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Iedereen wil gezonde grote bomen in zijn of haar stad, maar waarom gaat het dan nog zo vaak mis? Het ontwerp is daarbij belangrijk: de juiste eisen 

opstellen om de gestelde doelen te behalen. En zeker waar het gaat om bomen in verharding is het verstandig om de verschillende doelen rondom een 

boom goed in kaart te  brengen. Op die manier kunt u de juiste keuze maken en komt u niet voor onaangename verrassingen te staan. We zetten een 

aantal mogelijkheden op een rij.

Voor u een weg verfraait met nieuwe bomen-
aanwas is het goed om u eerst een aantal vragen 
te stellen. Hoe groot wilt u dat de  boom uit-
eindelijk wordt? In hoeverre wordt schade door 
wortel-opdruk geaccepteerd? En hoe zit het met 
regen-watermanagement: kan een gedeelte van 
het regenwater afgekoppeld worden richting de 
boom? Wat mag een groeiplaats kosten? 

Wortelopdruk verhinderen of verminderen ?
Een veel voorkomend, sluimerend probleem om  
bij het planten rekening mee te houden is de  
wortelopdruk. Deze ontstaat – heel simpel uit-
gelegd – doordat kleine wortels dikker worden. 

Uit onderzoek blijkt circa vijf procent van het 
doorwortelbaar volume wordt ingenomen door 
wortels. Dat komt er op neer dat de grond moet 
uitzetten. Met name de dikke wortels zorgen plaat-
selijk voor een dusdanige grondverplaatsing dat 
dit duidelijk zichtbaar wordt op het maaiveld. Dit 
geldt ook voor zowel bomenzand en bomengra-
nulaat. Het effect is groter in situaties waarbij deze 
dikke wortels hoog in het profiel groeien, zoals 
bij te zwaar verdichte gronden waarbij de wortels 
hoog groeien. Het is dan van belang om in draag-
krachtige substraten de wortels zoveel mogelijk 
omlaag te laten groeien. Bron: Tree roots conflicts 
with sidewalks 

Boombunker versus Sandwichconstructie
Een sandwichconstructie bij bomen vermindert de 
verdichting van de bodem, zodat de wortels zich 
ook dieper kunnen ontwikkelen. Daardoor is het 
effect van de uitzetting minder zichtbaar. Na lan-
gere tijd, wanneer de wortels ook een stuk dikker 
geworden zijn is het onvermijdelijk dat de grond 
uitzet, waardoor de sandwichpanelen omhoog 
worden gedrukt. De panelen zorgen ervoor dat 
het zichtbare effect minder wordt. Toch kan een 
sandwichconstructie de wortelopdruk niet geheel 
teniet doen (‘do trees destroy roads or do roads 
destroy trees?’).

Beter en voordeliger uit met 
een boombunkersysteem
De nieuwe boombunkersystemen bieden meer mogelijkheden.

Het verleggen van kabels en leidingen is niet meer noodzakelijk. 

Het modulaire Treeparker systeem is op locatie aan te passen aan 

de ligging van de kabels, maar ook ander ondergrondse obstakels.
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ADVERTORIAL

Het meest uitgebreide onderzoek gedaan door Bartlett Tree Laboratories 
wijst uit dat bomen in boombunker niet enkel beter groeien maar ook veel 
regelmatiger dan bomen in draagkrachtige substraten.

Een boombunkersysteem kan wortelopdruk  
volledig voorkomen. De grond in een boombunker 
kan inklinken en uitzetten, zonder verdere  
gevolgen voor de verharding.

Kosten boombunker versus bomengranulaat
Vaak wordt de vraag gesteld een vergelijking te 
maken tussen Boombunker en Boomgranulaat.
Een duidelijk antwoord geven is moeilijk. Het is 
echt een geval van appels met peren vergelijken.
Vaak wordt er nog voor bomengranulaat gekozen 
in verband met de kosten, waarbij 1m3 bomen-
granulaat dan wordt vergeleken met 1m3 boom-
bunker. Dat is geen juist vergelijk. Uit onderzoek 
blijkt dat bomen in een boombunkersysteem veel 
beter groeien dan in een vergelijkbaar volume 
bomengranulaat. Onderzoek wijst uit dat u drie tot 
vier keer meer bomen-granulaat nodig heeft ten 
opzichte van boombunkersystemen.  
Bron: Bartlett Tree Research

In diverse landen is onderzoek gedaan naar de 
effectiviteit van groeiplaats oplossingen. Daarnaast 
bieden ook de bekende rekenmethodes voor het 
bepalen van het aantal m3 grond per boom  
uitkomst per groeiplaats. Boommonitor online 
houdt een voorzichtige marge aan van  
ca 2,33 in het voordeel van bomengranulaat. 
Simpel gezegd wordt dus 2,33 m3 bomengranulaat 
vergeleken met 1 m3 wortelbunker (Norminstituut 
bomen).

Bedenk wel dat een boombunkersysteem een 
oplossing biedt waarbij wortelopdruk volledig 
wordt uitgesloten. Dit is met bomengranulaat 
helaas niet mogelijk. Indien de boom ouder wordt, 
worden de wortels dikker en dikker, totdat ze  
uiteindelijk de stenen uit elkaar drukken. 
 
Zelfs gerekend met een factor 2,33 is het nieuwe 
Treeparker boombunkersysteem in vele gevallen 

kosteneffectiever dan bomengranulaat. Treeparker 
biedt dus een op kosten vergelijkbaar product ten 
opzichte van bomengranulaat, maar dan met de 
vele extra voordelen die een boombunker biedt.

Een totaaloplossing binnen de stedelijke  
context
Uit onderzoek en ervaring blijkt dat bomen in 
boombunkers beter presteren dan in andere groei- 
plaatsen. Ook de draagkracht van boombunkers 
wordt steeds beter. De eerste boombunkers 
waren slechts geschikt voor licht verkeer, nu zijn 
de boombunkers voor zwaar verkeer toepasbaar. 
Maximaal toegestane aslasten zijn geen probleem 
meer voor de boombunker. De standaard eisen van 
een boombunker zijn daarmee reeds benoemd, 
namelijk een onverdichte groeiplaats voor boom-
wortels onder een verharding en een civiel- 
technische oplossing voor zwaar verkeer. 
Treeparker gaat verder en biedt een totaal-
oplossing voor hoog stedelijk gebied. Denk aan 
bioretentiemogelijkheden, integratie van kabels en 
leidingen en eenvoudige en snelle installatie.

De toepasbaarheid
De oplossing met boombunkers wordt veelal 
toegepast op pleinen en langs wegen, waar men 
kiest voor duurzame bomen die moeten kunnen 
uitgroeien tot grote volwassen exemplaren zonder 
mogelijke problemen met wortelopdruk. Ook op 
plekken met weinig ruimte, waar toch gekozen is 
om een boom te planten, bieden boombunkers 
voldoende effectieve groeiomstandigheden voor 
de boom. Onder de grond wordt de minimale 
ruimte echter vaak ook nog eens beperkt door 
kabels en leidingen. Dit is een beperking voor de 
standaard boombunkersystemen. 

Treeparker als flexibel en voordelig  
boombunkersysteem
Het kan ook anders. Treeparker is een modulair 
boombunkersysteem dat zonder problemen kan 
worden aangepast aan de ondergrondse infra-
structuur. Het is mogelijk om de hoogtes en breed-
tes op locatie aan te passen, zodat het verleggen 
van de kabels en leidingen bij het gebruik van 
Treeparker niet meer noodzakelijk is. Treeparker is 
de verbeterde versie van de Silvacell, met een nog 
grotere draagkracht. De modulaire functionaliteit is 
gekoppeld aan een aantrekkelijke prijs. Daardoor is 
Treeparker ook steeds vaker toegepast op plekken 
waar voorheen nog werd gekozen voor bomen- 
granulaat. Naast een vergelijkbare kostprijs per 
groeiplaats biedt Treeparker veel voordelen ten 
opzichte van andere groeiplaatsoplossingen. 

Het boombunkersysteem TreeParker wordt steeds 
algemener toegepast, nu naast alle voordelen  
ten aanzien van de boom en civiel ook de investe-
ringen voordeliger blijken te zijn. Bomen geplant 
in een TreeParker boombunker systeem geven 
meer opbrengsten met een betaalbare investering. 

De netto effectiviteit van verschillende 
groeiplaatsoplossingen.   
Bron: “Which Planting Solution is  
Best for Trees?”, Bartlett Lab Field Trials.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-6498
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   Voor al uw rooi- en 
snoeiwerkzaamheden  

 

Kortenhoef 

Tel: 06-21225226

www.robvandenhoek.nl

Markelo: 0547-750 900 

Dedemsvaart: 0523-611 176 

info@boomspecialist.nl 

www.boomspecialist.nl 

Adviseurs voor: Bomen, 
Grootgroen, Flora&Fauna

Van Pallandtlaan 10

6998 AW Laag-Keppel

T: 0314-642 221

info@foreestgroenconsult.nl

www.foreestgroenconsult.nl

Windhoek 5

7345 EH  Wenum Wiesel

T: 055-3121041

F: 055-3120728

bouwmeester@treeworker.nl

www.treeworker.nl

Bloemendaalseweg 68a

2804 AB  Gouda

T: 06-22420943

info@hovenier-boomverzorging.nl

www.hovenier-boomverzorging.nl 

Boomverzorging
Dwazziewegen 17

9301 ZR Roden

T: 050-501 53 46 

M: 06-53240346

vosgroenverzorging@planet.nl

www.vosroden.nl

Expert advies voor 
bomen in de stad

25 jaar ervaring

T: 020-411 87 53

couenberg@natura-ingenium.nl

www.natura-ingenium.nl

Groeiplaatsverbetering
Pneumatische injectie methode
Snoeien-(ver)planten
Onderzoek & Advies
Inventarisatie/VTA
Taxaties

info@boomtotaalzorg.nl
030-6011880

Boomadviesdiensten Heusden
Boomtechnisch onderzoek, VTA, 

Boomeffectanalyse, 

(Picus-) geluidstomografie

T: 06-12330613

info@boomkarwei.nl

Tarzan Boomspecialisten

Snoei & Kap - onderzoek, 

inventarisatie, aanplant, detachering

T: 0297-582994

f@tarzan.eu

www.tarzan.eu

Snoeien, rooien, verplanten
VTA controle,  advies

Treeworker, Tree Technician

T: 0525-653695
M: 06-51061686

info@boomentuintechniek.nl
www.boomentuintechniek.nl

Waaldijk 24
6677 MB 
Slijk-Ewijk

0481-482 556
0653-847 171

bosland@planet.nl

VTA-rapportages
FFW-checks

Inventarisatie | onderzoek
advies | snoeien | Vellen
info@boomontzorging.com 
www.boomontzorging.com
 
• Robert van Stuyvenberg  
   06-15699852 
• Aernout Theunissen  
   06-23290014

Boomtechnisch adviseur
European Tree Technician
Harderwijkerstraat 35

3881 ED Putten

T: 0341-370290

M: 06-46206749

info@boomadviesduifhuizen.nl

www.boomadviesduifhuizen.nl

Boomtechnisch onderzoek 
advies & taxatie 

Venkel 37   
8101 DL Raalte   
T: 0572-364 400   
M: 06-518 904 42
E: info@expedio-arbori.nl   
I: www.expedio-arbori.nl

www.ablboomverzorging.nl 

Vestiging Veluwe
Hoorn 2
6713 KR Ede 
T: 0318-614 227
info@ablboomverzorging.nl  
Vestiging Twente
Lichtenbergerweg 4
7462 PT Rijssen-Holten
T: 0548-621 812

Leendert Jan van Santen

Cozijnsenlaan 25
3772NP Barneveld
T: 06-511 446 87

info@degroenevallei.nl
www.degroenevallei.nl

DE GroEnE VALLEI

Onderzoek, advies, snoei
ETW, ETT

Laan van Mertersem 15
Breda, 076-520 3909
info@B-vier.nl 
www.b-vier.nl

T: 030-656 3016
M: 06-54942530
info@vanaschgroenvoorziening.nl
www.vanaschgroenvoorziening.nl

www.agrodearend.com

Agro “De Arend” BV

Tielsestraat 95

4041 CS Kesteren

tel: 0488 – 483275

info@agrodearend.com Uw partner 
met visie voor 
de kweker!
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16 Wie zegt dat een 
bezoekje aan de 
Amsterdamse Wallen 
niet goed is voor de 
gezondheid?

Afgelopen januari en februari heeft Pius Floris Boomverzorging langs de grachten in 

Amsterdam in totaal eenendertig iepen gesnoeid, speciaal om de iepenknoppen te 

oogsten. Deze nog niet uitgekomen knoppen worden door Japanners gebruikt voor 

een middel tegen kanker, waarvan sinds 2015 het effect wetenschappelijk zou zijn 

aangetoond.
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Bos, bomen en bomenkap 
Amelisweerd

Goudzwaard geef het regelmatig aan: op 

iedere kubieke meter (stedelijke) omgeving 

in Nederland is een berg regels van toepas-

sing. Iets dat zelfs bij mij verbazing wekt. 

Door de bomen het bos niet meer zien; als 

jurist probeer ik dat te voorkomen door met 

grote regelmaat bijscholing te volgen en 

eindeloos leeswerk te doen. Maar toch word 

ook ik bij afhandeling van casussen soms 

verrast door ‘aardige’ doorkijkjes in wet- en 

regelgeving.  

Erik Hogendoorn: ‘Ik verwen mijn 
personeel, want als ze tevreden 
zijn, werken ze harder’

Martijn van der Spoel, toch niet de minste  

in de bomenwereld, roemt Erik Hogendoorn: hij 

is amper dertig jaar, maar een krachtige onder-

nemer met een potentieel groeiend bedrijf in de 

Achterhoek. Hij staat open voor nieuwe ontwikke-

lingen en het gedachtegoed van anderen, wat 

volgens Van der Spoel best bijzonder is in 

bomenland.

COLOFON
Boomzorg wordt 8 keer per jaar in een  gemiddelde 
oplage van 2.250 exemplaren verspreid onder 
boomverzorgers en boombeheerders in dienst van 
gespecialiseerde bedrijven en gemeentes. 

Redactie & commercie
NWST NeWSTories bv
Fransestraat 41
6524 HT Nijmegen
T 024-3602454
I www.boomzorg.nl

Hoofdredacteur:     Hein van Iersel (hein@nwst.nl)

Operationeelmanager: Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Redacteurs:    Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

     Guus van Rijswijck (guus@nwst.nl)

     Nino Stuivenberg 

Vormgeving:     Marie Cecile Oosterhout   

     en Tessa Benders (StudioBont)

Advertenties:    Alberto Palsgraaf

     (alberto@nwst.nl)

     Rik Groenewegen 

     (rik@nwst.nl)

Sales support:    Lieke van der Weijde

     (lieke@nwst.nl)

Abonnementen
77,- per jaar. De abonnementsperiode loopt van 
1 januari tot en met 31 december van ieder jaar en 
uw abonnement zal jaarlijks automatisch worden 
verlengd, tenzij uw schriftelijke wederopzegging 
uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan de nieuwe  
abonnementsperiode in ons bezit is. Op alle 
abonnementen zijn onze leveringsvoorwaarden 
van toepassing. Deze vindt u op 
www.boomzorg.nl/abonnement

ISSN: 2211-9892

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van  
(de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. 
Deze berusten bij Boomzorg c.q. de betreffende auteur. Niets uit 
deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de 
uitgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 
middel van druk, scan, fotokopie, elektronisch of op welke wijze 
dan ook. Boomzorg wordt tevens elektronisch opgeslagen en 
geëxploiteerd. Alle auteurs van tekstbijdragen in de vorm van 
artikelen of ingezonden brieven en/of makers van beeldmateriaal 
worden geacht daarvan op de hoogte te zijn en daarmee in te 
stemmen e.e.a. overeenkomstig de publicatie- en/of 
inkoopvoorwaarden. Deze zijn bij de redactie ter inzage of op
te vragen.
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32

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

Geld groeit straks wél aan de 
nederlandse bomen!

De Vereniging Stadswerk Nederland en de Vereniging 

Hoveniers en Groenvoorzieners zijn sinds begin 2015 

bezig om het Amerikaanse iTree naar Nederland te halen. 

iTree is een rekenmodel dat de waarde van bomen in 

geld uitdrukt. Het programma is vertaald en klaar voor 

een pilot in de deelnemende Nederlandse gemeenten.

Het geslacht Robinia

Het geslacht Robinia heeft twee ‘gezichten’. Vrijwel iedereen kent Robinia 

pseudoacacia ‘Bessoniana’ en ‘Umbraculifera’, en dan houdt het een beetje op. 

Er zijn echter 34 cv’s van deze soort. Daarnaast zijn er dertien andere soorten 

Robinia die in ons klimaat goed kunnen gedijen en door hun bloemenpracht een 

bijdrage leveren aan de woon-, werk- en leefomgeving. Vandaar dit eerste deel 

van het genus Robinia en wel de onbekende makkers. Deel twee is geheel 

gewijd aan Robinia pseudoacacia en cv’s. Daar zult u even op moeten wachten!

36



Zorg voor  
bomen…

Kies een opleiding!
• European Treeworker   
• European Treetechnician

Wij bieden je diverse opleidingstrajecten

• Modulaire cursussen
• BBL-trajecten
• In-company trainingen

•  Diverse korte trainingen 
voor boomverzorgers

Informatie en aanmelding:
Helicon MBO Apeldoorn
André Hilbrand, 06 24 67 51 22
a.hillebrand@helicon.nl

Helicon MBO Eindhoven
Corik Geurts, 06 30 67 88 08
c.geurts@helicon.nl

helicon.nl

Openbare ruimte    |    Bedrijven & instellingen    |    Particulieren    
    Bedenken & Maken    |    Bomen & Boomverzorging       |    Dak- & Gevelgroen    

LooHorst Ermelo
Buitenbrinkweg 51 
3853 LV Ermelo
T 0341 49 47 69
F 0341 49 47 98
ermelo@loohorst.com

www.LooHorst.com
LooHorst Ede
Bruinehorst 36
6744 PB Ederveen (Ede)
T 0318 57 5577
F 0318 63 8728
ede@loohorst.com

B o m e n & B o o m v e r z o r g i n g

Boominfodag 2017
Op woensdag 31 mei en donderdag 1 juni vindt 
de negende nieuwe editie van de Nederlandse 
Boominfodag plaats bij hogeschool Van Hall 
Larenstein in Velp. Naast de initiator van de 
Boominfodag, Jan-Willem de Groot, zijn al diverse 
sprekers bekend. Mr. Jilles van Zinderen (Manz 
Legal) en Craig Harrison (Forestry Commission 
London Manager) spreken op de woensdag over 
respectievelijk het stedelijk groen in Londen (voer-
taal Engels) en de recente jurisprudentie op het 
gebied van bomenrecht. Prof. dr. Rolf Kehr (Hawk, 
Fakultät Ressourcenmanagement) gaat donderdag 
in op de recente ontwikkelingen rondom boom-
ziekten in Europa (voertaal Engels). Meer informa-
tie volgt binnenkort.

Boomkwekers in 
zwaar weer
Vorig jaar oktober werd een van de grootste 
boomkwekerijen van Duitsland, boomkwekerij 
Lappen, onder surseance gebracht. Volgens een 

bericht op het Duitse Taspo verloopt de sanering 
van het bedrijf voorspoedig en is inmiddels een 
nieuw management aangesteld, waarin de familie 
Lappen niet meer vertegenwoordigd is. Niet alleen 
bij Lappen groeien de bomen voorlopig niet tot in 
de hemel. Ook Van den Berk Boomkwekerijen heeft 
duidelijk te maken met tegenwind. Het bedrijf 
heeft ontslag aangevraagd voor ongeveer tien 
medewerkers. Ook dit bedrijf heeft klaarblijkelijk 
te maken met de recessie in de boomkwekerij, die 
vooral de laanbomenkwekers treft. Berichten uit de 
markt geven aan dat er weliswaar een voorzichtig 
herstel heeft plaatsgevonden in de laanbomensec-
tor, maar dat de prijs van zware laanbomen nog 
steeds enorm onder druk staat. 

Directeur Pieter van den Berk: 'Wij zijn nog steeds 
een gezond bedrijf, maar door het slechte seizoen 
2015-2016 en de huidige marktomstandigheden 
zijn wij genoodzaakt dit soort maatregelen te 
nemen om gezond te blijven.'

Duizendjarige 
Belgische eik 
gekloond
Britse experts in veteraanbomenbeheer zijn op 
bezoek geweest in het Belgische Lummen. Zij 
hebben kleine twijgjes van de eik meegenomen 
om er nieuwe eiken mee te kweken. Ilse Plessers 
van Regionaal Landschap Lage Kempen zegt dat 
er kleine klonen worden gemaakt van de oeroude 
eik. De Brit Ted Green, die met anderen het Ancient 
Tree Forum heeft opgericht, liep al langer met het 
plan om een levende collectie samen te stellen 
met genetisch materiaal van alle belangrijke eiken 
in Europa. Volgens hem verdienen oude bomen 
het om gekoesterd en beschermd te worden. Dat 
heeft er ook mee te maken dat ze genen in zich 



dragen die in de loop van de eeuwen uniek zijn 
geworden. Green zegt dat de bomen waarmee de 
eiken opgroeiden het allemaal niet gered hebben 
en dat de veteraanbomen de laatste overlevers zijn 
van hun generatie. Volgens Britse specialisten kan 
een collectie van veteraanbomen wel eens belang-
rijk zijn omdat de klimaatverandering oprukt en 
nieuwe boomziekten en -plagen zich over de 
wereld verspreiden. De veteraanbomen kunnen 
wellicht het verschil maken tussen overleven of 
uitsterven. Plessers noemt de duizendjarige eik 
in Lummen een van de weinige bomen die zijn 
uitverkoren om deel uit te maken van de collectie. 
Er is volgens haar nog maar één boom in Luik die 
net zo oud is. Boomverzorgers snoeiden donder-
dag onder leiding van het Britse specialistenteam 
enkele twijgen van de duizendjarige eik. De Britse 
boomexperts enten deze twijgen op een wortel 
van een jonge eik, wat een identieke kloon van de 
moederboom oplevert. De bedoeling is om die 
jonge bomen aan te planten in levende collecties, 
die over heel Europa verspreid worden. Volgens 
Green zijn veteraanbomen per definitie pas over 
eeuwen vervangbaar en daarom is het cruciaal dat 
ze zo lang mogelijk blijven leven, minstens tot een 
nieuwe generatie nakomelingen klaar is om ze te 
vervangen.

Sortimentskennis in 
ETW-opleiding
Op woensdag 8 februari startte bij IPC Groene 
Ruimte een nieuwe groep aan de ETW-opleiding. 
Deze groep gaat als eerste aan de slag met een 
zelftoetsingsmodule rond sortimentskennis. In de 
ETW-opleiding is het aantal praktische trainingsda-
gen geoptimaliseerd en de focus ligt hierbij op 
het aanleren van vakvaardigheden. Behalve in 
de theorielessen kunnen de deelnemers zich de 
theoretische kennis eigen maken in de elektroni-
sche leeromgeving (ELO), die ze kunnen gebrui-
ken waar en wanneer het hen uitkomt. Voor de 
nieuwe groep ETW’ers is er in de ELO een zelf-
toetsingsmodule beschikbaar voor sortiments-
kennis. Als deze zelftoetsingsmodule geschikt 
bevonden wordt, komt deze ook beschikbaar 
voor andere opleidingen en trainingen, evenals 
de oefenmodule zoals we die kennen van BVC 
500-examenvragen, zo meldt IPC.

Grower of the Year-
award uitgereikt
De Colombiaanse chrysantenkweker Flores El 
Capir is er dit jaar op IMP Essen met de titel AIPH 
International Grower of Year 2017 vandoor gegaan. 
In de categorie 'planten en bomen' werd goud en 
zilver gewonnen door respectievelijk het Chinese 
Gui Zhou Miaofu Urban Horticulture (een megak-
wekerij met een eigen research development center) 
en The Bransford Webbs Plant Co uit het Verenigd 
Koninkrijk (bomen en rozenstruiken in pot). De 
Nederlandse deelnemer Boomkwekerij Ebben 
was de trotse winnaar van brons. De ere-award 
ging naar het Belgische bedrijf Boterdaele Erik. In 
de categorie 'jonge planten' ging goud naar het 
Deense bedrijf Graff Kristensen (hibiscus) en zilver 

naar het Chinese Beijing Nabobay Horticulture 
(gespecialiseerd in rozen). Daarnaast werden prij-
zen toegekend aan snijbloembedrijven. In die cate-
gorie ging onder meer het Belgische Van den Berg 
Roses er met zilver vandoor.

Essentaksterfte kost 
Utrecht mogelijk 
miljoenen
De kosten van essentaksterfte in de gemeente 
Utrecht kunnen mogelijk oplopen tot wel twintig 
miljoen euro. Dat schrijft het college van bur-
gemeester en wethouders in een brief aan de 
gemeenteraad. De gemeente heeft in de wijk 
Zuid een steekproef gedaan onder 1.161 essen, 
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waaruit bleek dat 958 exemplaren besmet waren, 
een percentage van 83. Bij bijna de helft (442) van 
de aangetaste essen in de wijk Zuid moet er dood 
hout verwijderd worden of gesnoeid worden voor 
de veiligheid. In totaal staan er in Utrecht meer 
dan 24.000 essen. Het college heeft in de brief 
drie verschillende scenario's uitgewerkt over het 
lot van deze bomen. In het ongunstigste geval 
blijft slechts tien procent van de essen behouden; 
in het gunstigste geval is dat twintig procent. 
'Als de ontwikkeling van de essentaksterfte in 
lijn verloopt met de scenario's die we nu als het 
meest waarschijnlijk zien en geen mogelijkheid 
voor genezing wordt gevonden, kunnen de kosten 
oplopen tot ruim twintig miljoen euro', schrijft het 
college van B&W. Het college beveelt verder aan 
om de ontwikkeling van essentaksterfte jaarlijks te 
monitoren.

Eerste resultaten 
warmtebehandeling 
KBZ
Tijdens de Boominfodag presenteren André van 
Lammeren (WUR) en Erwin Suijkerbuijk (Prop 
Boomtechniek) de eerste resultaten van de warm-
tebehandeling in de strijd tegen kastanjebloe-
dingsziekte. Van Lammeren doet onderzoek naar 
de identificatie van de bacterie, het effect daarvan 
op de paardenkastanje en de mogelijkheid om de 
bacterie te bestrijden met warmtebehandeling. 
Op de Boominfodag geeft hij een overzicht van 
praktijkproeven met de warmtebehandeling die 
aan de basis stonden van de huidige methode. 
Suijkerbuijk vertelt over de achterliggende tech-
niek en de voorwaarden voor een succesvolle 
behandeling. Ook besteedt hij aandacht aan 
vragen van boombeheerders. De Boominfodag 
vindt dit jaar plaats op 31 mei en 1 juni bij de 
hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Naast Van 
Lammeren en Suijkerbuijk spreken woensdag Hans 
Jacobse (VHL), Anja Koning (Loo Plan), mr. Jilles 
van Zinderen (Manz Legal), Craig Harrison (Forestry 
Commission London Manager), dr. ir. Jelle Hiemstra 
(WUR), Oliver Gaiser (BSB Gaiser) en de initiator 
van het evenement, Jan-Willem de Groot. Sprekers 
op donderdag zijn in elk geval prof. dr. Rolf Kehr 
(Hawk, Fakultät Ressourcenmanagement), Jelle 
Hiemstra, Jan-Willem de Groot en VHG Vakgroep 
Boomspecialisten. Het volledige programma volgt 
binnenkort.

Hout chippen in 
Werkendam
VGR Groep was begin februari bezig met het 
chippen van gezaagde bomen in de gemeente 
Werkendam. De gemeente zaagt de bomen en VGR 
Groep versnippert ze ter plaatse, om de houtsnip-
pers vervolgens direct af te voeren naar de com-
postering in Almkerk. Daar zullen de houtsnippers, 
na gezeefd en gedroogd te zijn, gebruikt worden 
voor onder andere de houtsnipperketel die bij VGR 
in de showroom staat. Deze verwarmt het hele 
pand: van biomassa naar (bio-)energie. Ook het 
Biesbosch Museum heeft een houtsnipperketel 
en maakt daarbij gebruik van houtsnippers van 
VGR. De houtchips worden tevens geleverd aan 
Stadsverwarming. De houtchips zijn bovendien 
geschikt voor borders, tussen de planten, wandel-
paden, tuinpaden, terrassen en speelplaatsen. 

Stobbenfrees voor 
compacttractoren
Samen met machinefabriek Rumex heeft MW 
Machines een stobbenfrees ontwikkeld voor com-
pacttractoren vanaf 25 pk: de STF 450. Deze ver-
wijdert boomstronken van allerlei formaten en is 
vanaf heden verkrijgbaar bij dealers in Nederland. 
De compact gebouwde Rumex STF 450-stobben-
frees heeft een hydraulisch aanstuurbare arm. Deze 
kan 500 mm uitgeschoven worden en is wendbaar 
naar links, rechts, omhoog en omlaag. Het zwenk-
bereik is 1,4 meter. Hierdoor kan een boomstronk 
in één keer worden verwijderd zonder dat de 
tractor tussentijds verplaatst hoeft te worden. 
De Rumex-stobbenfrees is aftakas-aangedreven 
(540 rpm) en voorzien van een stabiel, in hoogte 
verstelbaar V-frame met steunvoeten. De machine 
wordt bediend door een elektromechanische joy-
stick. Deze joystick kan in de cabine van de tractor 
geplaatst worden, maar ook aan weerszijden van 
de frees. De zware zijschermen aan de machine 
beschermen de gebruiker tijdens het frezen.

NIEUWS

Start Vermeulen 
Boomadvies
Op 1 december 2016 ging Vermeulen 
Boomadvies van start. Zonder bekendmakin-
gen en nog zonder website en bedrijfslogo 
kwamen diverse opdrachten binnen, zo ver-
telt de jonge ondernemer. Na het afronden 
van een mbo- en hbo-opleiding in het groen 
begon Roel Vermeulen direct als boomtech-
nisch adviseur. Binnen twee jaar was hij een 
van de jongste European Tree Technician's 
en boomtaxateurs van Nederland. De jaren 
daarna groeide hij door tot projectleider en 
commercieel manager van een adviesafde-
ling. Het adviseren en zelf werken met bomen 
verdween steeds verder naar de achtergrond. 
Met zijn eigen bedrijf richt hij zich naar eigen 
zeggen weer op hetgeen waarin zijn beste 
eigenschappen tot uiting komen: hoge kwali-
teit advieswerk en vriendelijk en enthousiast 
contact - altijd met een passie voor bomen. 
Op www.vermeulenboomadvies.nl beschrijft 
Vermeulen de diensten die hij uitvoert en 
benadrukt met zijn verzameling bomenfoto's 
zijn passie en kennis van bomen. Het bedrijf 
richt zich vooral op boomtechnisch advies-
werk, maar heeft ook ervaring in het verbe-
teren van groeiplaatsen en het onderhouden 
van monumentale bomen. Vermeulen: "Ik 
voel me helemaal vrij en heb heel veel zin om 
mooie projecten te realiseren en met leuke 
mensen en bedrijven samen te werken."
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Sinds de oprichting in 2000 heeft Groeneveldt 
Grijpers uit Groot-Ammers zich gespecialiseerd in 
het ontwerp en de productie van hydraulische  
grijpers en uitrustingsstukken. De uitrustings- 
stukken worden in eigen huis ontworpen,  
geproduceerd en gecertificeerd. De nieuwste aan-
winsten in het assortiment zijn de Multi Klem 800 
en de Multi Klem 600, die zich kenmerken door 
hun multifunctionele inzetbaarheid. 
Aan de houtgrijpers kunnen namelijk twee  
optionele hulpstukken bevestigd worden, waar-
door verschillende handelingen kunnen worden 

afgewisseld. De aanbouwbare hulpstukken zijn 
een verzamelarm, een zaagkast voor stammen van 
65-70 centimeter en een knipschaar voor stammen 
van 35 centimeter. Deze kunnen samen bevestigd 
worden en om de beurt ingeschakeld worden, 
waardoor het mogelijk is om tijdens het werk te 
wisselen tussen werkzaamheden.

Techniek
De grijpers kunnen op twee standen aan- 
gesloten worden op de Multi Klem. De grijpers zijn 
voorzien van een duo- of kantelconnector voor 

de beste behendigheid tijdens het werk. Dankzij 
de serie/parallel-hydroschakeling in het kopdeel 
kan geschakeld worden tussen twee of vier draai-
motoren. Dit kan van pas komen bij het wisselen 
van werkzaamheden; bij het gebruik van twee 
draaimotoren is de rotator sneller, bij het gebruik 
van vier draaimotoren is de rotator juist sterker. 

Model 800 is verkrijgbaar als houtgrijper en als 
rondklem. Model 600 kan uitgerust worden met 
extra hulpstukken aan weerszijden van het hoofd-
werktuig. Denk hierbij aan een extra grijper, zaag-
kast of knipschaar. Deze hebben een wat kleinere 
capaciteit dan de hoofdhulpstukken. De optionele 
zaagkast kan bomen tot 50 centimeter aan, de 
knipper tot 25 centimeter.

Groeneveldt Grijpers BV brengt vier types hout-
grijpers op de markt voor machines met een 
gewicht van 8 tot 35 ton. Deze zijn tevens uit te 
rusten met een hydraulische kettingzaag, knip-
per of verzamelarm. Voor de bosbouw maakt het 
bedrijf verder zaagkasten en knippers. De model-
len Multi Klem 600 en 800 zijn tevens te huur. 

Zagen, knippen 
en verzamelen in één
nieuwe grijpers Multi Klem 600 & 800 
multifunctioneel inzetbaar

Groeneveldt Grijpers introduceerde in september twee nieuwe typen grijpers. De teller van het 

assortiment houtgrijpers voor de bosbouw staat daarmee momenteel op maar liefst vijfentwintig.  

Deze zijn op de markt met een gewicht van 8 tot 35 ton.

ADVERTORIAL

Model 600 heeft ruimte  

voor extra hulpstukken  

aan weerszijden van het 

hoofdwerktuig

Multi Klem 600 in actie
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I still haven’t found what I’m looking for, zong U2 
ooit. Ook menig medewerker in de groensector 
zal dit deuntje ooit hebben gezongen, op zoek 
naar zijn machine. De gloednieuwe machineportal 
van Poel Bosbouw moet hier een eind aan maken, 
vertelt Paul van der Poel. ‘Wij merken dat bedrijven 
in de groensector al jaren behoefte hebben aan 
een track & trace-systeem op hun machine. Bij de 
grotere wsw- en hoveniersbedrijven bijvoorbeeld 
raakt veel zoek. We horen geluiden dat machine-
beheerders machines vaak moeilijk kunnen vinden 
als deze gekeurd moeten worden of als ze voor een 
nieuw project nodig zijn of voor andere doelein-

den. Deze machineportal is bedoeld voor bedrijven 
met een aanzienlijk machinepark, om uit te zoeken 
welke machine zich waar bevindt. Het komt niet 
zelden voor dat er van de honderd machines die 
gekeurd moeten worden dertig zoek zijn.’

Frustraties
De nieuwe machineportal en -app werden onlangs 
gelanceerd op de Groene Sector Vakbeurs in 
Hardenberg. Van der Poel: ‘We hebben daar een 
testversie geïntroduceerd, die we begin maart wil-
len lanceren op de markt. De beheerder heeft daar-
door direct overzicht: hij hoeft niet meer te zoeken 

naar zijn materieel.’ Van der Poel vertelt dat het 
zoekraken van materieel bij heel wat groenvoorzie-
ners voor frustraties zorgt: ‘Als je voor een project 
drie grondboren nodig hebt, moet je als beheerder 
vaak eerst twintig mensen bellen. Nu zie je direct 
in je scherm: Piet heeft er een, Henk heeft er een 
en Fred heeft er een in gebruik.’ 

Het gebruik is simpel, vertelt hij: ‘Bij de overdracht 
dient een gebruiker zijn machine te scannen. Wij 
zien na inloggen op onze website aan de hand van 
de QR-code en de daaraan gekoppelde database 
precies waar een kettingzaag of bosmaaier zich 

nooit meer zoeken naar kettingzaag 
met nieuwe app 
Gat in de markt voor track & trace-systeem tuin- en parkmachines

Het komt menige medewerker in het groenonderhoud bekend voor: je wilt aan het werk, maar waar heb je je motorzaag ook alweer gelaten? Met de 

nieuwe Poel-machineportal en -machineparkapp behoort dit probleem binnenkort tot het verleden.

Auteur: Guus van Rijswijck
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Model 600 Model 800

bevindt. We hebben dus direct overzicht. Maar ook 
de gebruiker ziet direct op de app in zijn telefoon 
welke machine hij zelf in beheer heeft, plus aanvul-
lende informatie over de keuringsdatum of een 
melding wanneer de keuringsdatum nadert. Ook 
ziet hij het direct als de machinebeheerder zijn 
machine terugroept omdat hij deze nodig heeft 
voor een ander project.’

Uitkomst
De app is een uitkomst voor iedereen met dertig 
machines of meer, die in één keer overzichtelijk 
wil weten waar zijn materiaal zich bevindt of wat 
de onderhoudshistorie of keuringsdatum ervan is. 
Een gevolg van het systeem is dat het verantwoor-
delijkheidsgevoel van de werknemers toeneemt, 
aldus Van der Poel: ‘Iedereen die de machine in 
ontvangst neemt, scant deze. Daardoor is er geen 
discussie over datum, tijd en plaats waarop de 
machine is overgedragen. Als je dit vastlegt, ont-

fermt de gebruiker zich wel over de machines die 
hij in beheer heeft: hij heeft ze gescand en kan er 
dus ook op aangesproken worden als hij de machi-
ne niet kan terugbrengen.’

De machineportal en -app zitten nu nog in de 
proeffase, vertelt Van der Poel. De reacties op de 
vakbeurs in Hardenberg waren in ieder geval uiter-
mate positief. ‘Veel geïnteresseerden vertelden me 
dat ze hier al jaren op zaten te wachten.’ Hoewel 
de officiële prijs nog niet bekend is, zal deze onder 
de één euro per maand liggen, afhankelijk van het 
aantal machines dat een gebruiker wil aansluiten. 
Geen geld, volgens Van der Poel, die stelt dat de 
machineportal en telefoonapp groenondernemers 
uiteindelijk heel wat kostbare (zoek)tijd en geld 
schelen. ‘En ze krijgen er gemak, overzicht en effi-
ciency voor terug!’

Deze machineportal is bedoeld voor bedrijven met een 

aanzienlijk machinepark, om uit te zoeken welke machine 

zich waar bevindt.
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De perfecte symbiose tussen natuur en techniek; dat is BSI Bomenservice altijd geweest.  En dat zal het ook blijven, nu de merknaam en de productlijn 

van BSI Bomenservice in september 2016 werden overgenomen. Sterker nog: de productlijn van de groeimedia zal de komende jaren worden uitge-

breid. Zo komt er een BSI Academy en is er een ‘Handboek voor groeiplaatsen’ in de maak.

Auteur: Sylvia de Witt

BSI gaat door op de 
ingeslagen weg

Het idee van bomengranulaat ontstond zo’n vijf-
tien jaar geleden tijdens een vakantie in Ierland. 
Een van de oprichters van BSI Bomenservice zag 
dat daar veel bomen gewoon op rotspartijen 
groeiden. Hij besefte dat stenen en bomen geen 
natuurlijke vijanden zijn, maar dat ze juist goed 
samen kunnen gaan. Vanuit dit idee ontwierp hij 
een mengsel van stenen, rivierklei en voedings- 
elementen als groeimedium. BSI Bomenservice is 
de grondlegger en uitvinder van het bomengranu-
laat, het Grauwacke-bomengranulaat. Andere  
aanbieders in de markt zijn hier pas zo’n twee tot 
drie jaar mee bezig; BSI heeft er inmiddels ruim 
vijftien jaar ervaring mee. De receptuur heeft zich 
reeds meer dan bewezen in de markt.

Een boom krijgt alles wat hij nodig heeft
In onze steden moeten bomen hun ruimte delen 
met kabels, leidingen, riolering, trottoirs, parkeer-
plaatsen, wegen en andere bebouwing.. ‘Vroeger 
werd een boom in stedelijk gebied gewoon in de 
grond geplant en daar moest hij dan maar zien te 

overleven’, vertelt accountmanager Peter Bakker, 
die binnen BSI Bomenservice de overheden en 
ingenieursbureaus onder zijn account heeft. 
‘Het gevolg was vaak functie- en conditieverlies, 
waardoor zo’n boom vroegtijdig moest worden 
vervangen of gewoonweg verdween. Wij maken 
het medium waarin de boom staat dusdanig, dat 
de boom alles krijgt wat hij nodig heeft en dat het 
ook maximaal geschikt is voor de infra eromheen. 
Beide elementen, dus groen en grijs, moeten 
op deze manier optimaal tot hun recht komen. 
Kijk, een boom groeit natuurlijk het liefst in de 
volle grond, en daar heeft BSI bomengrond voor. 
Vervolgens kom je in een toepassing onder lichte 
bestrating, zoals trottoirs; daar kun je prima BSI-
bomenzand toepassen. Bomengranulaat zet je in 
bij de zwaarder belaste situaties.’

Grauwacke beste steenslag voor bomen- 
granulaat
‘We willen een brede productlijn kunnen aanbie-
den, zodat we voor iedere situatie het juiste  

product in huis hebben’, vult zijn collega Tom Klaus, 
de andere accountmanager van BSI Bomenservice, 
aan. Hij is het aanspreekpunt voor aannemers, 
groenvoorzieners en hoveniers. ‘Door het brede 
assortiment hebben wij voor iedere toepassing de 
juiste oplossing. Als je maatwerk kunt bieden, dan 
zal de boom in bijna iedere situatie tot zijn recht 
komen.’ BSI Bomenservice heeft een productlijn 
ontworpen, waaronder ook een viertal soorten 
bomengranulaat, variërend van granulaat dat 
geschikt is voor de zware verkeersklasse tot  
granulaat voor de lichtere verkeersklasse. Voor 
iedere toepassing kan het juiste product worden 
geleverd. Het topproduct bomengranulaat wordt 
geproduceerd onder FEV-certificering op basis van 
Grauwacke-gesteente, een breuksteen die direct 
uit een groeve komt. ‘Het unieke karakter van het 
Grauwacke-bomengranulaat is dat het in drie 
richtingen scherphoekig is, waardoor je een heel 
sterke skeletopbouw krijgt, in combinatie met 
optimale doorwortelbare ruimte. Zeer geschikt 
voor toepassing in de zware verkeersklasse.’
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ADVERTORIAL

Tom Klaus en Peter Bakker

Gerecycled breuksteen
‘Daarnaast hebben we het Treecycle-
bomengranulaat ontwikkeld. Dat is bomengranu-
laat op basis van een gerecyclede breuksteen die 
lokaal wordt verkregen en voornamelijk bestaat uit 
gewassen en gebroken ballastgesteente. De grond-
stof is dus geen delfstof en daardoor wordt de 
aarde niet uitgeput, maar vindt er juist hergebruik 
plaats. Je hebt een gerecycled product en met het 
oog op duurzaamheid kan de gemeente hiermee 
werken aan een cradle-to-cradletoepassing in haar 
eigen stedelijk gebied. Dit product is eveneens  
toepasbaar voor de zware verkeersklasse.’

Basalt Lava 
BSI Bomenservice heeft ook een tweetal lava-
bomengranulaten in verschillende zeeffracties. 
Dit is bomengranulaat op basis van vulkanisch 
gesteente, dat veel poriën bevat en licht is van 
gewicht. Hierdoor is het soortelijk gewicht van het 
eindproduct aanzienlijk lager in vergelijking met 
andere bomengranulaten. Alles wordt afgerekend 
in tonnen, dus per kuub product is het een goed-
koper alternatief. En door het hoge poriënvolume 
heeft lava een goede waterbergingscapaciteit. 
Deze bomengranulaten op basis van lava zijn uiter-
mate geschikt voor situaties met een middelzware 
verkeersklasse.’

AquaTec-waterbuffer en 
Airo–Tec-beluchtingssysteem
Over water gesproken: waterberging is tegen-
woordig een belangrijke problematiek. De vraag 
naar waterbufferende systemen neemt dan ook 
sterk toe. Naast de ontwikkeling van de granu-
laten biedt BSI Bomenservice aanvullend dan 
ook een waterbergingssysteem aan. Hierin kan 
water worden gebufferd dat vervolgens langzaam 
wordt vrijgegeven aan de boom, of, als er sprake 

is van te veel water, middels een overloop wordt 
doorgegeven aan de HWA. Dit totale pakket is 
meteen een totaaloplossing voor elke boom in 
binnenstedelijk gebied. Naast water, ruimte en 
voeding heeft een boom ook zuurstof nodig. Als 
je de grond helemaal verdicht, zal de boom toch 
geneigd zijn om met zijn wortels naar boven te 
gaan om zuurstof te halen. Door ons speciale 
Airo–Tec-beluchtingssysteem ruim onder de kluit 
toe te passen, is er altijd voldoende zuurstof in de 
groeiplaats aanwezig en worden de wortels naar 
beneden geleid. Hierdoor behoort schade door 
wortelopdruk tot het verleden.’

AquaTec-gietranden
Om de groeiplaats helemaal af te maken, heeft 
BSI Bomenservice de AquaTec-gietranden. Deze 
gietranden zijn speciaal ontwikkeld voor het gedo-
seerd bewateren van de boom. Daarnaast zijn de 
gietranden uitermate geschikt voor het bergen 
van eventuele extra bemesting in de vorm van een 
mulchlaag. De AquaTec-systemen zijn in diverse 
afmetingen beschikbaar zodat er altijd een juiste 
uitvoering leverbaar is, zowel voor bomen met een 
kleine als met een grote stamomtrek.

Groene daken 
Naast de bekende groeimedia levert BSI 
Bomenservice ook substraten voor groene daken.
Deze lichtgewicht-substraten zijn leverbaar als een 
extensief mengsel dat speciaal is ontwikkeld voor 
de sedumteelt en als een intensief mengsel dat is 
ontwikkeld voor bomen en planten. Binnen deze 
twee varianten kunnen recepturen worden samen-
gesteld, specifiek naar behoefte en afgestemd op 
de toepassing, de benodigde voedingselementen 
en de soort beplanting. De substraten beschikken 
over een groot waterbufferend vermogen,  
waardoor hemelwater wordt opgevangen en ver-

volgens gereduceerd kan worden afgegeven.  
Dit vermindert wateroverlast. 
Groene daken produceren zuurstof en vangen 
CO2 en fijnstof op uit de lucht, waardoor de lucht-
kwaliteit en het leefklimaat zullen verbeteren. Ook 
leveren ze een hoge isolatiewaarde en werken ze 
geluidreducerend, waardoor het woongenot ver-
groot wordt. Door fleurig en kleurig groen in de nu 
voornamelijk grijsgekleurde steden voelen mensen 
zich gelukkiger en prettiger. Steeds meer gemeen-
ten zijn zich bewust van het belang en de meer-
waarde van duurzame groene daken en verstrek-
ken hier inmiddels subsidie voor. Daarom blijft BSI 
Bomenservice continu doorgaan met de ontwikke-
ling om een positieve bijdrage te kunnen leveren 
aan de groene ruimte in het stedelijke gebied. ‘We 
willen een compleet pakket aanbieden van A tot Z, 
inclusief advies, voor de meest ideale en complete 
groeiplaats voor stedelijk groen en infra.’

BSI Academy en ‘Handboek voor Groeiplaatsen’
In juni 2017 gaat BSI Bomenservice van start met 
de BSI Academy. Het doel van de BSI Academy is 
om kennis uit te wisselen over alles wat met groei-
plaatsinrichting en groeimedia te maken heeft. De 
BSI Academy bestaat uit een reeks bijeenkomsten 
waarbij specialisten vakkennis kunnen opdoen en 
kennis kunnen delen met vakgenoten in de vorm 
van interactieve presentaties en workshops. 
Op elke BSI Academy-bijeenkomst wordt een apart 
thema behandeld, met praktijkcases en interes-
sante sprekers. De eerste BSI Academy belooft 
een interessante dag te worden, waarop ook de 
lancering van het ‘Handboek voor Groeiplaatsen’ 
zal plaatsvinden. Klaus: ‘In dit handboek laten we 
de mogelijkheden zien die er zijn voor de juiste 
inrichting van een groeiplaats. Alle aspecten hier-
van zullen worden benoemd en behandeld in dit 
handboek. We willen de verschillende mogelijkhe-
den en toepassingen voor het inrichten van een 
groeiplaats inzichtelijk maken. Wij merken dat er 
veel behoefte is in de markt om de verschillen tus-
sen en de voor- en nadelen van de diverse typen 
groeiplaatsinrichtingen in kaart te brengen. De 
groeiplaatsinrichting dient een ‘Symbiose tussen 
natuur en techniek’ te bewerkstelligen. Daar staan 
wij voor en dat willen we dan ook uitdragen.’ 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-6500
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Afgelopen januari en februari heeft Pius Floris Boomverzorging langs de grachten in Amsterdam in totaal eenendertig iepen gesnoeid, speciaal om de 

iepenknoppen te oogsten. Deze nog niet uitgekomen knoppen worden door Japanners gebruikt voor een middel tegen kanker, waarvan sinds 2015  

het effect wetenschappelijk zou zijn aangetoond.

Auteur: Santi Raats
Fotografie: Marcel Antonisse

Wie zegt dat een bezoekje aan 
de Amsterdamse Wallen niet 
goed is voor de gezondheid?
Japanners halen werkzame stof kankerpreventief middel uit Amsterdamse iep

De iepenknoppen zijn een van de vijf hoofd-
bestanddelen van dit anti-tumorvormend middel, 
dat preventief dient te worden ingenomen.  
Een paar jaar geleden vroeg het Japanse farmaceu-
tische bedrijf dat het onderzoek leidt, octrooi op 
het medicijn aan. In 2015 verschenen al verschil-
lende publicaties in Amerikaanse wetenschap-
pelijke tijdschriften over de werkingskracht ervan. 

Universiteiten in onder meer Italië, Hongkong, 
Amerika, Australië, Turkije en India zaten in de 
onderzoekscommissie. In Nederland wordt het 
middel niet gebruikt. 

Werkzame stof
Henk Werner van Pius Floris Boomverzorging is 
betrokken bij de organisatie van de knoppenoogst. 

Sinds vijf jaar snoeit Pius Floris de Amsterdamse 
bomen. Werner zoekt jaarlijks geschikte ieplocaties 
om de knoppen te oogsten en regelt de toestem-
ming van het Amsterdamse boombeheer om te 
mogen snoeien. ‘In Japan staan ook iepen, maar 
dat zijn andere soorten dan die in Amsterdam. Per 
iepsoort verschilt de hoeveelheid werkzame stof 
tegen kanker, zo hebben de Japanners ontdekt: 

Shinji Kasema 
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Ulmus x hollandica “Vegeta” bevat de grootste 
hoeveelheid, meer dan “New Horizon”. Een jaar 
geleden hebben we ook knoppen van “Dodoens” 
gehaald, maar daarin bleek relatief weinig werk-
zame stof te zitten. We hebben dit jaar in de derde 
week van januari twintig “Vegeta”-iepen gesnoeid, 
omdat de knoppen daarvan eerder uitkomen.  
Op 2 februari hebben we elf “New Horizon” 
gesnoeid. Volgend jaar gaan we wellicht ook  
van “Rebona” oogsten.’

De operatie is een hele happening: ‘Het is belang-
rijk om het geschikte oogstmoment vast te stellen 
en om daarna snel tot actie over te gaan. Bij de 
snoei van “New Horizon” waren we net op tijd: op 
de dag van de oogst was het zacht weer met elf 
graden Celsius. Een dag later waren de knoppen 
opengegaan onder dezelfde weersomstandig-
heden’, aldus Werner.

Eerste contact
De iepenknoppen moeten op een heel specifiek 
moment worden ‘geoogst’: de knop moet al een 
poosje aan de boom zichtbaar zijn, maar is alleen 
heilzaam vlak voordat hij opengaat. Dat zag de 
Japanse mevrouw Kadono begin jaren tachtig in 
een visioen. Zij nam toen, samen met de Japanse 
professor Yoshihiro Sekino van het bedrijf Kibun 
Foods – de Nestlé van Japan – contact op met de 
gemeente Amsterdam, waar Ed Blankers (79) toen 
hoofdopzichter was over de bomen. Blankers, die 
al bijna twintig jaar met pensioen is, vertelt:  
‘We kregen een fax binnen van deze twee mensen 
met de vraag om iepentakken. Mevrouw Kadono 
had gedroomd over geneeskrachtige bomen langs 
het water en bij rood licht.’ De Japanners hadden 
gezocht in Amerika, maar kwamen al gauw op het 
idee om Amsterdam aan te schrijven, met het oog 
op de iepen langs de Wallen.

Proefondervindelijk
De gemeente stuurde hen het eerste jaar hele  
takken met knop op, na een snoeibeurt van Ulmus 
x hollandica ‘Vegeta’ op het Beursplein. Daarmee 
deden de Japanners onderzoek. Een jaar later 
vroegen ze om alleen de takuiteinden. Na drie 
jaar waren alleen de knoppen voldoende. ‘Hun 
zoekproces naar de geneeskracht in de iep was 
natuurlijk proefondervindelijk’, vertelt Blankers. 
‘Het duurde een paar jaar voordat ze wisten 
dat alleen de knoppen voldoende waren voor 
onderzoek. In het vierde jaar kwamen de Japanse 
helderziende dame en de professor zelf over om 
tijdens het snoeien precies aan te wijzen wat ze 
wilden hebben. Ze gaven aan dat sommige iepen 
al te ver in de knop stonden. De knoppen moesten 

nog bruin zijn, maar wel op het punt staan om uit 
te komen. Daarvoor snoeiden we onder meer langs 
de Gelderse Kade en in Oud-Zuid in de binnenstad. 
In de toekomst zullen we op een gegeven moment 
niet meer kunnen oogsten van “Vegeta”, omdat 
deze iepziektegevoelige soort niet meer wordt 
aangeplant. We richten ons met de plannen op de 
resistente “Rebona” en “New Horizon”.’
Werner vult aan: ‘We zijn in overleg met de 
Japanners over de vraag of we hoeken met iepen 
gaan aanplanten, speciaal voor de knoppenop-
brengst, of dat zij in de toekomst genoeg zullen 
hebben aan afname uit de openbare ruimte.’

Oogst
Tot zo’n vijf jaar geleden kwamen de beide 
Japanners elk jaar trouw hun iepenknoppen  
ophalen. Omdat de knoppen snel verwerkt  
moeten worden om de heilzame werking te 
behouden, werden na het eerste bezoek van 
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mevrouw Kadono en de professor de takuiteinden 
direct afgevoerd naar het atelier van een bevriende 
Japanse kunstenaar in Amsterdam. In zijn werk-
ruimte werden de knoppen van de tak afgeritst. 
‘Ik ontdekte toen al gauw dat dit het beste ging 
met een mes waarmee bloemisten de doorns 
van rozentakken afritsen’, aldus Blankers. ‘In het 
atelier werden de knoppen voortaan elk jaar op 
natuurlijke wijze gedroogd, daarna fijngemalen en 
nogmaals gedroogd. Als fijn poeder werd het ver-
volgens vacuüm verpakt en naar Japan verstuurd. 

Dit alles gebeurde in een paar dagen tijd.’
Het verwerkingsprocédé gebeurt nog altijd op 
deze manier. Een boomverzorger van Pius Floris 
snoeit vanuit de bak van de hoogwerker takken 
uit de boom. Een tweede boomverzorger, 
beneden, zaagt de takken in stukken. De Japanners 
knippen de takjes verder op. De hele oogst wordt 
verzameld in bigbags. De oogst omvat jaarlijks 55 
kilo knoppen, die na droging nog zo’n vijftien kilo 
wegen. ‘Het ene jaar geven de iepen meer knop-
pen dan het andere. Dit jaar was het genoeg om 
twintig “Vegeta” te snoeien, maar soms moeten 
we er dertig snoeien. Dat snoeien moet sowieso 
gebeuren, dus de gemeente heeft de Japanners 
altijd kosteloos willen helpen.’

Helderziende gestorven aan kanker
Inmiddels is mevrouw Kadono vijf jaar geleden 
overleden en is de professor op leeftijd. Daarom 
heeft hij dit werk overgedragen aan twee jongere 
collega-professoren en een tussenpersoon, meneer 

Shinji Kasema. Het middel is inmiddels in handen 
van een farmaceutisch bedrijf. Helaas heeft het 
middel niet meer geholpen voor mevrouw Kadono 
zelf: zij stierf helaas aan kanker.
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Martijn van der Spoel, toch niet de minste  

in de bomenwereld, roemt Erik Hogendoorn: 

hij is amper dertig jaar, maar een krachtige 

ondernemer met een potentieel groeiend 

bedrijf in de Achterhoek. Hij staat open voor 

nieuwe ontwikkelingen en het gedachtegoed 

van anderen, wat volgens Van der Spoel best 

bijzonder is in bomenland.

Auteur: Santi Raats

Erik Hogendoorn: ‘Ik verwen 
mijn personeel, want als ze  
tevreden zijn, werken ze harder’
Groeiende, jonge ondernemer geniet van het opleiden van  
beginnende boomverzorgers



DE HUSQVARNA
ACCU VOORDELEN 

ÉÉN ACCU KOSTENBESPAREND GEEN DAMPEN,  
MINDER LAWAAI

Een accu voor alle machines, 
efficiënt en eenvoudig in gebruik.

De hogere aanschafprijs van een 
accumachine is snel terugverdiend 

omdat u geen benzine meer hoeft te 
kopen. Op de lange termijn
bespaart u dus veel geld.

Voor stiller en aangenamer werken. 
Op elk moment van de dag.

NIEUWSGIERIG? 
VRAAG VANDAAG NOG 

EEN ACCU DEMO AAN BIJ 
UW HUSQVARNA DEALER!

www.husqvarna.com/nl



23www.boomzorg.nl 

DE HUSQVARNA
ACCU VOORDELEN 

ÉÉN ACCU KOSTENBESPAREND GEEN DAMPEN,  
MINDER LAWAAI

Een accu voor alle machines, 
efficiënt en eenvoudig in gebruik.

De hogere aanschafprijs van een 
accumachine is snel terugverdiend 

omdat u geen benzine meer hoeft te 
kopen. Op de lange termijn
bespaart u dus veel geld.

Voor stiller en aangenamer werken. 
Op elk moment van de dag.

NIEUWSGIERIG? 
VRAAG VANDAAG NOG 

EEN ACCU DEMO AAN BIJ 
UW HUSQVARNA DEALER!

www.husqvarna.com/nl

INTERVIEW

Hogendoorn Boom Totaal is de naam van zijn 
bedrijf. In principe was Hogendoorn niet van meet 
af aan van plan om een eigen bedrijf te beginnen, 
maar de omstandigheden leidden ertoe. ‘Ik kon 
niet doorgroeien bij BSI. Ik was gespecialiseerd in 
grote boomverplantingen. Na vier jaar haalde ik 
in 2012 mijn ETW-diploma en niet lang daarna, in 
2013, ben ik voor mezelf begonnen, zodat ik de 
diversiteit in het bomenvak weer kon oppakken.’ 
Het gaat de jonge kracht goed af om letterlijk zijn 
eigen akker te rooien. ‘Mijn vader is ondernemer en 
mijn ooms en neven ook. Ondernemerschap zit in 
de familie’, verklaart Hogendoorn.

Zakelijk
Veel boomverzorgers zijn content als ze zichzelf 
kunnen bedruipen, maar Hogendoorn neemt 
voor een opdracht vanuit een Nederlands bedrijf 
soms meerdere Nederlandse collega’s mee naar 
Duitsland. Andersom neemt hij voor werkzaam-
heden in Nederland wel eens Duitse collega’s mee. 
Die huurt hij in bij dezelfde aannemer, Stöteler, 
voor wie hij wel eens werk uitvoert over de grens. 
Bij deze aannemer kan hij ook een vrachtwagen 
huren, als dat nodig is. Omdat hij thuis is in de 
Duitse markt, heeft hij feitelijk twee werkterreinen: 
de Achterhoek en het westen van Duitsland. In de 
Achterhoek heeft Hogendoorn niet veel directe 
concurrentie. ‘Wel in de vorm van doe-het-zelvers’, 
vertelt hij. ‘Er is in de Achterhoek behoorlijk wat 
ruimte. Genoeg voor iemand die ervaring heeft 
met bomen omhakken, om zelf een boom om  
te hakken en gewoon neer te laten komen.  
Er is altijd wel een kennis in de buurt die brand-
hout nodig heeft.’ Toch is er meer dan genoeg werk 
voor Hogendoorn. Het bedrijf groeit. 

Naast passie voor zijn vak heeft de jonge onder-
nemer een neus voor zakendoen en het voeren 
van een bedrijf. In februari dit jaar heeft hij twee 
beginnende boomverzorgers in de arm genomen. 
Een staat al op de loonlijst en de tweede volgt 
zodra zijn contract met het uitzendbureau is  
uitgediend.
Hij is een vertroetelende werkgever; zo ziet hij 
zichzelf. ‘Ik verwen mijn jongens. Omdat ikzelf ook 
verwend ben. Ik zorg voor de beste prijs-kwaliteit-
verhouding bij mijn materieel en machines. We 
klimmen niet de hele dag, maar naar verhouding 
hebben de jongens een heel puike klimuitrusting. 
Ik heb een versnipperbus en heb onlangs ook een 
spinhoogwerker aangeschaft. Ik heb voor de  
versnipperbus een kiepbus omgebouwd door er 
een opbouw op te plaatsen, waarin de snippers 
geblazen en opgevangen kunnen worden.  
De snippers leveren ook weer wat geld op.’ 

Hogendoorn onderbouwt zijn aankopen: ‘Met de 
versnipperbus kun je goede omzet draaien en  
sneller groeien als bedrijf. Met de hoogwerker  
kunnen we door brandgangen en steegjes en  
makkelijk in achtertuinen komen. Allemaal voor 
ons werkcomfort.’ Hogendoorn grinnikt. ‘Mijn eigen 
ervaring heeft me geleerd dat er meer werk uit de 
handen komt als een werknemer zijn werk leuk 
vindt. Ik wil ervoor zorgen dat mijn jongens hun 
werk leuk vinden, naast het feit dat het werk goed 
moet gebeuren.’

ETT
Om zich te onderscheiden, is Hogendoorn nu 
bezig met de ETT-opleiding. Daarvoor zit hij een 
dag in de week in de schoolbank. ‘Pittig’, laat hij 
weten. ‘De eerste bijeenkomst, van acht tot half vijf 
in het klaslokaal, was een ware vuurdoop voor me. 
Het studeren zal me ook niet licht afgaan, naast 
het bedrijf en mijn privéleven: in juni wordt ons 
eerste kindje geboren. Ik hoop in maart 2017 af te 
studeren. Als dat niet lukt, dan doe ik er een jaar 
langer over.’

Hogendoorn vindt de opleiding echter wel zeer 
belangrijk voor zijn vorming als ondernemer.  
‘Ik wil verslaglegging aan de klant onder de knie 
krijgen. Dat leer je niet in de praktijk.’

Toekomst
Hogendoorn is niet per se bezig met groeien, maar 
een toekomst zónder groei ziet hij ook niet voor 
zich. ‘Ik kan zagen en klimmen tot een leeftijd van 
veertig à vijftig jaar. Daarna wordt het tijd dat ik 
daarin een stapje terug doe en jongens voor de 
uitvoering erbij haal.’

Groeien is echter geen sinecure. Hogendoorn 
denkt over alles goed na voordat hij stappen 
neemt. Met de locatie van zijn bedrijf heeft hij 
een klein nadeel: hij zit in een relatieve uithoek 

van het land. Zijn werknemers zijn dus altijd lang 
onderweg: zes uur ’s ochtends bij de opslag en 
om half zes ’s avonds pas weer terug. Ook viel het 
volgens Hogendoorn niet mee om goede jongens 
te vinden. Het zijn óf goede, maar met een negen-
tot-vijfmentaliteit, óf het zijn goede die voor zich-
zelf beginnen. ‘Ik ben geen voorstander van hard 
groeien. Ik wil de kwaliteit goed houden en goede 
jongens onder me hebben werken. Ik leef in het 
hier en nu. En nu ben ik bezig om mijn twee  
jongens te trainen tot op mijn eigen niveau.’

Passie
Wanneer het vakblad vraagt naar de grootste 
passie in zijn vak, is dat gek genoeg niet een vak-
technisch onderdeel, zoals veel boomverzorgers 
zouden aangeven. ‘Het vak leren aan anderen, dat 
vind ik prachtig’, zegt hij. ‘Zien dat de informatie 
overkomt en dat zij de adviezen ter harte nemen, 
waardoor het werk hen beter af gaat.’ Hij is een 
echte mentor! Hogendoorn lacht. ‘Tja, de jongens 
grappen wel eens dat ze me nog wel eens bij IPC 
aan het werk zien in de toekomst. Maar ik blijf het 
liefste eigen baas. Ik zal niet snel weer voor een 
ander gaan werken.’

4 min. leestijd

‘Ik kan zagen en klimmen  

tot een leeftijd van veertig  

à vijftig jaar'

‘Zien dat de informatie over-

komt en dat zij de adviezen 

ter harte nemen, waardoor 

het werk hen beter af gaat'
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Gelukkig is met die uitbesteding geen streep gezet 
onder de indrukwekkende kennis die in Zwolle 
aanwezig is op het gebied van groenbeheer. Tot 
een paar jaar geleden beheerde de gemeente nog 
een eigen professionele stadskwekerij. En dan niet 
een overhoekje in een uithoek van de gemeente, 
maar een professioneel gerunde kwekerij, die op 
zijn beurt weer leverde aan de andere, meer  
commerciële kwekers. Verantwoordelijk voor deze 
stadskwekerij was lange tijd Wim Dekker. Dekker 
weet dus als geen ander wat erbij komt kijken om 
een goede boom te produceren, maar weet ook 
feilloos de bokken van de schapen te scheiden als 
het gaat om kwaliteit.  

Nadat de eigen kwekerij werd afgebouwd en Rova 
de zaken overnam, werd Dekker verantwoordelijk 
voor de inkoop van plantmateriaal in de breedste 
zin van het woord. Dekker werkt inmiddels vier jaar 
voor Rova, maar was daarvoor 38 jaar in dienst van 
de gemeente Zwolle. Met recht en reden een oude 
rot, dus.  

Ik vraag Dekker wat de belangrijkste eis is die je 
kunt stellen aan een boomkwekerij. ‘Vertrouwen’, is 
zijn stellige antwoord. Het draait uiteindelijk  
allemaal om vertrouwen en het nakomen van 
afspraken. Wat dat betreft heeft Dekker goede 
ervaringen met M. van den Oever. De relatie met 
Arie Idema is al van jaren terug. Dat wil niet zeg-
gen dat er nooit iets misgaat. Voor Dekker is dat 
ook geen punt. ‘Als er iets misgaat, is dat niet erg; 
als het maar goed en snel wordt opgelost. Ik heb 
goede ervaringen met M. van den Oever. Als ik 
Idema bel dat er iets mis is, is er nooit discussie.  
Hij vertrouwt mij en andersom.’  

Geven en nemen
Dekker beseft overigens dat het in een goede  
relatie om geven en nemen gaat. ‘Als ik altijd op 
het laatste moment mijn bomen afroep, is dat  
lastig voor de logistiek van M. van den Oever.  
Ze zullen hun best doen om het te regelen, maar 
waarom zou ik niet wat meer speling geven? Een 
goede relatie is geven en nemen; op die manier 

bouw je een vertrouwensband op. Ik weet dat  
M. van den Oever iedere woensdag naar het  
noorden gaat en in principe laat ik mijn bomen 
dan mee-komen. Alleen als we een volle vracht 
hebben, wordt daarvan afgeweken.’ . 

Het draait uiteindelijk  
allemaal om vertrouwen 
Wim Dekker: al meer dan veertig jaar 
‘goed voor groen’ in Zwolle

Steeds meer gemeentes besteden hun groen-

diensten uit. Een goed voorbeeld daarvan is 

de gemeente Zwolle. Rova verzorgt daar al vier 

jaar het beheer van het groen in de hoofdstad 

van Overijssel.
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Bij boomtechnisch onderzoek wordt steeds vaker gebruik gemaakt van lucht om wortels van bomen tijdelijk bloot te leggen. Lucht wordt met grote 

druk in de grond gespoten of juist gebruikt om grond weg te zuigen. Ook Jos Haverkamp, ETT’er en vakspecialist bomen bij Cobra adviseurs, maakt 

veelvuldig gebruik van lucht om boomwortels te onderzoeken. Lees hieronder zijn ervaringen.

Auteur: Hein van Iersel 

Lucht om mee te graven
Wegblazen of opzuigen? De voor- en nadelen van airspade en 
mobiele minigrondzuiger

Jos Haverkamp zet bij onderzoek naar de onder-
grondse groeiplaats van bomen regelmatig de 
zogenoemde airspade in. Het werktuig blaast 
onder hoge druk grond rondom de wortels weg, 
zonder dat deze daarbij beschadigd raken. Met 
de airspade brengt hij bewortelingspatronen en 
de bodemomstandigheden in beeld. Dergelijk 
onderzoek kan nodig zijn bij wortelonderzoek en 
boomverplanting, maar bijvoorbeeld ook bij een 
bomeneffectanalyse. 

Haverkamp gebruikt de airspade zo vaak, dat 
Cobra adviseurs in de buidel tastte om te investe-

ren in een eigen exemplaar. Toch is de kans groot 
dat Haverkamp binnenkort opnieuw een verlang-
lijstje bij zijn werkgever neerlegt. Dit keer voor 
een mobiele minigrondzuiger. Dit apparaat zuigt 
de grond op in plaats van deze het aan de kant te 
spuiten. Een minigrondzuiger kost een paar centen 
meer, maar levert volgens Haverkamp ook zijn 
geld op. Een airspade kost in aanschaf circa 1.600 
euro, de minigrondzuiger al gauw zo’n 8.500 euro. 
Exclusief compressor, natuurlijk. 

Gaslek
Hoewel Haverkamp de airspade voor veel klus-

sen inzet, weet hij ook wat de beperkingen zijn. 
Op de Markt van Sint-Oedenrode laat hij mij zien 
wat hij bedoelt. Cobra adviseurs heeft van Joop 
Heijmans, voorman Groen & Bomen bij gemeente 
Meierijstad, opdracht gekregen om een aantal 
lindes te onderzoeken. Hij vermoedt dat deze 
bomen ernstig geleden hebben door een gaslek. 
Haverkamp en zijn collega Elmar Ambrosius laten 
zien wat er gebeurt als je de airspade gebruikt. 
Maar het is wel opletten geblazen, en er wordt mij 
gewaarschuwd om twee stappen terug te doen. 
Dat is niets te veel gezegd. Door de enorme kracht 
waarmee het apparaat de grond tussen de wortels 
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wegblaast, komt er veel grond naar boven.
Daarom is Haverkamp inmiddels ook overtuigd 
van de voordelen van de mobiele minigrondzuiger, 
die onder de naam Simply Air Green is ontwik-
keld door KMT Services uit Werkendam. Het grote 
voordeel van de minigrondzuiger is dat alle grond 
direct in een opvangbak verdwijnt. Wanneer de 
‘stofzuigerzak’ vol zit, kun je deze relatief makkelijk 
legen. Het werkt dus veel schoner. De leverancier 
profileert de minigrondzuiger als een alternatief 
voor de grote grondzuigwagens. Maar het is de 
vraag of dat een eerlijke vergelijking is. Voor een 
onderzoek als dat in Sint-Oedenrode, zal namelijk 
nooit zo’n grote truck worden ingezet. Dat is een-
voudigweg te duur. 

Handige combi
Toch sluit het ene apparaat het andere niet per 
definitie uit. De airspade en de minigrondzuiger 
zijn namelijk makkelijk in combinatie te gebruiken. 
Voor beide apparaten kan bijvoorbeeld dezelfde 
compressor worden gebruikt. En als je te maken 
hebt met verdichte bodem, dan kun je de airspade 
gebruiken om de grond los te maken en de mini-
grondzuiger om het op te zuigen.

En het vonnis over de linde? Door het gaslek is 
een deel van de wortels van de boom wel degelijk 
afgestorven. Kappen van de boom zou naar de 
mening van Haverkamp een stap te ver zijn en 
insnoeien een betere optie. “Maar,” zegt Haverkamp 
er diplomatiek bij “wij maken alleen het rapport. 
Het is aan de gemeente om aan de hand daarvan 
de uiteindelijke beslissing te nemen.” 

3 min. leestijd

Elmar Ambrosius

Jos Haverkamp

Met een minigrondzuiger ben je in zandige bodem snel op diepte .De airspade is krachtig en vraagt om de nodige beschermingsmaatregelen.

Als je te maken hebt met 

verdichte bodem, dan kun 

je de airspade gebruiken om 

de grond los te maken en 

de minigrondzuiger om het 

op te zuigen
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‘Rijkswaterstaat wil van de 
eik af, maar niet om de juiste 
redenen’
Redder van de A58-eik in de jaren 80 poogt om landmark-boom opnieuw 
te behouden 
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De 180-jarige inlandse eik in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout zal volgens Rijkswaterstaat in 2022 gekapt worden om een wegverbreding mo-

gelijk te maken. De Stichting Nationale Boomfeestdag legt zich niet bij dit besluit neer. Samen met de Bomenstichting en Omroep Brabant wil zij geld 

inzamelen om deze monumentale eik te behouden.

Auteur: Santi Raats

Bij een wegverbreding kan de boom niet meer 
ontzien worden, volgens Rijkswaterstaat. Althans, 
niet voor een bedrag dat wordt gezien als even-
redig aan de investering van de wegverbreding. 
Rijkswaterstaat laat weten een uitgave voor een 
tracéomlegging niet te kunnen verantwoorden 
tegenover de burger.

Geen kapvergunning in jaren tachtig
Is de kous daarmee af? Niet voor Peter 
Derksen, directeur van de Stichting Nationale 
Boomfeestdag. Hij was degene die de eik bij 
de aanleg van de A58 in de jaren tachtig heeft 
gered. ‘Ik was destijds landschapsarchitect bij 
Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer fungeerde als 
adviseur van Rijkswaterstaat wat betreft de land-

schappelijke inpassing van rijkswegen en kanalen 
en in deze functie was ik betrokken bij de aan te 
leggen rijksweg. Het was onze taak om kapvergun-
ningen af te geven voor de bomen in natuurge-
bied Markdal die moesten wijken. Samen met de 
projectleider van Rijkswaterstaat liep ik door het 
weiland dat de rijksweg zou worden; alle bomen 
waarvoor een kapvergunning nodig was, stonden 
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op een tekening. Toen stuitten wij op deze oude 
inlandse eik, die exact midden op het wegtracé 
bleek te staan. De eik was toen al 150 jaar oud.’

Bomenlaan geliefd bij Wilhelmina
Derksen onderzocht de historie van deze boom 
en kwam erachter dat het een boom met een 
bijzonder verhaal was: de eik was ooit onderdeel 
van de oprijlaan van landhuis Anneville. De toen-
malige koningin Wilhelmina nam hier haar intrek 
na de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal deed de 
ronde dat zij vaak door die laan liep en onder de 
boom heeft gezeten. ‘Zonde om hem weg te halen, 
vond ik het’, vertelt Derksen. ‘Niet alleen vanuit 
cultuurhistorisch oogpunt, maar ook vanuit land-
schappelijk oogpunt. Uit hoofde van mijn functie 
heb ik geen vergunning afgegeven, omdat ik het 
toen al een fantastisch landmark vond. Daarmee 
was Rijkswaterstaat niet blij. Ik werd op het matje 
geroepen bij de hoofdingenieur-directeur.’

Te behouden
Aan het eind van de discussie die volgde, werd 
besloten dat een onderzoeker in de persoon van 
Pius Floris de eik zou onderzoeken en wel op twee 
punten: hoe hoog de boom stond ten opzichte van 
het maaiveld c.q. het nieuw aan te leggen asfalt en 
hoe het wortelgestel liep. ‘Indien de wortels dwars 
op het asfalt zouden lopen, dan zou de boom 
zeker doodgaan’, legt Derksen uit. ‘Maar als ze in 
de lengterichting zouden lopen, zou de boom een 
goede kans maken om te overleven. Dan zou bij 
het graven van het cunet niet de helft van de wor-

tels afgesneden te hoeven worden. Als de boom-
wortels bovendien boven het maaiveld zouden lig-
gen, zou de eik minder last hebben van strooizout, 
fijnstofuitstoot en afval van auto’s.’
Het onderzoek bleek positief uit te vallen voor de 
eik: hij zou met zijn wortels bijna een meter boven 
het rijkswegmaaiveld uitkomen en de wortels 
lagen in de lengterichting van het wegtracé. 

Uiteindelijk mocht de eik mocht blijven staan en 
omdat Derksens familie in Breda en Ulvenhout 
woonde, kreeg de boom onder familieleden de 
naam ‘de boom van ome Peter’.

Opknapbeurt na schade door werkzaamheden
Door de werkzaamheden aan de weg werd echter 
zo veel wortelschade aangericht, dat de boom 
stond weg te kwijnen. Pius Floris vertelt daarover: 
‘Daar heb ik Rijkswaterstaat Brabant-Oost begin 
jaren 90 op attent gemaakt. Ik heb via mijn toen-
malige bedrijf een onderzoek uitgevoerd naar de 
kwaliteit van de boom en een herstelplan geschre-
ven. De boom was werkelijk in zeer slechte condi-
tie. We kregen opdracht om de boom te herstellen. 
Dit was midden jaren 90. Het herstel omvatte 
een verbeterde zuurstofhuishouding, aanleg van 
een watergeefsysteem vanaf viaduct Anneville, 
verbeteren van de wortels door het injecteren van 
mycorrhiza-schimmels en snoeien van de boom 
en verwijderen van dood hout. De boom krijgt 
jaarlijks 80.000 liter water door het speciaal aange-
legde bewateringssysteem.’

In goede staat
Volgens Pius Floris en de Bomenfeestdag is het 
wortelgestel van de eik sinds zijn opknapbeurt 
helemaal hersteld en is hij eigenlijk weer als nieuw 
te beschouwen. Hierdoor zou hij nog met gemak 
honderd jaar kunnen blijven groeien. Floris: ‘De 
maatregelen hebben zo goed gewerkt, dat de 
boom tot de meest vitale eiken van de omgeving 
behoort. De bladstand en de groei zijn perfect.’

Monumentaal kunstwerk
Derksen vindt het wrang dat de eik weg moet. 
‘Voor de meeste mensen is de eik een mijlpaal. 
Reizigers vanuit België weten steevast als ze de 
boom zien: we zijn in Nederland! Feitelijk is het een 
levend kunstwerk. Rijkswaterstaat zet regelmatig 
kunstwerken naast snelwegen. Daarbij schrikt men 
veelal niet terug voor investeringen van een mil-
joen euro. Behoud van de eik zou 1,3 miljoen euro 
kosten. Maar Rijkswaterstaat ziet onvoldoende in 
dat deze boom net zo goed een kunstwerk is en 
dat het behoud daarvan dus best wat geld mag 
kosten. De verslaggever van het NOS-journaal, dat 

van de boom een item maakte, verwoordde het 
prachtig: “Dit is nu een boom zoals kinderen een 
boom altijd tekenen”.’

‘Hij is nu inmiddels ruim 180 jaar oud’, betoogt 
Derksen verder. ‘Hij draagt een rijke geschiedenis in 
zich. Dat maakt de boom zelfs tot een monumen-
taal kunstwerk. In Duitsland staat ook een grote 
oude boom als oriëntatiepunt langs de snelweg 
en in Frankrijk staat een eeuwenoude ceder langs 
de rijksweg nabij het vliegveld Charles de Gaulle. 
Samen met deze twee bomen vormt de eik bij de 
A58 het enige drietal levende monumenten langs 
snelwegen in heel Europa!’

Kappen om de juiste redenen
De eik heeft niet alleen Derksens bijzondere 
aandacht vanuit zijn werkverleden, ook vanwege 
zijn huidige werk voor de Stichting Nationale 
Boomfeestdag vindt Derksen het van groot belang 
om de boodschap uit te dragen: ‘dat bomen kap-
pen mag, maar niet alleen vanwege het geld. Er 
moet een goed verhaal achter zitten.’  

‘Wij proberen deze boodschap al zestig jaar aan 
kinderen te vertellen, om ze op een juiste manier 
bij de natuur te betrekken.’ Derksen vindt de aan-
vraag voor de kapvergunning van de eik bij de A58 
om financiële redenen hét voorbeeld van hoe het 
niet moet.

De eik lijkt alleen nog te redden door het genere-
ren van voldoende gelden. Dat is dan ook precies 
wat de Stichting Nationale Boomfeestdag van 
plan is. Samen met de Bomenstichting en Omroep 
Brabant gaat de stichting zich inzetten om de 
reddingsactie te promoten. ‘Als de weg wordt 
verbreed, kan het viaduct langer worden gemaakt 
en kan er een knik in de weg worden gemaakt’, 
legt Derksen uit over de civieltechnische mogelijk-
heden. ‘Er zou onderzocht moeten worden of op 
minimaal anderhalve meter aan weerszijden van 
de boom damwanden kunnen worden geplaatst, 
waardoor hij in een soort schacht in de lengte-
richting van de weg komt te staan. Voorop staat 
natuurlijk dat het verkeer veilig afgewikkeld moet 
kunnen worden.’

Nog vijf jaar
Tot 2022 hebben de partijen de tijd om genoeg 
geld in te zamelen. ‘Ik heb nog goede hoop dat we 
de eik kunnen redden,’ zo besluit Derksen. 

4 min. leestijd

Peter Derksen, Stichting Nationale Boomfeestdag: ‘Uit 

hoofde van mijn functie gaf ik in de jaren 80 geen vergun-

ning af, omdat ik het toen al een fantastisch landmark vond. 

Daarmee was Rijkswaterstaat niet blij. Ik werd op het matje 

geroepen bij de hoofdingenieur-directeur.’
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De Vereniging Stadswerk Nederland en de Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners zijn sinds begin 2015 bezig om het Amerikaanse iTree naar Ne-

derland te halen. iTree is een rekenmodel dat de waarde van bomen in geld uitdrukt. Het programma is vertaald en klaar voor een pilot in de deelne-

mende Nederlandse gemeenten.

Auteur: Santi Raats

Geld groeit straks wél aan de 
Nederlandse bomen!
Pilot maakt Amerikaans kapitaalberekeningsprogramma iTree geschikt 
voor Nederland
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iTree, dat boombaten in geld uitdrukt en op een 
wetenschappelijke manier onderbouwt, bestaat 
sinds 2007 in Amerika. De winst zit hem bijvoor-
beeld in het in beeld brengen van regenwaterregu-
lering, afvang van vervuilende stoffen uit de lucht, 
CO2-reductie, waardestijging van onroerend goed 
en schaduwwerking. Het softwareprogramma is 
ook beschikbaar in modules voor ecologie, ont-
werp en stadsklimaat.  

New York
Matthew Wells, de boombeheerder van New York, 
gebruikte het programma. Met de wetenschap-
pelijke onderbouwing van de uitrollende waardes 
in het iTree-rapport, genaamd ‘Million Trees NYC 
Planning Protection’, overtuigde hij de politiek 
ervan dat elk van de 22.000 bomen die jaarlijks 
worden aangeplant, 208 dollar oplevert, met 
een rendement van vijf maal de investering. Met 
andere woorden: elke dollar levert er vijf op qua 
waarde die je kunt toeschrijven aan de baten van 
bomen. Het leverde Wells ook wat op: er werd een 
programma uitgerold voor de aanplant van één 
miljoen bomen in New York. Dat was een immense 
toevoeging aan het geschatte bestaande bomen-
bestand in de stad van 2 miljoen parkbomen en 
615 duizend laan- en straatbomen. 

Assetmanagement
Maarten Loeffen, directeur bij de Vereniging 
Stadswerk Nederland: ‘Wij zaten begin vorig jaar 
om de tafel met een aantal gemeenten om te 
peilen wat iTree voor hen zou kunnen betekenen. 

Zij bleken allemaal een grote behoefte te hebben 
aan cijfers voor de professionalisering van hun 
assetmanagement op het gebied van bomen. iTree 
is voor boombeheerders om twee redenen van 
belang: zij krijgen hiermee een managementtool 
in handen om de politiek te benaderen, en door de 
waardebeschrijving in harde euro’s krijgt de publie-
ke opinie een andere kijk op groen. Dat heeft op 
zijn beurt een positieve invloed op groenbeleid.’
Hoofdstedelijk bomenconsulent Hans Kaljee 
beaamt dat. ‘Bomen staan te multitasken en iTree 
kan dat burgers duidelijk maken. Wanneer ergens 
vijfhonderd bomen tegen de vlakte gaan, maakt 
dit programma meteen inzichtelijk welke bijdragen 
de bomen hebben geleverd. Die waarden, uitein-
delijk in geld uitgedrukt, kan men moeilijk negeren 
en dus zal daarop een geschikte compensatie 
volgen.’ 

Voordeel voor deelnemers
De gemeente Amsterdam neemt deel aan de pilot. 
Kaljee zet daarmee in op een kennisvoorsprong. 
‘Wanneer iTree later geschikt is gemaakt voor 
Nederland, hebben wij er al een keer mee gewerkt. 
We kunnen ons dan richten op een nog betere toe-
passing. Mijn droom is dat het mogelijk wordt voor 
de Amsterdamse burgers om met hun computer-
muis de boom voor hun deur aan te klikken en te 
zien wat die boom voor zijn omgeving betekent. 
Ik sta te popelen om te zien hoe de beleving van 
groen van de burgers verandert. Dat groen méér 
wordt dan alleen maar “kijkgroen”.

De pilot
De pilot duurt circa twee jaar en wordt opgesplitst 
in trajecten. Zoals het zich nu laat aanzien, is er in 
totaal plaats voor ongeveer vijftien deelnemende 
gemeenten. Het iTree-pilotteam gaat van start met 
vijf gemeenten: Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, 
Heerhugowaard en Rotterdam. Andere gemeen-
ten, waaronder Eindhoven, Haarlem en Utrecht, 
hebben ook aangegeven met een pilot te willen 
deelnemen aan het project. Hoofdstedelijk bomen-
consulent Hans Kaljee vertelt namens deze deel-
nemers wat hun rol is: ‘Deze steden dragen bij aan 
de pilot met een investering van 10 tot 15 duizend 
euro. Hiermee gaan de deelnemende boomad-
viesbureaus aan de slag. Dit zijn de bedrijven BTL 
Bomendienst, Cobra Adviseurs, Boomadviesbureau 
De Groot, Terra Nostra Boomadvies en 
Bomenwacht Nederland.’

Maarten Loeffen, directeur bij de Vereniging 
Stadswerk Nederland: ‘Het is de bedoeling dat de 
boomadviesbureaus met iTree de bomenbestan-
den bij de gemeenten gaan inventariseren in een 
pilotgebied. De deelnemende gemeenten krijgen 
zo een eerste inzicht. De pilots vormen samen de 
basis voor een eerste versie van i-Tree Nederland. 
Bij elk deelnemend boomadviesbureau zorgt 
iemand op managementniveau voor de opstel-
ling van het projectplan, waarnaast een adviseur 
betrokken is bij de daadwerkelijke pilotuitvoering.’
De pilot zal bestaan uit het inventariseren van de 
gegevens uit de boombestanden van de deelne-
mende gemeenten. ‘De iTree-werkers zullen vooral 
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ACTUEEL

gebruiken wat voorhanden is op het gebied van 
beheer- en VTA-gegevens’, aldus Loeffen. ‘De gege-
vens mogen best een jaar oud zijn. Dataverwerking 
is belangrijker.’

Almere avant la lettre
BTL Bomendienst heeft een paar jaar geleden een 
iTree-pilot in Almere uitgevoerd. De pilot maakte 
duidelijk wat de mogelijkheden van i-Tree kun-
nen zijn, maar toonde ook dat er nog flink aan 
gesleuteld moet worden om in Nederland tot 
concrete en bruikbare resultaten te komen, onder 
meer vanwege de lage leeftijd van de bomen van 
Almere: de bomen zijn daar niet ouder dan dertig 
jaar. Ook wordt  de pilot dit jaar in gemeenten van 
uiteenlopende grootte uitgevoerd met een grotere 
diversiteit aan bomen. Maar het hoofddoel van 
deze pilot is om een vertaalslag te maken van de 
Amerikaanse vertrekpunten naar de Nederlandse.’
Literatuuronderzoek Wageningen en Larenstein
Wageningen University & Research en Van Hall 
Larenstein werken daarom ook mee aan de iTree-
pilot. Fons van Kuik van Wageningen University 

& Research: ‘Parallel aan de praktijkinventarisatie 
met iTree doe ik research in de wetenschappelijke 
literatuur, om te zien of we in Europa, en dus ook 
in Nederland, op sommige punten beter kun-
nen rekenen met andere vertrekpunten. En of er 
wetenschappelijke informatie bestaat waarmee we 
iTree verder kunnen “voeden”.’

In Londen is het hele bomenbestand in kaart 
gebracht met de Amerikaanse versie van iTree. 
Maar – om maar wat te noemen – in Londen 
regent het gemiddeld twee keer zo veel als in 
Amerika, waardoor de vraag rijst of met deze 
waardeberekening een getrouw beeld is ontstaan. 
Met Europese subsidie gaan studenten met iTree 
aan de slag, om het goed te laten aansluiten op de 
Nederlandse weers-, groei-, en bodemomstandig-
heden.

Andere factoren
Een van de mogelijke verschillen tussen Nederland 
en Amerika ligt in het andere klimaat dat we hier 
hebben. David van Uden, operationeel directeur 
van deelnemend bedrijf BTL Bomendienst, ver-
klaart: ‘Daardoor hebben wij te maken met groei-
curves die afwijken van de ingeladen waardes in 
de iTree-software. Groeicurves zeggen iets over de 
kroongrootte, het bladvolume en de groeisnelheid, 
wat weer iets zegt over de hoeveelheid CO2 die in 
een boom ligt opgeslagen. Waarschijnlijk kunnen 
we de groeicurves uit de Amerikaanse versie van 
iTree dan ook niet gebruiken. Het kan ook zijn dat 
de bedrijven tijdens de iTree-inventarisatie merken 
dat ze rekening moeten houden met aspecten 
waarin de Amerikaanse versie van iTree überhaupt 
nog niet voorziet. Bepaalde cultivars van linde of 
iep komen op grote schaal voor in Nederland, maar 
nauwelijks in Amerika.’

Van Uden geeft een ander voorbeeld: ‘In Nederland 
staan bomen nog geregeld in te kleine groei-
plaatsen. iTree neemt de factor groeiplaatsgrootte 
niet echt in aanmerking: in Amerika is ruimte in 
overvloed om groen aan te planten. Maar een 
kleine groeiplaats is wel direct van invloed op de 
kapitale boomwaarde. In Nederland is deze factor 
bepalend.’
‘Wageningen University & Research noteert dit 
soort Nederlandse meetfactoren’, verklaart Loeffen. 
‘Op deze manier verzamelen we zo veel moge-
lijk data, die we later gebruiken om iTree om te 
zetten naar een versie die toepasbaar is op de 
Nederlandse omstandigheden. Maar andersom 
nemen de boomadviesbureaus die de pilot uit-
voeren de inzichten van Wageningen University & 
Research ook direct mee.’

Maarten Loeffen, directeur Stadswerk Hans Kaljee, hoofdstedelijk bomenconsulent

‘De groeicurves uit de 

Amerikaanse versie van iTree 

kunnen we in Nederland 

waarschijnlijk niet 

gebruiken’
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Het geslacht Robinia heeft twee ‘gezichten’. Vrijwel iedereen kent Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana’ en ‘Umbraculifera’, en dan houdt het een beetje op. 

Er zijn echter 34 cv’s van deze soort. Daarnaast zijn er dertien andere soorten Robinia die in ons klimaat goed kunnen gedijen en door hun 

bloemenpracht een bijdrage leveren aan de woon-, werk- en leefomgeving. Vandaar dit eerste deel van het genus Robinia en wel de onbekende 

makkers. Deel twee is geheel gewijd aan Robinia pseudoacacia en cv’s. Daar zult u even op moeten wachten!

Auteur: Jan P. Mauritz VRT

Het geslacht Robinia
Behoort tot de orde van de Leguminosae of Fabales, de peulvruchtachtigen
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SORTIMENT

Efkes op een rij, zoals mijn Belgische vrienden zou-
den zeggen: 
Volgens de grootmeester der botanie Linnaeus 
en zijn volgelingen bestaat er binnen de orde 
van de Leguminosae een drietal families, te weten 
Mimosaceae, met onder andere de echte Acacia 
(Mimosa-species), Papilionaceae, met onder meer 
de hoofdpersoon Robinia, en, waarde lezers van 
dit feuilleton, deze geslachten zijn de echte vlin-
derbloemigen. Als laatste is er de familie waartoe 
onder andere de geslachten Cercis en Gleditsia 
behoren: Caesalpiniaceae. De species van de drie 
families zijn dus allemaal wel peulvruchtachti-
gen, maar alleen de geslachten van de familie 
Papilionaceae zijn vlinderbloemigen! Dat onder-
scheid wordt veroorzaakt door de bloemopbouw. 
Nu vertonen de bloemen van Caesalpiniaceae 
wel een sterke gelijkenis met die van de echte 
vlinderbloemigen, maar de stand van de petalen 
(de kroonbladeren) is echt anders. De bloemen 
van Mimosaseae zijn ook weer totaal anders dan 
de vorige twee, wollige, meestal gele bolletjes van 
meeldraadrijke bloempjes. Deze ogenschijnlijk wat 
academische uitleg over de families van de orde 
van de Fabales was even nodig om diepgewortelde 
misverstanden op te ruimen. Robinia en Gleditsia 
zijn dus wel familie van elkaar: geen broers, maar 
neven.
De orde van de Leguminosae kent ruim 700 
geslachten en vervolgens meer dan 20.000 ver-
schillende species. Ze zijn vrijwel overal ter wereld 
te vinden, met uitzondering van de poolkap-
pen, maar dat spreekt voor zich. De families en 
geslachten kennen zeer veel siermakkers om de 
openbare ruimte te verrijken, de particuliere tuin, 
de kantoortuin of de daktuin, voor elk wat wils. 
De peulvruchtachtigen zijn nog veel belangrijker 
voor de voedselvoorziening op aarde. De zaden 
die opgesloten zitten in peulvruchten zijn namelijk 
ook die eiwitrijke voedselgewassen in de land- en 
tuinbouw, zoals allerlei soorten bonen, erwten, 
pinda’s, sojabonen etc. Deze voedselmakkers zijn 
van groot economisch en sociaal belang in de 
totale voedselketen op aarde. De meeste soorten 
leven in mutualistische symbiose met stikstofbin-
dende bacteriën. 
‘In mutualistische symbiose … wat ??, hoor ik u 
ergens op de achtergrond mompelen. Waar heb 
je het nu toch weer over JP, je begint het nieuwe 
jaar meteen weer goed hé, botanische mafkees. 
Leg uit !’
Om het eenvoudig te houden, waarde lezers: de 
woorden mutualisme en symbiose betekenen 
ongeveer hetzelfde. Dat is niet helemaal correct, 
maar voor het feuilleton in dit vakblad wel vol-
doende.

Het woord symbiose is velen onder u niet helemaal 
vreemd. Symbiose is een samenstelling van de 
Griekse woorden sym (samen) en biose (levend); 
dat wordt dan ‘samenlevend’.
In de oorspronkelijke en ruime betekenis des 
woords is het dus ‘het langdurig samenleven van 
twee of meer organismen van verschillende soor-
ten, waarbij de samenleving voor ten minste één 
van de organismen gunstig of zelfs noodzakelijk 
is’. Geheel terecht wordt de term symbiose alleen 
gebruikt in de betekenis van wederzijds voordelige 
co-existentie of samenleving. De verschillende 
partners heten symbionten, en beide hebben dus 
baat bij de samenleving. De grootste partner wordt 
ook wel gastheer genoemd. Er zijn verschillende 
soorten symbiose ‘waar ik om de lieve vrede wil 
met het opperhoofd Hein maar niet verder op in 
zal gaan, maar wel snel even een nabrandertje op 
dit onderwerp. In de context van dit feuilleton over 
bomen geef ik twee extra voorbeelden, en dan ga 
ik weer verder met het geslacht Robinia. De bestui-
ving van planten door nectar etende of stuifmeel 
verzamelende insecten is het eerste voorbeeld. 
Ook de samenleving van de mycorrhiza-schimmel 
en de plantenwortel is een mooi voorbeeld van 
wederzijds voordeel. 

Bent u er allemaal nog, vrienden? Want het derde 
voorbeeld, dat vooral in dit deel van het feuilleton 
sterk passend is, is de familie van de hoofdpersoon 
en kent vele makkers die in een samenlevingsvorm 
leven met bacteriën uit de Rhizobium-familie. 
Deze bacteriën kunnen stikstof uit de lucht binden, 
die de plant vervolgens voor de groei kan gebrui-
ken. De bacterie ‘woont’ in en rondom de wortels 
van de plant in zogenaamde wortelknolletjes en 
levert daar deze stikstof af. Daarvoor krijgt de bac-
terie van de plant suikers terug, die door de foto-
synthese in het blad geproduceerd worden. Naast 
de plant heeft ook de bodem en het bodemleven 
groot voordeel van deze mutualistische symbiose. 
En daarmee sluit ook dit tussendoortje.

Kenmerken
Het geslacht Robinia bestaat enerzijds uit kleine 
tot grote bomen variërend van 6-7 tot ca. 25 meter 
hoogte en anderzijds uit struiken die tot ca. 4-5 
hoog worden en vaak als meerstammige bomen 
en grote struiken voorkomen in de Verenigde 
Staten van Noord-Amerika. Een tiental soorten 
komt van nature voor in zuidelijk Mexico.  
Veel van deze struikvormige makkers worden op 
een hoogstam veredeld, waardoor dan weer een 
hoogstamboom ontstaat van 6-7 meter met mooie 
toepasbaarheden.
Vanwege deze grote verschillen in grootte en 

15 min. leestijd

Binnen de systematische indeling van 
het Regnum vegetabile – het Plantenrijk 
– behoort het geslacht Robinia tot de 
orde van de Leguminosae of Fabales (de 
peulvruchtachtigen) en daarbinnen tot de 
familie Papilionaceae. De naam Robinia is 
door de grootmeester Linnaeus zelf aan 
dit geslacht gegeven als eerbetoon aan 
Jean Robin (1550-1629), lijfarts, botanicus 
en hoofd van de koninklijke tuinen van de 
Franse koning Henry IV. Hij kweekte bomen 
op uit zaad dat hij in 1601 ontvangen had 
uit Noord-Amerika en plantte de bomen in 
de tuinen bij het paleis het Louvre. In 1636 
werd door zijn zoon Vespasien Robin een 
boom uit dezelfde partij geplant in de Jardin 
des Plantes, de botanische tuinen van Parijs. 
Deze boom staat daar nog altijd, zwaar 
ondersteund door palen vanwege het zwaar 
gehavende uiterlijk van de boom na de 
Slag om Parijs in de Tweede Wereldoorlog. 
Van dezelfde groep zaailingen is in 1638 
ook ergens in Nederland een exemplaar 
geplant. Onze oudste en nog altijd aanwe-
zige Robinia staat bij het bekende kasteel 
Doorwerth. De boom is daar in 1677 op het 
voorplein geplant.
Een aantal andere bekende geslachten bin-
nen de peulvruchtachtigen zijn Cladrastis, 
Gleditsia, Gymnocladus, Laburnum, Wisteria 
en minder bekende makkers als Erythrina, 
Hedysarum, Styphnolobium, Templetonia, 
en tal van andere makkers waarbij altijd 
de zaden in een peul zitten.  Het geslacht 
Robinia is tamelijk soortenrijk en omvat 24 
soorten, drie vars, vier hybridesoorten en 
meer dan 50 cv’s, waarvan het overgrote 
deel van de soort pseudoacacia is. Het 
natuurlijk verspreidingsgebied van deze 
makkers ligt op het noordelijk halfrond, in 
de gematigde zone van Noord-Amerika en 
zuidelijk tot in Mexico.
Een aantal soorten met bijbehorende cv’s 
groeien zo ver zuidelijk dat ze in feite buiten 
de gematigde zone vallen, en dus ook in dit 
deel van het feuilleton niet op het podium 
zullen verschijnen. De eerste en bekendste 
makker van dit geslacht die in Europa en 
daarna in de rest van de wereld geïntrodu-
ceerd werd, is Robinia pseudoacacia.
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habitus zijn er ook grote verschillen in bijvoorbeeld 
de central leader, de doorgaande stam, en de 
aanwezigheid en verschijningsvorm van de stam-
schors, die echt heel divers is bij de verschillende 
species, en andere bijzondere kenmerken.
Wat alle makkers binnen het geslacht wel gemeen 
hebben, is dat de plant bewapend is met doornen, 
die afhankelijk van de soort groter of kleiner zijn, 
anders van vorm, kleverig of borstelig behaard of 
vult u maar in! Het zijn eigenlijk stekels, waarde 
lezers, en geen doornen. Het verschil tussen en het 
ontstaan van deze tweevormen van bewapening is 
beschreven in het deel over de meidoorn. 
Uw schrijver volgt in dezen de volksmond, waar 
over doorns gesproken wordt bij de bewapening 
van de acacia, witte acacia of schijnacacia. Ik was 
nog vergeten u te melden dat deze laatste drie 
benamingen alle drie de Nederlandse naam zijn 
van het geslacht Robinia. Deze foutieve benaming 
(er bestaat immers ook een geslacht Acacia) is wel 
al eeuwen in gebruik en niet meer uit te roeien. 
Uitleg over deze fout moet ik u helaas onthouden 
vanwege ruimtegebrek in dit deel van het feuil-
leton. 
Bij vrijwel alle species zijn de jonge twijgen iets 
kantig en de oudere takken grillig verlopend met 
grote of kleine bochtige structuren.
Robinia bezit kleine verzonken knoppen, die slecht 
zichtbaar zijn en tot de bladval schuilgaan achter 
de verbrede bladvoet van de centrale bladsteel. Of 
de knopjes zitten tussen twee doorns, die eigenlijk 

vergroeide steunblaadjes zijn. Bij Robinia pseudoa-
cacia zijn vaak zowel twee doorns als twee steun-
blaadjes aan de bladvoet van de boom aanwezig. 
Het blad van de species is samengesteld, met 
een afwisselende stand aan de twijgen, oneven 
geveerd. Het bestaat uit een centrale bladspil met 
daaraan jukken met blaadjes en een meestal groter 

topblad. Afhankelijk van de soort kan het totale 
blad 10-15 cm tot wel 25-30 cm lang zijn, met een 
verbrede bladvoet. De blaadjes aan de bladjukken 
zijn zeer kort gesteeld tot zittend op de centrale 
bladspil en ovaal elliptisch tot lang eirond van 
vorm, met vaak een wat ingedeukte bladtop. De 
bladkleur varieert van frisgroen tot blauwgroen; de 
onderzijde is lichter van kleur en zacht behaard.
De bloeiwijze van de meeste species is spectacu-
lair. Deze bestaat uit een perfecte vlinderbloem 
met brede en grote vlaggen, die langs de randen 
omgebogen zijn, een klokvormige kelk met vijf 
tanden, vaak zacht en soms borstelig behaard. De 
boom is eenhuizig en de bloemen zijn tweeslach-
tig; u weet precies wat daarmee bedoeld wordt, 
toch? ‘Ik hoop het maar want als u het niet (meer) 
weet, dan kunt u het antwoord opzoeken. Want uw 
schrijver heeft het al een aantal keer uitgelegd in 
de reeds verschenen delen van het feuilleton.
De tien meeldraden zijn tot een buis vergroeid, 
maar aan de top vrij, als een bosje narcissen. De 
stamper is aan de top naar binnen toe omgebogen 
en ruw behaard. De bloemen zijn afhankelijk van 
de soort 1,5 tot 2,5 cm of 2,5 tot 3,5 cm lang, en 

wit, roomwit. lila, purperrose of purperrood van 
kleur. Ze verschijnen, afhankelijk van de soort, in 
juni-juli of juli-augustus. Een prachtige verschij-
ning, zo’n bloeiende Acacia. Er zijn zelfs een paar 
makkers remonterend in de nazomer. De vruchten 
van Robinia zijn kortgesteelde platte peulvruchten, 
eerst groen en bij rijping leerachtig. De twee klep-

Robinia viscosa volwassen boom.

Robinia x ambigua Bellarosea blad en bloeiwijze.
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pen van de vrucht springen langs de buiknaad 
open en dan verschijnen de zwarte niervormige 
zaden. De rijping duurt lang, zelfs de winter over, 
tot vlak voor de volgende bladontluiking. De peu-
len zijn afhankelijk van de soort 5 tot 12 cm lang, 
glad of ruwig behaard. 
Zoals u van uw schrijver gewend bent, zal ik een 
paar species van een aantal soorten aan u voorstel-
len, systematisch in alfabetische volgorde.

Het sortiment
Robinia x ambigua
Deze oude Franse hybride is omstreeks 1812 ont-
staan uit een kruising tussen Robinia pseudoacacia 
x Robinia viscosa. De boom lijkt het meeste op 
vader pseudoacacia, maar dan kleiner in alles, en 
op moeder viscosa vanwege de kleverige jonge 
twijgen, maar dan in veel mindere mate. Het 
brengt de mens aan het twijfelen, zo’n combinatie 
van allerlei eigenschappen, maar dan anders. Dat 
‘alles’ is vertaald in de Latijnse soortnaam ambigua, 
wat dubbelslachtig of dubbelzinnig betekent. Leuk 
hé, dat Latijn en het levert in ons vakgebied zoveel 
plezier op!
Onder invloed van mama viscosa levert de bas-
taard een kleine tot middelgrote boom op van 
6 tot ca. 10 meter hoogte, die als soort niet of 
nauwelijks in cultuur is. Er zijn twee cv’s van deze 
soort in cultuur en beide zijn een verrijking van het 
sortiment, mits de standplaats goed in de gaten 
gehouden wordt. Helaas geldt voor beide makkers 
wederom: onbekend maakt onbemind, en dat is zo 
jammer…gloeiende gloeiende…

Robinia x ambigua ‘Bellarosea’
Deze Nederlandse selectie uit de Hortus Botanicus 
van Leiden is in 1860 ontstaan uit selectiewerk in 
de soort. Het is de kleinste van de twee, 6-8 meter 
hoog met een ronde, open kroon met afstaande 
takken, die wel goed windvast zijn. De stamschors 

is op oudere leeftijd diep gegroefd, met de karak-
teristieke schorsrillen van papa pseudoacacia. In 
tegenstelling tot de soort heeft deze species wel 
forse bewapening aan boord met sterke scherpe 
doorns (stekels). De twijgen zijn kleveriger dan bij 
de soort en dan bij het onderstaande zusje.
Het blad is oneven geveerd met 13 tot 21 deel-
blaadjes, die klein van formaat zijn, 1 tot 4 cm lang, 
elliptisch van vorm en frisgroen van kleur. De bloei-
wijze van deze soort is schitterend en overdadig. 
De bloemen verschijnen in juni als hangende tui-
len of ijle trossen met grote diep-roze bloemen, die 
lichter verbloeien. De enorme hoeveelheden van 
deze bloemtuilen kunnen vanwege hun gewicht 
de wat broze takken doen breken, zo zwaar zijn 
ze! Een wat beschutte standplaats tegen de wind 
verdient daarom de voorkeur, en die locaties zijn 
voldoende aanwezig in stad en dorp. Deze boom 
kan namelijk uitstekend in verhardingen geplant 
worden en is ook weinig gevoelig voor strooizout. 
Die laatste eigenschap kom je weinig tegen binnen 
het sortiment, dus maak er gebruik van! 
De vruchten zijn langwerpige, gladde platte peu-
len van 5 tot 9 cm lengte, met daarin de zwarte 
zaden. De peulen verkleuren van groen naar 
roodbruin, wat extra schoonheid oplevert, en die 
peulen blijven nog lang hangen ook.

Robinia x ambigua ‘Decaisneana’t
Ook dit is een Franse selectie, geselecteerd en 
beschreven door Joseph Decaisne (1807-1882), 
naar wie deze selectie ook vernoemd is. De goede 
man heeft een enorme bijdrage geleverd aan de 
botanie in de 19e eeuw en er zijn verschillende 
species naar hem vernoemd, o.a. het geslacht 
Decaisnea. U weet wel, Decaisnea fargesii, een 
genus uit de familie van de Lardizabalaceae, met 
die blauwe peulen. Deze makker heeft een redelijk 
bekende Nederlandse naam, die u zelf aan dit 
genus mag verbinden. 

‘Terug in je hok JP, brult het opperhoofd van achter 
zijn bureau, je Robiniahok !’ Okay, okay.’ Robinia-
hout is heel hard en sterk en wordt niet voor niets 
Europees hardhout genoemd, met een hardheids-
klasse I. Je kan er van alles mee: hokken bouwen, 
bruggen en trappen, ook in het natte. Het hout 
verrot vrijwel niet en …… Ik bedoelde de bomen, 
Mauritz! Ook goed, je kan met mij bijna alle kanten 
op. De cv ‘Decaisneana’ is een middelgrote boom 
tot 10-11 meter hoog met een goede doorgaande 
stam en een brede open kroon, met eerst opgaan-
de en op latere leeftijd meer afstaande gesteltak-
ken. De twijgen zijn zeer licht kleverig en bezet 
met kleine dorentjes of bijna zonder. 
Het blad is groter dan dat van zijn kleine, boven-
staande zusje en weer kleiner dan dat van papa 
pseudoacacia. Ook de deelblaadjes zijn weer iets 
groter dan en iets kleiner dan.
Wel is het blad oneven geveerd en er zijn wel weer 
13 tot 21 blaadjes. De bloeiwijze is fantastisch, met 
grote ijle bloemtuilen, beladen met lichtroze bloe-
men. Hoe warmer deze makkers staan, hoe groter 
en uitbundiger de bloei is. Ook deze species draagt 
vrachten vruchten, die vergelijkbaar zijn met die 
van bovenstaande species.

Robinia hispida ‘Macrophylla’
Dit is een oude species, in 1826 in Frankrijk gese-
lecteerd uit een partij zaailingen. Van oorsprong is 
het een struikvormer uit de oostelijks staten van 
de VS, uit de berglanden van de staten Virginia, 
Tennessee en Georgia. Deze soort is in 1743 in 
Engeland in cultuur gebracht en vervolgens zijn 
allerlei botanici en kwekers ermee aan de gang 
gegaan. Die activiteiten hebben niet veel gebracht, 
met uitzondering van deze ‘Macrophylla’, die in 
alle opzichten beter is dan de soort. Vandaar deze 
podiumplek. De soortnaam hispida betekent ‘ruig 
behaard’ en dat slaat in dit geval op de bloemtui-
len en de afzonderlijke bloemen. De boom vormt 
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Robinia x ambigua 'Decaisneana' bloeiwijze. Robinia paalhout voor rasters en hokken.
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een ronde, bossige kroon van 2,5 tot 3,5 meter 
hoogte. Daarom wordt deze species boven ver-
edeld op een hoogstam à la ‘Umbraculifera’. Je kan 
deze species ook op eigen wortel kweken, maar 
dan ben je jaren onderweg en wordt het ‘beumke’ 
onbetaalbaar. Enten is hier dus een prima vermeer-
deringsmethode. De takken zijn veel sterker dan 
die van de soort en dus ook meer windbestendig 
en minder breekbaar. De takken zijn vrijwel kaal, 
soms met borstelachtige en wat rode beharing. 
Het blad is, zoals de cv-naam al aangeeft, groter 
dan de soort, 20 tot 30 cm lang, met 7 tot 13 ovale 
tot eironde deelblaadjes van 3-5 cm lengte en 1-3 
cm breedte. De top van de bladschijf is genaald, 
d.w.z. dat de hoofdnerf iets buiten de bladrand 
doorloopt, een naaldpuntje! De centrale bladsteel 
is bezet met borstelharen. Het bladoppervlak is 
donkergroen en de onderzijde dof grijsgroen en 
kaal. Bij uitlopen zijn de bladeren bruin tot brons 
getint; prachtig.
De bloemen verschijnen in juni, met een nabloei 
in september, in borstelig behaarde tuilen van 8 
tot 10 cm lengte met grote bloemen tot wel 3 cm 
lang; de grootste bloemen binnen het geslacht en 
mede daarom deze podiumplek. De bloemkleur 
varieert van diep roze tot purperrood, met lang 
toegespitste tanden aan een behaarde kelk.
De peulen verkleuren van groen naar bruinrood, 
zijn 8 tot 10 cm lang, borstelig behaard, plat met 
een naaldpuntje aan de top en met zwarte zaden 
in de peul.

Robinia x margaretta ‘Pink Cascade’
Deze species is een natuurlijke hybride, ontstaan in 
het eigen verspreidingsgebied in de staten North 
en South Carolina in de VS. De kruisouders zijn 
Robinia pseudoacacia x Robinia hispida.
De boom is sinds 1920 in cultuur en via Arnold’s 
Arboretum en Kew Gardens in Europa verspreid. 
Het zijn forse meerstammige bomen en heel grote 
struiken, tot wel 10 meter hoog, met een hoog 
gehalte pseudoacacia-bloed. Van hispida is de 

beharing ook aan de onderzijde van het blad en 
dat is een prima determinatiesleutel. Deze boom 
vormt lichtere schorsrillen en groeven dan vader 
pseudo en bloeit lichtroze met zachte behaarde 
trossen en afzonderlijke kleine bloemen, die tot 2 
cm groot worden en ietwat klierachtig zijn.
Van belang, maar helaas beperkt in cultuur is de 
cv ‘Pink Cascade’. De cv-naam spreekt voor zich, 
hoop ik. Velen onder u kennen deze makker moge-
lijk onder de naam Robinia x margaretta CASQUE 
ROUGE, waarbij de cv-naam anders geschreven 
wordt dan anders: niet tussen enkele komma’s en 
met hoofdletters. Dit verwijst naar een handels-
naam. Handelsnamen hebben geen officiële taxo-
nomische status, maar worden om onverklaarbare 
redenen zelfs geaccepteerd in officiële registers. 
Dat is een slechte zaak en werkt verwarring in de 
hand. Een zeer slechte beslissing van mijn ‘vrien-
den’, waaraan ik mij mateloos erger, …gloeiende 
gloeiende…
Het is een middelgrote boom, tot een meter of 9 
hoog, met een onregelmatig ronde en op oudere 
leeftijd wat afgeplatte, open kroon, die vrijwel 
even breed wordt als hoog. De takken groeien 
in de jeugdfase opgaand op en op latere leeftijd 
buigen ze door, waardoor de kroonvorm ontstaat. 
De stamschors is grijsbruin tot lichtbruin met een 
wat oranje-gele zweem en licht gegroefd; op latere 
leeftijd worden de schorsrillen grover en dieper, 
zoals van vader pseudo, maar wel minder heftig.
De jonge twijgen zijn bruinrood van kleur en 
voorzien van opvallend veel kleine dorens van 0,5 
cm grootte en scherp als een scheermes. Het blad 
loopt bruin tot bronskleurig uit, wat vervolgens 
verkleurt naar frisgroen, en is enigszins behaard. 
Zoals alle makkers in het geslacht is het blad 
oneven geveerd, met elf tot negentien deelblaad-
jes die ellipsvormig zijn, tot 2,5 cm lengte. De bloe-
men hangen in lange trossen van wel 15 cm lengte 
en vol met de typische vlinderbloemige bloemen, 
diep donkerroze van kleur en sterk geurend. Van 
deze bloemen worden extracten gewonnen voor 

de parfum- en zeepindustrie. Uw schrijver is jaren 
geleden op een van zijn botanische tochten in 
Europa in de Zuid-Franse stad Grasse beland, de 
parfumstad van Europa. In deze stad wordt meer 
dan 60 % van alle geurtjes in Europa geproduceerd 
en hebben de drie grote parfumhuizen Galimard, 
Moulimard en Fragonard hun hoofdkantoor staan. 
In de omgeving van de stad staan honderden hec-
tares met Lavendula, allerlei Rosa en ook enkele 
plantages met deze schitterende bloesembomen. 
Waarschuwing: weet dat je na een bezoek aan en 

Robinia hispida 'Macrophylla' blad en bloeiwijze.

Robinia x slavinii 'Hillieri'.

Robiniax margaretta 'Pink Cascade ' of CASQUE ROUGE.
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vooral in zo’n parfumfabriek nog zeker twee dagen 
de smaak van de fabriek in de mond meedraagt! 
Wat je ook drinkt, het gaat niet eerder weg, die 
smaak en dat je minimaal drie dagen stinkt. U bent 
gewaarschuwd!

En daar is hij dan, de bekendste makker van het 
geslacht: Robinia pseudoacacia. Zoals in de intro 
reeds gemeld, wordt deze makker met al zijn 
verschijningsvormen besproken in deel 2 van dit 
genus.

Robinia x slavinii
Deze species is in 1914 door de grootmeester 
Alfred Rehder, de tweede directeur van Arnold’s 
Arboretum, in cultuur gebracht. Het is een kruising 
tussen Robinia kelseyi x Robinia pseudoacacia.
Deze boom wordt met name in Amerika als struik 
veredeld op de wortelhals van vader pseudo en 
wordt dan 3 tot 4 meter hoog, met een ronde 
losse kroon. In Europa wordt deze species vaker 
op een hoogstam van 2,20 m veredeld of op een 
tussenstam van 1,40 m, in beide gevallen op een 
hoogstam pseudoacacia.
Op hoogstam wordt de species ca. 5-7 meter 
hoog, ook weer met die losse ronde kroon. De 
stamschors is zoals u zult begrijpen van de onder-
stam. De twijgen zijn kaal en spaarzaam bezet met 
doornen. Het blad is oneven geveerd, 10 tot 20 
cm lang met 15 tot 25 deelblaadjes die 2,5 tot 3,5 
cm lang zijn en 2,0 tot 2,2 cm breed. Slanke smalle 
deelblaadjes dus, met een grijsgroene bladkleur en 
een puntige bladtop zonder naald aan de top als 
verlengde hoofdnerf. De bloemen zijn lila-roze en 
licht geurend aan vrij open, hangende bloemtros-
sen van 10 tot 15 cm lengte.

Robinia x slavinii ‘Hillieri’
Dit is een Engelse selectie van de wereldberoemde 
Hillier Nurseries in Winchester. Uit eigen import 
van jonge planten uit de VS is een sterker groei-
ende species geselecteerd en in 1933 in cultuur 
gebracht onder de eigen, verlatijnste familienaam 
Hillieri.
Het is een eigen verbetering ten opzichte van de 
soort, een sterkere groei en een grotere boom met 
een sierlijke, losse open kroon. De boom wordt hier 
in West-Europa zo’n 7-9 meter hoog met de  fraaie 
schors van vaderskant en vrijwel ongedoornde 
takken en twijgen. Hert blad is vergelijkbaar met 
de soort, maar iets groter in alles, tot 25 cm lange 
samengestelde bladeren met 15 tot 29 deelblaad-
jes, allen iets groter, maar met dezelfde bijzondere 
grijsgroene kleur. De boom bloeit al rijkelijk op 
zeer jeugdige leeftijd, veel eerder dan de soort, en 
dat blijft de boom doen met zeer fraaie lila-roze 

bloemen als de soort, maar groter, tot 2-2,5 cm 
lange, volmaakt vlinderbloemige bloemen. Naast 
de fantastische kleur van blad en bloeiwijze is er 
ook de zwoele geur van de bloemen en de gele 
herfstkleur. Een prima boom, die ook redelijk goed 
windvast is en toepasbaar in verhardingen.
Op de Floriade 2012 in Venlo had uw schrijver in 
samenwerking met de hoofdontwerper John Boon 
een Robinia-bos aangelegd op basis van het the-
magebied Relax & Heal. Deze bijzondere species 
had daar ook een prominente plaats tussen de 
andere soorten en hybridesoorten die in dit deel 
van het feuilleton beschreven worden, en de twaalf 
meest toegepaste cv’s van Robinia pseudoacacia 
die in deel 2 van dit genus aan u voorgesteld zullen 
worden. Op andere locaties op die Floriade 2012 
stonden ook de nodige species van dit geslacht, 
zodat er in totaal 22 verschillende Robinia’s aange-
plant waren, en die staan er nog altijd. 

Robinia viscosa
De Nederlandse naam van deze species is kleefa-
cacia en niet zonder reden. De soortnaam viscosa 
betekent namelijk ‘kleverig’ en slaat op de jonge 
twijgen, die bezet zijn met talrijke kliertjes die 
een kleverig goedje afgeven. De boom komt van 
nature voor in een vrij klein verspreidingsgebied 
in de bergen van de staten Virginia, North Carolina 
en Georgia. Het zijn middelgrote bomen tot 12 
meter hoogte, hier in Europa 8 tot 10 meter hoog, 
met een brede ronde tot eironde half open kroon. 
De dikke, stevige stam met fraaie ruwe schorsrillen 
draagt de afstaande gesteltakken met korte dikken 
stammen met die kleverige, roodbruine twijgen. 
Het blad staat afwisselend aan de twijgen en is 
zoals alle Robinia-makkers oneven geveerd, met 13 
tot 19 deelblaadjes van 1,5 tot 3,5 cm lengte en 0,8 
tot 2,0 cm breedte. De bladkleur is donkergroen 
en de bladonderzijde grijsgroen en grijs behaard. 
De hoofdnerf van de deelblaadjes steekt boven de 
bladschijf uit als een naaldpunt. De bloemen ver-
schijnen in juni, kort na de bladontluiking en deze 
bloei remonteert in augustus. De bloemen hangen 
in trossen van ca. 8 cm lang, dicht bijeen met 
veel, tot 2 cm grote bloemen die zacht lila-roze 
van kleur zijn; de bloemkelk is donker roodbruin 
en behaard. De peulen zijn ca. 6 tot 8 cm lang en 
geheel overdekt met kleverige klierhaartjes. 
Er bestaat sinds 2013 een goede cv van de soort, 
genaamd: 

Robinia viscosa ‘Vik’
Dit is een selectie van de Tsjechische boomkwekerij 
Arboeko, die de boom in 2013 tijdens de handels-
beurs Green is Life herintroduceerde. De selectie 
is gevonden zo rond 1950 in Tsjechië door een 

onbekende kweker of botanicus genaamd Vik. De 
selectie is tientallen jaren uit productie geweest, 
tot bovengenoemde kwekerij er weer mee aan 
de gang ging en daarmee zorgde voor een prima 
toevoeging aan het Robinia-sortiment. De boom 
wordt 12 tot 15 meter hoog met een brede, 
eironde open kroon. De verbetering zit met name 
in het hardere en minder breekbare hout van de 
kroontakken en de iets grotere lila-roze bloemen. 
Verdere eigenschappen zijn als de soort. De boom 
is prima toepasbaar in verhardingen en bruikbaar 
als straatboom in wat ruimere profielen, parken 
en kantoor- en particuliere tuinen. Een prima aan-
winst, dus, dames en heren boomkwekers; grijp 
uw kans!

Afsluitend
Een deelafsluiting van een mooi en bijzonder 
geslacht, vanwege de bijzonder spectaculaire 
bloeiwijzen in verschillende kleuren. Er zijn dus 
heel interessante species van dit geslacht min of 
meer goed verkrijgbaar. Op zoek gaan naar deze 
bomen is een uitdaging, die beloond zal worden 
met een geweldige boom, ziektevrij; wat een 
pracht in blad en bloeiwijze en niet te vergeten 
die geweldige stamschors. Mogelijk is er een 
boomkweker die geïnspireerd is geraakt door dit 
deel van het feuilleton en zich gaat verdiepen in 
dit geslacht om het in zijn/haar sortiment op te 
nemen.

Vooral doen; het geslacht is het meer dan waard!

Groet,
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Bos, bomen en bomenkap 
Amelisweerd
Regels en overrulen

Ik geef het regelmatig aan: op iedere kubieke meter (stedelijke) omgeving in Nederland is een berg regels van toepassing. Iets dat zelfs bij mij 

verbazing wekt. Door de bomen het bos niet meer zien; als jurist probeer ik dat te voorkomen door met grote regelmaat bijscholing te volgen en 

eindeloos leeswerk te doen. Maar toch word ook ik bij afhandeling van casussen soms verrast door ‘aardige’ doorkijkjes in wet- en regelgeving. 

Wat voorbeelden rond velling van bomen. 

Auteur: mr. A.V.K. Goudzwaard
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Zoals onze vakgroep nu wel weet, is de Wet 
natuurbescherming (Wnb) per 1 januari 2017 van 
kracht geworden. De Boswet is vanaf dat moment 
vervangen door hoofdstuk 4 Houtopstanden 
Wnb. In Nederland is er voor de velling van bos op 
grond van dit hoofdstuk van de Wnb een meld- en 
herplantplicht, met daarbij een flink aantal vrijstel-
lingen. In artikel 4.3 lid 3 Wnb staat dat Provinciale 
Staten bij verordening regels kunnen stellen over 
de bosbouwkundige wijze van deze verplichte 
(Wnb-)herplant. Daarnaast mogen gemeenten en 
provincies vanaf 2017 ook velverboden maken 
voor houtopstanden die onder deze (provinciale) 
meld- en herplantplicht vallen. Voor bijzonderhe-
den over dit alles verwijs ik u naar de Wnb.

Soms heeft de gemeenteraad per abuis,  of 
gewenst een gemeentelijk velverbod voor deze 
houtopstanden. Dat is geen probleem: er kan 
een omgevingsvergunning voor velling worden 

afgegeven. Is er echter een omgevingsvergunning 
nodig voor meerdere activiteiten op grond van ver-
plichte samenloop, dan moet men opletten; moge-
lijk zijn er dan ook adviescommissies bij betrokken. 
Die willen soms zo goed, zo gedegen en zo snel 
mogelijk landschapsherstel realiseren. Kortom, een 
fikse herplantplicht komt als voorschrift aan de 
omgevingsvergunning. Dan is het wel zaak hoofd-
stuk 4 van de Wnb in het achterhoofd te houden. 
Wat Provinciale Staten over de bosbouwkundige 
wijze van herplant in hun Verordening Natuur heb-
ben staan, wisselt per provincie. Daarbij kan ook 
een andere wijze van herplant voorgeschreven zijn 
dan hetgeen het voorschrift van de omgevingsver-
gunning weergeeft. De volgende vraag is dan welk 
voorschrift voorgaat. Of kan er op tijd een onthef-
fing van de herplantplicht Wnb worden verkregen, 
om zodoende wel de herplantplicht van de 
omgevingsvergunning te kunnen uitvoeren?

Bomenkap Amelisweerd Tracébesluit
Indien de gemeenteraad en belanghebbenden 
tegen bomenkap voor aanleg van een Rijksweg 
zijn, hoe kan het dan dat de aanleg en de velling 
toch doorgaan? 
Ook hier komt dat door de wet- en regelgeving. 
Leidend is de Tracéwet. Deze wet is juist ontwor-
pen om het bovenstaande not in my backyard 
te omzeilen. De Tracéwet is van toepassing op 
aanleg van infrastructuur van nationaal belang, 
zoals rijkswegen, spoorwegen en kanalen. Zo heeft 
minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en 
Milieu, in het kader van deze wet het Tracébesluit 
voor verbreding van de A27 genomen. Op 19 
januari 2017 werd dit besluit gepubliceerd; ieder-
een die eerder een zienswijze op dit besluit heeft 
ingebracht, kan tot 2 maart in beroep gaan bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (ABRvS). Een Tracébesluit wordt genomen na 
een grondige voorbereiding, waarbij betrokkenen 
inspraak hebben op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). Nu wil ‘inspraak hebben’ nog 
niet zeggen dat de minister verplicht is een besluit 
te nemen in overeenstemming met deze inspraak. 
Het blijkt in de praktijk bijzonder lastig om een 
Tracébesluit aangepast of vernietigd te krijgen. 

Velling bos
De reguliere meld- en herplantplichten van de 
oude Boswet (nu de Wnb) voor velling van bos, 
blijven ook bij een Tracébesluit van toepassing. 
Valt het bos echter binnen de in het kader van de 
Boswet/Wnb vastgestelde bebouwdekomgrens, 
dan is voor velling geen melding of herplant-Wnb 
nodig. Het tracé van de A27 loopt onder andere 
door gemeente Utrecht en Bunnik en door het bos 

Amelisweerd.  Het lijkt erop dat de bomenkap rond 
Amelisweerd toch buiten deze komgrens valt. In 
dat geval geldt de meld- en herplantplichten-Wnb. 
In de gemeente Utrecht is er op grond van de 
Algemene plaatselijke verordening wel vrijstelling 
van het gemeente-lijke velverbod en er is geen 
omgevingsvergunning voor velling nodig. Voor 
bomen die in Bunnik buiten een bebouwde kom-
Wnb staan, geldt ook vrijstelling van het Bunnikse 
velverbod. Zou er wel een gemeentelijk velverbod 
zijn, dan kan de minister het besluit omtrent de 
omgevingsvergunning overrulen. Wel blijft in 
beginsel het beleid rond omgevingsvergunning-
verlening ook voor de minister het toetsingskader. 
Het landgoed Amelisweerd is in zijn totaliteit 
aangewezen als een complex met de status van 
Rijksmonument.  

De strook bos langs de A27 valt echter buiten de 
contour van dit Rijksmonument. Op dat vlak is er 
dus geen bescherming. 
Voor Rijkswaterstaat (RWS) geldt voor velling van 
houtopstanden de Samenwerkingsovereenkomst 
‘Uitvoering Boswet Rijkswaterstaat’ (26 oktober 
1995), die tussen de ministeries van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij en Verkeer en Waterstaat 
is gesloten. Kort gezegd komt het hierop neer: 
indien RWS bij projecten voor landwegen, oever-
verbindingen en kanalen houtopstanden velt 
die buiten de bebouwde kom in de zin van de 
Wnb staan, herplant RWS ook. Dat alle gevelde 
houtopstanden buiten de bebouwde kom worden 
herplant, ongeacht of de betreffende hout- 
opstand een uitzondering geniet in de Wnb,  
volgt uit deze Samenwerkingsovereenkomst.  

De Samenwerkingsovereenkomst is niet van 
toepassing binnen de bebouwde kom op grond 
van de Wnb. Daar gelden namelijk de regels van 
de gemeenten. De Samenwerkingsovereenkomst 
wijkt op een paar punten af van de gebruikelijke 
werkwijze van de Wnb. Alle houtopstanden langs 
wegen en kanalen (dat wil zeggen alle boomsoor-
ten) vallen volgens de overeenkomst namelijk 
onder de werking van de Wnb (mits buiten de 
bebouwde kom). Ook vellingen van kleinere 
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oppervlakten die niet onder de plichten van de 
Wnb vallen, worden in het kader van de overeen-
komst gemeld en herplant. 
Wel is er een langere termijn voor herplant en 
boscompensatie, namelijk tien jaar in plaats van 
de gebruikelijke drie jaar. Boscompensatie is in dat 
geval ook toegestaan in andere delen van het land 
dan daar waar de velling is uitgevoerd. Voor de in 
het kader van het Tracébesluit te vellen 31 hectare 
bos komt 36 hectare herplant terug. 

Het Tracébesluit geldt als een omgevingsvergun-
ning, waarbij ten behoeve van een project van 
nationaal belang, met toepassing van artikel 2.12, 
lid 1 onder 2, onder 3 Wabo, van het bestemmings-
plan of de beheersverordening wordt afgeweken. 
Daardoor werkt dit Tracébesluit rechtstreeks 
door in het ruimtelijke beleid van de betrokken 
gemeenten. Verder blijft een aanlegvergunning-
stelsel, een omgevingsvergunning voor de uitvoer 
van werkzaamheden, voor het vellen van houtop-
standen door het Tracébesluit buiten toepassing. 
Gemeenteraden zijn verplicht om binnen een jaar 
nadat het Tracébesluit onherroepelijk is geworden, 
het bestemmingsplan in overeenstemming met 
het Tracébesluit vast te stellen. Verder geldt het 
Tracébesluit als een voorbereidingsbesluit, zoals 
bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke orde-
ning. In het plangebied kunnen dus niet zomaar 
andere ontwikkelingen doorgang vinden. 

Belanghebbenden die op het ontwerp-Tracébesluit 
een zienswijze hebben ingediend, of belang- 
hebbenden wie redelijkerwijs niet kan worden  
verweten dat zij daarop geen zienswijze naar voren 
hebben gebracht, hebben de mogelijkheid om  
binnen zes weken na de dag waarop het 
Tracébesluit ter inzage is gelegd, beroep in te  
stellen bij de ABRvS. Deze bestuursrechter beslist 
als enige instantie. Nog een belangrijk detail is dat 
gemeenten en provincie als gevolg van de Crisis- 
en herstelwet geen beroep tegen het Tracébesluit 
kunnen instellen. Gemeenten en provincies staan 
dus voor wat de rechtsbescherming betreft buiten 

spel. Belanghebbenden moeten bovendien direct 
in hun beroepschrift aangeven welke bezwaren zij 
tegen het besluit hebben. Een pro-formaberoep 
kan niet worden ingesteld. Na de termijn van zes 
weken kunnen geen nieuwe bezwaren meer  
worden aangevoerd. Belangenorganisaties moeten 
dus flink doorwerken om hun beroep tijdig en  
volledig in te dienen.

Bomenkap met beroep op de rechter  
voorkomen?
De minister heeft beoordelingsvrijheid tot keuze 
van het tracé. Zij hoort echter wel mogelijke 
alternatieven in haar besluit mee te laten wegen 
en de voor- en nadelen af te wegen. De rechter 
heeft echter niet tot taak om de waarde of het 
maatschappelijke gewicht dat aan de betrokken 
belangen moet worden toegekend naar eigen 
inzicht vast te stellen. De rechter kan slechts 
concluderen dat de door de minister te maken 
belangenaf-weging in strijd is met artikel 3:4 lid 
2 Awb, wanneer de betrokken belangen zodanig 
onevenwichtig zijn afgewogen, dat de minister 
niet in redelijkheid tot haar besluit is gekomen. Wel 
is er de trend naar een indringendere toets door de 
rechter van die ministeriële belangenafweging. 

Verder geeft rechtspraak aan dat ook individu-
ele belangen meer reden horen te geven tot 
het onderzoeken en afwegen van alternatieven. 
Belanghebbenden zullen het alternatief tot 

behoud van de bomen echter zeer gedegen en 
wel direct met deskundigenonderzoek moeten 
onderbouwen. Zomaar een tegenwerping in het 
beroep inbrengen zal geen doel treffen. Ondanks 
de vurige wens tot not in my backyard. 

JURIDISCH

Mr. A.V.K. Goudzwaard is als boomjurist/
juridisch adviseur groen, natuur en landschap 
werkzaam bij Cobra groenjuristen, onderdeel 
van Cobra adviseurs. Cobra adviseurs adviseert 
over alle aspecten met betrekking tot stedelijke 
natuur.
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Veilig snoeien m.b.v. een hoogwerker

Boomrooierij Weijtmans is specialist in het 

rooien, snoeien en onderhouden van bomen. 

Vandaag de dag telt ons bedrijf ruim 25 vaste 

medewerkers, goed opgeleide boomrooiers, 

ervaren chauffeurs en machinisten, 9 gecertifi -

ceerde tree workers en 2 tree technicians. 

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei veilig 

uitvoeren zonder schade aan te richten.

Boomrooierij Weijtmans kunt u inschakelen voor elke klus: 
groot of klein, bij Weijtmans moet u zijn!

Eén van onze unieke telescoopkranen

Boomrooierij Weijtmans

Wij kopen uw stamhout en houtsnippers graag 

in en verzorgen een verantwoorde afvoer van 

snoeiafval. Tevens ontzorgt Boomrooierij 

Weijtmans opdrachtgevers door overname 

van het complete beheer van gebieden, zie 

www.tilburgsbos.nl

Met deze gezonde blik op de toekomst blijft 

Weijtmans zich profi leren tot een vooraan-

staand speler op haar vakgebied.

medewerkers, goed opgeleide boomrooiers, 

ervaren chauffeurs en machinisten, 9 gecertifi -

ceerde tree workers en 2 tree technicians. 

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei veilig 

uitvoeren zonder schade aan te richten.

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Afvoer van snoeihout,
blad en schoffelvuil

In- en verkoop van hout

In-/verkoop van 
houtsnippers

In verband met toegenomen werkzaamheden 
zijn wij op zoek naar een

enthousiaste planner
Je dient te beschikken over:

• Geen 9.00 – 17.00 mentaliteit

• Stressbestendigheid

• HBO werk- en denkniveau

• Affi niteit met groen

• Goede communicatieve vaardigheden

• Teamspirit

Neem voor interesse of vragen contact met ons op.
(013-511 14 83 of algemeen@weijtmans.nl)

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-6508
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In 2008 schreef dit vakblad voor het eerst over i-Tree. i-Tree is een Amerikaanse 
softwarebundel waarmee je perfect kunt berekenen wat het effect is van 
groen op onze leefomgeving. Het bijzondere daarvan is deze methode in staat 
is te berekenen wat één of één honderd bomen in geld uitgedrukt doen voor 
het openbaar groen, het welbevinden van de stad en de mensen die er leven. 
Veel mensen vinden dat raar en dat is het eigenlijk ook. Sommige zaken zou je 
niet in geld moeten uitdrukken. Anderzijds zit er een ijzersterke logica achter. 
In deze wereld wordt nu eenmaal alles in geld uitgedrukt en als je in keiharde 
euro’s kunt uitdrukken waar de meerwaarde van jouw bomen en jouw groen 
ligt, kun je de politiek en de burger ook vragen of ze hiervoor een paar centen 
extra willen uitgeven. Nu zijn bij dat laatste nog best een paar vraagtekens te 
zetten. Wanneer was de laatste keer dat er in de Tweede Kamer werd gedis-
cussieerd over groen? Ik ben het even kwijt, maar wellicht hebt u een beter 
geheugen? Maar ik geef u eigenlijk weinig kans. 

Het feit dat politiek en bestuur weinig interesse hebben in de groene omge-
ving, moet de sector er natuurlijk niet van weerhouden om met dubbele 
kracht juist initiatieven als i-Tree te ondersteunen. Aan halvebak-initiatieven 

hebben we naar mijn mening echter geen behoefte. De afgelopen tijd heb-
ben we ieder jaar wel een groot of klein initiatief gehad waarbij we kennis op 
het gebied van groen en bomen wilden bundelen en ontwikkelen. Het ene 
jaar heet dit TEEB, het jaar erop Landelijk Kennisknooppunt Bomen, vast nog 
een paar die ik even vergeten ben en nu dus weer i-Tree. Ik hoop van harte 
dat het dit jaar wel lukt en wij hebben ons uiterste best gedaan om over dit 
onderwerp een uitgebreid artikel in deze uitgave van Boomzorg te schrijven. 
Maar tegelijk houd ik mijn hart vast. Als ik in de discussie over dit artikel vraag 
waarom het dit keer wel gaat lukken – toch een reële vraag, gezien de magere 
successcore in het verleden – komt er een antwoord dat erop neerkomt dat 
iedereen toch zijn best doet. Ongetwijfeld, maar dat is helaas niet genoeg. 
Moeten wij ons niet eens afvragen waarom we jaar in, jaar uit, keer op keer dit 
soort initiatieven ontwikkelen, die het uiteindelijk niet gaan worden? Is dit een 
vorm van masochisme, of zijn we als puntje bij paaltje komt niet in staat om 
echt samen te werken en over onze eigen schaduw heen te springen?

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur

Is dit een vorm van masochisme, of zijn we 

als puntje bij paaltje komt niet in staat om 

echt samen te werken en over onze eigen 
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Masochisme

Sommige zaken zou je niet 

in geld moeten uitdrukken

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-6509
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Grower of The Year

Boomkwekerij Ebben  |  Beerseweg 45  |  5431 LB Cuijk 
T +31 485 312021  |  info@ebben.nl  |  www.ebben.nl  |  www.treeebb.nl

Ebben derde van de wereld
International Grower of The Year
Onlangs ontving Ebben brons tijdens de AIPH International Grower of The Year.
“A big old reliable, but modern nursery with a good look at the future and a 
key focus on quality and service”, oordeelde de jury. Het karakter van een eik, 
zeg maar. En daar zijn we trots op natuurlijk.

‘Groot, 
betrouwbaar 
en meer dan 

een eeuw oud’

Grower of The YearGrower of The Year

‘Groot, 
betrouwbaar 
en meer dan 

een eeuw oud’

‘Groot, 
betrouwbaar 
en meer dan 

een eeuw oud’


	BZ12017cover
	BZ1
	BZ2
	BZ3
	99
	100

