken liggen .
sen !Ook zi jechter zijn n iet bestand tegen geweld
waarbij mensen één worden met mach i nes.
Wonder

Als de volgende oc htend het Heuvelple in vol
stroomt met publiek staat alleen de l i nde er nog .
Bijna helemaa l kaalgepl ukt .
n iek, geavanceerde kett i n g zagen e n een
reusac htige kraan zal het karwei wordengeklaard .
De pastoor l uidt de kerkklokken als de laatste ac
t ie voerders de boom verlaten . Het von n is zal
geveld worden . "De boom e
l eft, de boom leeft ",
roept actievoerder Pedro nog . Het houten kru is,
dat hij even tevoren nog demonstratief om hoog
stak ,
wordt nog gewe zen op de jonge vitale takken die
u it de oude onderstam om hoog komen : "De ze
boom staat nog voor on ze ec hte basis , on ze
afhankelijkheid van natuur en le ven . Hij moet n u
wijke n voor 'Til burg Moderne Ind ustriestad "'.
De mensen en hu n mac hi nes blijken n iet gevoelig
voor diepere betekenis en s ymboliek ac hter h u n
opt rede n . En even later ro nken de ketti ng zagen .
"Helemaal dood " ,
operat ie le id t met een d uidel ijk e voorkeur voor het
allerrotste hout. De actievoerders weten wel beter.
"Leugenaar, leugenaar ", roepen ze als o o'k het
kru is i n een container wo rdt ged u m pt en de afde
l i ng 'Voorl ic hting' de mensenmassa zovast op e e n
borrel trakteert. H e t definitieve vonnis wordt dan
geveld. De mac hin es vragen zic hal helemaal niet
af wat on ze voorouders van d it al les zouden vin
den. Een reusachtige kraan tilt de zes meter dikke
stam als een onbed uidend vrac htje om hoog . "K ijk
toch eens. Applaus voor de ze gewe ldige presta
tie". Het applaus versto mt ec hter o n m iddel lijk . Uit
de oude stam - en iedereen i s stil van ont zag komt het hart van de boom tevoorsc hij n . Een st uk
jonge wo rtel en bovenin al doorg e zaagde jonge
stam . Leven dat de oude stam al weer helemaal
ging doorvlechte n ! Met tal van afgebroken wortels
en takken o
l sgerukt van de oude stam ,
ne
i t defi nitief geve ld . Toevallig net gemist door een
net e
i ts te korte ketting zaag. En het losgerukte hart
leeft nog , het klopt : geen spoortje van dood of ver
rotting. De menselijke prestatie 'Leven
Doodmaken ' , staat ineens afge zet tegen het om
gekeerde. "Laten staan , laten staan ",
spontaan. Mensen voelen het a sl een heilig mo
ment . Een wonder. De boom was niet dood .

In 1988 werd d e linde
opgenomen in het register.
van Monumentale
Bomen. De boom had
toen duidelijk zichtbaar
een verminderde vitaliteit.
foto's .' Leon van Schöll

Sommigen krijgen
werkelijk tranen ,in
h u n ogen . Ze j ui 
chen o m d e oude
gerec htsboom die
op het allerlaatste
moment toch nog
rec htspreekt. En ie
dereen begrijpt de
u itspraak : Een ver
nietigende
veroordeling van al
len die Ti lburgs
'boom van het eeu
wige leve n' hadden
doodverklaard.
Klokken

De door de boom
'o ntmaskerde' wet
houder kan moe il ijk
anders dan de verdere actie afbl a ze n . Meteen de
volgende dag ec hter al rukt de gemeente opni euw
uit. De zogenaamde 'n
steeds de oude boom ,
snoeid ) zou op de hu d
i ige plek n iet levensvatbaar
zij n . "Een smoes ,
ni et door de gemeente ingeh u u rde deskund ig en .
Hun mening wordt ec hter opnieuw doodge zwe
gen ,
rapport van de Heide rnij. Geen woord daarin Ove r
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"kappe n ", zoals heel Tilburg was gaan geloven .
Nee ,
oude stam, terwijl de gemeente nu in een persbe 
ri cht spreekt van "v errassi ng " en "niet op de
hoogte "! En het l i ndebedrog gaat gewoon door.
"Het boomp je kan alleen in een kas over le ven ", zo
verkl aart de wet houder aan de toegestroomde
mensen de nieuwe gemeente- a ct ie . "De boom
kan h ie r alle benod g
i de zorg krijgen ", aldus een ter
plekke aanwezige bomenexpert. "De oude stam er
weer omheen en de opnieuw u ti lopende wortels
zullen zorgen voor
een pra chtig levend
monu ment ". Een
g roep jongeren vormt
i n m iddels een
bes chermende kring
rondom Til b u rgs tot
bonenstaak gesnoe i
de, maar nog altijd
hs
i to ris che linde.
Voorafgegaan door
megafoonges chal
van de burgemeester
worden ze door een
pol itiema cht ve rw ij
derd van Til burgs
meest his toris che
plek. I n de kerk lu i
den dan opn e
i uw de
klokken. "Historis che
Blu nder no. 2" ver
s chi jn t er op een
g root bord . Een
vrouw biedt even la" ter haar lippenstift
Het protest mocht niet

meer baten. Op 21 april
werd de stam van zijn
eeuwenoude stan dplaats
gezaagd. Uit de holle stam
kwam een jonge linde
tevoorschijn.
Iata boven: latopersburo
van Eijndhoven
Iata hiernaast:
Wim Hendriks

aan om er "Historis che Blu nder no. 3" van te ma
ken als ook alle wortels - ze waren gegarandeerd
weer uitgelopen -worden uitgegrave n . "Hele maal
dood en vermol md ", aldus het gemeente l ji k pers
beri cht . Normaal een reden om ze dan j u ist te
laten z ti ten. Meestal zelfs met stronk en al, maar
aan de 'stamboom van Til burg '
herin nere n .

Heilig

Zo werd het hart van T il burg, de linde , een har tvan
steen. Een geplave ide kale leegte. "Moderne In
dustriestad, de linde is er weg van", zo meldden de
aff iches van ' Loesje' u it A rn he m . D r ie dagen na de
kap e chter -koningin nedag- werd d e p le k heel ver 
assend ineens weer gebru ikt voor het Oranjefeest.
Alsof de oude Oran je boom n iet weg was, maar
ju ist als Oranjeboom in ere nu was hersteld . 'Opge 
staan u it de dood' , Toevallig ook hangt later op de
plek van de oude l indeboom een groot spandoek
"Oranjeboom "(bier ). Op de voorpagina van een
gemeentelijk informatieblad b lijken afgebeelde bo
men via een re clame-spandoek eveneens van
li ndeboom omgedoopt in 'Oranjeboom '. En nog
veel meer gemeentelijke Bier/Hore ca-re clame
wordt dan d uidelijk. De s chri v
j er van een vaste na
tuurrubr ie k in de Tilburgse Koerier ' Tyto van de
Li nde' (tegenwoord ig ' Tyto van de' !)voorspelt zelfs
'Til burg Moderne I nd LJs triestad' -p romotie via para 
sols op Oranjeboom -terrasjes in de ken nelijk
nieuwe kleuren van Tilburg : "b e
i rgee l " en "b e
i r
merk-blauw ". Zijn voorspelling 'komt uit ! Zou dan
ook zi jn t heor ie j u i st z ijn dat de l in de weg moest
vanwege een re cla me -contra ct ? Een campagne
om in belev in g en onderbewustzijn van Ti lburgers
'l indeboom '
Waar men vroeger z ichverbonden wist op 'g ratis'
bank e
j s onder de parasol van Tilburgs ontmoe
ti ngsboom , s
i nu in elk geval nog sle chts
zitgelegen heid op terras jes met verpli chte con
sumpt ie . Daar mogen Tilburgers hun verdriet
wegdr inken en samen Tilb u rger zi jn rond een 'nieu
we boom '
De a ctievoerders bl jiven de oude boom een moo i
er s ymbool vinden . "Wat ze hier sponsorgeld
noeme n , is gewoon betaling voor beleid en re cla
me ", aldus één van hen. "Daarom was die boom
zo pra cht g
i : H i j gaf u it ing aan de co rrupt ie hie r, hij
waars chuwde tot het u it erste, hi j was heilig !"
En zo is de emotionele en s ymbolis che waarde
van Tilburgs l indeboom alleen maa rgroter gewor
den. En de boom leeft nog steeds. In Til burg staa t
ergens het deels nog g roene s ymbool van Tilburgs
diepere en werkelijke worte ls. Op een ge he im e
plek . "Gehe im vanwege de a ctievoerders ", aldus
tot d rie keer toe het Brabants Dagblad . N iet de ge 
meente, maar de a ctievoerders ( "allemaal tuig ",
meldde de k rant )waren een gevaar voor de
boom !? Voora lde mensen zeker d ië w il den weten
hoeveel leven er nog verder in de oude stam zat.
"D is cuss ie gesloten ", meldde boven dien de in ge
zonden br ie ven -rubr e
i k. Tegeli jk bra cht de krant
zelf een groot art ik el over de stam d ie kort tevoren
nog negen a ctievoerders en d r ie zware takken
droeg : "N og ro t er dan we da chten .
in elkaar gezakt "! En d e zogenaamde ' jo nge lin
de' ? Wil een normaa l
vo lg ens eerder voorpagi nanie uws van de krant die
inmiddels samenwerkt met re clam eblad -u itgever
'Stadsnieuws BV : Een ondernem in g die zi chre
ce nt door bierbrouwerijen liet betalen voor door
hen gewenste reda ctionele teksten over bier,
terrasjes e.d. !
nu het leven rond Tilburgs nie uwe 'Oranjeboom '.
En volgens beide bladen is de oude Oranjeboom
nu e cht helemaal dood . To chzal zi ch rond Tilburgs
linde nog heel wat afspelen . Niet voor niets heeft
dit s ymbool de eeuwen overleefd en op mira culeu
ze wi z
j e ze lfs de re cente moordaa nslag .
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Een boswandeling door het museum

De bomen van Mondriaan
Hans Wijgergangs
Het is dit jaar Mondriaanjaar. Vijftig jaar
geleden overleed deze kunstenaar op
72-jarige leeftijd in New Vork na eerde
re omzwervingen in Holland en Parijs.
Dit jaar wordt daarom opgeluisterd met
artistieke aktiv,iteiten en tentoonstellin
gen van Mondriaans werk. Een uitgele
zen

mogelijkheid

om

een

bepaald

aspect van zijn werk, en niet het minst
belangrijke, in de schijnwerpers te zet
ten: zijn houding ten aanzien van bo
men.
Voordat Mondriaan overging tot het s chi lderen van
z ji n bekende abstra cte composities ,
lijnen en vlakken in rood , geel en b la uw, heeft hij
zi chintens bezigge houden met de natu ur. Het zi jn
vooral l
vroege werk dat ge heel ten onre chte minder be 
kend is gebleven.
Dit ' o nr
van het ver haal dat hie ronder volgt. Het tweede
doel is miss chie n nog belang rijker: de v ruchtbare
w is selwerking laten zien tussen het ki jk en naar
kunst en het beleven van de natu ur, in ons geval
van bome n. Zowel ' k uns
werelden te vormen die b uiten de alledaagse gang
van zaken staan. Beide l ij ke n afgezakt te z i jn naar
het n v
i eau van een pretparkattra ctie : men kan op
een verloren zondagmiddag een museum bezoe 
ken of een boswande ling maken. Van maandag tot
en met vrijdag bestaan deze "reservaten " niet , a tl 
hans zo lij kt het.
Wie de ogen goed open houdt ziet e chter dat beide
gebieden een zeer wezenl i jk deel uitmaken van
het leven en bovendien dat e r vee l raakvl akken
tussen beide zijn .
dat het bekijken van k unst een v érd ieping teweeg
hee ft gebra cht in het "zien " van de natu u r en in het
waarderen van bom e n . Omgekeerd had m i jn g roei
ende liefde voor bomen een andere kijk op de
kunst tot gevolg . D it ging bij mij zeker op voor het
beki jken van Mond r iaans bom en. Zij n bomen blij
ven in de geest gegrift staan en wanneer men om
zi ch heen kijkt, bli jk t de wereld plots vol met Mon 
driaanbomen te staan ! De voorbeelden die ik
hieronder aan haal ,
het Gemeentemuseum in Den Haag, waar boven 
dien vanaf 17 de cember 1994 een grote
overzi chtsexpos itie van de s chi lder zal worden ge 
houden. Men kan dan zelf de proef op de som
nemen en ervaren dat Mondriaans ges childe rde
bomen net zo tot de verbeelding kunnen spreken
als werkel ji ke bomen .

P olderlandschappen met hun wilgen

Piet Mondriaan heeft een mer Kwaardige ontwikke
ling doorgemaakt in z ji n ver houding tot bomen .
zijn jonge jaren e n i n zijn vroege werk, uit de jaren
'80
liefd onderwerp in zijn tekeningen en s chi lderi je n .
In de omgeving van Amsterdam, waar hij een groot
aantal jaren heeft gewoon d , legt hij vaak de polder 
lands chappen met hun wilgen op het l innen vast.
Blijkbaar is hij gefas cineerd door de d k
i wi jls bizar
re en ongewone vormen van deze bom e n . H i j
s childert in deze periode in de stijl van de impres 
sionisten ,
pensee ls treken probee r 
den de indruk van het
lands chap weer te ge 
ven .
in de plaats van zij n
jeugd ;
maakt e , spreekt z ji n lief 
de voo r bomen en het
lands chap.
Mondriaan heeft een ge 
d i chtje toegevoegd aan
dit Winterswi jk se dorps
gezi cht waarop de
kronkelende takken van
de bomen een zwierig lij
ne nspe l

"En de takjes van de jonge boompjes
jubelden op
tot ze samenkwamen met die reeds in rust
van de gnjze lucht
nêêrhingen van de groote boomen
en daaronder de zwijgende groene vlakte
en de kerk rees hoog boven het dorp uit".
Een v an de mees t opvallende s childer ij
bomen is we l zijn
( afb. 1).Op di t werk zijn enkel de k ale s tammen v an

afb. 1 (boven)
Boslandschap
geschilderd in 1898/1900
afb.2
Bomen aan her Gein bij
opkomende maan. uir
1907/1908
Beide werken van Pier
Mondriaan zijn in de
collectie van her Haags
Gemeentemuseum
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beuken afgebeeld in een verder leeg en s til bos.
Door de stijve co mposi tie , de ijle lu ch ta ch te rde
bomen en de vreemde d riehoekige pun twaarin de
oranje bladergrond opgaa t aan de horizon is een
bevreemdend boslands chap ontstaa n .

staat. De ondergaande zon verlee n tde s ta mmen
en kruinen hun u i teenlopende ti n te n . He tbos l jikt
doo r de vibrerende kleuren te leven en te bewe
gen . Wanneer men d i twerk een t jidlang heef t
aans chouwd ,
de als voo rheen !

De 20e eeuw brengt veranderingen teweeg

Piet Mondriaan
afb. 3 (boven)
Bloeiende appelboom,
gemaaktin 1912
afb. 4
Compositie nr.3 (boom)
geschilderd in 1913.
Beide olieverfschilderijen
zijn in bezit van het Haags
Gemeentemuseum

Bij de in trede van de 20e eeuw ondergaa thet werk
van Mondriaan een opval lende verande ring : de
lands chappen die h i jl nu s childer t baden in he t
s chemerli ch t. Deze zogenaamde "avondland
s chappen ", bijna al tijd bo
men aan het wa ter,
ademen een melan cho
lis che en vers tilde sfeer.
Een moo i voorbeeld h ie r 
van is
"Bomen aan het Gein bij
opkomende maan"uit
1 907/ 1 90 8 (zie afb. 2). Te
gen een oranjeg ekleurde
lu ch tstaan roerloos vijf bo
men aan de rivier de Gei n .
Mondriaan heef t nie tge
probeerd de bomen zo
na tu u rge trouw moge lij k
weer te geven, maar hee ft
een indrukwekkend beeld
willen oproepen van een maanve r lich tbomen ta fe
reel . Door he tv reemde l i ch t hebben de bomen
geen diep te mee r, maar bl jiven alleen hun donkere
con to u ren herkenbaar. Di t heef t Mond ria an be
wus tzo gedaan ,
een re ële ui tbeelding van de na tu u r nie the tge 
heim e rvan kan on thullen. Een boom is een levend
weze n, een m ysterieus wezen ; de kuns tenaar
Mondriaan w il proberen di t m ys te r e
i , da t in de na-

Voelbaar maken van de geheime structuur

Uit he tz elfde jaar s ta m t "De rode boom". Mondr i
aan had een v oorkeu rvoor on tblade rde bomen ,
omda t daar de s tru ctu u r van de takken zo mooi u it
kom t. To ch is di t geen leven loze boom ;
n
i te g endeel ! Door de felle kleuren en de d rama ti
s che g ril li gheid van de takken , zo eigen aan
vru ch tbomen, lij k t he tof de boom voor je ogen
groei t. De boom s traal t zoveel levenskra ch t en be 
weging u i tda t men geneigd s
i om hem als
s ym bool te zien voor he t menselijk leven . Zowel
de mens als de boom zijn afhan kel ij'k van de
na tuurwe tten en de levenskra ch te n die groei en
verval veroorzake n.
Hie rmee heef t Mond ria an een tip je van de slu e
i r
opge li ch tvan he tlevensm ys te ri e . He tgaat hem
nie t meer om de u i tbeeld ing van een na tuurlijke
boom , maa rom he tvoelbaar maken van de gehei
me stru ctu u r die in de na tuur "in gebouwd " is. Een
boom groeit hemelwaar ts en strek t zi jn ta kken ui t
naa r boven ,
Mond riaan de essen ti ële gegevens voo rhe tver
beelden van de boom . Hoe m in der di tbeeld lijkt op
de na tu u rlijke boom ,
van overkom t op de bes chouwer. Vandaar da t de
"Bloeiende appelboom" u ti 1 9112 (zie afb. 3 )alleen
nog maar bes ta a t ui t ho rizon ta le en ver ti cal e 'lijnen
en boogjes . In he t midden is nog de stam z ich tbaar
(me t moei te ) en naa ralle kan ten spreiden zi ch de
ta kken uil. Een dergelijke boom za f
in zijn a ch te r tuin jte aant reffe n . Of miss chien to ch
wel ? He t belang rijks te van de boom i s voelbaa rge
maak t: hij leef ten s traal tvi ta lite i t ui t. Zo uden we
zonder de ti te l te we ten ook een boom herkend
hebben in d i ts childerij ?
Deze vraag zou waars chijn lijk nega tief bean t
woo rd worden voor een van Mondriaans laa ts te
booms ch ilderijen : "Compositie nr. 3, boom" u it
1 9 1 3 (zie a fb, 4). Hier is Mondriaan geheel ve rwi jo
derd van enig bekend boslands chap. He t beeld is
gevuld me t horizon ta le en ver ti cale lij ntjes die her
i n neringen oproepen aan een kru i n . In het m d
i den
duid t "ie ts " nog op een s ta m. Mond r a
i an is hier aan
he teindpunt beland van z jin on tw ikke l in g als bo
mens childer .
merkwaa rdig noemde. Zij n visie op bomen is be
paald door he ts te eds verder afs tand nemen van
de na tuu rlijke verbeelding , He t ene is niet bete r
dan het ander , maar wel
Afkeer voor bomen

Literatuur:
M. Seuphor,
Piet Mondrian, Life and
Work,
Amsterdam 1956.
Tentoonstellings·
catalogus:
From figuration to
abstr action,
Haags
Gemeentemuseum 1988

t u u r en in de boom s chu il t, zi ch tb aar te maken in
z ji n s childeri je n. Het is hierom da t zijn bomen
s teeds verder komen te s ta an van de boom zoa ls
wij die i n de natu ur z ie n. Mondriaan is h ier zee r ri 
goreus i n . He t "Bos bij Oele" u i t 1 90 8 laa teen
volgende s tap zien in zijn ontwikkeling en in z jin re
la ti e to t bomen . Mondr a
i an heeft vaak zijn
toevlu ch tgezo ch t in Oele ,
aangetrokken doo rde bosr jike omgeving en de
oude bomen . De bomen op dit s chi ld er ji z ijn om
ge toverd tot sierlijke l ij nen in felle kleu ren ,
waardoor een Van Gogh-a ch tige im pressie on t-

Na 19 1 3 zal Mond riaan geen enkele boom meer
s childeren. Hij is e rzelfs h uive rig en afkerig van ge 
word e n , omda tde na tu u r hem afle d
i tvan zijn g ro te
doe l: de abs tr a cte composi ties . He ti s meerdere
malen voo rgekomen dat h ij , geze te n aan een
ra am me tu i tz ich top bomen ,
plaa ts wilde ve rw isse e
l n , omda t hij d e aanbl ik er 
van nie t kon verd ragen ! Soms kan een liefde zo
groo tzijn da tde conf ron ta ti e ermee pijn doet en
haar doet omslaan in afkee r . Een confro n ta tie met
Mondriaans bomen lijk tmij e chter ee rder he t om
gekeerde te bewerkstellige n .
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In Velp en omgeving is hij een bekende,
vanwege zijn honderden artikelen die
hij in de loop der jaren voor het Velps
We,ekblad
natuur in algemeen. Van de Bomen
stichting ontving hij daarvoor in 1987
de persprijs. Daarnaast is hij al jaren
aktief

als

lid

Bomennieuws.
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schrijft Joop Comijs een 'droom'.

Velen van ons zullen onget wijfeld in huis bepaalde
voorwerpen hebben die voor ons een zekere waar
de hebben, omdat wij ze van onze voorouders
erfden. Reden genoeg om ze met bi jz ondere zorg
te omringen. Mede in het besef, dat er een ogen 
bl ik zal komen in ons !even , waarop wij ze aan
onze kinderen of andere nabestaanden zullen na
laten. Tijdelijk zijn zij aan onze zorgen
toeve rtrouwd.

meegem aakt. Of well icht had ik in het verleden
nooit echt goed gelu s
i terd ?
De bomen-stem ging verder : "jullie mensen voelen
je verantwoordelijk voor ons bome n . Maar besef je
eigenlijk wel goed , wat dat betekent ? En denk je
ec ht dat je dat kunt ?Je kunt namelijk niet eens zor
gen voor je medemensen ! Denk eens aan wat e r
op het og enblik gebeu rt in landen a l s voormal ig
Joegos la vië ,
maar een paar te noemen . Het aantal oorlogen,
dat j u l lie hebt gevoerd in de 250 jaar, dat wij hier
staan ,

Hetzelfde zou men ook kunnen zeggen van de na 
tuur om ons heen. Die wij im mers ook tijdelijk
mogen bezitten en be here n ,
En de bomen-stem vervo lgde : "begin eerst eens
door te geven aan volgende ge neraties.
met het leefbaar maken van ju ll ie wereld voor men
Waa rdevolle erfstukken kunnen soms ouder zij n
sen, opdat je haar met een gerust hart aan
dan wijzelf. Met de natuur - en ik denk dan in het
volgende generaties
bijzonder aan bomen kunt doorgeven. En
is dat ook vaak het gepraat dan pas over
val . In die situatie
jul l ie verantwoordelijk
dragen w ji extra verant
... "begin eerst eens met het
heid voor ons bomen !"
woordeli jk heid. Want
wij mogen het vertrou
leefbaar maken van jullie
Toen ik wakker werd ,
wen ,
wer
eld voor mensen, opdat
zat ik er ec ht mee.
generaties in ons stel
je haar met een gerust hart
Maar één ding was m ij
den, niet bescham en.
toc ht duidelij k gewor
aan volgende generaties
den : het doorgeven
Onlangs droomde ik ,
kunt doorgeven. En praat
aan volgende genera
dat ik in een bos liep
dan pas over jullie
ties van een lee fbare
met veel grote ,
werelds ti uatie zal al
men . Op een zeker
verantwoordelijkheid voor
leen zinvol zij n ,
ogenblik stond ik tem id 
ons bomen!"
wan neer zowel aan
den van een vijftal van
mensen als aan de na
deze woudreuzen. Ik
tuur (en dus ook
voe d
l e mij hee l kle in .
bomen) is gedacht. Het
Het was stil o m mij
lot van die natuur i n
heen en het leek wel of
mensen handen leggen kan al leen , wanneer die
al d ie bomen mij aankeken . Plotseling hoorde i k
mensen handen geen sporen van menselijk bloed
een stem ,
verto ne n .
bomen aan het s c hr jiven ; maar besef j e e ig enlijk
En dat was het, wat die bomen in mij n droom be
wel goed ,
doelden !
Ik sc hrok wel eve n . Hoorde ik het wel goed : sp ra
ken d ie bomen tot m ij? Dat had ik nog nooit eerder

JoopComijs
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DeepRoot pakt dit probleem
bij de wortel aan.
Boomwortels
kunnen heel
wat schade aanrichten.
Aan bestrating. maar ook
aan leidingen en riolering.
Met hcl I)cepRuot buomwort elgeleicli ngsyst.eem
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een informatiepakket.

®

DeepRoot
f\ 0 0 �1 WOR T F. L G F. L E

, DIN G

Stadsbomen hebben onze hulp nodig sysleem
boom roos Iers en boomkorven kunnen daarbij
hulpmiddelen zijn. Een uitgebreide kleuren-brochure
over optimale levenskansen voor bomen in de stad ligt
voor u klaar- Vraag hem .aan!
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DeepRoot EUl'ope B.V.. Postbus 2219. 5 260 CE Vught.
Telefoon (073) 56 98 08

Fax (073) 56 07 97

nUlmmer één in duurzaam kastanjehout!
uitsluitend ontschorst paalhout van gecontroleerde kwaliteit
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(03434) 5 44 00

FAX:

(03434) 5 20 04

MAARSBERGSEWEG

53, 3956 KV LEERSUM

Kastanje Rasterpalen, Kastanje Antimaaischadepaaltjes, Kastanje
Boompalen, Origineel Engels Kastanje Hekwerk, Kastanje Antiparkeerpaal

BEL OF FAX VOOR EEN BEZOEK VAN ONZE VERTEGENWOORDIGER MET PROEFMODELLEN
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De IIalmen 10. 7.'383 BG VoorSL
K.v.K. Zutphen 37318.
I{ijdende machines worden verhuurd met
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De com puter beschermt de boom.
Techno'loQ'ie in dienst van de boom
een wereldwijde sponsoringstrategi,e van Bull.
De St'ichting Arbor, opgericht door Bull,
zet zich in voor de bescherming van bomen en
bossen over de hele wereld.
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Bladverkleuring in de herfst;
een fascinerend schouwspel
Frank Moens
Voordat de bladeren vallen en de bomen en struiken zich in winterrust begeven,
nemen ze in de herfst met een vaak adembenemende kleurenserenade afscheid
van de zomer. De bladverkleuring is een ingewikkeld proces. In dit artikel leggen
we uit wat voor processen zich in het blad afspelen voor het uiteindelijk naar be
neden dwarrelt.
Hoe ontstaat de verkleuring?

Het weer is bepalend voor de kleur

Vanaf het voorjaar heeft elk blad gewerkt aan het
omzetten van mineralen en water u it de bodem en
koolz u u r uit de l u cht in glu cose (voedsel) en zuur
stof ,
heet fotosynthese en het pro ces speelt zi ch af in
het bladgroen of ch o
l rofyl. Naast het chlorofyl be
vat het b lad nog allerlei andere kleurstoffen, die in
meer of mindere mate voorkomen. Gele stoffen zo
als caroteen (worte lt jes) en xanthofyl (rijpend
g raan ) en rood zoals antho cyaan ( rode beu k )be
palen afhankeli jk van hun aanwezigheid de kleur
van de bladeren.
In het najaar verandert er het een en ander. De
dagen worden korter en dat heeft z'n invloed
op de bladeren. M i nder zon li cht betekent min
der voedsel . De temperatuur gaat
geleide lij k omlaag waardoor de prod u ktie
van bladgroen afneemt.
Door het teruglopen van de voedsel pro
duktie en het verdwijnen van het ch loro
fyl, wordt het startsein gegeven voor het
aanmaken van een kurka chtige stof die
geleidelijk aan het bladsteeltje afsluit van de
tak. Het gevolg daarvan i s dat de laatst ge
vormde sui ker niet meer u it het blad wegkan.
Deze s u i ker is van belang voor de verdere verkleu 
ring van het blad. Door chemis che verbindingen
onstaan de andere, al eerder genoemde kleu rstof
fen in grote hoeveelheden . Afhankelijk van de
soort worden een of meer kleu rstoffen aange
maakt en kleuren de bladeren fel geel (beuk en
esdoorn) ,
boom), of een s chakering van geel tot rood
(Amerikaanse ei k ). Elke boom of stru ik neemt zo
afs cheid van het groeise z
i oe n .

De weersomstandigheden spelen een be
langrijke ro l' bi j het ingew ik kelde verkleu
ringspro ces. De ideale situatie i s dat de
b la deren lang'zaam afsterven. Om d it te
bewerkstell igen, moet het eind van de zo 
mer droog zij n . De kurka chtige afsluiting
tussen bladsteel en tak wordt gevormd te rwij l
er verhoudingsgewijs nog veel suike r 'in het
blad z ti . Vervolgens moet er i n de vroege
herfst regen vallen om te voorkomen dat de b la de
ren te snel verdrogen. Ju ist de afwisse ling van zon
en regen sti muleert de vormi ng van de kleu rstof
fen , Als vervolgens de najaarsstormen nog even
uitblijven en de eerste vorstper o
i de nog even op
zi ch laat wa chten kunnen we enkele weken gen ie
ten van een fraaie herfst. U iteindelijk moeten we e r
to ch aan geloven en z u l l e n de takken kaalwaaien.
We zien dan weer velen van ons genoeg l ijk door
de dikke bladerdeken s ch uifele n ,
het geritse lo nder onze voeten .

lek. Humphrey Bennett
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De Nationale Bomenbank

Het begon met een paar cyclamen
op de · vensterbank
Roelie de Weerd
' Men moet geen oude bomen verplan
ten' is een gezegde. De techniek heeft
deze spreuk achterhaald. We lezen te
genwoord i,g steeds vaker dat een vol
wassen boom, die om welke reden dan
ook in de weg staat, wordt verplant.
Zo'n bericht is meestal geïllustreerd
met een indrukwekkende foto van een
boom, die met ingepakte wortels aan
een hijskraan door de lucht zweeft.
Meestal blijkt dan uit het krantebericht
dat de Nationale Bomen bank uit Slied
recht de klus heeft gekl'aa,rd. "Wat is de

Nationale Bomenbank ?" vroeg ik aan de
directeur, Piet de Winter.

Pier de

Winter

I

Voordat Piet de Wi nter die vraag beantwoordde
ging hij terug in de ges chiedenis. Naar Henk Mos 
tert in het crisisjaar 1 936. Daar liggen de wortels
van de Natio nale Bomenbank. Mostert was vóór
de oorlog bloem binder bij een b lo emen magazijn i n
Sliedre cht . Maar d e tijden waren sle cht. M e n had
geen geld meer voor bloemen. De pas getrouwde
Henk Mostert werd ontslage n . Moster! b l
de pakken neer zitten en begon voor z i chzelf. H ij
s choof de gordijnen in zijn voorkamer opzij en zet 
te een paar cy clamen op de ven sterba nk. Op de
deur spijkerde hij een bordje met de tekst 'Bloe 
menmagazijn Hen k Mostert'. Tegen de

verdru kking in ging zijn zaak goed lope n . Hij stond
in de omgeving bekend om de s chitterende b ruids 
boeketten d ie hij maakte, hoewel hij hee'l s le cht
ko n zien. Hij had het vak letter lijk in zi jn vingers zit
ten . AI snel groeide de zaak hem boven het hoofd.
Moste rt trok een hulpje aan als bloem b in der. Dat
was de negent ie n jarige Maarten de Winter uit Per
nis. De afstand van Pernis naar Sliedre cht was in
die dagen te ve r om op en neer te reizen. Dus
werd Maarten de Winter doo r Moste rt en zijn
vrouw a l
Hoveniersbedrijf Mostert en de Winter

Naast de bloemenwinkel onderh ield Mostert ook
enke le
goed lopend hoveniersbedrijf. Dat was hoofdzake
lijk het werk van Maarten de Winter geweest.
Daarom besloten beiden in 1 955 de onderlinge ge
zagsver houding te laten varen en samen als
'M
start van het hoveniersbedrijf Mostert en de Win
ter. De na-oorlogse jaren waren een g u nst ig e
periode voor het bedr ijf . Er werd enorm veel ge
bouwd . De wijken Pendre cht, Zu idwijk ,
Lombardijen en Prins Alexanderpolder rond Rotter 
dam s choten als paddestoe len u it de grond. Piet
de Winter was 1 7 jaar toen hij in 1 957 bij zijn broer
Maa rt en in het bedrijf kwam . Hen k Mostert had
zi ch om gezond he id sredenen al teruggetrokken.
De bloemenwinkel was inm iddels verko cht aan de
bedrijfs le ider. De gebroeders de Winter bleven wel
de naam 'M
"Dat was deels gevoelsmatig. Mostert had geen
kinderen . Daarom was het voor hem wel moo idat
zijn naam erin bleef", aldus Piet de Winter. "Maar
ook vanwege de naambekend heid . Mostert is in
m id dels twintig jaar dood. Maar zo'n naam
verander je nat u u rlijk niet meer. Een naam is geld
waard als d ie bekend is . "

"Wanneer zijn jullie met de bomenbank begon
nen?"
"Dat idee is gekomen' door een k l
Dat was begin a
j ren zeve ntig. In Dordre cht werd
de wijk Sterrenburg ontwikkeld . Er stonden zo 'n
s chit terende platanen van 50 jaar oud. Die moes
ten verdwij n e n . De heer Hoge rweij, destijds chef
plantsoenen in Dordre cht ,
verpl'ant konden worden. Het was voor ons een ex
periment, want n iem and deed dat toen nog . In
'Rotterdam was wel een soo rt ijzeren s chaal ont 
wikkeld, d ie ze om de bast van de boom deden.
Daar zaten weer een soort beitels aan waar de ka 
bel's om heen werden gedaa n. Zo trok je de hel e
zaak l o s . Wij hebben het toen o o k zo aangepakt.
Dat ging prima. Omdat in deze streek een vrij hoge
grondwaterstand is ,
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los. Men denkt altijd dat bo men diep worte len,

materieel binnen d e Nationale Bomenbank moes

maar dat is niet zo. Met een meter ben j e er al

ten ko men. We hebben e r toen een aparte
vennoo ischap van gemaakt. Een dochteronderne

gauw. Die eerste 50 bomen staan nog steeds aan
de Satu rnusliaan in Dordrecht.

ming van Mostert en de Winter. D e werknemers

Hogerweij vroeg ons toen of we nog meer grote bo

bi nnen het bedrijf van Mostert en de Winter die er

men konden vinden om die wijk een beetje een

varing hadden opgedaan en er h andig in waren,

eigen gezicht te geven. Want met kleine boompjes

hebben wij toen zelf verder opgeleid. Zij zijn mee-

bleef het zo'n steenmassa. Dat bracht ons op het
idee om alle bomen in Nederland die weg moesten
vanwege bouwactivi.teiten, weg- of kanaalverbre
d i ngen of andere redenen, centraal te registrere n .
E e n soort 'bank' houden d u s . D i e b o m e n k o n j e
weer aanbieden a a n degenen die daar belangstel
ling voor h adden."

"Hoe hebben jullie dat toen aangepakt?"
"We hebben een mai l ing gemaakt en alle gemeen
tes en belanghebbenden aangeschreven. Daarin
hebben we ons idee uiteengezet en er meteen een
inventarisatielijst bijgestuurd voor bomen die weg
moesten. Dat kon di rect zij n of over een paar jaar.
Want die plannen zij n natu urlijk al van te voren be
kend . Dat g i ng lopen. De eerste grote aanbieding
kwam van Rij kswaterstaat. Het Amsterdam-Rijnka
naai moest destijds een paar meter worden
verbreed. Daar stonden 1 000 essen van 1 5 en 20
j:aar oud in maten van rond 60 cm. Die moesten al
lemaal omgezaagd worden. Aanvankelijk had men
al een bomenrooier in de arm genomen, maar dat
werd toen teruggedraaid. Van die 1 000 essen heb
ben wij er 950 verplant . "

De Nationale Bomenban k
"Dat was h e t beg in van d e Nationale Bomenbank.
Dat 'Nationale' hebben we er meteen voorgezet.
Want met het systeem van bank houden waren wij
de enige in Nede rl and . Er waren ook andere bedrij
ven die g rotere bomen aanboden en verplantten.
Maar het typische 'bank houden' doen wij alleen.
Aanvan ke lijk was het onze bedoeling o m alleen
een adm i n i stratief instituut te zij n . Een registratie
systeem bij ho uden. Als er werk u it kwam dan kon
Mostert en de Winter dat uitvoeren . Voor inge
schreven bomen moest hond erd gu lden worden
betaald voor ad m i n istratiekosten . Daarmee kon de
Nationale Bomenbank worden gefinancierd . Zo
hebben wii dat ook twee jaar lang gedaa n . "

Expertise
"AI snel bleek dat er veel' ken n is en expertise voor
nodig was om grotere bomen te verplanten. Eigen
lijk is het systeem nog hetzelfde als i n het beg i n .
Alleen de materialen z ij n d u idelijk verbeterd. Ook
de manier waarop je een boom losg raaft en de
kluit inpakt is verbeterd. Die eerste bomen h ingen
i n een strop en werden met staalkabels opgeti l d .
Maar d a n n e k je de b o o m haast. W i j gebruike n nu
nylonbanden . Dat i s heel zacht materiaal. We heb
ben ook een systeem ontwikkeld waarbij je een
goede drukverdeling krijgt. De boom hangt in een
aantal stroppen. Boven i n de kraan zit een zoge
naamde evenaar met een controle, zodat h ij op
alle punten tegelijk dezelfde trekkracht u itoefent.
Op die manier trek je van de stam af en krijg je een
heel andere drukverdeling. Daardoor wordt de
bast niet i n elkaar geperst. Want als d e bast gaat
sch uiven (vooral in het voorj aar) , dan vliegt hij

gegaan naar de Nationale Bomenbank BV. Daar
ben i k toen directe u r van geworden. We zijn be
gonnen met vier man. I n m iddels werken er zo'n 20
tot 25 mensen bij d e Nationale Bomenban k . "

Kwekerij voor zware bomen
" I ntussen bleek dat men boombewuster werd . We
kregen al snel meer vraag naar grotere bomen en
een breder assortiment, terwijl het aanbod vaak
vrij eenzijdig bleef. Zo had je ineens 1 000 essen of
1 00 linden. Die moest je wel ergens kwijt. In Bles
'kensgraaf hadden wii 9 hectare grond liggen . Daar
hebben wij de bomen opgezet waar we niet direct
plaats voor hadden . We hebben er ook zelf een as
sorti ment bomen geplant, o m die alvast op te
kweken tot zware bomen. Ze staan daar in de volle
g rond met een stamomvang van 20 cm tot een me
ter. Ze worden rege lmatig los gestoken zodat ze
een mooie k l u it krijg e n . Als een boom goed is voor
bereid en rege l matig wordt losgestoken, heeft hij
nauwelijks een g roeirem met het verplanten. Daar
o m geven wij op die bomen ook d ri e jaar garantie."

eraf. Dan kun je het wel vergeten met je boo m . "

Boomverzorgi ng

" Bomen verplanten is heel specialistisch werk.

verzorg i ng , want d e medewerkers moesten 's

Daarom vonden wij dat de medewerkers en het

"We zijn ons bovendien gaan toeleggen o p boom 
zom ers wel wat te doen hebbe n . Ove rigens deden
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wij ook de nazorg van de bomen die we hadden

lEen zuiger

verplant. Je had mensen nodig om ze 's zomers

"Op een dag kwam ik van de tandarts in Papend

water te geven en te spuiten met antiverdampings

recht, weet i k nog. Ik moest wachten op een

m iddel e n . En dan kom je van het een i n het ander.

kolkenzuiger, die straatkolken stond leeg te z u i 

Zo g i n ge n we ons ook met bodemverbetering be

gen. Ik z a t dat i n de auto aan te k,ijken en z o i neens

tig houden. We ontwikkelden machines en

kreeg ik een idee. Ik ben op d ie jongens af gestapt

apparatuur om de g ro n d los te ploffen ."

om te vragen hoe dat werkte. Het was een va
cuümzuiger. Met een aparte cel water in die tank

"Wat is ploffen ?"

werden de kolken schoon gespoten en werd gelij k

"Dat heb ik ergens i n Duitsland opgepikt. Daar wa

de bagger er uitgezogen. Ik vroeg hen of z e dat

ren ze aan het experimenteren met een soort grote

eens naast de kolk wi lden probere n , dus gewoon

luchtketel waar korreltjes in werden gedaan. Met

op de grond . Met een beetje moeite g i ng dat. Dat
ding was daar natu u r l ijk n i et voor gem aakt. Maar ik

die luchtketel maakten ze grote ploffen. Ze dach
ten dat die korreltjes dan meters diep de g rond in

wist ge noeg . "

zouden schiete n . Maar zo werkte dat n iet. Hoewel

" M e t de c h e f monteur van de werkplaats hebben

het idee niet zo gek was. Met d e technische dienst

we er samen over nagedacht. Bij een ingenieurs

van Mostert en de Wi nter zijn we gaan experimen

bureau die kolkenzuigers ontwikkelde hebben wij

tere n . We hebben

ons probleem voorgelegd en vervolgens een kol

toen zelf een appa

kenzuig er gekocht. Wij hebben er een g rote pom p

raat ontwikkeld. Wij

op gebouwd met een hele grote vacu ümkracht. N u

slaan nu eerst pen

zu igen w e m e t weinig water een mooie verticale

nen met gaatjes in de

koker i n de grond tot aan het grondwater. De bag

g rond tot de gewen

ger komt gelijk in de tank terecht. We v u l len de

ste diepte. Daar

koker daarna met een goed g rondmengse l . Die ga

zetten we een com
pressieketel op die

ten maken wij rond de d ruiplij n van de bomen, als
daar ruimte voor is. Je krijgt dan een stevige veran

plotseling een hoe

keri n g , want de wortels duiken de voed ingskoker

vee l h eid lucht onder

i n en binnen het jaar zitten ze bij het grondwater.

hoge d ruk de holtes

Zo voorkom je dat de boom in de winter staat te

i nperst. Je krijgt dan

verz u i pen en in de zomer staat te verdrog en. Dat

een soort explosie.

is een slimme en goedkope oplossing, want je

De verdichte grond

hoeft er maar één tegel uit te halen. Je zu igt een

wordt losgeschud.

gat van 20 cm doorsnee en 1 50 cm diep. Je vult

Door dezelfde koker

het af en legt de tegel er weer op. En j e hebt geen

kunnen meteen vloei

last van nazakki ngen .

bare meststoffen en

Later hebben wij er die ploffer bij ontwikkeld om de

g roeive rbeteraars i n

verdichte g rond los te ploffe n , zodat de wortels via

de bodem worden

de koker ook verder de g ro nd i n kun nen trekken."

geïnjecteerd. Het effect van dat los
ploffen is dat er weer zuurstof i n de grond kan ko

Praktijkervaring
. " I n die 22 jaar hebben we ook steeds meer over

men. Het bacterieleven komt weer op gang en er

bomen geleerd . Dat leer je door ervari n g . Een Eu

ontstaat uitwissel i n g van de bodemgassen. De

ropese linde laat zich makkel ijk verplanten. Maar

wortels kunnen weer alle kanten opgroe ien . Daar

de T ilia tomentosa (de z,i l verl inde) gaat heel moei

mee is ook het probleem van de kleine 'potten'

lijk. Hetzelfde heb je met d e eik. De Hol landse eik

opgelost . "

gaat moeilijk, terwijl de Quercus palustris (de moe
raseik) heel makkelijk is te verplante n . E r is nogal

Potten

wat versc h il bi nnen de soort. Dat heeft sterk met

" I n de zestiger jaren zijn er in het stedelijke gebied

de beworte ling te maken. A l l e bomen leven i n sym

veel bomen geplant in trottoirs en op parkeerplaat

biose met bepaalde schimmels en bacteri ë n . De

sen. I n het gunstigste geval kwam er een p lantgat

ene boom is daar sterker aan gehecht dan de an

van 80 bij 80 cm. Daar werd dan een boom inge

dere . De beuk heeft dat heel sterk. Dat is ook een

propt. H ij. stond dan i n een 'potje' met verdicht

lastige boom om te verplante n , net als de berk. Zo
hebben wij ook ontdekt dat bepaalde boomsoorten

zand er omheen. Op den duur wil zo'n boom n iet
meer g roeie n . In het beg in van de jaren zeventig

zich veel beter in het voorjaar laten verplanten dan

g i n gen we bij die bomen voedi ngssleuven graven.

i n het najaar. Beuken, berke n , haagbeuken en e i 

Daarvoor moesten de tegels eruit. Vervo lgens

k e n zjjn alle maal bomen die je op latere leeftijd het

moest de g rond eruit worden gehaald en moest er

beste kunt verplanten als de knoppen gaan schui

weer n ieuwe grond in. E r kwam een venti l atieko

ven. Dus als er een g roene waas overkomt. De

ker in en tens lotte moesten de tegels er weer i n .

sapstroom komt dan op gang en dan zit de vaart er

Oat was een kostbare geschied e n i s . Meestal

i n . Het blad gaat dan zo aan de wortels 'trekke n '

moest er later weer worden herstraat omdat de

d a t de bomen vrij s n e l wortels gaan make n . "

g ro nd g i ng ve rzakke n. Toen kwam bestek '8 1 . De

" H o e m e e r je er m e e bezig bent, hoe m e e r h e t j e

naam zegt het al : dat we rd bez u i n igen. Er was

bezig houdt. Ik z e g altij d : 'Als er een meter kennis

geen geld meer om die bomen een handje te hel

is over hoe het functioneert i n de nat u u r, dan zitten

pen. Ik begon toen te prakkezeren over een

wij nu misschien nog maar op tien centimeter'. Je

apparaat dat de g rond er machi naal u i t kon krijgen,

ontdekt steeds weer nieuwe dingen. Dat is het

zonder de wortels, de kabels e n de l eidingen te be

mooie van ons vak. Je kunt nooit zeg gen : ik weet

schadigen. Een goedkopere oplossing dan het

het. Je kunt hooguit zeggen: ik heb aardig wat er

handwerk."

varing opgedaan . "

Bomennieuws 3 - herfst 1 994

83

Gebruik van ongeschild
Tamme kastanjehout ongewenst
Frank Moens
In

het

vorig

B o me n

nie uws stond ee n arti 
ke l waa ri n het ge bru i k
van onbe h a nde ld h o ut
van de Ta mme kastanje

Castanea sativa

we rd

ge propagee rd voor pa
le n

en

afraste ri nge n .

Tamme kastanje h o ut i s
d u u rzaa m e n ve rdie nt o o k door het
natu u r l ij k effe kt al bij vele la ndschaps
be hee rde rs de voorke u r bove n ande r
hout,

maar

met

het

ge brui k

moet

o mzi chtig wo rde n o mge spronge n . pe
schi mme l

Cryphonectria

parasitica

en

Castanapsis zijn gevoe lig, evenals de fluweel
(Rh us typhina) en Hickory-noot (Carya
avata).

Wat kunnen we ertegen doen ?

Ve re ni gde State n zij n a ll vee l bomen

dus de belangrijkste voorwaarde.

al zeer algemeen. Tot in Spanje en i n landen rond
de Zwarte Zee en ook in China , India, N oord- en
Zuid- Korea en Ta iwan zijn Ta mme kastanjes aan
getast en doodgegaan door de zeer agressieve
sch i m m e l . In het oostelijk deel van de Veren igde
Staten i s d e commerciële houtteelt h i erdoor zelfs
al onmogelijk geworden.

Het gebruik van geschild Tam m e-kastanjehout is
Door zorgvuldig met d e i mport van Tamme kastan
jes en het ongeschilde hout om te gaan kan
verdere verspreid i ng van de ziekte worden tegen
gegaan. De E u ropese U n i e ( E U ) heeft
quarantaine-maatregelen voorgeschreven. Het
hout van buiten de EU moet voorzien zijn van een
zogenaamd fytosanitair certificaat. N iet ontschorst
hout van binnen de U nie moet z ij n voorzien van
een 'plantenpaspoort'. Dit paspoort geeft aan dat
het hout afkomstig is uit een kastanje-kankervnj
gebied .

Importeur van het eerste uur
Ziektebeeld
De kleverige schimm elsporen worden verspreid
door wind, rege n , i n sekten en vogels. Op de jonge
scheuten o ntstaan opva llende l i chtbruine plekken;
d e bast sterft af en zinkt i n . In oudere takk en ont
staan scheuren en na verloop van tijd
kankerplekken door de vorming van nieuw
bastweefsel. De kankerplekken blijven klei n , om
dat de gehele tak al snel na d e i nfektie afsterft.
Onder de bast ontstaat een bleekgeel schim mel
weefsel in d e vorm van waa i ers. Boven d e
i n fektieplaats worden d e bladeren bruin en verwel
ken , maar va llen niet af.
Alle Castanea-soorten kunnen worden aangetast.
De in ons land algemeen, zelfs i n bosverba nd,
voorkomende soort

Castanea sativa is zelfs bijzon

der gevoelig. Somm ige soorten van eik, esdoo rn ,

Humphrey Bennett

op het hout. De schimmel en vele andere schadelijGesch i l d hout kan de schimmel n iet overbre n gen .

ten zuiden en ten oosten van ons is de aantasting

tekening Tamme kastanje:

zijn aangetast, kunnen we de m aatreg elen richten

de l oe r. In g rote de le n v a n Eu ropa e n de

Nederland i s tot o p heden gevrijwaard gebleven

Plantenziektenkundige

Aangezien levende bomen nog n i et in ons land

ke organismen leven d i rekt onder de schors.

van deze parasitaire sch i m m e l . Maar i n de landen

Tamme kastanje·kanker.
foto:
dienst

die kastanje-ka n ke r ve roorzaakt l i gt o p

aan deze zie kte te g ro nde gegaa n .

Oe symptomen van de

boom

Cees v a n Vliet uit Leersum heeft enkele jaren geleden het gebruik van Ta mm e-kastan
je hout voor palen en hei ningen in ons land
geïntroduceerd. De houtopslag van
zijn bedrijf staat onder controle van de
Plantenziektek u ndige Dienst. H ij betrekt hout uit En geland, Frankrijk en
Nederland . Engeland il'evert alleen
hout met een verklaring dat het
schimmelvrij is. Het hout u i t
Frankrijk wordt altijd di rekt bij
de oogst geschild. De Franse
leveranciers van Van Vl iet hebben de ervaring dat
voornamelijk oude Tamme kastanjes gevoelig zijn
voor de z i ekte. I n de hakhoutopstanden waarvan
wordt geoogst voor palen e.d. wordt de schimmelinfektie n iet aangetroffen.
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De mammoetboom
Tom Klinkspoor
De invoe r sedert het beg i n va n de vorige ee uw van Noord a me ri kaanse naa ld
houtsoorte n heeft op ve le p laatse n ee n d u ide lijk ste mpe l ged ru kt op het aa nzie n
va n he t Nede rlandse bos. Be ha lve de dougla s spe le n daa ri n in mee rde re of m i n 
de re mate ook soorte n als Va ncouve r de n , sitkaspar e n We stame ri kaanse he m
loek ee n rol. De be kende mammoetboom

(Sequoiadendron giganteum)

is i n

natu u rlijke staat te rugged rongen o p de westhe l l inge n van de Sie r ra Nevada. H ij
is geïmportee rd in Eu rope se lande n , waaro nde r Nede rla n d . Daa r heeft h ij zich
voo ra l na 1853 als vrij,staand exe m p laar in bome ntu i ne n en op bU itenp,laatsen e n
landgoe de re n ontwi kke ld tot ee n sie rboom met o pva l le nde le ngte - e n stamafme 

foto 1
Verwijzing naar

tinge n .

monumentale
mammoetbomen als

Voorbee l de n daarva n zijn h ie r en daar te z ie n in doorgaa ns z u i de l ijke r van ons

in het midden van de vorige

ge lege n bosge b iede n . Dee l 1 be sch rijft de s ituatie i n de ve rsc h i llende e u rope se

eeuw.

Sequoiadendron
giganteum als parkboom.

is dat me n i n de vorige ee uw ook u i,t houttee ltkun

d ige ove rwe g inge n h oge ve rwachtinge n van deze naa l d houtsoort heeft ge had.

restanten van
proefnemingen uitgevoerd

foto 2

(foto 2). M i nde r be ke nd

I

lande n . Het twee de e n laatste dee l , dat i n het voorjaarsn u m me r va n 1995 zal ver
sch ijne n , gaat in op de h outtee lt van de ma mmoetboom in Nede rlan d .
Du itsland
In het voorjaar van 1 865 werden "Welli ngtonia"-za
den - d e voor die tijd gebrui kel ijke naam voor de
Amerikaanse mamm oetboom - in een koude plan
ten kas van het to en mal ige koninklijk bezit
"Wi l h e l m a" bij Stuttgart uitgezaaid. Deze kweek l e
verde vel e duizenden zaai lingen op, die als
vijfjarig plantsoen werden u itgeplant in staatsbos
sen en particu l i ere bosbezittingen in de wijde
o mgeving van Stuttgart en elders in Baden-Wü rt 
temberg.
Omstreeks 1 950 leverde een onderzoek op dat
van de eertijds geplante zaa i l i ngen - aangenomen
wordt 6000-8000 stuks - zowel' in bosverband als
in groepe n , slechts een drieh onderdtal mam
moetbomen bleek te zijn overgebleve n . Intussen
waren vele van d i e bomen wel u itgegroeid tot re
spectabele afmetingen. Op sommige plaatsen zijn
deze monumentale restanten vanaf een parkeer
plaats via een aantrekkelijke wandel route door
gemengde bossen van loof- en naaldhout te berei
ken .

(foto 1)

Het meest in drukwekkend is een bosaanplant met
een oppervlakte van ruim één hectare als onder
deel van h et exoten bos bij Wei n h e i m , gelegen op
sterk geaccidenteerd' terrein aan de westrand van
het Odenwald. De stichter ervan is C h . F. G . Frei
h err von Berckheim ( 1 8 1 7- 1 899). De eerste
beplantingen hier, voornamelijk bestaande u it eco
nomisch belang rijke naaldhoutsoorte n , i n heems in
Noord-Amerika, werden u itgevoerd in d e periode
1 872 - 1 883 op eerder verworven voormalige tuin
bouw en weidegronden. Evenals elders trad o o k
hier in d e beplantingen m e t de mammoetboom
veel uitval op, mede als gevolg van onbekendheid
met de kweekmethod e n , biologische eigenschap-
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bosverband

•

In

pen en groeiplaatsfacto ren . Bovendien werd het
grote percentage uitgevallen jong plantsoen
toegeschreven aan het optreden van sch i m mel
ziekten

( Botrytis) en de i n v loed van d e strenge
winter 1 879/1 880.
Tot omstreeks 1 884 werd het uitgevallen plant
soen van de "Wellingtonia's" regelmatig door
nieuwe planten vervangen . Het dure plantsoen

-

1

koning Leopold "

( 1 835-1 909) aan de Belg ische
staat heeft geschonken. Onder leiding van prof.
C h . Bommer, eertijds hoogleraar aan d e Vrije Uni
versiteit van Brussel, werd in 1 902 met d e
aanplantingen begonnen o p voormalige landbouw
g ro n d op heuvelachtig terre i n . Als doel werd
gesteld onderzoek naar d e ged rag ingen, waarde
en economische bruikbaarheid van uitheemse

werd aanvankelijk geleverd als potplant met k l u it
door de Britse firma Veitch in Exeter en via Gent of

(ot0 3

Orléans naar Weinhei m getransporteerd. Het exo

Gedeelte van de

ten bos werd i n

1 955 staatsbosbezit en daarmee
voor de toekomst veilig gesteld (foto 3).

bosopstand met
mammoetbomen in het
exotenbos bij Weinheim.

Oostenrijk
Minder spectaculair dan de bosaa n plant i n het exo
tenbos bij Weinheim is een groep
mammoetbomen i n het D u n kelsteiner Wald, ten
zuiden van Krems aan de Donau. Het geheel is
een restant van een in

1 880 i n zand ige leemgrond

u itgevoerde aanplant met "Wellingtonia g igantea" ,
een en ander na een genomen i n itiatief door de
toenmalige beheerder Adalbert D u ng e l . Een ge
denksteen ter p laatse verleent hierover nadere
informatie. B l ijkens bestaande gegevens zij n de
"Adalbert Wel l ingtoniën" ontstaan uit een zaaisel ,
waarvan slechts vijftig planten d e eerste jaren zijn
doorgekomen . Als gevolg van de stre nge winter

1 928/1 929, toen daar temperaturen van -32 g ra
den Celsius werden gemeten , is ongeveer een
derde deel van de oorspronkelijke aan plant verlo
ren gegaa n .

Frankrijk
Houtteel tkundig gezien i s Sequoiadendron zeer
opvallend in het Domaine N ational des Barres, bij
Nogent-su r-Vernisson. Dat ligt op ongeveer

1 50

km ten zu iden van de Franse hoofdstad aan de
route Montargis-Gien. Met name in de gedeelten
waar meerdere naald- en loofhoutsoorten in bos
verband zijn aangeplant, maakt de

boomsoorten ten behoeve van d e E u ropese bos
bouw. De oudste mammoetbomen aldaar,
plantengeografisch ondergebracht i n de g roep
"Si erra Nevada", zijn geplant in de periode

1 902-

mammoetboom deel uit van beplantingen die om

1 903 (foto 4).

streeks

In het kader van bosaanleg is vooral i nteressant
het proefg ebied bij "Belle Etoile" aan d e zuidwest
zijde van het Zoniënwoud. H i er werd o mstreeks

1 887 zijn aangelegd i n groepen van 1 0-20

are.
De bebossingen en u itgebreide collectie houtige
gewassen op de bezitting Des Barres zijn aanvan

1 906 , naast meerdere Noordameri kaanse

kelijk voortgekomen u it een i n itiatief van d e

naaldhoutsoorten ook een geringe oppervlakte

zaad handelaar P h i l i ppe André de V i l m o r i n . Hij

van ongeveer

kocht i n

m e n , aangeduid m et d e toen nog gang bare
wetenschappelijke naam Sequoia gigantea.

1 821 enige tientallen hectaren g rond aan ,

met het doel daarop vooral u itheemse boomsoor
ten te planten, o m n a te gaan hoe deze zich i n het
aldaar heersende k l i maat als bosboom zouden
ontwikkelen .

0,4 ha is beplant met mammoetbo

De aan plant bestaat thans nog u it een veertigtal
bomen , die ten opzichte van and e re aldaar geplan
te uitheemse naaldhoutsoorten in g roeisnelheid
en voorkomen du idelij k d e boventoon voeren.

België
Bijzonder fraai zijn de Sequoiadend ron-aanplantin
gen, zowel jonge als oudere uit de eerste
plantperiode na de invoer in West - E u ropa, i n het

De mammoetboom i n België trekt ook de aan
dacht i n het bosbouwarboretum d e Tahanfagne,
g elegen op een hoogte van 450 meter i n d e Arden
nen, ten zuiden van Spa. Deze bomentuin, met
1 0 ha, maakt onder

geografisch arboretu m Te rvuren, gelegen in het

een oppervlakte van ongeveer

Kapucienenbos. Dit is één van de domeinen d i e

deel uit van de Belgische staatsbossen. De eerste
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aanplantingen op leemachtige bodem werden in
1 9 1 6 en volgende jaren u itgevoerd. De h u idige
vormgeving met een geografisch karakter dateert
van 1932, toen ook nieuwe aanplantingen werden
toegevoegd .
Nederland

Duidelijke voorbeelden van vroeg uitgevoerde bos
aanplantingen met de mammoetboom zijn in ons
land nauwelijks te vinden. Op het Noordveluwse
landgoed "Bruggelen" , sedert 1 947 eigendom van
de Stichting Het Gelders Landschap, staat een ge
ring aantal matig gegroeide mammoetbomen in
bosverba n d bij elkaar. Deze bomen hebben als
jong plantsoen deel ui,tgemaakt van een kwekerij
met diverse naald- en loofhoutsoorte n , nadat Dr.J .
foto 4
tn het arboretum Ter vuren
bijBrussel zlj'n de oudste
bosgr oepen met
mammoetbomen geplant
in de periOde 1902· 1903.
foto's van de schrijver

Ooster, als liefhebber van het planten van uitheem
se houtige gewassen omstreeks 1 900 eigenaar
was geworden van het landgoed.
Ook in het Vierhouterbos valt binnen een complex
grove den nen een aantal mammoetbomen op die
in vroeger jaren zijn geplant maar die zich, gezien
hun uiterlijk en afmetingen kennelijk niet t h u is voe
len op de zandgrond aldaar.
Aantrekkelijk om te zien zijn de overgebleven
mammoetbomen op het vroegere particuliere
Ove rijsselse landgoed "Zandhove" bij Zwolle.
Daar heeft Mr.J . S . van Maanen van Eemnes
(1 828-1 902) in de tweede helft van de vorige eeuw
een belangrijke coniferenverzameling bijeenge
bracht die i n die tijd eenzelfde aandacht verd iende
als de collectie op "Schovenhorst" bij Putten . Een
sortimentsl ijsi, in 1 894 gepubliceerd door de Ne
derlandse Heidemaatschappij, vermeldt, naast
talrijke 1 2 tot 20 meter hoge uitheemse boomsoor
ten , ook 27- en 30-jarige exemplaren van
"Wellinglonia gigantea" met een gemiddelde sta
momtrek van 1 ,50 meter. Een restant van deze
verzameling i s op de bezitting - sedert vele jaren
een gemeentelijk wandelpark - terug te vinden.
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Monumentale
mammoetbomen in
Nederland
I n ons landzijn de di kste mam moetbomen on
geveer ande rhalve eeuw oud. Verreweg de
dikste staat op landgoed Voorstonden in de
gemeente Brummen. De omtrek van deze
boom is 730 cm. Eveneens in Brum men bij
landgoed Groot Engelenburg staat een exem
plaar met een omvang van 6 1 5 cm (bovenste
foto; uit archief Monume ntale Bome n ) .
, De op één na d ikste mammoetboom staat i n
de t u i n van d e won ing van Prinses Margriet bij
het Loo in Apeldoorn. De boom heeft een sta
momvang van 660 cm (foto onder).
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Bomenfonds
Bijdragetabel met ingang van 1995
Met ingang van 1995 gelden nieuwe bijdragen aan herstelwerkzaamheden aan
Monumentale Bomen. De bedragen worden jaarlijks vastgesteld. Ze zijn bedoeld
als tegemoetkoming in de kosten.
1 . Onderzoek kwaliteit van boom en gro ei

2. Strukturele groeiplaats verbetering

plaats , inc l. rapportage

a. Groeiplaatsonderzoek

a. groeiplaatsverbetering exclusief oppervlak
kige bemesting

•

•

•

•
•

bodemlllchtsamenstelling (02,C02,CH4)
vochtleverend vermogen/vochthuishou·
d ing/grondwaterstand
bodemvruchtbaarheid
opbouw van het bodemprofiel en het doorwor·
telbaar volume
waarneembare beperkingen zoals verdichting,
afslu iting oppervlak en andere bedreigingen

Per boom (solitair)
één onderzoekslokatie * )

i 1 50,·

•

•

•

•

Per boom (solitair)
Per boom (in groep 2·1 0 bomen)
Per boom (in groep meer dan 10 bo men)

i 1120,.

*) één onderzoekslokatie kan uit meerdere meet·
punten bestaan.

i 500 ,·
i 330 ,
i 1 20,·

b. oppervlakkige bemesting
•

Per groep (2 of meer bomen) wordt i n
overleg het aantal onderzoekslokaties
bepaald
één onderzoekslokatie *)

opheffen verd ichting
opheffen afdichting toplaag
bodemverbetering/gronduitwisseling
ontwatering/afwatering
diepte bemesting

oppervlakkige bemesting van bijvoorbeeld P, K
of Mg, indien dit noodzakelijk blijkt uit de bemon·
stering

Per boom (solitair)
Per boom (in groep 2·1 0 bomen)

i 1 00,·
i 75 ,·

3. Bescherming van de groeiplaats

, hek, verhoogde booms piegel, e.d.

b. Boomonderzoek

"'

, ..,,'"'.

"

..

._ .' f: p lrtair)
m @n g

i 220,·
i 1 1 0,·

.'

...
.

I
r=

Illustratie: Reinoud Moens

HAND - KETTING - ZAAG

E E N P O R T R E T VA N U W
LIEVELINGSBOOM
OF -STRUIK?

De lichtste zaag ter wereld,
totaal gewicht: 1 80 gr.
Hoge zaag snelheid door
driepunts kontakt. f fiS
. ,80 J.
l]c['

Humphrey Bennett tekent het voor u.
Schrijf of bel:
Hu mphrey Bennett
De Wetstraat 1 9
3743 K R Baarn
teUfax: 021 54-1' 8577
,I
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Advies en Uitvoeri ng
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Verkrijgbaar bij :
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- Groe ipl'aatsverbete ring
- Snoeiwerkzaamheden
- Verplanti ngen
I

e
.
d
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BOOMVERZORGINGSMATERIALEN

COPIJN UTRECHT lTS B . V .
Postbus 9 1 77 , 3506 GD Utrecht

Sectie Groen/Boombeheer

Tel. : 030 - 6 1 0 80 8 , Fax : 030 - 6 1 2 1 40

Telefoon 05920-44099

•

•

•

•

Advies
Onderzoek
Taxatie en wetgeving .
Presentaties en voorlichting

Boomtech n i sch
Adviesbu ro
N.O.C.S.
Postbus 1 68 - 6930 AD

Westervoort

Telefoon 08303 - 1 7550
of 06 - 529480 1 5

H ET N.O.C.B. VOOR ONAFHAN KELIJ K ONDERZOEK, ADVI ES EN TAXATIE

I

Beleef de seizoenen met
'Bomen in de vier j aargetijden'!
Op deze bladzijde geven we u een impressie van de fraai,e foto's van ' Bomen in de
vierjaargretijden', die sinds kort bij de Bomenstichting verkrijgbaar zijn.
Tweeëntwintig verschillende bomen zijn in de vier seizoenen in een bergachtige
omgeving gefotografeerd. Steeds vanaf dezelfde plek. Er is een aparte set van vier
foto's van zomerbeelden van naaldbomen.
De kleurenfoto's zijn gedrukt op zwaar, glanzend papier en zijn van een fantastische
kwaliteit Het formaat is 30

x

42 centimeter. Ze worden geleverd per boomsoort als set

van vier afbeeldingen (de foto's zijn niet los verkrijgbaar) .
U kunt de foto's per set bestellen, als compleet pakket va n 92 foto's, of ingelijst.

Vraag de folder aan!

8. Gewone es

5. Zwarte els

4. Witte paardekastanje

1 0. Europese larix

15. Italiaanse populier

23. Alpenden

18. Zomereik

Bomen in de vier jaargetijden

Bestelmogelijkheden

Leverbaar zijn de volgende sets

De foto's zij n te bestellen door het bedrag voor de

van vier foto' s :
1 . Noorse esdoorn (Acer platanoides)

gewenste foto's over te maken op g i rorekening

2.

Gewone esdoorn - oude boom

Vermeldt duidelijk welke set(s) foto's (nummer en

3.

(Acer pseudop!atanus!

aantal) u in uw bezit wilt krijgen (de foto's zijn niet

Gewone esdoorn - jongere boom

per stuk verkrijgbaar).

4.

Witte paardekastanje

2 1 08755 van de Bomenstichting in Utrecht.

(Acer pseudoplatanus)

5.
6.

7.
8.
9.
1 0.

Prijzen
Per losse set van 4 10to's in envelop:

(Aesculus hippocastanum

Zwarte els (Atnus glutinosa)

1 8 . Zomereik - brede kroon (Quercus robur)
1 9. Schietwilg (Salix alba)
20. Wilde lijsterbes (Sofbus aucupária)
21 . Zomerlinde (Til/a platyphylfos)
22. Bergiep (U/mus glabfa)
23. zomerbeelden van:

Ruwe berk (Betuia pendula)
Gewone beuk (Fagus sy/vatica)
Gewone es (Fraxinus excelsIOr)
Okkernoot (Jug/ans regla)

Europese lork (Larix decidua)
1 1 . Wilde appel (Malus dcmestica) '1

Zilverspar (Abies alba)

1 2. Peer (Pyrus communis)

1 3. Witte abeel

Fijnspar (Picea abies)

(Populus alba)

Alpenden (Pinus cembra)

1 4. Zwarte populier (POPulus nigra)

1 5. Italiaanse populier (Populus nigra

Grove den (Pinus sylvestris)

ltalica

1 6. Zoete kers of Kriek (Prunus avium) 'J

1 7. Zomereik - smalle kroon

(Ouercus robur)

) liggende foto's

'

1 set l 19,50

2 sets totaal 1 32. -

3 sets totaal 144, 50
4 sets totaal 1 59, 

Com plete serie van 92 foto's
i n een doos 1245,Set van 4 foto's, per foto in een mooie aluminium
lijst ( levertijd ca . 4 weken) 1225, -.
Neem bij grotere aantallen eerst kontakt op met
het secretariaat.
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief porto.
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HERHAALDE OPROEP
Wie heeft een
bijzondere ervaring?
Vrijwel iedereen heeft wel een bijzon
dere heri nneri n g , ervaring of verhaal
waarin een speciale boom de hoofdrol
speelt. Van de boom waaronder de
prille liefde werd beleefd tot het ver
haal van de parachutist in de oorlog
die aan de tak van een beuk zij n einde
vond en pas toen de boom z ijn blad
verloor door paddestoelenplukkers
werd ontdekt. Wie klom er als kind niet
in bomen om even weg te zijn van de
aarde en van het bijzondere perspek
tief te genieten. Die ene keer dat het
vreselijk onweerde en met een dave
rende klap een dikke eik finaal in
tweeën werd gespleten, waaronder
net een boomkweker tegen de regen
stond te schui len .
Wie herinnert zich niet de waaiende
takken van de bomen buiten als je als
kind bij je oma logeerde en 's avonds
in je bed lag en van opwinding niet
kon slapen? En de amandelachtige
geur van de bast van de vogelkers
waar je net een stok van had gesne
den? leder mens heeft wel zijn bijzon
dere belevingsmomenten met bomen.
Bomen zijn op meerdere manieren
van o nschatbare waarde.
Bomen hebben zo lang de mens be
staat al als bron van verhalen en an ek
dotes gefungeerd. Om een deel van
die verhalen vast te leggen en de bij
zondere band die mensen met bomen
hebben te onderzoeken zijn we bezig
met het samenstellen van een BO
M E N FILM. Een film die ond er andere
volgend jaar als de Bomenstichting 25
j aar bestaat op televisie zal kunnen
worden u itgezonden .
De film zal bestaan u it een serie korte
verhaaltjes die telkens andere aspek
ten van de belevingswaarde van bo
men laat zie n .
Wij zijn o p zoek naar mensen met een
bijzonder verhaal ro nd een speciale
boom of boomsoort die een belangrij
ke rol in hun leven speelt, of heeft ge
speeld. Prachtig, ontroerend , pijnlijk of
dramatisch. Wie ke nt die verhalen of
mensen, of wie heeft zelf zo'n bijzon
dere band met een boom ? (wie n iet? ) .
Neem kontakt met o n s o p .

Frank van Reemst
Postbus 78047, 1070 LP Amsterdam
of per telefoon/fax: 020-612535 1

Iepeziekteberaad wordt
IepenBeraad
Op 30 mei j l . is het rapport over de be
heersbaarheid van de iepeziekte ge
presenteerd. De resultaten van het
onderzoek zijn d u idelij k : als we de epi
demie z'n gang laten gaan, raken we
de iep in het hele land grotendeels
kwijt. De kosten voor het opru imen
van al die dode iepen en het planten
van nieuwe bomen zullen ruwweg
f1 ,4 miljard bedragen. Als er echter
met alle betrokkenen een goede stra
teg ie kan worden ontwikkeld om de
ziekte weer onder kontrole te krijgen,
dan behouden we niet alleen de iep,
maar zijn we ook bed uidend minder
geld kwijt. De kosten voor een totaal
beleid rond de iep zullen namelijk er
gens rond de 400 miljoen liggen .
Aan die strategie wordt nu gewerkt
door onderzoeker Jan Guldemond
van I B N - D LO (Dorschkamp) en de le
den van het iepen Beraad. Dit lepen
Beraad ( I B) is in zekere zin nieuw. Het
oude IepeziekteBeraad bestond voor
al uit organisaties die gemeentelijke
belangen vertegenwoordigden en
zich uitsluitend richtten op het bestrij
den van de epidemie. Op 30 mei werd
het Iepen Beraad geïnstalleerd , met
als doel , de iep in al z'n facetten te be
naderen met een meer uitgebreide
groep betrokkenen, vooral grote be
heerders. Nieuwe deelnemers zij n
Staatsbosbeheer, Natuumonu
menten, Rijkswaterstaat e.a. Voorzit
terschap en secretariaat blijven bij de
Bomenstichting.
In Bomen nieuws nummer 2 schreef i k
al . hoe we in 1 994 denken o m te gaan
met de iepeziekte. In nu mmer 4 kun
nen we melden, hoe dat is gelopen en
hoe we in 1 995 te werk hopen te gaan.

Marjan van Elsland, voorzitter IB

De Es
In de herfst
geeft de Es
ons in zweef
vliegen les,
want dan draaien
de zaadjes in
't rond.
Die met
vleugelljes aan
op de wind
drijven gaan,
dartel duiken
zij dan
naar de grond.
u il: Boompje verwisselen
kinderpoëzie door
Froukje Hardam - van Omme

Richtlij nen voor het
schrijven van artikelen
in Bomennieuws
Algemeen. De redaktie nodigt de le

zers van Bomennieuws uit, geschikte
artikelen voor ons blad in te zenden .
Voor vragen k u nt u zich richten tot
Frank Moens op het kantoor van de
Bomenstichtin g , te l. 030-340778
Lezers en onderwerpen. Bomen
nieuws is bestemd voor een breed le
zerspubliek dat algemene i nteresse
heeft in het wel en wee van bomen . Ar
tikelen mogen n iet te gespecialiseerd
zijn en waar moge lijk moeten vakter
men vermeden worden .
Lengte. De maximale lengte van een
gewoon artikel i s vier bladzijden in Bo
mennieuws , inclus ief i l lustraties. Als u
uitgaat van ongeveer 2/3 deel tekst en
1/3 deel illu straties, i s voor de tekst
maximaal 2500 woorden beschikbaar.
Inde l ing, s tijl en taal. De redaktie
stelt het op prijs als u een duidelijke in
deling aanbrengt met tussenkopjes.
Soms kan een korte in leiding of 'lead'
nuttig zijn . Bij een langer artikel is ook
het geven van enkele conclusies of
een nawoord goed . U bent vrij in het
gebruiken van uw eigen stijl van schrij
ven . Vermijd echter (te) lange zinnen
en gebruik niet onnodig vreemde
woorden . Stel zo mogelijk in aktieve
vorm (niet teveel zinnen met 'wordt' of
'worden'). De redaktie hanteert in het
algemeen de voorkeurspelling vol 
gens het nieuwe 'Groene boekje'
maar gebruikt wel een K in plaats van
een C in woorden waar deze vormen
naast elkaar voorkomen (b.v. Redak
tie, Aktueel ) .
Illustraties . Voeg zo mogelijk ill ustra
ties aan uw artikel toe zoals foto's, te
keningen , fig uren of kaartjes. Nummer
de i l lustraties op de achterzijde en
geef ze een bijschrift.
Rubrieken. Bomennieuws kent ver
schil lende rubrieken. Bekijkt u hiervan
enkele voorbeelde n , voordat u aan
het schrijven gaat.
Wat moet u doen ? U k u nt een artikel
dat volgens bovenstaande richtlijnen
is geschreven in getypte vorm instu
ren aan de Redaktie van Bomen
nieuws, t. a.v.Frank Moens, ( Indien u
een Tekstverwerker gebruikt, neem
dan even contact op . ) De Redaktie
neemt uw artikel zo spoedig mogelijk
in behandeling . Plaatsing hangt af van
wat er nog aan gebeuren moet, het to
tale aanbod, de plan ning van theman
ummers enz. Wanneer de Redaktie
in houdelijke aanpassing nodig vindt,
neemt zij contact met u op. Kleine wij
zigingen in indeling , stijl, taal e.d. wor
den echter zonder meer aangebracht.
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Voor u gelezen

Europees
Natu urbeschermingsj aar

Nederlands Bosbouw Tijdschrift -

maanden een antwoord gezocht op
mei/j u n i 1 994

Ongeveer een half jaar gelede n , op 25

Geeft voor 1 993 een overzicht van d e

april om precies te zij n , stelde staats

waargenomen aantastingen d o o r i n 

secretaris Gabor het Nationaal Comi

sekten en m ijten i n bos en landsc h ap .

té E u ropees Natu u rbeschermingsjaar

Verder e e n artikel over de ontwikke

1 995 in. Daarmee werd de officiële

l i ng en toepassinQl van massatabellen

start gegeven voor de kon krete invul

voor diverse boomsoorten. Deze ta

ling van de aktiviteiten in het komende

bellen worden gebru i kt om het vo l u me

jaar, dat als motto ' n atu u r is overa l '

van een boom te schatten bij een ge

heeft meegekregen. De heer v a n G e l 

geven diameter en hoogte.

Zeeland, heeft e e n d u bbelrol i n de ge

Natuu r op Defensieterreinen (bro

beurtenissen gekregen. H ij is zowel

c h u re 1 994)

voorzitter van het Comité als voorzit

Hieri n zet het Departement van Defen

ter van de stu u rgroep, d ie de aktivitei

sie uiteen, dat het meer dan vroeger

ten vorm moet geven. De heer J .w. G .

aandacht besteedt aan natu u r en land

Pfeiffer, voorzitter van de Bomenstich

schap op de door Defensie gebruikte

tinQl , is l id van het Nationaal Comité.

oefenterreinen. Zelfs zodanig, dat

De Bomenstichting is een 'kind' van

deze terreinen van betekenis zij n voor

het vorig E u ropees N at u u rbescher

de nat u u r in ons land.

mingsjaar i n 1 970. I n dat jaar werd
een belangrijke i m p u l s gegeven aan

Tu in en Landschap 13 mei 1 994

het Nederl andse natuu rbesc herm i ngs

Gepleit wordt voor verwijdering van

beleid. Toen stond natuu rbe

coniferen op boerenerven, en te rug

scherm i ng i n de algemene zin en het

keer van historisch groen zoals leilin

bevorderen van de meest bijzondere

den en beuke n h ag e n . Verder wordt

natu u rgebieden centraal.

gewezen op het risico, verbonden aan

-

het gebruik van onbehandel'd paal 
De Raad van E u ropa heeft 1 995 tot

hout van de tamme kastanje, n l . het

E u ropees Natu u rbeschermingsjaar

optreden van een sch i m m e l , die kas

u itgeroepen om te bewerkstel l igen dat

tanje-kanker kan veroorzaken . Een

zowel politiek als maatschappel ijk nog

ziekte , die i n Nederland (nog) n iet

eens de aandacht op de natuur

voorkomt, maar die een gevaar vormt

besc herming wordt gevestigd.

voor alle tamme kastanjes. Verder

De Nederlandse aktiviteiten zullen

wordt aandacht besteed aan de slech

moeten I'e iden tot een g rotere bekend

te vitaliteit van de zomereik i n d u i nge

heid van , een aktievere betrokkenheid

bieden (droogte, i nsektenvraat en

bij en een steviger draagvlak voor het

wortelaantasting door honingzwam)

Nederlandse natu u rbe leid. Nadruk

en aan het grootschalig afsterven van

h ierbij zal worden gelegd o p de natu u r

elzen in Engeland.

Tu in en Landschap - 1 4 aprîl 1 994

ren van aktieve betrokkenh eid van de

In de Veren igde Staten streeft men

Nederlander h i erbij en bij het werk

naar het u itdrukken in geld van de

van lokaal of regionaal werkende orga

funkties van het g roen . Met het doel,

n isaties.

langs deze weg het groen hoger op de
pol iltieke agenda te krijg e n !
Ve rder wordt gewezen op de mogelijk
heid, door het planten van bos en het
gebruik van hout als brandstof het

lEen boom voor elke
nieuwe inwoner

wordt voor een systematische beg elei

Graag maken wij meld i ng van een ori

ding van jonge bomen met een tijdelij

Brummen. Iedere nieuwkomer in deze
gemeente krijgt namelijk van het ge
meentebestu u r als welkomstge
schenk een boo m . In 1 993 waren dit
290 bome n . Men gebru i kt t1iervoor
laagblij,vende boomsoorte n , bij voor
keu r een gouden reg e n . Nieuwkomers
zonder tuin krijgen een kamerkonifeer.
Een leuk initiatief, dat zeker navolging
verdient!

komst nog beheersbaar is. Verder een
artikel over de wettelijke bescherming
van fruitbomen.

Natura - mei 1 994
In een artikel over de maretak wordt
melding ge maa'kt van het feit, dat
deze halfparasiet ook kan voorkomen
op bonsai-boompjes.

Groei en B loei j u n i 1 994
B u renruzie i n verband met bomen
komt nogal eens voor. Marjan van Els
land wijdt een artikel aan dit moeil ijke
onderwerp.
G roenkontakt - mei 1 994
D it Belg ische tijdsc'hrift maakt melding
van een door de overheid gesteunde
boomplantdag voor 650 kinderen van
lagere scholen in Roeselare op 1 7
maart.

Groen - 1 994 no. 5
Een themanummer met speciale aan
dacht voor de verdroging in natuur,
bos en Ilandschap. Gewezen wordt op
het feit, dat dit zo Ibelang rijke pro
bleem pas zo laat werd erkend. Tot op
heden zij n er wel plannen ter bestrij
ding van de verdrog ing, doch op het
punt van de u itvoering moet er nog
veel gebe u ren !

Baumzeitung - mei/j u n i 1 994
Maakt me,lding van een g rootscheeps
onderzoek, dat is op gang gebracht
aangaandé de aantasting van de bos
sen i n Duitsland. Het onderzoek heeft
plaats door het Forsch u ngszentrum
"Wal-dökosysteme" van de universi
teit Götti ngen.

e n het landschap 'dicht bij h u is ' . Het

g i neel initiatief van de ge meente

de vraag of de iepziekte i n de toe

-

der, Commissaris van de K o n i n g i n i n

gaat dan om bijvoorbeeld het bevorde

hebbe n . H e t I n stituut voor Bos- en Na
tuuronderzoek heeft de afgelopen

broeikaseffekt te bestrijde n . Gepleit

ke kroon naar de eindfase met een
b l ijvende kro o n . Regel matig snoeien
voorkomt schade en hoge kosten. H et
is een idee van d rie samenwerkende
boomverzorg i ngsbedrijven. Tens lotte
een artikel over moerbe i bomen.

Tuin en Landschap 26 mei 1 994
�

Als gevolg van het feit, dat de over
heid zich heeft teruggetrokken u it de
bestrijding van de iepziekte, vreest
men dat deze ziekte voor landschap
en ekologie katastrofale gevolgen zal

Verder een artikel over de opleiding
tot boomverzorger in de Verenigde
State n , en een u itgebreide verhande
ling over de taxus, de vl ier en de zelko
va.

Trees are news j u n i 1 994
-

In deze publ ikatie van de I nternational
Tree Foundation wordt melding ge
maakt van de op gang zij nde inventari
satie van de zwarte popu l i er ( Popu l u s
n i g ra var. betu lifolia) . De volgende
fase zal zijn het planten en verzorgen
van ste'kken van deze boomsoort,
waarbij zal worden gestreefd naar een
zo g root mogelijke verspreiding .

J. c.
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Het Centrum Natuur- & M i l ieuedukatie
Oost-Achterhoek organiseert ieder
jaar een aanv u l lende aktiviteit rondom
Boomfeestdag. Voor 1 994 is dat een
wandel ing langs e n kele waardevo lle

he rfst 1 994

Natuurlijk snoeien

Groenboek

Bomenwandeling
Lichtenvoorde

-

Met bijdragen van Jaap Hage, Henk van

Een verrassende methode voor het beste

Halm, Rob Herwig, Oick Huigens, Elisa

resultaat

beth de Lestrieux, Wiert Nieuman e n Wim

Hans van BiemenlRinus van Tiel

Ouds hoorn

Gebonden, 1 44 blz.

Gebonden ,96 blz

ge"illustreerd

Kleu rafbeeld ingen

Uitg. Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht

Groenboekerij - Uitg . Kosmos. Utrecht

ISBN 90 2 1 5 2083 4

ISBN 90 2 1 5 2285 3

f 39,90

In elke boekhandel staat wel een paar

Eén van de aute u rs van dit boek,

meter tui nboeken op de plank. Door

Hans van Biemen, i s kontaktpersoon

de bomen is het bos nauwelijks meer

van de Bomenstichti ng, d u s voor zo

te zien. Het ene boek is nog fraaie r u it

ver dit boek over bomen gaat, moet

gevoerd dan het andere . Prachtige

het in elk geval wel goed zitten. Dat

foto's van zon n ige borders wekken de

klopt , alle i nformatie is volgens de laat

i l l u sie dat rond elk huis een kleu rig pa

ste i nzichten weergegeven en er

radijs geschapen kan word e n . De

wordt gelu kkig heel terughoudend ge

markt i s i n middels verzadigd met boe

daan over de noodzaak om bomen te

ken over allerlei planten, heesters, bo

snoeien. ( De d u bbe lzinnig heid van de

men , vijvers, pergola's en alles wat

titel van het boek is d u s n iet zo ge

met groen in een tuin te make n heeft.

slaagd . . . ).

Wat heeft het ' G roen boek' h ier nog

Het boek gaat echter n iet alleen over

aan toe te voeg e n ?

bome n , maar over alle planten in de
t u i n , die k u n nen of moeten worden ge

H e t ' G roenboek' vult geen gat in deze

snoeid, variërend van Ibloeiende hees

markt, maar geeft wel een aardige

ters via vaste planten tot

aanvu l l i n g . In tegenstelling tot de

vruchtbomen. Naast het waarom, wan

meeste tui nboeken d i e g rote tuinen

neer en hoe van het snoeien wo rdt

beschrijven voor mensen met een

ook aandacht geschonken aan plan
n i n g , gereedschap, j u ridische achter

bomen, spec i aa ll voor schol e n . Een elf

g ronden en kwaliteit van het

tal bomen i n Lichtenvoorde wordt be

plantmateriaal . Ook is er een hoofd

sproken, waarbij een foto en d u idelijke

stukje over het creatief omgaan met

teke n ingen aanvul lende informatie ge

snoeiafval, waarbij d it zo

ven. Bij elke boom krijgen de k i nderen

veel mogelijk in de eigen

een schriftelijke opdracht; de antwoor

tuin wordt hergebruikt.

den op de gestelde vragen moeten op

M ij n algemene indruk is,

een afzonderlijk form u l ier worden i n 

dat de gemiddelde

gevu ld.

t u i nbezitter veel plezier

N i ets dan lof voor dit bijzonder leuke

van dit ,fraaie, praktische

i n i tiatief!

boek zal hebben. Mooie

Joop Comijs

teken ingen , goede foto's,
simpele schema's en een
verklarende woorden l ijst

" men
bUien

verd u idel ijke n het geh eel .
De ondertitel "een verras
send eenvoudige metho
de voor het beste
i n ko men ver boven modaal , bevat dit

resu ltaat" komt er wat mij

groenboek leuke ideeën waar je met

betreft n iet helemaal uit. De auteurs

een kleine t u i n ook wat aan hebt. Aller

g aa n lUit van een lezersgroep, die

l e i onderwerpen worden er in behan

geen p'lantenamen kent e n verdelen

deld zoals : een bostu i n , een

de planten daarom i n groepen vol

Bomen & buren herzien

bloemenwei , bloemschikk e n , fruitbo

gens het bloeisysteem. E n dat is even

De eerste folder die de Bomenstich

men, en kleine boompjes. Maar ook

puzzelen . Vervolgens is niet d u idelijk,

zaaie n , stekken, enten e n sc heuren

wat ze daar n u mee willen, want de

komen aan de orde. A I deze onderwer

rest van het boek is gebaseerd op een

ting i n de Bomen & ... reeks u itgaf is
8
voor de 5 keer geheel herz ie n . Dit
was nod i g , omdat er met de Invoering
van het Nieuw B u rgerlijk Wetboek en
i n de rechtsp raak over bomen enige
verande ri ngen hadden plaatsgevon
den.
Bomen & bu ren werd geschreven
door mr. Bas Visser en i s bij de Bo
me nstichting te bestellen door f 3,00
over te maken op g i ro 2 1 08755 o.v.v
de fold ertite l .

pe n zijn door verschillende auteurs in

andere inde l i ng .

aparte hoofdstu kke n vlot beschreven

A l s je dat n u maar i n de gaten hebt, is

en ze zijn plezierig om te leze n . Elke

er verder n iets aan de hand , want er

bladzijde is verluchtigd met d u idelijke

worden rustig en eenvoudig aanwijzin

foto's. Korto m , alle ir1fo rmatie voor de

gen gegeven voor iedere snoeigroep,

tuin i s i n dit com pacte boekje heel

waardoor de tuinierder zonder paniek

overzichtelijk bij elkaar gebracht. Wat

iedere boom, stru i k of plant goed kan

dat betreft is het een goede aanvu lling

laten f u n ktioneren.

op de hele rij bestaande groenboeke n .

Marjan van Elsland
Roelie de Weerd
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De bossen van Arnhem
(uitgave van de Dienst Milieu en Open
bare Werken van Arnhem)
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In het algemeen is het boekje n iet
boei end, n iet voor ieder begrijpelij k ,
n iet overzichtelijk geschreven . H e t sti
mu leert n iet ee ns om ter pl aatse te
gaan kijken.

Dit aantrekkelijk u itgevoerde, 28 blad

Het is jamm er, dat men voor het schrij

zijden tellende boekje vormt een be

ven n iet iemand heeft aangetrokke n ,

knopte versie van het gemeentelijk
beheerplan van de Arnhemse bossen

d i e gewend i s , voor e e n groter publiek

van 1 99 1 . Het heeft kenne lijk tot doel,

ken. Dan was dit zeker toe te juichen

een breed publiek van d it plan o p d e

i n itiatief beter tot zij n recht gekomen !

iets op boeiende wijze du idelijk te ma

hoogte t e stellen.

J. C.

Helaas moet i k zegg e n , dat men in dit

Bomen in Geldrop
Het stemt tot vreugde, dat in steeds
meer gemeente n aandacht wordt ge
schonken aan het bomenbezit. Vaak
gebeurt dit door middel van bomen
wa ndeli ngen -boekjes. I n Geldrop
heeft m e n dit anders aangepakt: i n
een m e t foto's en tekeningen verlucht
gidsje wordt een veertiental boom
soorten beschreven, en wordt aange
geven, waar deze zich binnen de
gemeente bevi nden .

laatste zeker n i et is geslaagd. Aller

De tekeningen roepen en ige vragen

eerst ontbreekt een duidelîjk kaartje

op: waarom bij de bespreking van de

met de gebieden, waarover

eik een teken i n g van de m i nder voor

wordt gesproke n . Iets wat men

komende wintereik (gesteeld blad en

n iet kan missen als men er ter

ongesteelde eikels)? En waarom bij

plaatse n i et vo lkomen bekend

de bespreking van de popu lier een te

is. Verder worden begrippen

kening is van het blad van de witte

gehanteerd als "haarpodzol-

abee l ? Bij de teke n i n g van het blad

g rond", "du i n vaaggrond" en

van de iep is de zo karakteristieke

"enkeerdgrond", waarvan de

scheve bl advoet n iet aangegeve n .

beteke n is - ondanks een toe-

H e t blad v a n de beuk is onduidelijk

lichting - voor d e meeste lezers

weergegeven en bij het blad van de

n iet duidelijk zal zij n . Men mag

els had men beter 'kun nen vermelden

raden wat er onder aktief e n passief la

dat dit van de zwarte els is. Het boekj

nenbeheer wordt verstaa n , en wat

�

is een u itgave van de Gemeente Gel

een heideontg i n ni ngspatroon i s .

drop.

,

J.C.

1 8 en 24 september

5 oktober

Boswandeling met concert

Symposium boomtaxaties

Org . : boswachterij Austerlitz e n

i n l . 08370-95 1 1 1 ( I B N - D LO , Bert Jan

Staatsbosbeheer - 1 8/9 zijn d e aktivi

sen)

teiten 's middags en 24/9 's avo nds.
plaats: Beaufo rth uis

1 5 oktober

Wouden bergseweg 70 , Austerlitz

Oonateursexcursie Bomenstichting

I n l . voor aanvangstijden en koste n :

Lez i ng van Dusty M i l ler en bezoek

Lidwien Vork, te l . : 03439-1 858

aan het Mastbos in Breda.

24 september tlm 29 oktober

1 5 oktober

Expositie oude fruitrassen

Excursie NOV

Aan de hand van foto's, boeken e n

Ambrosiushoeve te Hilvarenbeek e n

echte vruchten wordt e e n beeld ge

kwekerij van M . V.d . Oever t e Haare n ,

schets van de vele sorten frui trassen

Noord - B rabant. Verzamelen 1 0 . 00-

d ie in ongebru i k zijn geraakt. Oude ge

1 0 .30 uur bij Ambrosiushoeve. Opge

reedschappen, sap- en stroopberei

ven bij d e secretaris van de N . D .V.

d i n g en verkoop van fruit e n
fruitbo m e n .

tot 1 5 oktober

M u s e u m d e Koperen Knop

beeldententoonstelling
Arboretum Trompenburg

B i n nendams 6 ,
Hardinxveld-Giessendam ;

Het Amsterdams Beelhouwers Kol lek

geopend van woensdag tlm zaterdag"

tief exposeert werk van Nederlandse

van 1 3.00 - 1 7.00 u u r

en Belgische ku nstenaars.

i n l . 0 1 846- 1 1 366

Geopend van 9.00 - 1 7 .00 uur (zon
dag gesloten)

1 en 2 oktober

H o n i ngerdijk 64, Rotterdam/ K ralingen

Evenementen weekend
Arboretum Trompenburg

toegang f 5,00 p.p.
ki nderen tot 1 6 jaar g ratis

d iverse extra attrakties en verkoop
van planten

1 7 en 1 8 november

Geopend van 9.00 - 1 7 .00 u u r

Workshop i.s.m. Claus Matteck

Honi ngerdijk 64, 'Rotterdam/Kral i ngen .

Theoretisch en praktisch gerichte

gereduceerde toegangsprijzen

werkdagen over veligheidsonderzoek

f 2,50 p.p. ( half geld)

bij bomen

k i nderen tot 16 jaar en

i n l !. : Pius Floris Boomverzo rg i n g

donateurs g ratis

073-567235

tot 27 november

Oe Boom i n
tentoonste l l i n g van de IVN -afde ling
Geldrop over het d i erlijk en plantaar
d ig leven i n , om en ond er de boo m .
P l aats : Natuuri nformatiecentrum ' De
'Paardestal ' i n Ge'ldrop.
Geopend op e l ke zondagmiddag van
1 3 . 00 - 1 6 .00 u u r.
I nl ichtingen : 040-856943 of
040-850041 .

Bast, in de poriën van mens en
boom
Te ntoonstel l i ng laat zien dat boom
schors een eigen gezicht heeft aan de
h a nd van detailfoto's, voorzien van
tekste n , een korte videofilm 'Blote
Bast' en een aantal observatieposten.
Kasteel G roeneveld, Baarn
d i n sdag tlm vrijdag van
1 0 .00 - 1 7 .00 u u r
zaterdag en zondag van
1 2 .00 - 1 7.00 uur
i nl . 02 1 54-2 1 1 43
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Boomschorsjes
D it is de derde afleve ring van de puzze l, waarin we u teste n o p
uw ke n n i s v a n de ke n me r ke n v a n de schors. Eve nals de vorige
kee r kome n d r ie loofbome n e n één con ifee r voor het voet l i c ht .
D e schorsfoto's zij n van volgroeide exemplaren gemaakt, omdat de schors van
jonge bom e n bij verschillende soorten aan zienlij k afwijkt van de oudere soortge
note n .
Per keer vragen w e u o m vier namen. Per afbeeldi n g wordt een kleine aanwij
z i ng gegeven en gevraagd welke naam of namen u moet invullen. Dit kan zijn de
weten schappel ijke naam . Gevraagd wordt dan naar d e geslachtsnaam en even
tueel de soortnaam. Bijvoorbeeld voor de Zomereik is de geslachtsnaam

Quer
cus en de soortnaam robur. Als de Nederlandse naam gevraagd wordt, dan

staat aangegeven of de volledige naam van de soort wordt verlangd, bijvoor
beeld

Zomereik of dat kan worden volstaan met alleen de geslachtsnaam Eik.

U kunt uw oplossing

vóór 1 5 oktober sturen naar het secretariaat van de Bom en

stichting, Oudegracht 201 bis, 35 1 1 NG Utrecht. Onder de goede i nzenders wor
den weer vijf boekjes ' D ichter bij bomen' verloot.
In het vol gende nu m mer worden de uitslag en d e prijswi n n aars bekend gemaakt.
De oploss i n g van de puzzel i n Bomen nieuws 2 van dit jaar was :
schors 1

-

Robi n i a pseudoacaci a ; schors 2

schors 4

-

Zomereik of gewone e i k .

-

P i n u s sylvestris ; schors 3

-

plataan ;

W i n naars v a n e e n boekje Dichter b i j b o m e n zijn :

Schors 1
Loofboom
Van oorsprong een boom uit de Bal
kan en de Kaukasus, maar hij kreeg
eeuwen geleden al vaste voet in Ne

•

P.J . Erftemeijer te Naarden

•

Anne Tromp te Assendelft

•

H . J . Pannekoek te Epe

•

Stij n Peters te Heelsum

•

Bas van V l ij m e n te Almere

derlland. I n het voorjaar tooit deze ma
jestueuze boom zich met witte
kaarsen .
De wete nschappelijke geslachts- en
soortnaam is . . .

Schors 3
Loofboom
Met een overdaad aan bloesem sie
ren ze i n het voorjaar vele tuinen en
strate n . E r z ij n ook soorten die eetba

Schors 2

re vruchten geve n .

Conifeer

De wetensch appelijke

We onderscheiden een westerse en

geslachtsnaam is . . .

Schors 4
Loofboom
Een Hollandse boom bij uitste k . De
jonge uitlopers worden ook wel veren

een oosterse vorm van deze con ifeer.

genoemd en zijn een I'e kkernij voor

De boom hoort volgens zijn naam in

een kevertje.

ons deel van Europa. Het loof ver

De Nederlandse geslachtsnaam is . . .

spreidt na aanraken een lekkere geur.
De wetenschappelijke geslachtsen soortnaam i s . . .
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Nieuwe druk van 'Stadsbomen van A - Z' in anderj asj e!
Het vierde en laatste van het Stadsbomen Vade mecu m deel getiteld ' Boom
soorten en gebru i kswaarde' is
verschenen. Het is de nieuwe versie
van het bekende boek 'Stadsbomen
van Acer tot Zelkova'vanTheo Janson .
Stadsbomenvademe
cum deel 4 is van belang
voor het werk van de be
leidsvormer, de ontwer-

STADSBOMEN
VADEMECUM

per, de i n richter, de
boomverzorger en degenen die onderwijs op dit
gebied vo lgen. Ook voor
liefh ebbers die i nformatie
over groeivoorwaarden
en beperkingen willen
de straat- en parkbomen
i n ons land is dit een

IJOO:llSOORTF.N cn m:OKUIKSWAARDE

4

Stadsbomenvademe-

het bedrag over te maken o p g i ro
2 1 08755 van de Bomenstichting i n

menstichting uitgegeven.
Deel 4 kost f 62, - ; donate u rs betalen

Prijzen zijn i nclusief porto.
De boeken zijn te bestel len door

cum deel 4 wordt door I P C groene
ruimte i n samenwerking met de Bo

slechts f 52,-

Deel 1 - Beleid en planvorming
/ 62,Deel 2 - Groeiplaats en aanplant
/ 62, Deel 3 - Verzorging
/86,deel 4 - Boomsoorten en
gebrui kswaarde
/ 62, - ; donateurs / 52, Vier delen tegelijk / 250, 
voor donateurs /240, -

weten van de verschi llen

u niek boek.

Bestellen

\1:>1C7,tllu;r'Wi 3

Utrecht o.v.v. h e t gewenste artikel.

Zo'n boom laat je toch niet vallen?
De B o menstichting moet steed s harder vechten
om bomen te kunnen behouden. Steed s vaker
wordt er door mensen een beroep op ons ge
daan. Een g rotere achterban en meer financiële
midde len zijn onontbeerlijk als we bomen wil len
redden. Steu n ons. Wordt óók d onateur van de
B omenstichting !

Ja, ik doe mee.
o

Ik word donateur en betaal m i n i maal f 35,- per jaar

o

Ik word 65+ donateu r en betaal m i n i m aal f 25,- per jaar

Naam :

Voorl . :

.Geb.jaar 1 9

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Als donateur ontvangt u 4 keer per jaar Bomennieuws en 2 nieuwe afleveringen van de folderserie
Bomen & . . . Bovendien kunt u 2 keer per jaar deelnemen aan een donateursexcursie.
Deze bon kopiëren of u itkni ppen en i n een geopende , ongefrankeerde envelop sturen naar:
Bomenstichting, Antwoord n u m mer 9 0 1 3 , 3500 ZA UTRECHT. Bedankt!
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De berk van de buren

Een m ij n heer u it Dordrecht belde m ij

-

herfs't 1994

len worden genomen , zijn alle bo men

toch altijd weer wijken voor gebouwen

straks aan vervang ing toe.

die alleen nog maar op een tekening

om advies over zijn berk. Zijn buren

Mijn advies? Laat de schade eens

staan ? Waarom wordt er n iet om de

hadden last van die boom en wilden

taxeren volgens de Methode Raad , en

bomen heen getekend ? Waarom wor

h e m weg hebbe n . Dat ze daarbij geen

laat de taxateur ook iets zegg en over

den tekeningen niet aangepast, als er

e n kel middel schuwden , bleek wel u it

de levensverwac hting van de bomen.

een boom "ontdekt" wordt? Je krijgt

de rest van het verhaal.

Hopelij k wordt de gemeente Velsen

vaak als antwoord dat dat teveel kost,

De buren hadden een kapverg u n n i n g

dan wakker en worden e r betere af

maar een verplanting kost vaak net zo

gevraagd én gekregen voor z ij n

spraken gemaakt, waar mevrouw Klu

vee l , d u s dat is geen a rg u m ent meer.
Ergens maken de beslissers een arro

boom. Dat kan hele maal n iet e n is dan

wer zich dan ook wel aan zal houden.

ook een rare vergissing van de ge

Want de bomen kunnen haar kenne

gante denkfout: het gebouw i n die

meente: alleen de eigenaar kan een

lijk n iets schele n , maar haar finan c iële

vorm en op die plek is belangrijker dan

kapverg u n ni ng aanvragen. Hoewel d e

eindresu ltaat waarsch ij nlijk weil.

een boo m . Het gebouw kan niet aan
de kant (ook al i s het nog steeds maar

boom binnen twee meter v a n de erf

een teken ing), dus moet die boom

verjaard, want h ij staat er al meer dan

P Ol itieke verplantingen

Steeds vaker staan er foto's i n kranten

twintig jaar.

en vakbladen van spektaku la i re boom

om één z o ' n boo m .

Vervolgens waren de b u ren al vast de

verplant i ngen. Bomen die plaats moe

overhangende takken gaan afzage n .

ten maken voor n i euwe gebouwe n ,

g rens staat, was het recht o m verwij
dering te v ragen bovendien a l lang

Zonder overleg e n i n d e w i nter. Dus

worden tegenwoordig nogal eens ver

was de boom gaan bloeden.

plant. Dat lijkt een hele verbetering ten

E n toen de eigenaar zelf nog wat wil

opzichte van vroeger, toe zu lke bo

de gaan snoei e n , om weer e n ig even

men gewoon werden omgezaag d . De

wicht i n de kroon te krijgen, ontdekte

berichtgeving rond deze verplan-

maar aan de kant.
Vaak klinkt ergernis door: dat geze u r
E n dan bedenkt iemand opgel ucht dé
oplossi n g : kan hij niet worden ver
plant?
Ja, meestal kan zo'n boom tec hnisch
gezien wel verplant worde n . H ij krijgt
er wel een geweldige dreun van, maar
dat zie je pas na jare n . Soms overleeft

h ij vier gaten i n de stam aan de kant

h ij de verplanting perfekt, dankzij alle

van de bu re n . H ij had ze al steeds met

deskundige maatregelen voor, tijdens

een gieter i n de weer gezien en zich

en n a de verplanti n g . Maar daar gaat

afgevraag d , wat ze toch dede n . Wie

het me niet o m . Het gaat me om het

weet wat ze in de gaten hebben gego

idee, dat de natu u r altijd maar voor

ten.

ons moet wijken , alsof wij mensen zo

Ik noem geen namen, want die me

superieur zij n . 11 k haal liever die ene

neer wilde l i ever geen ruz i e . H ij wilde

meneer aan die op een hoorzitting zei :

alleen wete n , wat h ij nou met die ga

" Daar k u n je n iet bouwe n , want daar

ten en die snoeiwonden moest. Nou

staat een boom."

n i ks dus, het kwaad is geschied en h ij
moet maar hopen , dat de boom er zelf

VerlOOfing

afdoende op reageert. J'e zal z u l k e bu
ren hebbe n .

Wie dit woord voor het eerst ziet,
denkt aan een vergiss i n g . Maar dit
nieuwe woord schrijft hoort echt zo ge

Pa r k in d e aanbieding

schreven te worden : "verloofing" en

Mevrouw Diet Vee nendaal , i nwoon

het staat voor de omzetting van naald

ster van Velsen e n een goede beke n 

bos i n loofbos. De gedachte erachter

de i n h e t g roene vak, belde m ij om
raad te vragen. Voor het tweede ach
tereenvolgende haar was er een

_.....:N��:-O---.1..

park/bu ite n pl aats Beeckestei n en
gen aangericht. Vorig jaar had zij de

aangezien wij mensen steeds meer
water verbru i ke n , moeten we het bos

" H ome and GardenFair" ge houden in
daarbij waren opnieu g rote vern ielin

is wél een vergiss i n g : loofbos ver
bru i kt m i n der water dan naaldbos e n

Marjan van Elsland

maar omvorm e n . Op zich is het niet zo
vreemd om bijvoorbeeld op de Veluwe
geleidelijk te streven naar meer na

betrokkenen e r al op gewez e n , dat de

ti ngen is dan ook steeds feeste l ij k .

t u u rlijke, dus vooral loofbosse n . Maar

g rote vrachtwagens te dicht bij de bo

Met enige trots worden altij d d e kos
ten van de operatie gemeld: meestal

als de reden is, dat we daarmee ons

men kwam e n . Bodem en wortels wa
ren kapotgereden en van stammen e n

vele tiendu izenden g u ldens. Kijk

k u n n e n compensere n , dan lijkt het

overmatige waterverbru i k en igsz1ins

takken waren fl arden bast afgestoten .

eens, wat wij weer met z ' n allen voor

me, dat we op de ver,keerde weg zit

Organisatrice Beatrix Kl uwer betaalt

de n at u u r over hebbe n .

te n . Het is alweer een arrogante denk
fout (zie Politieke verplant i n g e n ) : het

de gemeente h u u r en schade

B e n i k dan n iet blij? Nee !

vergoed i n g , maar de bo men hebbe n

Nee, want het verplanten van een

bos moet veranderen omdat wij teveel

daar natu u rl ij k Fliets aan . I n de eerste

boom is een nóódoplossi n g , die d oor

water verbru i ke n . Jan Vol m u l ler, voor
zitter van de Koninklijke Nederlandse

plaats, omdat je schade beter ku nt

de politici wordt gepresenteerd als

voorkomen dan geneze n , zeker bij bo

een ideale oplossi n g : e r kan é n ge

Bosbouw Veren ig i n g , verwoordde in

m e n , omdat ze nog tientallen jaren

bouwd worden é n de boom bl ijft leven.

zijn toespraak voor de voorjaarsver
g adering de frustratie van velen: "AI

meemoeten . In de tweede plaats, om

Nog afgezien van het feit dat vee l van

dat het geld van de schadevergoed i n g

d ie grote, verplante bomen u iteindelij k

leenstaande bomen verbru iken en orm

n i et a a n de b o m e n is besteed, maar

toch eerder dood g a a n , vind ik de be

veel water. Gaan we daarom nu ook

aan herstel van de g rasmat. De inwo

weegredenen fout. Men redeneert dat

maar de Achterhoek en Twente leeg

ners van Velsen maken zich zorg e n ,

er nu eenmaal gebouwd moet worden

kappe n ? "

want Beeckestei n z a l zeker nog drie
j aar toneel zij n van deze Home and

en dat de boom nu eenmaal weg

Straks bedenkt i e m a n d , d a t e e n laag

moet. Maar waarom moeten gez onde,

je asfalt alle verdam ping tegengaat . - .

Gard e n Fair en als er geen maatrege-

volwass e n , spring levende bo men

