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B O M E N S E R V I C E
BSI Bomenservice verlegt al meer dan 20 jaar de boomgrens. Door de symbiose tussen ‘Natuur en 
Techniek’, laten wij bomen groeien ook op plaatsen waar die van nature niet voorkomen. 

De boomgrens wordt door ons letterlijk verlegd. Het groen kan hierdoor terugkeren in de stedelijke 
gebieden, waar dit in het verleden verdreven is. Met deze focus hebben wij een voortrekkersrol 
binnen groenminnend Nederland bereikt.

BSI Bomenservice heeft de volgende 
specialismen:

Onderzoek en Advies
- boomtaxatie en schadebepaling
- inspectie en inventarisatie
- boom-effect-analyses
- wortel- en groeiplaatsonderzoek
- biologische bestrijding

Boomverzorging
- snoeien
- planten
- verplanten
- nazorg
- groeiplaatsverbetering
- bomen in bakken

Producten voor groeiplaatsen
- BSI Bomengranulaat
- BSI Bomenzand 500®

- Airo-Tec® beluchtingssystemen
- AquaTec® waterbuffers
- AquaTec® gietranden

BSI Bomenservice is gespecialiseerd in het planten 
en verplanten van grote tot zeer grote bomen.

BSI Bomenservice, Wildenburglaan 4, 3744 MK Baarn, Telefoon 035-548 58 88, Fax 035-548 58 77 
E-mail algemeen@bsi-bomenservice.nl, Internet www. bsi-bomenservice.nl

Op te vragen via onze website 
www.bsi-bomenservice.nl of door 
te bellen naar 035-548 58 88:

Besteksteksten
-  BSI Bomengranulaat en Airo-Tec® 

beluchtingssystemen

Folders digitaal of hardcopy
- De groeiplaatsen van BSI
- Verplanten door BSI
- Onderzoek en advies door BSI
- AquaTec® Gietrand
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In het vorige nummer van boomzorg werd de noodklok geluid over de 

toekomst van de rode paardenkastanje. In Utrecht en Ridderkerk is sprake 

van hoge uitval in deze kastanjesoort. Is de bloedingsziekte in alle hevigheid 

terug? Enkele jaren geleden heeft de werkgroep Aesculaap er bij de 

toenmalige minster Verburg voor gepleit om een landelijke inventarisatie 

in te voeren naar massaria, bloedingsziekte en eventueel de gevolgen van 

elektromagnetische straling bij bomen.

 

Inventarisatiegegevens zouden in ieder geval iets kunnen zeggen over af- 

en toename van ziekten en plagen in Nederland. Enkele weken geleden 

heeft de Intergemeentelijke Studiegroep Bomen (ISB) van gedachten 

gewisseld over de toekomst van de werkgroep Aesculaap. Vrijwel alle leden 

zijn het er nog steeds over eens dat onafhankelijk onderzoek naar ziekten 

en plagen in bomen nog steeds van groot belang is en dat er tenminste 

een landelijke inventarisatie zou moeten zijn. Hierover is verschillende 

malen met het ministerie gesproken, maar gezien de enorme bezuinigingen 

bij de rijksoverheid is het niet opportuun om te verwachten dat hier geld 

voor komt. Als er geen inventarisaties worden gedaan, dan zal het steeds 

heel moeilijk zijn om de stand van zaken vast te stellen. Gemeenten geven 

jaarlijks veel geld uit aan onderzoek naar ziekten en plagen in bomen. 

Binnen de ISB wordt regelmatig bij onderzoeken samengewerkt en wordt 

de kennis gedeeld. Zo zal het PPO uit Lisse binnenkort in beeld brengen bij 

welke onderzoeken samenwerking mogelijk is. Ook vanuit Stadswerk wordt 

gekeken naar mogelijkheden om gezamenlijk onderzoek te doen.

 

Kortom, of de bloedingsziekte in alle hevigheid terug is, is heel lastig vast 

te stellen, wel bestaat bij de dertig grote gemeenten die bij de ISB zijn 

aangesloten de indruk dat de ziekte inderdaad weer toeneemt. Echter 

bij gebrek aan inventarisatiegegevens zijn er geen landelijk geldende 

uitspraken te doen. Van belang is dat de rijksoverheid en gemeenten de 

krachten weer weten te bundelen! 

 

Leendert Koudstaal, voorzitter ISB

Rood is dood? En hoe is het met Aesculaap?

Veel ISB-leden willen onafhankelijk onderzoek 

naar ziekten en plagen en een landelijke 

inventarisatie

De dertig grote ISB-gemeenten hebben de 

indruk dat de ziekte weer toeneemt 

Voor een zorgeloos beheer van de openbare ruimte.

T (0316) 26 60 00 

info@stadengroen.nl 

www.stadengroen.nl
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