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Veilig snoeien m.b.v. een hoogwerker

Geen stortkosten, maar opbrengst houtchips Onze unieke telescoopkranen met 42 meter mast

Een imposant wagenpark staat tot uw beschikking

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Inkoop/verkoop stamhout

Advies

Inkoop/verkoop van 
houtsnippers

Afvoer van gras

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Boomrooierij Weijtmans
begin op tijd met snoeien!

De natuur begint weer op te leven: het snoeiseizoen komt eraan! 

Bomen zijn gedurende de groeiperiode in staat snoeiwonden actief af 

te grendelen en kunnen de snoei daardoor beter verwerken. 

Boomrooierij Weijtmans is een vooraanstaand speler op het gebied van 

bomen snoeien en wijst u hierin graag de weg.

Door gebruik van flora-/faunacheck in combi-

natie met onze ter zake kundige opgeleide 

mensen, kan ook tijdens het broedseizoen 

gewoon gewerkt worden. 

Wij beschikken over 12 eigen vrachtwagens en 

ruim 25 vaste medewerkers. Wij kunnen u altijd 

    direct helpen. Ons wagenpark is 

uitgerust met Euro-VI auto’s, speciaal 

 voor in stedelijk gebied. 

    

Uniek zijn onze telescoopkranen, waarmee we

tot 32 meter hoogte takken vast kunnen pakken 

en afzagen, veilig en gecontroleerd, zonder 

schade aan te richten.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, 

bedrijven, instellingen en de overheid. 

Wij zijn tevens leerbedrijf en gecertificeerd 

iepen verwijderaar.
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www.stiermandeleeuw.nl - info@stiermandeleeuw.nl - 0575 59 99 99

Equipment for professionals

POWER UP!
ACCUDAG

8 MAART

MELD JE NU AAN!
info@stiermandeleeuw.nl

9.00 - 16.00 U
STiERMAN DE LEEUw

woUDhUizERMARk 79 APELDooRN

In onze branche heeft Li-ion batterij technologie een 
vogel vlucht gekregen. Stierman de Leeuw is de 

specialist op Li-ion Batterij technologie. Pellenc is de 
eerste de beste en EGO is de grootste Li-ion Batterrij 
fabrikant. Met deze merken in het pakket, aangevuld 

met Etesia Oregon en Westermann is Stierman de 
Leeuw uw specialist op Li-ion batterij technologie.

Li-ioN BATTERiJ iS DE ToEkoMST!

Stierman de Leeuw_A4.indd   1 18/02/16   14:24
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Meentweg 18 
9756 AN Glimmen 
T: (+31) (0)50 402 85 06 
F: (+31) (0)50 402 85 07 
mail@stedelijkgroen.com 
www.stedelijkgroen.com

TREE
INDUSTRY
PERSONALITY

   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

Boomverzorging en 
Groenvoorziening

Treviso 13

2921 BJ Krimpen aan den IJssel

T: 0180-515844

info@kdbgroen.nl

www.kdbgroen.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

T: 030-656 3016

M: 06-54942530

info@vanaschgroenvoorziening.nl

www.vanaschgroenvoorziening.nl

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

Bomen & beplanting
T: 0172-631 720 

info@cyber-adviseurs.nl

www.cyber-adviseurs.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

“Onze 
kwaliteit 

is onze 
toekomst”

leverancier van 
Buxusstek Sempervirens, 
Faulkner & Prunus Novita

www.wilbertstek.nl
Smidstraat 1 - 6691 ES - Gendt
Tel. 0481 - 425543 | Mob. 06 - 54255446 
Fax 0481 - 422963 | info@wilbertstek.nl

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 

Boeierstraat 10k   
8102 HS Raalte   
T: 0572-364400   
F: 0572-364222
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
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58 Eucommia ulmoides: een 
klimaatboom die goed 
tegen zowel vocht als 
droogte kan!

Ons klimaat verandert; dat lijkt inmiddels iedereen te erkennen. Daarmee zal 

ook ons sortiment veranderen. De van oorsprong Chinese gummiboom ofwel 

Eucommia ulmoides zou dan een waardevolle toevoeging kunnen zijn. In Noord-

Amerika wordt hij verkocht als een boom die ook onder de droogste condities 

nog groen blijft. Daarnaast zou de boom ook goed tegen een overmaat aan vocht 

kunnen. Martin Tijdgat van de gemeente Wijdemeren neemt voor deze klimaat-

boom de rol van boomambassadeur op zich.
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De plataan has landed

Een dinsdagochtend in januari, 9.43 uur. Met 

de strengste veiligheidsvoorzorgen is zojuist 

het sein om te hijsen gegeven. Even lijkt 

er niks te gebeuren. Dan komt de 180 ton 

zware kluit los. Perfect in evenwicht wordt 

de 15 meter hoge plataan van de ene naar 

de andere kuil getransporteerd en wordt het 

teken ‘zakken’ gegeven. Alphen kan opge-

lucht ademhalen. The plane tree has landed.

Kasteelboom uit 1678 vervolgt zijn 
groei

Een van de oudste acacia’s van West-Europa, geplant 

ter ere van de Vrede van Nijmegen in 1678, had een 

steuntje in de rug nodig. De oersterke eeuwenoude 

boom helde over en moest worden gesnoeid.

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
F 024-3602464
I www.boomzorg.nl

Hoofdredacteur:  Hein van Iersel (hein@nwst.nl

Redacteurs: Santi Raats (santi@nwst.nl)

  Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

  Janneke de Wit

  (redactie@nwst.nl)

Vormgeving:  Marie Cecile Oosterhout

Advertenties: Alberto Palsgraaf 

  (alberto@nwst.nl)

  Peter Jansen (peter@nwst.nl)

  Rik Groenewegen 

  (rik@nwst.nl)

Abonnementen
73,- 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 voorbe-
houden. 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 te-
vens 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 inkoopvoorwaar-
den. Deze zijn bij de redactie ter inzage of op te vragen.

40 44 
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Een stille Franse revolutie 

Dankzij moderne en krachtige accu’s hebben groen-

bedrijven tegenwoordig toegang tot milieuvriendelijk, 

geluidsarm en ergonomisch vriendelijker gemotoriseerd 

gereedschap.

Tilia cordata, Boom van het Jaar 2016   

Onder de naam Bomen voor Bijen is woensdag 20 januari jongstleden, tijdens 

de tweede landelijke Boomkwekersdag van de LTO-Cultuurgroepen voor bos- en 

haagplantsoen en  laan-, bos- en parkbomen in Echteld, Tilia cordata gekozen 

tot Boom van het jaar 2016. Tilia cordata en zijn nageslacht leveren machtige en 

zeer goede bomen, te gebruiken in alle mogelijke toepassingsgebieden van de 

openbare en private ruimte. Het zijn ook grote voedingsleveranciers voor insec-

ten. Er zijn niet voor niets zo veel cv’s van. Voor elk wat wils! 

22



www.vdberk.nl
info@vdberk.nl  ı  Tel. 0413 - 480 480 ı  Fax 0413 - 480 490

milieukeur

T: 0344-65 13 24
F: 0344-65 27 60
kwekerij@flora-nova.nl
www.flora-nova.nl

Molenstraat 41b
4061 AB Ophemert

Groenkeur is een mooie stap 
richting de toekomst van 

onze kinderen

www.duurzamebomen.nl

DBN
Duurzame 

Boomkwekers 
Nederland

Breed assortiment voorgeleide 
lei- dak en overige vormbomen

Schansstraat 18 5688 NC Oirschot
Tel: 0499-577454
info@leiboom.nl
www.leiboom.nl
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Oosteinderweg 489

1432 BJ Aalsmeer
Tel. 0297-324683   Fax 0297-340597

Info@maarse.nl - www.maarse.nl 

 In rozen een begrip
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'Natuurlijk' goed in Laanbomen 
Volen 7 5812 AG Heide-Venray
T: 0478- 581436 
F: 0478-568219 
info@boomkwekerij-michels.nl 
www.boomkwekerij-michels.nl

Kuppens bomen natuurlijk!

Voor een breed assortiment duurzaam 
geteelde bomen
Sint-Oedenrode T: 0413-478201   
www.boomkwekerij-kuppens.nl 
info@boomkwekerij-kuppens.nl 

Vermeer introduceert 
nieuwe hakselaar
Vermeer Benelux introduceert een nieuwe hak-
selaar. De lijn hakselaars wordt uitgebreid met de 
BC190XL, een model voor de Europese markt. De 
nieuwe machine heeft een invoeropening van 
30,5 centimeter breed bij 20,3 centimeter hoog, is 
voorzien van een Kubota V2203-M-E3B dieselmo-
tor en heeft een vermogen van 48,1 hp (35,9 kW).

Het voorjaar begint 
vroeg
Het voorjaar begint dit jaar vroeg. De natuur 
loopt zes weken voor op de gebruikelijke ‘plan-
ning’. Dat meldt Wageningen UR op de site van 
De Natuurkalender. Niet alleen begint de lente 
vroeger, ook andere seizoenen vertonen verande-
ringen. Daarmee verandert ook het groeiseizoen 
van planten. De afgelopen vijftien jaar duurde dit 
seizoen zo'n 26 dagen langer dan een halve eeuw 
eerder. De lente begint officieel pas op 1 maart, 
maar op verschillende plaatsen zijn nu al voor-
jaarsbloeiers te zien. In de afgelopen vijftien jaar 
lieten deze planten zich gemiddeld twaalf dagen 
eerder zien. De Natuurkalender, een initiatief van 
onder meer Wageningen University, verzamelt 
dit jaar voor de vijftiende keer op een rij waarne-
mingen uit de natuur. De data zijn gebaseerd op 
gegevens van vrijwilligers.

Risicomanagement 
bomen beter 
geregeld
Risicomanagement in de openbare ruimte vereist 
dat bomen op veiligheid worden gecontroleerd. 
De noodzakelijke registratie van de controlegege-

Boogaart Almere BV

De Paal 41 Almere-Haven

PB: 50236, 1305 AE Almere

T: 036-5311454

info@boogaartalmere.nl

www.boogaartalmere.nl

ontwerp | Aanleg
onderhoud | Beheer
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NIEUWS

vens is nu nog beter geregeld. Als vervolg op de 
CROW Richtlijn Boomveiligheidsregistratie heeft 
CROW het Standaard Uitwisselingsformaat voor 
boomveiligheidscontroles (SUF-BVC) vastgesteld. 
Met het SUF-BVC kunnen softwareleveranciers hun 
boombeheer- en inspectiesoftware standaardise-
ren, voor een foutloze import en export van con-
trolegegevens. Gemeenten, provincies en andere 
boomeigenaren zijn zo verzekerd van zorgvuldige 
gegevensopslag en efficiënte uitwisseling. 
Alle boomeigenaren in Nederland moeten, op 
grond van het Burgerlijk Wetboek, voldoende zorg 
aan hun bomen besteden, zodat anderen daarvan 
zo min mogelijk overlast of schade ondervinden. 
De Richtlijn Boomveiligheidsregistratie geeft invul-
ling aan deze 'zorgplicht'. Zo weten boomeigena-
ren wat ze minimaal moeten registreren en welke 
gegevens er tijdens de visuele boomcontrole moe-
ten worden vastgelegd.
Voor het SUF-BVC is, in samenwerking met een 
werkgroep van softwareontwikkelaars, de Richtlijn 
Boomveiligheidsregistratie vertaald in een data-
model, op vergelijkbare wijze als het Standaard 
Uitwisselingsformaat voor visuele weginspecties. 
Tegelijkertijd is de richtlijn zelf getoetst en op 
details aangepast ten behoeve van de digitale 
uitwisseling. In de Standaard RAW Bepalingen zijn 
alle relevante onderdelen afgestemd op de nieuwe 
Richtlijn, zodat bestekschrijvers de controles op de 
juiste manier in boom- en integrale bestekken kun-
nen opnemen. Een goede boomveiligheidscontro-
le vereist een deskundige professional. De boom-
veiligheidscontroleurs in Nederland dienen dan 
ook opgeleid te worden volgens de CROW-richtlijn. 
Daarom is de examenstandaard voor ‘boomvei-
ligheidscontroleur’ door IPC Groene Ruimte en 
Groenkeur aangepast aan de richtlijn. Hiermee is er 
voor boomcontroleurs en hun opdrachtgevers vol-
ledige duidelijkheid over de eisen.

Kokosdoek als 
extraatje bij het plan-
ten van bomen
Het toepassen van gietranden is inmiddels al stan-
daardpraktijk bij het planten van nieuwe bomen. 
Een waardevol extraatje is volgens beheerder 
Martin Tijdgat van de gemeente Wijdemeren het 
toepassen van kokosdoek dat de onkruiddruk 
vermindert. De gemeente Wijdemeren past deze 
kokosmatten sinds enkele jaren toe bij alle bomen 
die worden geplant in de gemeente. De voordelen 
zijn volgens Tijdgat aanzienlijk. Je hebt minder 
onkruid binnen de gietrand. Het grootste gevaar 
daarvan is dat een overijverige aannemer dit 
onkruid probeert te bestrijden met een bosmaaier, 
wat gegarandeerd schade aan de gietrand én aan 
de boom oplevert. 
Bij slempgevoelige grond zou de kokosmat ook 
nog eens zorgen voor minder dichtslaan van de 
toplaag. Het derde voordeel is dat de grond min-
der snel uitdroogt.
Verantwoordelijk voor het aanbrengen van de 
kokosmatten in de gemeente Wijdemeren is het 
bedrijf van Dennis Weissenbach uit Loosdrecht. Op 
de foto’s de kokosmatten direct na aanleg en een 
tweede foto een jaar na dato. Op de tweede foto is 
te zien dat er wel degelijk onkruid verschijnt, maar 
wel minder. 

ITS komt met boom-
rooster Citygrate
International Tree Service heeft eind vorig jaar zijn 
assortiment uitgebreid met een kunststof boom-
rooster van het merk Citygrate. Het lichtgewicht 
boomrooster is verkrijgbaar in meerdere vormen, 
waaronder cirkelvormige roosters met een diame-
ter van 121,92 of 152,4 centimeter en vierkante 
roosters met een doorsnede van 121,9 of 152,4 

Bakken vol bomen 
in Utrecht
Dit najaar zal de Moreelsebrug in Utrecht, ook 
wel bekend als de Rabobrug, worden opgeleverd. 
Een bijzondere brug over het centraal station 
van Utrecht, waarop ook bomen te vinden zijn. 
De verantwoordelijkheid voor die bomen ligt in 
handen van BSI Bomenservice. De Moreelsebrug 
is gebouwd met als doel fietsers en voetgangers 
een betere toegang tot de binnenstad te geven. 
Het wordt een van de belangrijkste fietspaden 
van de stad. De bomen die tussen de fietspaden 
staan, geven de brug een surrealistische uit-
straling. BSI Bomenservice is in 2010 gevraagd 
advies te geven over de mogelijkheden om 
bomen te planten op de brug. Met de bekend-
making van het definitieve ontwerp in 2012 is 
BSI Bomenservice ook gevraagd als adviseur met 
betrekking tot het bomenplan en verantwoorde-
lijk gesteld voor de uitvoering en het onderhoud. 
Sindsdien is BSI nauw betrokken geweest bij het 
project.
Begin vorig jaar is BSI Bomenservice begonnen 
met het voorkweken van de bomen; ze worden 
bestand gemaakt tegen de extreme weersom-
standigheden op de brug. Momenteel staan de 
bomen geplant in bakken op open terrein, om 
ze alvast te laten wennen aan de toekomstige 
standplaats. Voordat de bomen in bakken werden 
gezet om te acclimatiseren, is nagedacht over de 
dynamische windbelasting van de bomen en de 
hoeveelheid druk en belasting die de bomen op 
de brug zouden geven. Rekening houdend met 
de draagkracht van de brug, het gewicht van de 
bomen, een passend watergeefsysteem en de 
maximale grootte van de bomen, maar ook met 
de boomsoort en de uitvoering van het onder-
houd, zijn de meest geschikte bomen uitgekozen. 
Uiteindelijk heeft BSI Bomenservice gekozen voor 
ijzerbomen (Parotia persica), sterke bomen die 
goed kunnen groeien in wind en extreme weers-
omstandigheden. Het blad van de ijzerboom is 
stevig en goed bestand tegen droogte. Daarnaast 
beschikt deze boom over een mooie herfstkleur 
en een decoratieve stam. Het is dus niet alleen 
vanuit praktisch oogpunt, maar ook qua uitstra-
ling een goede keuze.
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SafetyCa l c

Cursussen

Taxat ie

Trekproef

Sof tware

2- daagse cursus Controleur Handboek Bomen

“METEN IS WETEN”
meer info en demo�lm op onze 

website

www.boom-kcb.nl/boom-trekproef

23 & 30 maart    
1 & 8 juni      
21 & 28 sept.
of in-company

www.boom-kcb.nl/cursusaanbod

Als ETT’er heeft u de kennis om elk vraagstuk rondom bomen 

te beantwoorden. Het oplossen van problemen bij bomen in 

ontwerpen, bestekken en de openbare ruimte zijn enkele van 

die specialismes.

De ETT opleiding van het IPC zorgt ervoor dat u dé bomenspecialist wordt! 

Het opstellen van een boomeffect analyse (BEA), het taxeren van schade aan 

bomen en het uitvoeren van nader technisch onderzoek maken onderdeel uit 

van de opleiding. Tevens leert u helder presenteren en communiceren met 

burgers en vakspecialisten in andere disciplines. Tijdens de opleiding komt 

het opstellen van een boombeheerplan, het uitwerken van beleid rondom 

bomen en het toezichthouden op werkzaamheden in en rondom bomen 

uitgebreid aan bod.
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NIEUWS

centimeter. De roosters zijn gemaakt van gerecy-
cled HDPE-kunststof, die weer opnieuw gerecycled 
kan worden. De opening van het rooster is eenvou-
dig breder te maken door materiaal weg te snijden, 
zodat de roosters aangepast kunnen worden aan 
de groter wordende boom.

Wolterinck komt met 
garantieplan voor 
EPR-bestrijding
Wolterinck komt met een garantieplan voor de 
bestrijding van de eikenprocessierups. Daarmee 
wil het bedrijf zijn opdrachtgevers voor minstens 
een jaar ontzorgen.
Projectmanager Marvin Hendriks: 'We merkten dat 
gemeenten de financiële kant van EPR-bestrijding 
niet goed in kaart hadden. Zij willen budgetmatig 
kunnen sturen, maar ze vinden de kostenpost 
lastig in te schatten.' Om een garantie af te geven, 
moet Wolterinck weten hoe groot de hoeveelheid 
bomen is die behandeld moet worden. Daarvoor 
moet de opdrachtgever vooraf in kaart hebben 
hoeveel bomen er waar behandeld moeten wor-
den.
'De garantie geldt voor bestrijding met nema-
toden, maar ook voor bestrijding met Xentari. 
Garantie met nematodenbestrijding is trickyer, 
omdat het moeilijker is om 's nachts met de nema-
toden bezig te zijn. Ook gebruiken we onze beslis-
tool BOS om te bepalen wat het juiste moment is 
om te bestrijden. Hierdoor werken we op het juiste 
moment en onder optimale weersomstandighe-
den. Zo kunnen wij 95 procent schone bomen 
garanderen na één nematodenbehandeling in 
plaats van na meerdere behandelingen, zoals 
gangbaar is. Door onze werkefficiëntie kunnen wij 
goede prijsafspraken maken.'

Beplanting voor 
Leontienhuis
Afgelopen zomer heeft Flora Nova beplanting 
geschonken aan het Leontienhuis, voor de aan-
leg van de tuin rond de compleet gerenoveerde 
boerderij die tot inloophuis is omgedoopt. Het 
Leontienhuis is opgericht door oud-topwielrenster 
Leontien Zijlaard-van Moorsel. Op deze locatie kun-
nen mensen met eetstoornissen terecht voor hulp 
en ondersteuning. Het project kwam tot stand 
met financiële steun van onder meer bedrijven, 
fondsen en particulieren. Freddy Janssen, relatie-
beheerder en adviseur beplantingen bij Flora Nova, 
ging bij Leontien op bezoek en is enthousiast over 
de gastvrije ontvangst. ‘We hebben geruime tijd 
gepraat over allerlei dagelijkse beslommeringen 
en sociale aspecten. Maar natuurlijk ook over de 
beplanting en de tuin, die de veelal jonge vrouwen 
dit voorjaar een impuls zal geven door hen te laten 
genieten van de natuur. De beleving van groen en 

natuur heeft een positieve invloed op het humeur 
en andere zaken in het dagelijks leven, ook al 
dringt dat bij veel mensen pas later door.’ 

Ebben wint Tuinbouw 
Ondernemersprijs 
2016
De Tuinbouw Ondernemersprijs is gewonnen door 
Boomkwekerij Ebben uit Cuijk. Dit bedrijf mag zich 
een jaar lang ambassadeur van de tuinbouwsector 
noemen. De feestelijke en drukbezochte uitrei-
king werd bijgewoond door koningin Maximá. 
Zij sprak tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van 
de sector in de Keukenhof met de winnaar en de 
genomineerde ondernemers Ter Laak Orchids, 
Eosta en Royal Brinkman. Volgens de jury blinkt 
Boomkwekerij Ebben uit in de relaties die het 
bedrijf nationaal en internationaal onderhoudt. 
De activiteiten zijn gericht op kennisoverdracht en 
promotie van de sector. Bijzonder is de zorg voor 
de duurzaamheid van de leefomgeving en bodem-
verbetering. De innovatie op het gebied van ICT is 
vergevorderd, waardoor processen optimaal verlo-
pen. Boomkwekerij Ebben onderneemt met visie, 
durf en daadkracht; om die reden heeft de vakjury 
deze topondernemer verkozen tot winnaar van de 
Tuinbouw Ondernemersprijs 2016.

Duizendste ETW’er 
gehuldigd bij IPC 
Robin Barendrecht werd gehuldigd als de dui-
zendste boomverzorger die met goed gevolg 
het ETW-examen heeft afgelegd. 
Met inbegrip van de geslaagden van janu-
ari 2016 zijn er in Nederland nu in totaal 
1015 ETW-diploma's uitgereikt. Volgens 
Harold Schoenmakers, die fungeert als de 
Nederlandse vertegenwoordiger van de EAC, 
zouden 955 van die gediplomeerden nog 
steeds actief zijn in de sector. Dat betekent 
dat het diploma in de relatief korte tijd dat 
het bestaat ongekend succesvol is geworden. 
Volgens Schoenmakers geldt daarbij ook dat 
er nog steeds vraag is naar ETW’ers. Dat zou 
inhouden dat de groei in de toekomst gewoon 
doorgaat. 
Uitgaand van het feit dat in 2012 het 800e 
diploma werd uitgereikt, zou dat betekenen 
dat er in 2020 ongeveer 1250 ETW’ers zullen 
zijn. 
Vanwege deze bijzondere mijlpaal werden de 
diploma's dit jaar uitgereikt door Jochum Bax, 
de Nederlandssprekende Spaanse voorzitter 
van de EAC, samen met Erik Poelman, directeur 
van IPC Groene Ruimte. 
Om de mijlpaal extra glans bij te zetten, waren 
voor de gelegenheid ook de ETW’ers van het 
eerste uur uitgenodigd: Frits Spek, Erwin van 
Herwijnen, Luchel Timmer, Eddie Bouwmeester 
en Ries de Jongh.
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Met de kennis van nu was vroeger alles makkelijker. Dat geldt in ieder geval voor de aanplant van de ongeveer 3500 Aesculus hippocastanum ‘Bauma-

nii’ aan de rondweg van Houten. Deze bomen, op wat waarschijnlijk de mooiste en meest in het oog springende groeiplaats van Nederland is, werden 

onbedoeld een voorbeeld van wat de kastanjebloedingsziekte met Baumanii’s kan uitrichten. 

Auteur: Hein van Iersel 

Houten neemt afscheid van zijn 
kastanjes aan de rondweg – op 
een na
De mooiste groeiplaats van nederland is voortaan een showcase van diversiteit
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Gelukkig is dat nu achter de rug. In februari van 
dit jaar werden de laatste bomen geplant op de 
dijk die langs de rondweg om Houten ligt. In totaal 
werden ongeveer 1600 bomen geplant. Dit keer 
niet in een monocultuur, maar met veel variatie. 
In 2002 werd voor het eerst melding gemaakt 
van een ernstige aantasting van kastanjes. Op 
de stam van kastanjes verschenen bruinzwarte 
roestvlekken en de bomen begonnen te bloeden. 
Het uitbreken van deze ziekte zorgde voor een 
ware paniek in de groene sector, mede omdat de 
gemeente Den Haag – dicht bij de landelijke poli-
tiek – als eerste aan de bel trok. Maar Peter Rakké, 
boombeheerder van de gemeente Houten, was 
bijna een goede tweede, toen hij constateerde 
dat de helft van zijn kastanjes was aangetast. De 
stichting Aesculaap werd opgericht en hoewel de 
oorzaak van de ziekte snel werd gevonden, kwam 
het nooit tot een echte oplossing. Wel zijn er aller-
lei methodes ontwikkeld om de ziekte te bestrij-
den, variërend van regelrechte kwakzalverij, tot 

goedbedoelde en soms ook wel tijdelijk effectieve 
pogingen om de vitaliteit van de bomen zover 
op te krikken dat ze behouden konden worden. 
Ook Houten heeft in de afgelopen tien jaar het 
nodige geprobeerd. Bomen werden ingespoten en 
ingesmeerd met allerlei mengsels, zoals knoflook 
en schapenmest. Ook het ploffen van de grond 
rondom de kastanjes met verrijkte humuscompost 
werd geprobeerd. 

Kapitaalsvernietiging
Met de kennis van nu is dat misschien allemaal 
weggegooid geld geweest. Hoewel: Henry van 
Blitterswijk, de huidige boombeheerder van de 
gemeente Houten, is het daar niet mee eens. ‘We 
konden toen niet anders. Politiek was het ook niet 
haalbaar om al die bomen meteen te kappen. Dat 
zouden de burgers ook nooit geaccepteerd heb-
ben.’
Eigenlijk is de rest ook allemaal geschiedenis, 
want door een slimme vondst van diezelfde Van 
Blitterswijk kreeg Houten voldoende budget om 
zich eens en voor al te bevrijden van het litteken 
op de Houtense ringweg. Rijkswaterstaat wilde in 
verband met een renovatie van een kanaal een 
dubbele rij populieren terugbrengen naar een 
enkele rij. Regelgeving – in dit geval de Boswet – 
schrijft voor dat de beheerder dan hetzelfde aantal 
bomen moet compenseren. Een uitgelezen kans 
voor de gemeente. Van Blitterswijk en de gemeen-
te Houten sloten een deal met Rijkswaterstaat. 
Collega Richard Zwartekort van Houten heeft een 
overeenkomst opgezet om de herplant te financie-
ren. De kanaalbomen werden gecompenseerd aan 
de Houtense ringweg, Houten zou op zijn beurt 
Rijkswaterstaat ontzorgen in het vergunningent-
raject. Volgens Van Blitterswijk was dat inmiddels 
ook hoog tijd: ‘Door kastanjebloedingsziekte en 
de secundaire aantastingen die daar weer het 
gevolg van waren, waren de kastanjes risicobomen 
geworden. Veel bomen staan wat verder van het 
drukke verkeer op de ringweg af, maar in sommige 
gevallen stonden ze vlak langs de rijbaan. Uit trek-
proeven bleek dat kastanjes die waren aangetast 
in sommige gevallen al tijdens de proef het loodje 
legden.’

Essentaksterfte
In totaal zijn in de plantseizoenen 2014-2015 en 
2015-2016 in totaal zo’n 1600 bomen geplant en 
de oude kastanjes verwijderd. Houten koos dit keer 
logischerwijs niet voor een monocultuur van één 
soort bomen, maar voor een groot aantal verschil-
lende soorten. Van Blitterswijk: ‘Ik had in eerste 
instantie advies gevraagd aan een landschapsar-
chitect met wie wij veel samenwerken. Hij kwam 

met de suggestie om Fraxinus excelsior ‘Westhof’s 
Glorie’ aan te planten. Hij had klaarblijkelijk nog 
niet van essentaksterfte gehoord. Maar voor ons 
was het duidelijk dat we voor diversiteit zouden 
gaan. Dat is goed voor de risicospreiding en het 
voorkomen van verspreiding van ziekten.’ 
Een leuke ontwerp-touch heeft Houten toegepast 
om bij iedere zijstraat een aantal accentbomen 
te plaatsen. Ik fotografeer Henry van Blitterswijk 
toevallig bij een zijstraat waar tien prachtige, van 
onderaf geveerde rode beuken zijn aangeplant. 
Het idee hierachter is dat burgers bewust of 
onbewust gaan herkennen welke bomen bij hun 
zijstraat horen.
Ook op het gebied van aanplanten heeft de boom-
beheerder zijn best gedaan om kwaliteit achter 
te laten. Alle groeiplaatsen zijn vooraf losgespit 
met de kraan en zo nodig is nog wat extra schim-
meldominante humuscompost doorgemengd. Alle 
bomen zijn verder vastgezet aan twee niet-behan-
delde boompalen en voorzien van een Greenguard 
gietrand. Van Blitterswijk kon de totale kosten 
drukken doordat de aanplant met de eigen ploeg 
is uitgevoerd. 
Van Blitterswijk: ‘In het bestek voor de boom-
kwekers heb ik laten opnemen dat alle bomen ‘s 
ochtends direct op het werk werden afgeleverd, 
in plukjes van tien op de dag van het planten.’ De 
eigen bomenploeg van Houten kon op één dag 
zo’n honderdvijftig bomen planten. Daartoe werd 
wel een lokale aannemer met een kraan inge-
huurd. De bomen werden daarom per lading van 
honderdvijftig afgeleverd.

Bestek
Terug op het gemeentehuis laat de beheerder mij 
de bestekseisen zien die hij heeft gehanteerd bij 
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de aankoop van de 1600 bomen (zie kader). ‘Van 
iedere lading bomen werd van een paar kluiten 
de draadkluit losgeknipt en kort geschud met de 
kraan. Als de kluit bij meerdere bomen meteen uit 
elkaar viel, kon de hele lading meteen weer terug. 
Ik heb niks aan een kluit die volgeschept is, zoals 
je vaak ziet.’ Niet alle bomen zijn overigens als kluit 
geleverd. De lindes bijvoorbeeld zijn aan de wortel 
geplant. Volgens Van Blitterswijk heeft hij bewezen 
dat dit perfect mogelijk is, want de bomen die 
aan een kale wortel zijn geleverd, zijn totaal niet 
ingeboet. In totaal heeft Houten vorig jaar op dit 
project ongeveer drie bomen ingeboet. Dat komt 
overigens ook in belangrijke mate doordat er in 
2015 zeer intensief is bewaterd, maar liefst acht 
keer. Doordat een tractor met giertank makkelijk 
tussen de bomen heen kan rijden, is dat makkelijk 
te realiseren. Direct achter de ringweg ligt een 
sloot, dus water is altijd bij de hand.
Volgens Van Blitterswijk is het bij nazorg belang-
rijk om op tijd te beginnen en te monitoren. Van 
Blitterswijk: ‘Een boom gaat immers niet met 
vakantie.’ 

Aanbesteding 
Hoewel het al met al dus om een groot project 
ging, was er voor de gemeente geen eis om open-
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De bomen zijn bovengronds verankerd met twee palen met een gietrand, om in de eerste jaren van het groeiseizoen voldoende 

watervoorziening te garanderen.  

Aangetaste kastanje uit Houten (archieffoto uit 2009)

Alle kastanjes zijn de afgelopen jaren gekapt, op één wilde 

paardenkastanje na. Deze is op een iets verhoogde plek bij 

een zijstraat geïntegreerd in het plan. De bomen die in het 

najaar van 2015 zijn aangeplant, zijn door Boomkwekerij 

Udenhout geleverd. Om de nieuwe bomen optimaal te laten 

groeien, zijn de groeiplaatsen doorgespit. Waar nodig is 

grondverbetering uitgevoerd. 
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Ongetwijfeld hee� u ze al eens gezien: de gietrand van kunststof die om jonge bomen wordt geplaatst om het gietwater vast 
te houden en de stam en wortels te beschermen tegen maaimachines en strooizout. Helaas wordt er nog steeds vaak gebruik 
gemaakt van een kunststof van lage kwaliteit (LDPE), met als gevolg dat deze gietranden snel beschadigen en hun functie 
verliezen. 

Het kan beter!
Bij RootBarrier B.V. gebruiken wij uitsluitend HDPE als kunststof voor de gietranden. 
HDPE is veel sterker dan LDPE en is in de Benelux 10 jaar UV-bestendig, waardoor 
de RootBarrier® Gietrand meerdere malen gebruikt kan worden. Goed voor uw 
portemonnee én voor het milieu. RootBarrier® gietranden zijn eenvoudig te 
installeren met behulp van de speciale RootBarrier® Connector en staan bijzonder 
stevig dankzij de RootBarrier® Grondverankering in plaats van schroeven aan palen. 
Bovendien maakt deze Grondverankering het mogelijk onze RootBarrier® Gietrand 
op een talud te plaatsen.

Hee� u interesse in onze gietrand of een van onze andere producten, bezoek dan onze website 
www.rootbarrier.nl of neem rechtstreeks contact op met een van onze medewerkers op 
telefoonnummer 0320 215 805. Wij helpen u graag verder!

RootBarrier B.V. | T +31 (0) 320 215 805 | info@rootbarrier.nl | Nikkelstraat 5, 8211 AJ Lelystad 



baar aan te besteden. Van Blitterswijk heeft daarom 
in samenspraak met zijn afdeling Inkoop gekozen 
voor een meervoudige onderhandse aanbeste-
ding. Wat betreft de eerste helft van het project 
werd die gewonnen door Ebben Boomkwekers. 
Boomkwekerij Udenhout was de scherper schrij-
vende partij voor het afgelopen plantseizoen. De 
bomen zijn met de eigen dienst en Corné Leenders 
van Udenhout op de kwekerij uitgemerkt. 

Kastanjes
Toen Houten de plannen om de kastanjes te kap-
pen bekendmaakte, kwam er natuurlijk het nodige 
protest van de burgers. Daarom is afgesproken 
dat kastanjes die totaal niet waren aangetast 
door bloedingsziekte mochten blijven staan. Van 
Blitterswijk: ‘De kweker die toentertijd de kastanjes 
heeft geleverd, heeft – gelukkig voor ons nu – niet 
zo nauw gekeken. Op een aantal plaatsen waren 
geen Aesculus hippocastanum ‘Baumanii’ geleverd, 
maar de veel sterkere botanische variant, de gewo-
ne wilde paardenkastanjes dus. Ook deze waren 
inmiddels bijna allemaal aangetast, op eentje na. 
Die is op een iets verhoogde plek bij een zijstraat 
geïntegreerd in het plan.’
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In ‘t Land 5a  
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 bomen planten, verplanten, 
snoeien en kappen

Ploffen van kastanjes in Houten in 2009 met humuscompost door Boomtotaalzorg (archieffoto uit 2009).

EIsEN TEN AANzIEN vAN DE KWALITEIT
Eisen kale wortel
• Een wortelgestel moet vrij zijn van ziektes en aantastingen (wortelknobbelbacterie).
• Een boom moet rondom een fijn vertakt wortelgestel (met haarwortels) hebben.
• Een boom in de maat 18/20 – 4 x verplant, bij een maat van 20/25 – 5 x verplant.
• Bomen mogen niet volledig op het zand zijn gekweekt.

Eisen kluit
• De draden van de kluitbescherming mogen niet tegen de stam komen.
• De kluit mag niet volgeschept zijn, maar moet vast en stevig zijn.
• De kluit mag niet uitgedroogd zijn.
• Bij maat 18/20 moet de kluit minimaal 70 cm zijn.

Eisen stam
• De stam mag geen kromming hebben, moet stevig en recht zijn.
• Er mogen geen beschadigingen op de stam zitten.
• Snoeiwonden moeten al aan het overgroeien zijn.
• Geen dubbele toppen en zuigers in de kroon.
• Minimaal 180 cm takvrije stam. 
• Er mogen zich geen bamboe of bindmiddelen aan de stam bevinden. 

Eisen kroon
• De kroon moet vrij zijn van bamboe en bindmiddelen.
• Klik moet uit de kroon zijn verwijdert.
• De doorgaande spil dient een onbeschadigde hoofdknop te hebben.
• Lengteverhouding kroon/stam 1:1 tot 20 cm stamomtrek; daarboven 2:1.
• Geen zware takken boven lichte takken.
• Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen
• De bomen moeten voldoen aan de eisen van NAKB
• Label dient het volgende te vermelden: ziektevrijstatus, soortechtheid, herkomst, kwaliteit A of B.
• Het moeten Nederlandse bomen zijn.

BEsTEKsEIsEN

Be social 
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www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5630
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Eigenlijk kennen we het allemaal, maar we praten er niet genoeg over: op het 
moment dat de toezichthouder zich omdraait om terug te keren naar kantoor, 
graaft de aannemer weer een stuk minder diep. Ik neem het de aannemer 
niet kwalijk; die wil ook wat verdienen. En zoals veel mensen zeggen: er wordt 
veel verdiend aan werkzaamheden en materialen die nooit geleverd zijn. Maar 
zolang toezicht en controle nog onderbelichte punten zijn, en veel bestekken 
nog steeds gegund worden op basis van de laagste prijs – want Emvi is niet 
meer dan de laagste prijs in een mooi jasje, nietwaar? – dan is er nog weinig 
verbetering in zicht.

Wat wel zou kunnen werken, zijn hoge boetes. Als een aannemer een werk 
verprutst, zou er een boete tegenover moeten staan. En opdrachtgevers zou-
den cowboy-aannemers op een zwarte lijst moeten kunnen zetten. Heb jij de 
vorige keer slecht werk bij ons geleverd? Jammer, dan hoef jij nu niet mee te 
doen met de inschrijving. Helaas, dit mag allemaal niet meer. Iedereen moet 
een eerlijke kans krijgen om in te schrijven. Vroeger was heus niet alles beter, 
maar ik verlang wél terug naar de tijd dat een opdrachtgever zaken kon doen 
door enkele aannemers met goede referenties uit te nodigen.
En hoe hard adviesbureaus ook schreeuwen om prijs/kwaliteit, ik neem ze niet 
meer serieus. Ik kan geen enkel groot groenadviesbureau noemen dat niet 
tegelijkertijd zijn eigen product op de markt heeft. Wij van wc-eend advise-
ren… wc-eend!
Zo is het nu eenmaal in deze tijd; dat is de realiteit, kunt u als realist denken. 
Is het nu echt nodig om roomser te zijn dan de paus? Maar dat zijn laffe argu-
menten. Iedereen in onze branche kan afzien van commerciële leugens en 
adviseren in het belang van de boom, in plaats van alleen maar in het belang 
van de eigen portemonnee. Waar is de bezieling gebleven? Ik ben adviseur bij 
Greenmax geworden omdat uit mijn research bleek dat Silva Cell-boombunker 
op het gebied van groeiplaatsen nog steeds de beste oplossing biedt. Ik 
geloof in mijn product. Maar mijn kracht is dat ik weet waar het wél en niet 
toepasbaar is, dat elders soms een ander systeem een betere oplossing is. Ik 
kan alle gemeenten wel onze boombunkers ‘door de strot duwen’, maar liever 

adviseer ik de beste oplossing voor het specifieke project. 
Ik heb allang begrepen dat integriteit niet door iedereen gepraktiseerd wordt. 
Er wordt veel geroepen en geschreven, maar wat wordt er nu daadwerkelijk 
beweerd? Bij lava-bomengranulaat, bijvoorbeeld, zien we porievolumes van 
meer dan 40% vermeld staan, maar hiervan zit een groot gedeelte opgesloten 
in de lava, onbereikbaar voor vocht en wortels. En als ik zeg dat 25% hiervan is 
opgesloten in het gesteente, bedoel ik dan dat maar 15% (40%-25%) uit open 
poriën bestaat, of 30%?  

Wat toezicht wél kan doen, is op het juiste moment gaan kijken. Zowel groen-
aannemers als civiele aannemers zijn bevoegd om een groeiplaatsconstructie 
aan te leggen. De groenaannemer heeft echter geen specialistische knowhow 
over het plaatsen van constructies, het goed verdichten ervan en noem maar 
op. Dan moet je als toezichthouder bij het plaatsen van de constructie aanwe-
zig zijn. Je kunt rustig vertrekken als hij met het juiste materiaal aan de slag 
gaat om de groeiplaats te vullen, want daar heeft een groenman ervaring mee. 
Andersom geldt: een civiele aannemer zet in een handomdraai de groeiplaats-
constructie neer, maar zal liever een grondsoort toepassen waarmee je snel 
kunt vullen en die zich snel laat verdelen in de constructie. Blijf er met je neus 
bovenop zitten, wanneer de groeiplaats wordt gevuld. Gebeurt het met het 
juiste materiaal? Gebeurt het op de juiste manier? Maar ook belangrijk is een 
toezichthouder met de juiste kennis en ervaring. We laten toch ook geen ‘toe-
zichthouder groen’ toezicht houden op asfaltwerkzaamheden?

Werner Hendriks is werkzaam bij Greenmax.
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Begraafplaatsen worden steeds vaker beschouwd als een stukje openbaar groen. Dat dit heel goed kan, bewijst de gemeente purmerend, waar de oude 

begraafplaats in het centrum opgenomen is in de bomenroute van de stad. De begraafplaats, opgericht in 1664, is een van de oudste nog bestaande 

monumenten in de stad en een van de oudste begraafplaatsen van het land. sinds 1960 komen er geen nieuwe graven meer bij, maar het geheel wordt 

desondanks zorgvuldig in ere gehouden. jan Kramer, hovenier van de gemeente, zet zich samen met Alex vallentgoed met volle overgave in voor het 

behoud van de historische plek. Tegelijkertijd helpt Kramer als medewerker uitvoering ook met het onderhoud van de bomenroute. Waar nu de bomen-

route loopt, was tot 1800 de stadswal. De huidige bomenroute dateert uit 2012. De oude route bevatte een aantal bijzondere bomen, waarvan verschil-

lende exemplaren sneuvelden in de oorlog, of door storm of ziekte. Daaronder waren ook vele iepen, die ten prooi vielen aan de bekende iepenziekte. 

Kramer zet zich in voor het behoud van bomen, ook als ze bijvoorbeeld een afwijkende groei hebben. Want oude bomen, die moet je koesteren, ook als 

ze krom of lelijk zijn. Op de begraafplaats staat een boom waar je, als je niet oplet, bijna je hoofd aan stoot. Om de dikke laaghangende tak hangt een 

afzetlint. Kramer legt er zijn hand op. ‘Als je de stad wilt promoten, moet je het groen er niet alleen neerzetten, maar ook goed onderhouden.’ 

Auteur: Kelly Kuenen

Bomenroute Purmerend 
combineert ‘oude zerken’ 
met nieuwe perken
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De afgelopen jaren kropen de eikenprocessierupsen (EPR) opvallend vroeg uit hun cocon en werden de eerste brandharen van EPR al gemeld nog 

voordat de eerste vogels uit hun ei kropen. Niet gek dus dat veel bedrijven volop bezig zijn met de (door)ontwikkeling van methoden om het groeiende 

probleem aan te pakken. Wolterinck zet in de aanloop naar het seizoen in op het behandelen van EPR met nematoden, met gebruikmaking van een 

‘beslistool’ die werd ontwikkeld door Agrifirm Plant.

Auteur: Kelly Kuenen

Nieuwe beslistool Agrifirm Plant 
helpt Wolterinck bij 
EPR-behandeling met nematoden
‘Het wegzuigen van eikenprocessierupsnesten behoort hiermee nagenoeg tot 
het verleden'
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Nematoden worden in verschillende sectoren 
gebruikt bij de bestrijding van ongewenste orga-
nismen. Nematoden dringen dieren als kevers, 
engerlingen en emelten binnen, waarna de drager 
binnen enkele dagen doodgaat. Bij eikenproces-

sierupsen worden de nematoden in een mengsel 
met water levend op de bomen gespoten, waar ze 
de rupsen binnendringen. De wormpjes scheiden 
een voor de rupsen schadelijke bacterie af. De 
nematoden worden ’s nachts op de bomen aange-
bracht en blijven ongeveer één nacht in leven. De 
nematodentechniek is preventief, wat wil zeggen 
dat de beestjes opgespoten worden in de eerste 
ontwikkelingsfase van rupsen, op het moment dat 
deze nog geen brandharen hebben. De rupsen zijn 
daarna geen gevaar meer voor omwonenden en 
hoeven daarom na behandeling niet alsnog verwij-
derd te worden. 

Wolterinck heeft onlangs, naast de bekende 
behandeling met XenTari (granulaat), een eigen 
preventieve toepassing van nematoden bij EPR 
ontwikkeld. Het bedrijf liet de EPR-behandeling 
met nematoden eerder door andere partijen uit-
voeren, maar besloot dit zelf op te pakken, omdat 
de markt naar eigen zeggen groot genoeg is. ‘Er 
zijn een paar spelers actief op de markt, maar 
mede door de toenemende vraag is er volgens ons 
meer ruimte voor concurrentie’, vertelt projectma-
nager Marvin Hendriks. Wolterinck begon daarom 
zelf te experimenteren met toepassingsmethoden 
en met het aanpassen van de apparatuur waarmee 
de nematoden, Entonem van Koppert, worden 
aangebracht. Hoewel Hendriks niet het geheim van 
de smid wil verklappen, komt het er in principe op 
neer dat de spuitkop aangepast moest worden aan 
de samenstelling van het nieuwe middel. 

Beslistool 
De resultaten van de behandeling met nematoden 
zijn over het algemeen zeer positief. Bepalend zijn 
hierbij de juiste samenstelling van de spuitvloei-
stof, de weersomstandigheden en het stadium van 
de EPR. Zo kan regen ervoor zorgen dat nemato-

den vroegtijdig wegspoelen en de behandeling 
onvoldoende werkt. Om met deze factoren goed 
rekening te houden, ging Wolterinck in 2015 een 
samenwerking aan met Agrifirm Plant. Dit laatste 
bedrijf ontwikkelde het zogenaamde ‘beslissings-
ondersteunend systeem’ ofwel BOS, waarmee 
het juiste moment van toepassing kan worden 
bepaald. Dit houdt kortgezegd in dat er bij de 
bestrijding met nematoden rekening wordt gehou-
den met alle biologische factoren die invloed 
hebben op de effectiviteit van de behandeling: het 
ontwikkelstadium van de rups en de meteorologi-
sche omstandigheden. BOS helpt bij het voorspel-
len van het moment waarop de verschillende sta-
dia worden ingezet, zoals het moment waarop de 
larven uit hun ei kruipen. Vooral dit laatste is met 
het blote oog moeilijk waar te nemen, omdat de 
eitjes zich in de boomtoppen, dus op grote hoogte 
bevinden. Met het BOS kan beter gepland worden 
op welk moment er met de bestrijding gestart 
moet worden. 

‘Voor de ontwikkeling van het systeem maakte 
Agrifirm Plant beeldopnamen van alle stadia in de 
ontwikkeling van de EPR’, vertelt Peter Swinkels van 
Agrifirm Plant. ‘Dat hebben we gedaan om onze 
rekenmodellen te ijken en praktijkrijp te maken.’ 

Praktijk
Om te testen of de behandeling en de beslistool 
ook in de praktijk het gewenste effect oplever-
den, werd de behandeling uitvoerig in de praktijk 
getest. Vorig jaar startten Wolterinck en Agrifirm 
Plant proeven in Eindhoven en Lochem. Op 
vijf proeflocaties werden in totaal 250 bomen 
bespoten met nematoden. Uit de testen bleek 
volgens Wolterinck dat zo’n 95% van de rupsen 
één werkgang niet overleefde, rekening houdend 
met de juiste omstandigheden. Om te testen of 
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het moment van opbrengen juist was, werd op 
een van de vijf proeflocaties níet volgens het 
BOS gespoten. ‘Zoals verwacht had dat niet het 
gewenste resultaat. Dat bevestigde voor ons dat de 
methode werkt’, vertelt Hendriks. De projectleider 
is tevreden met het resultaat. ‘Door de effectieve 
bestrijding met behulp van een BOS is een tweede 
behandeling niet nodig. Daardoor is onze methode 
een goedkope oplossing en behoort het weg-
zuigen van eikenprocessierupsnesten nagenoeg 
tot het verleden.’ Volgens Hendriks onderscheidt 
Wolterinck zich daarmee ook van aanbieders die 
rupsen in twee werkgangen bestrijden.

Het BOS vormt een manier om de behandeling 
te kunnen plannen én deze te onderbouwen ten 
opzichte van opdrachtgevers. ‘Door rekening te 
houden met meteorologische omstandigheden, 
behalen we een hoog resultaat’, vertelt Hendriks. 
‘Dat heeft als consequentie dat we de werkzaam-
heden soms moeten uitstellen als de temperatuur 
of luchtvochtigheid te laag is. Als ik twijfel over 
het al dan niet uitvoeren van een behandeling op 
een bepaald moment, dan doe ik het niet.’ Volgens 
Hendriks vraagt dat om enige flexibiliteit, maar 
is het resultaat er ook naar. Eén werkgang kost 
weliswaar meer dan een werkgang bij veel andere 
aanbieders, maar in het totale plaatje levert het 
voordelen op, volgens Hendriks. ‘Behandeling 
in één werkgang geeft minder overlast voor de 
omgeving, minder arbeidskosten en een lagere 
CO₂-uitstoot.’ 

Garantieplan
Wolterinck signaleerde dat het voor veel gemeen-

ten lastig is een volledig plan van aanpak op te 
stellen. ‘We merkten dat gemeenten de financiële 
kant van EPR-bestrijding niet goed in beeld had-
den. Zij willen budgetmatig kunnen sturen, maar 
de kostenpost vinden ze lastig in te schatten’, 
vertelt Hendriks. Om hieraan tegemoet te komen, 
komt Wolterinck met een garantieplan bij de 
bestrijding van rupsen dat opdrachtgevers voor 
minstens een jaar ontzorgt. Het garantieplan geldt 
zowel voor de bovenstaande methode als voor de 
bestrijding met XenTari. Volgens Hendriks is het bij 
de nematodenbestrijding lastiger om garantie te 
geven. ‘Dit omdat het middel ’s nachts moet wor-
den gespoten, wat nu eenmaal wat meer uitdagin-
gen met zich meebrengt voor de uitvoerders.’ 

In het garantieplan wordt ook rekening gehouden 
met het BOS. ‘Dankzij dit systeem werken we op 
het juiste moment en onder de gunstigste weers-
omstandigheden. Daardoor kunnen wij 95 procent 
schone bomen garanderen na één nematoden-
behandeling, in plaats van na meerdere gangbare 
behandelingen. Door deze efficiëntie kunnen 
we goede prijsafspraken maken.’ De vijf procent 
rupsen die gemiddeld in leven blijven, heeft 
Wolterinck opgenomen in het garantieplan, wat 
inhoudt dat een eventueel achtergebleven hoe-
veelheid rupsen door het bedrijf wordt verwijderd. 

Nematoden versus XenTari 
De bestrijding van de eikenprocessierups met 
nematoden is een duurzame optie. De nematoden 
doden de rups, zodat er geen andere (chemische) 
middelen aan te pas hoeven te komen. Door de 
toepassing in een vroeg stadium en de korte 

werkingstijd is de invloed op andere organismen 
nihil. De eikenprocessierupsen veroorzaken op het 
moment van behandeling nog geen overlast voor 
mens en dier. Ook later wordt er dus geen overlast 
van de rupsen ondervonden, bijvoorbeeld in de 
vorm van brandharen. 

Dat laatste geldt ook voor bestrijding met XenTari 
op een moment dat de rupsen nog geen overlast 
veroorzaken. Wolterinck blijft behandeling met 
XenTari aanbieden als alternatief voor de behan-
deling met nematoden. Volgens Hendriks vragen 
gemeenten veelal zelf om een bepaalde methode, 
maar het bedrijf kan hierbij wel een adviserende 
rol vervullen. ‘In de praktijk kiezen gemeenten vaak 
voor behandeling met XenTari, wat goedkoper is 
dan behandeling met nematoden. Die mogelijk-
heid blijft bestaan. In sommige gevallen bevelen 
wij een partij aan om toch voor de methode 
met nematoden te kiezen.’ Als voorbeeld noemt 
Hendriks bomen die behandeld moeten worden 
in een gebied met beschermde vlindersoorten. 
Hoewel XenTari te boek staat als biologisch middel, 
heeft het een langere werkingsduur. ‘XenTari blijft 
zo’n tien dagen actief. Nematoden hebben hun 
werking vaak na een nacht verloren, in een enkel 
geval na anderhalve nacht. Daardoor hebben ze 
geen effect op andere organismen. In bepaalde 
gevallen willen we het zekere voor het onzekere 
nemen en bevelen we het gebruik van nematoden 
aan.’

Peter Swinkels Marvin Hendriks
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Tot op heden is er nog geen manier gevonden om 
het effect van deze destructieve schimmel tegen 
te gaan. Om de populatie essen in de toekomst 
weerbaarder te maken, is er meer nodig dan een 
preventieve behandelmethode of een reactieve 
beheermethode. Gerichte vermeerdering van resi-
stente essen en van essen met een lage gevoelig-
heid voor deze schimmel lijkt de oplossing voor dit 
probleem. De gevoeligheid voor essentaksterfte 

is al verdeeld in gradaties tussen de verschillende 
soorten. Fraxinus excelsior heeft de grootste gevoe-
ligheid voor essentaksterfte. Binnen deze soort 
worden grote verschillen waargenomen, zowel 
bij de zaailingen als bij de vele cultivars. Fraxinus 
americana, Fraxinus ornus en Fraxinus mandshurica 
zijn daarentegen veel minder vatbaar. Deze natuur-
lijke variatie kan gebruikt worden om erachter te 
komen waardoor dit verschil in ziektegevoeligheid 

wordt veroorzaakt. Duidelijkheid hierover is essen-
tieel voor het vinden van een oplossing voor dit 
probleem.

Doorbraak
Ook in Engeland is essentaksterfte een groot 
probleem. De Britten hebben hiervoor de handen 
ineengeslagen en hebben het British ash tree 
genome-project opgezet. In het kader van dit 

De essentaksterfte, die veroorzaakt wordt door de ziekteverwekkende schimmel Hymenoscyphus fraxineus, treft vele essen. De ziekte is voor het eerst 

in Polen vastgesteld en heeft in Europa inmiddels tot enorme verliezen van essen geleid. De schimmel verspreidt zich via de lucht en tast als eerste het 

blad aan. Niet snel hierna worden bladsteel en takken aangetast, met als mogelijk gevolg dat grote gedeeltes van de kroon afsterven. Dit zorgt niet 

alleen voor een sterke reductie van de vitaliteit en conditie van de boom en een (forse) toename van de beheerkosten, maar het afgestorven takhout 

kan ook gevaarlijke situaties opleveren op bepaalde locaties. Aangezien de es in Nederland een veelvoorkomend geslacht is door de beperkte variatie 

in boomsoorten, vormt essentaksterfte een probleem met plaatselijk grote consequenties. Juist in bossen en parken is de toestand van essen zorgwek-

kend, omdat er onder dit soort natuurlijke omstandigheden een grote ziektegevoeligheid blijkt te bestaan.

Auteur: dr. Wendy Batenburg, Terra Nostra

Doorbraak in onderzoek naar 
essentaksterfte 
Genetische markers maken het mogelijk om te voorspellen of een bepaalde 
cultivar gevoelig is voor essentaksterfte



27www.boomzorg.nl 

project wordt door wetenschappers het volledige 
DNA-profiel van de es bepaald. Dit geeft inzicht in 
de genetische verschillen tussen soorten. Tot op 
heden was de genetische samenstelling van de 
es Fraxinus excelsior onbekend. Recentelijk vond 
er een doorbraak plaats in dit onderzoek. Het is 
wetenschappers niet alleen gelukt om de vol-
ledige genetische code te ontrafelen, ook hebben 
ze binnen de genetische code variaties gevonden 
die de mate van tolerantie van de bomen kunnen 
verklaren. Door middel van deze nieuwe techniek 
in de plantpathologie, associative transcriptomics, 
zijn dus genetische markers gevonden die kun-
nen worden gelinkt aan kroonsterfte bij geïn-
fecteerde bomen. De diversiteit in gevoeligheid 
voor essentaksterfte van de verschillende soorten 
es is gebruikt om deze markers vast te stellen. 
Vervolgens zijn deze markers succesvol toegepast 
om de gevoeligheid voor essentaksterfte te voor-
spellen bij de verschillende fenotypen.  

Methode
Het onderzoek is gedaan met 182 Deense essen op 
verschillende locaties, waarvan een gedeelte ern-
stige aantasting vertoonde en de rest uit gezonde 
essen bestond. Hiermee werden 58 andere essen 
vergeleken. Er werd beoordeeld of de gevoelig-
heid voor essentaksterfte voorspeld kon worden 
door middel van de gevonden genetische markers. 
Het blad van de bomen werd gebruikt om de 
genetische achtergrond van de es te bepalen. De 
gevonden genen in het blad werden vergeleken 

met de volledige genetische DNA-code van de 
es. Deze genetische verschillen bleken inderdaad 
gerelateerd te zijn aan de mate van tolerantie 
van Fraxinus excelsior voor essentaksterfte. Deze 
gegevens werden weer vergeleken met die van 
soorten met een lage gevoeligheid, zoals Fraxinus 
Mariesii (onbekend in Nederland), Fraxinus ameri-
cana, Fraxinus ornus en Fraxinus mandshurica. In de 
meest vatbare soort (Fraxinus excelsior) is de A-base 
prominent aanwezig in een bepaald gen, terwijl bij 
de meest tolerante soorten juist een G-base aan-
wezig is op deze plek in het gen (figuur 1). Dit spe-
cifieke gen kan dus dienen als genetische marker 
om tolerante of resistente soorten te selecteren. 

De juiste genen
Over de hele wereld leiden diverse boomziektes tot 
een toenemende bezorgdheid over het voortbe-
staan en de ziektegevoeligheid van boomsoorten. 
Met de informatie uit deze studie is het mogelijk 
om gerichte vermeerdering op te zetten van essen 
die niet of minder gevoelig zijn voor essentak-
sterfte, doordat ze de juiste genen bezitten. Een 
grote genetische spreiding binnen zaailingen blijft 
essentieel om invasieve ziekten als essentaksterfte 
bij es tegen te gaan. De volgende stap is om zo 
veel mogelijk fenotypen op te sporen die niet of 
minder gevoelig zijn voor essentaksterfte. Hierna 
is het aan de kwekerijsector om resistente essen te 
kweken en aan de gebruikers om deze af te nemen 
voor aanplant. Lang leve de es!
Het artikel Molecular markers for tolerance of 

European ash (Fraxinus excelsior) to dieback disease 
identified using Associative Transcriptomics, geschre-
ven door Andrea Harper, Ian Bancroft en anderen 
van de Universiteit van York, is gepubliceerd in 
Nature Scientific Reports. 
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medewerker bij Terra Nostra.

Figuur 1. Diagrammen die het verschil in DNA-samenstelling van de verschillende soorten weergeven. In de meest vatbare soort 

(Fraxinus excelsior) is de A-base prominent aanwezig in het DNA, terwijl in de meest tolerante soorten juist een G-base aanwezig 

is op deze plek in het DNA. (Bron: Molecular markers for tolerance of European ash (Fraxinus excelsior) to dieback disease identi-

fied using Associative Transcriptomics, geschreven door Andrea Harper, Ian Bancroft en anderen in Nature Scientific Reports).
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Vorige week speelde ik met mijn kinderen een kaartspelletje. Tijdens het spel probeerde de jongste de regels te veranderen. Uiteraard omdat het haar 

veel beter zou uitkomen. Met een glimlach vertelde ik haar dat dit natuurlijk niet mag.  

Auteur: Robert Wannink

Mag de overheid de eigen 
spelregels achteraf veranderen?
Met terugwerkende kracht een kapverbod instellen mag echt niet
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Maar wat nu als een overheidslichaam de spelre-
gels achteraf wil veranderen? Kan dat gecorrigeerd 
worden? En wie moet dat doen? 

Het leven in een rechtsstaat brengt veel voordelen 
met zich mee. Zo hebben we een onafhankelijke 
rechter. Ook als de politiek een anders koers wil 
varen, kan de rechter niet ontslagen worden 
omdat zijn of haar oordeel daar niet mee spoort. 
Een groot goed. 

Een belangrijk voordeel voor de bevolking is dat 
er door de overheid niet naar willekeur gehan-
deld mag worden. Een casus waarover de rechter 
zich onlangs boog, gaat daarover. De rechtbank 
Oost-Brabant ['s-Hertogenbosch] oordeelde op 
19 januari 2016 in een zaak waarbij bomen waren 
gekapt waarvoor op het moment van de kap geen 
kapverbod gold. Het gemeentebestuur wilde dat 
later echter – met terugwerkende kracht – alsnog 
opleggen. Alsof de regeling al bestond ten tijde 
van de kap! 

Kan dat wel? Kun je later een wettelijke basis 
scheppen voor een verbod?

In de bomenverordening van de gemeente staat 
dat het verboden is om zonder vergunning bomen 
te kappen die op de lijst van waardevolle bomen 
voorkomen. Omdat de gemeente de lijst wil 
uitbreiden, besluit men tot een voorlopig aanwij-
zingsbesluit voor het aanpassen van de lijst en tot 
het opleggen van een voorbescherming voor de 
bomen die nieuw zijn op de lijst.

Maar op het moment van de kap gold voor de 
betreffende bomen geen voorbescherming. Met 
andere woorden: voor deze bomen bestond op het 
moment van de kap geen kapverbod.

De rechtbank vindt dat het niet is toegestaan om 
met terugwerkende kracht een kapverbod voor al 
gekapte bomen te laten gelden, omdat het in strijd 
is met het zogenaamde legaliteitsbeginsel [er moet 
een wettelijke basis zijn voor het kapverbod]. De 
rechtbank zegt dat dit anders tot gevolg heeft dat 
een feitelijke handeling [het kappen] pas achteraf 
een overtreding wordt en ook strafbaar wordt. 
Terwijl het op dat moment dus gewoon toege-
staan was. 

Wat de rechtbank hier in feite zegt, is dat het 
optreden door de overheid alleen is toegestaan als 
dezelfde overheid over een [wettelijke] grondslag 
beschikt, het al genoemde legaliteitsbeginsel. Dit 
beginsel kent in ons land een lange geschiede-
nis. Belangrijke arresten van de Hoge Raad op dit 
gebied zijn het Meerenbergarrest [1879] en het 
Fluoridearrest [1970]. De Hoge Raad bepaalde bij-
voorbeeld in het Fluoridearrest dat het toevoegen 
van fluoride aan het drinkwater zonder wettelijke 
basis niet kan. Hoe goed bedoeld het ook is, want 
de doelstelling was natuurlijk om de gebruikers 
aan een beter gebit te helpen. Maar helaas: geen 
wettelijke basis, dus geen fluoride in het drinkwa-
ter. 

We mogen blij zijn dat de rechter de rug recht 
houdt en het achteraf creëren van een kapverbod 
verbiedt. Het zou willekeur in de hand werken, 
als een feitelijke handeling zou kunnen worden 
geduid als een overtreding van een regel die 
later in het leven wordt geroepen. Om burgers 
te beschermen tegen dergelijke willekeur van de 
overheid, is het van belang dat handelen van de 
overheid is gebaseerd op een wettelijke grondslag. 
Dit soort pogingen om iets achteraf te repareren, 
treffen we niet zo vaak aan in de rechtspraak. En 
dat is ook niet raar, want het legaliteitsbeginsel 
gaat al heel lang mee. 

Deze uitspraak geeft ambtenaren een mooi weer-
woord, als een bestuurder zegt: ‘Het kan toch niet 
zo zijn dat die bomen zomaar gekapt mochten 
worden? Repareer dat maar.’ Een regeling achteraf 
bedenken, zoals in de casus is gebeurd, en daarop 
een dergelijk verbod baseren, kan dus niet. 

Daarom is het belangrijk om ‘aan de voorkant’ 
goed na te denken over de regeling zelf. Welke 
bomen wil je beschermen, hoe wil je deze bescher-

men en wat valt er precies onder normaal onder-
houd en beheer? Neem niet klakkeloos een rege-
ling van een andere gemeente over. 

Voor degenen die actief zijn in het bomenbeheer: 
let erop dat de regeling per gemeente verschilt. 
Informeer daarom vooraf naar de gemeentelijke 
regeling. Dat kan ook via www.omgevingsloket.nl. 
Via dit digitale loket kan snel en eenvoudig op per-
ceelniveau een vergunningscheck gedaan worden. 

Het antwoord op de vraag: Kun je later een wette-
lijke basis scheppen voor een verbod? is dus, alles 
overziende, niet bevestigend. Van een overheid 
verwachten wij dat het eigen handelen gebaseerd 
is op vooraf vastgestelde spelregels en dat de spel-
regels niet achteraf kunnen veranderen. 

Mijn dochter wordt dus niet anders behandeld dan 
de overheid. Een geruststellende gedachte. 

De auteur, Robert Wannink Wannink@bgadvocaten.nl, is 

advocaat/partner bij Bogaerts & Groenen advocaten. Tevens 

geeft hij les, onder meer bij Helicon over bomen en recht, 

publiceert hij artikelen en toelichtingen bij uitspraken en is 

hij voorzitter van een tweetal bezwaarschriftencommissies 

bij gemeenten. 
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Deze verkiezing is een initiatief van de boom-
kwekerijsector. Na oproepen in de vakbladen 
Boomkwekerij en Tuin en Landschap (helaas niet 
in de NWST-vakbladen Boomzorg en Boom in 
Business)**, werden dertig boomsoorten voorge-
dragen. Vervolgens nomineerde een vakjury drie 
bomen: Sophora japonica (honingboom), Tilia 
cordata (winterlinde) en Tetradium daniellii var. hup-
ehensis (bijenboom). De belangrijkste criteria voor 
de jury waren de kwaliteit van de boom als voed-
selbron voor bijen, de functionaliteit, een gezonde 
groei en de beschikbaarheid van de boom bij 
boomkwekers. 
** Wij van NWST zijn niet rancuneus hoor, vandaar 
dit deel van het feuilleton met aandacht voor deze 

goede, maar een beetje saaie boom, die echter 
overal uitstekend toepasbaar is. Met een poster die u 
eenvoudig uit het blad kunt halen en ophangen op 
kantoor, uw werkkamer of boven uw bed!

Historie, mythen en sagen
De Nederlandse naam linde is waarschijnlijk afge-
leid van het Noord-Germaanse woord linda, dat 
wikkelen of binden betekent; ook is er een verband 
met het bovengenoemde gebruik van de bastve-
zels van de boom. Mogelijk zou de eigenlijke naam 
van de grote meester Linnaeus, Carl von Linné, 
zelfs afgeleid zijn van lind, de Zweedse naam voor 
Tilia. 
In de mythologie is er vaak een verband tussen 

goden en bomen. Denk aan de Keltische boomho-
roscoop, maar ook aan de Romeinse en Germaanse 
goden. 
De linde is gewijd aan Frija, de Germaanse godin 
van de liefde en vruchtbaarheid. Deze godin droeg 
in Noord-Germanië de naam Frigga, in Noorwegen 
heet dezelfde dame Frigg en in Midden-Europa 
draagt zij de naam Krasagani. En overal is zij 
gekoppeld aan de linde.
In die tijd geloofden de plattelandsbewoners 
dat de aan deze godin gewijde lindebomen hen 
beschermden tegen onder andere het onweer 
en de bliksem van de dondergod Thor (in de 
Nederlanden Donar genaamd). Daarom stonden 
en staan er al eeuwenlang grote linden voor boer-

Onder de naam Bomen voor Bijen is woensdag 20 januari jongstleden, tijdens de tweede landelijke Boomkwekersdag van de LTO-Cultuurgroepen 

voor bos- en haagplantsoen en  laan-, bos- en parkbomen in Echteld, Tilia cordata gekozen tot Boom van het jaar 2016. Tilia cordata en zijn nageslacht 

leveren machtige en zeer goede bomen, te gebruiken in alle mogelijke toepassingsgebieden van de openbare en private ruimte. Het zijn ook grote 

voedingsleveranciers voor insecten. Er zijn niet voor niets zo veel cv’s van. Voor elk wat wils! 

Auteur: Jan P. Mauritz, VRT

Tilia cordata, 
Boom van het Jaar 2016   
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derijen, hofsteden en havezaten, maar ook voor 
kerken en kloosters, bij kapellen enzovoort. In 
latere tijden werden deze bomen ontdaan van hun 
enorme kroon en toegepast als knot of leilinde. In 
de vroege middeleeuwen, zo omstreeks 700-800 
jaar na Chr., werden veel lindebomen geplant. 
Keizer Karel de Grote hechtte grote waarde aan de 
schoonheid van deze boom. Hij gaf opdracht aan 
zijn leenheren om de boom op grote schaal aan 
te planten, in de dorpen rondom brinken, in de 
steden op pleinen en bij kerken. Hierdoor was de 
lindeboom eeuwenlang een belangrijk middelpunt 
in de samenleving en vonden er onder zijn kroon 
allerlei festiviteiten en samenspraak plaats. Ook 
de rechtspraak vond onder deze bomen plaats. 
De boom werd dan ‘gerechtslinde’ genoemd, zoals 
in Hilvarenbeek en in Nuenen, waar menig mis-
dadiger zijn doodvonnis onder de boom hoorde 
uitspreken en vervolgens aan diezelfde boom werd 
opgehangen. Ook werden lindebomen geplant op 
splitsingen van wegen en als baken op dijken.
Als teken van grote welstand en rijkdom plantten 
veel koningshuizen, adellijke families en rijke koop-
lieden in heel Europa monumentale lindelanen als 
oprijlaan naar hun paleis, landhuis of buitenplaats. 
Zo ook in Nederland, waar rijke patriciërs en koop-
lieden in de 17e eeuw buitenverblijven op het plat-
teland en langs rivieren lieten bouwen, zoals langs 
de Vecht en in ’s Gravenland, tegen Hilversum aan. 
De meest toegepaste boom was de Hollandse 
linde, Tilia x europaea, of, zoals de boom vroeger 
heette, Tilia vulgaris. 
Linden worden nog altijd als herdenkingsboom 

aangeplant, vooral als er iets te vieren valt met 
betrekking tot het koningshuis. 

Kenmerken
Tilia cordata heeft als Nederlandse naam winter-
linde of kleinbladige linde (pff…., die k.. Hollandse 
namen!). De boom heeft een zeer groot versprei-
dingsgebied in Europa. Hij groeit tot in het hoge 
noorden van Scandinavië en Rusland. Er staan 
daar bomen op 64° noorderbreedte. Dat is héél 
noordelijk, want de poolcirkel begint bij 66° 30’ en 
daar kan het gigakoud zijn, met temperaturen van 
-35 tot -40 °C. In zuidelijke en oostelijke richting 
komt de boom voor in Noord-Spanje, Midden-
Italië, Noord-Griekenland en de Balkanlanden tot 
aan de Zwarte Zee, en dan omhoog tot langs het 
Oeralgebergte. Enorme bomen zijn te bewonderen 
in Midden-Polen, oostelijk van de stad Poznan, 
waar de boom de belangrijkste woudvormer is en 
ook in zijn oostelijk optimum kolossale afmetingen 
bereikt van meer dan 40 meter hoogte. De dikste 
species staat in Oostenrijk, met een stamomtrek 
van meer dan 12 meter, een echte ‘jopper’ dus! In 
het arboretum in Kórnik staat de grootste winter-
linde die uw schrijver ooit gezien heeft. In dit oud-
ste arboretum van Polen staan meer dan 3300 taxa 
van bomen en struiken in een ruim 40 ha groot 
park. Hier staan langs een vijverpartij makkers van 
ruim 42 meter hoog, met kaarsrechte stammen en 
breed kegelvormige kronen met een kroonpro-
jectie van bijna 18 meter. Je wordt er helemaal stil 
van, zo groot! In Midden- en Zuid-Europa groeit 
de boom in de gemengde loofhoutbossen, samen 

SORTIMENT17 min. leestijd

Binnen de systematische indeling van het 
Regnum vegetabile – het Plantenrijk – behoort 
het geslacht Tilia tot de orde van de Malvales en 
daarbinnen tot de familie van de Tiliaceae, de 
lindeachtigen. De familie omvat ongeveer 40 
genera (geslachten) met ongeveer 440 soorten, 
die vrijwel uitsluitend in de (sub)tropische kli-
maatzones voorkomen. Alleen het geslacht Tilia 
en één soort uit het geslacht Grewia komen van 
nature in de gematigde klimaatzones voor. De 
bij ons bekende kamerlinde, Sparmannia afri-
cana, behoort ook tot deze familie en komt van 
oorsprong uit tropisch Afrika en Madagascar. 
Daar wordt het een grote meerstammige struik 
tot maximaal een kleine boom van zes tot acht 
meter hoog. Hier in Noordwest-Europa wordt 
het een kamerplant met heel grote lichtgroene 
bladeren, die niemand langer dan vier weken 
goed kan houden, omdat de gemiddelde 
Nederlander geen idee heeft wat deze veelei-
sende plant allemaal nodig heeft om in stand 
gehouden te worden, laat staan te groeien. Een 
tipje van de sluier: Sparmannia wenst een lichte 
en warme standplaats, is schaduwminnend en 
een veelvraat qua voeding en vocht. Als niet 
wordt voldaan aan de eisen van deze zeurpiet, is 
het direct: ‘Ik ga dood en wel direct!’

Het geslacht Tilia bestaat uit ruim 150 species, 
verdeeld over ca. 40 soorten, 5 hybridesoorten 
en 2 bijzondere, niet gevalideerde species. 
Linden komen uitsluitend voor in de gematigde 
zone op het noordelijk halfrond. Ze zijn allemaal 
bladverliezend, met een verspreide bladstand 
en een vrij gladde bast, die op latere leeftijd 
bezet is met kurkachtige schors tot zeer diepe 
en gegroefde schorsrillen op de stam en de 
gesteltakken. De geslachtsnaam Tilia is afgeleid 
van het Griekse woord tilos, wat vezel betekent 
en refereert aan de bastvezels van de linde die 
gebruikt werden om matten, zakken, touw en 
schoeisel van te vlechten. Linden zijn er in vele 
soorten en variëteiten; ze zijn door de eeuwen 
heen overal en nergens aangeplant en spelen 
een belangrijke rol in het volksgeloof, mythen 
en sagen.
In heel Europa en ver daarbuiten staan zeer 
veel bomen uit dit geslacht, die al eeuwenlang 
bijzondere functies vervullen. Hierover doen 
prachtige verhalen de ronde en ze hebben hun 
plek in de samenleving meer dan verdiend. We 
kennen er allemaal voorbeelden van.

Tetradium daniellii var. hupehensis.
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met onder andere zomerlinde, eik en iep, om een 
paar makkers te noemen. In deze bossen is ook 
de kruising (x ) ontstaan die geleid heeft tot Tilia x 
europaea, de Hollandse linde.
Tilia cordata is inheems in Nederland; dat heet 
autochtoon. In het laatste deel van 2015, over Acer 
campestre, heeft uw schrijver dit woord uitgelegd, 
weet u nog? 
De zomerlinde of grootbladige linde,( ‘pff weer 
die k.. Hollandse namen !’) Tilia platyphyllos, is niet 
inheems in Nederland, hoewel velen denken van 
wel. 
De Latijnse soortnaam cordata betekent hartvor-
mig (onthouden hè, want er zijn makkers die deze 
naam dragen, zoals Alnus cordata, Aralia cordata 
enz.).

De winterlinde is dus een grote tot zeer grote 
boom, doorgaans 25 tot 30 meter hoog, met 
bovengenoemde uitschieters in het optimum van 
deze species en met verschillende verschijnings-
vormen. In cultuur en als cv blijft hij beduidend 
kleiner, of lager, zo u wilt. De bekende JP-regel 
geldt ook hier. De meer westelijke species vormen 
een breed uitdijende, eironde tot bijna ronde 
kroon op een stevige, meestal korte maar majes-
tueuze stam, en dan sterk vergaffeld in machtige, 
breed uitstaande gesteltakken. De andere vorm, de 
oosterling, is een sterker opgaande, smal piramida-
le boom met een recht doorgaande central leader, 
die op latere leeftijd breder wordt tot een meer 
kegelvormige kroon. Het zal u niet verbazen dat 
de laatste verschijningsvorm de hoogste bomen 
levert en vaak de basis is geweest voor de cv’s die 
in omloop zijn. En dat zijn er nogal wat. De stam 
van Tilia cordata en zijn cv’s blijft lange tijd vrij glad 
en tenger, maar is bij oudere exemplaren zwaar, 
met een grote omtrek van meer dan 6-7 meter. Op 
oudere leeftijd ontstaat de schors op de stam en 
gesteltakken, met lange en vaak diep gespleten 
schorsgroeven, met daartussen smalle schorsrug-
gen en schorsplaten. De kleur van de schors is diep 
donkerbruin. Deze enorme stammen zijn zelden 
rond, maar eerder ovaal van vorm. Aan de voet is 
de stam vaak sterk verbreed en vertoont hij vaak, 
tot in de kroon toe, allerlei woekeringen van knob-
bels en bobbels, waarop vaak kortloten ontstaan 
met een paar kleine blaadjes eraan. De gesteltak-
ken zijn opgaand en bezet met veel zijtakken. De 
twijgen van deze species zijn op jonge leeftijd wat 
licht behaard en later kaal, groen tot roodbruin van 
kleur, met veel wrattige lenticellen. De winterknop-
pen zijn kaal, stomp eivormig en tamelijk klein, 
zeker ten opzichte van andere lindensoorten, met 
twee of drie groenig-rode knopschubben.
Het blad is vrij klein, 3 tot 6 cm lang en breed, 

rond van vorm met een gelijkmatige hartvormige 
bladvoet. De bladtop is toegespitst en loopt dus 
uit tot een lange smalle spits. De bladrand is fijn 
en scherp gezaagd en krult later in het seizoen 
naar boven iets op. Dit in tegenstelling tot het blad 
van Tilia platyphyllos, dat niet alleen veel groter is, 
maar ook opbolt en aan de onderzijde hol wordt. 
De bladsteel is 2,5 tot 4 cm lang, kaal en glad en 
roodachtig van kleur. Het blad is aan de bovenzijde 
diep donkergroen, aan de onderzijde blauwig 
groen tot blauwgrijs, met roestbruine toefjes 
bladharen in de nerfoksels. In deze zogenaamde 
acarodomatiën of mijtenhuisjes wonen roofmijten, 
die een natuurlijke afweer vormen tegen allerlei 
ongedierte zoals bladluizen en bladrupsen. Bij 
extreem mooi weer is de overpopulatie van bij-
voorbeeld bladluizen zo groot, dat de roofmijten 
de overmacht niet aankunnen en het lijkt of ze er 
niet zijn. Maar niets is minder waar; één roofmijt 
neemt ca. 50 luizen per dag te grazen, en soms is 
zelfs dat niet genoeg.
De winterlinde loopt in het algemeen ca. 14 dagen 
later uit dan de zomermakker en het blad is het 
kleinste van alle lindensoorten.
De bloeiwijze van Tilia cordata bestaat uit trosvor-
mige korte bloemtuilen van 5 tot 8 cm lang, die 
deels van de twijg af staan, deels boven het blad 
schuin opgericht staan, en deels onder de twijg 
neerwaarts afstaan. Al met al staan de bloemtuilen 
dus driezijdig aan en op de twijg, wat heel bijzon-
der is en karakteristiek voor deze soort, daar geen 
andere species binnen het geslacht deze bloeiwijze 
zo draagt. Het bloemtuiltje draagt vijf tot negen 
bloemen aan de gemeenschappelijke steel. Elk 
bloempje bezit vijf groengele sepalen en vijf goud-
gele petalen, en een bos van 30 meeldraden, die 
even lang zijn als of langer dan de bloemblaadjes. 
De bloemopbouw met kelkblaadjes, kroonblaad-
jes, meeldraden, helmhokjes, nectarkliertjes etc. 
is een studie op zich en voor de echte liefhebber 
reuze-interessant en imposant, maar ik laat het hier 
even bij. Een tongvormig, bleekgroen, vliesvormig 
schutblad is gedeeltelijk met de steel vergroeid en 
dient als draagvleugel voor de windverspreiding 
van het zaad. De lengte waarover dit schutblad 
vergroeid is met de bloemsteel, is ook een van de 
soortbepalende kenmerken van Tilia. De bloemen 
geuren zeer sterk met een plezierige odeur.
De boom bloeit eind juni, begin juli en is vrij laat 
met zijn bloeiwijze, in ieder geval later dan Tilia 
platyphyllos en de hybride species Tilia x europaea. 
Dit betekent voor bijen en andere insecten een 
verlengd snoepseizoen. Om deze gevleugelde 
vrindjes nog meer van dienst te kunnen zijn, is het 
van groot belang om na het voedselrijke voorjaar 
en begin van de zomer ook Tilia’s aan te planten 

die in augustus-september bloeien, zodat de 
bijenkasten weer gevuld worden en ze de winter 
goed doorkomen. En zal ik u eens wat vertellen?, die 
lindebomen zijn er! Straks noem ik er een paar, als 
zijsprongetje in dit deel van het feuilleton. 
De vruchten van de boom zijn vrij kleine, ronde 
bolletjes met een diameter van 5 tot 8 mm en 
een dunne vruchtschaal. De jonge vrucht is viltig 
behaard, later kaal en grijs van kleur. De doos-
vrucht, met aan de top een klein puntje, is vijfhok-
kig en bevat als regel drie tot vijf zaden. De ver-
spreiding van het zaad gebeurt zoals gezegd met 
behulp van het hierboven beschreven schutblad 
en de wind. Vrijwel alle Tilia’s, dus ook deze klein-
bladige broeder, hebben een zwaar en diep worte-
lend, breed spreidend en hartvormig wortelgestel. 
Het wortelpakket is zeer dicht en, afhankelijk van 
de standplaats, zeer diep in de ondergrond ver-
spreid, om de enorme kronen met heel veel blad 
van voldoende vocht te kunnen voorzien tijdens 
warme zomerdagen. Je kunt het ook zien: bij grote 
exemplaren lopen er vanaf de wortelhals vijf, zes of 
meer enorme ‘transportpijpen’ de grond in. Want 
denk erom dat zo’n boom wat nodig heeft, om bij 
25 °C zijn verdamping op peil te houden. 

Tilia cordata als soort is als gewone straat- en laan-
boom niet spectaculair te noemen. ‘Opperhoofd’ 
Hein vindt de boom zelfs een beetje saai, maar, 
vrienden van het feuilleton: winterlindes, vooral 
de cv’s, hebben een groot aantal prettige en zeer 

Tilia cordata 'Bohlje'.
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goede eigenschappen, waardoor het gebruik van 
deze lindebomen in de openbare en de private 
ruimte onvoorstelbaar veel mogelijkheden biedt. 
De boom heeft een goede groei, is zeer wintervast 
en vorstresistent, goed bestand tegen luchtvervui-
ling en zeewind, verdraagt droogte en hitte en 
heeft weinig last van druipen, verdraagt zware 
snoei en zelfs verminking, heeft veel gebruiksmo-
gelijkheden, ook als vorm- en leiboom, enz. enz. Er 
zijn veel toepassingen, al helemaal van de cv’s. De 
meeste daarvan zijn, in tegenstelling tot de soort, 
ook prima toepasbaar als straat- en laanboom in 
vrijwel alle vormen van verharding. 
Daarnaast is Tilia cordata ook een geliefde partner 
in tal van kruisingen, waarvan Tilia x europaea de 
bekendste is. Tilia x euchlora is een kruising tus-
sen Tilia cordata x Tilia dasystyla; de hybride Tilia x 
flavescens is ontstaan uit Tilia cordata x Tilia ameri-
cana, om er een paar te noemen.

Het sortiment
Naast de soort zijn er door de jaren heen ca. 30 
cv’s van deze boom uitgeselecteerd en in cul-
tuur gebracht. Vele zijn vanwege hun kroonvorm 
uitgeselecteerd, andere vanwege hun goede 
toepasbaarheid in verharding als straat- of laanbe-
planting.
Uw schrijver stelt er een aantal aan u voor: zijn 
eigen keuze, of u het nu leuk vindt of niet.
En …, zoals u inmiddels gewend bent van uw 
schrijver, systematisch, in alfabetische volgorde.

Tilia cordata ‘Bailey’
Een Amerikaanse selectie van Bailey Nurseries Inc. 
uit de staat Minnesota. De boom is halverwege de 
jaren 80 van de vorige eeuw in cultuur gebracht. 
Hij vormt een breed piramidale dichte kroon, die 
later ovaal uitgroeit. Het is een beer van een groei-
er, met een zeer regelmatig opgebouwde kroon. 
De boom lijkt op de cv ‘Greenspire’ van Princeton 
Nurseries (deze komt straks langs), maar is forser in 
alle delen. De boom heeft redelijk groot, wat leer-
achtig blad, glanzend en donkergroen van kleur, 
en is merkenrechtelijk beschermd. Een heel goede 
boom: windvast, vormvast en nauwelijks aantas-
ting van luizen. De bloeiwijze is zeer rijk (hiep hiep 
hoera voor de bijen), verschijnt eind juni en loopt 
door tot medio juli.

Tilia cordata ‘Böhlje’
Een Duitse selectie van de winterlinde met een 
zuiver kegelvormige kroon. De meesten onder u 
kennen deze boom als Tilia cordata ‘Erecta’ en er 
is een groep, vooral uit het Opheusdense, die de 
boom kent als de cv ‘Select.’ Volgens de geldende 
nomenclatuurregels is de eerste naam de juiste 
en dat is ‘Böhlje’, genaamd naar de selecteur, 
Baumschule Böhlje in Westerstede, die de boom 
omstreeks 1890 in cultuur bracht. De boom wordt 
16-18 meter hoog met een smal kegelvormige 
kroon die op oudere leeftijd breder wordt, tot een 
meter of 9. De onderste takken staan vrijwel hori-
zontaal op de doorgaande stam en hoe hoger in 

de boom, hoe meer opgaand de takken. De boom 
heeft vrij kleine bladeren, aan de jonge scheuten 
beduidend groter, min of meer rond van vorm, met 
een spitse top, donkergroen van kleur en aan de 
onderzijde blauwgroen. De herfstkleur is prachtig 
geel. De boom bloeit rijkelijk in juni/juli zoals de 
soort, praktisch vrij van luizen en zeer windvast, 
ook bij zeewind; een fantastische straatboom die 
ook prima in verharding gedijt. Een oude cultivar, 
maar met zeer goede en vooral prettige kenmer-
ken en eigenschappen. 

Tilia cordata ‘Chancellor’
Een Amerikaanse selectie van Amfac Cole Nurseries 
in Ohio uit 1965. De boom vormt een stevige door-
gaande stam en een sterk opgaande, fors gesloten 
piramidale kroon van 12 tot 14 meter hoog en 
dan 4 tot 5 m breed. Het is een gezonde groeier, 
die groter blad heeft dan de soort, glanzend don-
kergroen van kleur aan de bovenzijde en met de 
bekende blauwig-groene onderzijde. De boom 
is prima bestand tegen droogte en wordt in de 
States hogelijk gewaardeerd als straatboom en als 
boombeplanting op industrieterreinen.

Tilia cordata ‘Corzam’
Een zeer smal piramidaal groeiende selectie van 
Lake Country Nursery in de staat Ohio bij de stad 
Perry. De boom is een maatje kleiner dan ‘Böhlje’ 
en ook smaller. De boom wordt 12 tot 15 meter 
hoog en heeft daarbij een breedte van resp. 4 tot 5 
meter. De boom heeft een zeer sterke centrale spil, 
waaraan de zijtakken zeer regelmatig gerangschikt 
zijn. De stam is donkerbruin met gegroefde schors 
en de twijgen zijn groen tot roodbruin van kleur. 
Het blad is kleiner dan dat van de soort, dik en 
opvallend glanzend met een hartvormige bladvoet 
en een toegespitste top. De heerlijk geurende 
bloemen verschijnen in de voorzomer, rijk in korte 
bloemtuilen met zes tot tien bloempjes aan een 
steel. Het schutblad is kleiner dan de tuil en licht-
groen van kleur. Vanwege de zeer smalle kroon-
vorm – misschien is dit wel de smalste cordata – is 
hij zeer goed toepasbaar in kleinere en smallere 
profielen. 

Tilia cordata ‘Fairview’
Een Amerikaanse selectie van McGill & Son 
Nurseries buiten de stad Fairview in de staat 
Oregon. De boom is in 1973 in cultuur gebracht 
en lijkt in alles sterk op de soort. Het is een zeer 
krachtige groeier met een breed eironde kroon in 
volwassen status. De boom ontwikkelt een krachti-
ge en regelmatig gevormde kroon en is zeer goed 
bestand tegen koude en tegen hitte. Het blad 
is als dat van de soort, 6 tot 9 cm lang en breed, 

Tilia cordata 'Corzam'. Tilia cordata "Winter Orange' wintertak.
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mooi dofglanzend groen en blauwig-groen aan de 
onderzijde. De boom bloeit zeer rijk met grotere 
bloempjes dan de soort. Bijen, smullen maar!

Tilia cordata ‘Greenspire’
Een Amerikaanse selectie van Princeton Nurseries 
in 1961. In zijn jeugdfase heeft deze boom een 
smal piramidale kroon, die later ovaal eivormig 
doorgroeit met opgaande takken.
Een boom van 15-18 meter hoog is 6 tot 7 meter 
breed. In optimale omstandigheden groeit de 
boom gewoon door tot 20 meter hoogte; hij is 
dan ca. 10 meter in kroonprojectie. Het is een zeer 
uniforme groeier met een sterke central leader. De 
bloeiwijze is overdadig, in kleine tuilen, welriekend 
en geel van kleur. De bladeren hebben een regel-
matige hartvormige bladvoet en een korte blad-
spits; ze zijn fris donkergroen van kleur, groter dan 
die van de soort met een mooie gele herfstkleur. 
Een prima boom in bredere profielen.

Tilia cordata ‘Haaren’
Een Nederlandse selectie van boomkwekerijen 
M. van den Oever & Zn in Haaren. De boom is 
omstreeks 1955 geselecteerd door Walter van den 
Oever, zoon van Mart van den Oever en vader van 
professor dr. Mart van den Oever, de grote dendro-
loog uit Haaren. De werknaam voor deze boom op 
de eigen boomkwekerij was Type I. Het wordt een 
grote boom, minder breed dan de soort, tot een 
meter of 18 hoog met een breed piramidale kroon. 
Het is een goede en gezonde boom, die helaas 
weinig in cultuur is; misschien moet een aantal 
boombeheerders professor Mart maar eens oppor-
ren.  

Tilia cordata ‘June Bride’ 
Een Amerikaanse selectie van Manbeck Nurseries 

Inc. uit Ohio. De boom is in 1971 in de handel 
gebracht en dankt zijn naam aan de meer dan 
overvloedige bloei in juni, dus tien tot veertien 
dagen eerder dan de meeste makkers uit de cor-
data-clan. Heerlijk voor bijen, hommels en andere 
gevleugelde zuigertjes. De boom vertoont een 
sterke gelijkenis met de cv ‘Greenspire’, zowel qua 
maatvoering als kroonvorm, blad en standplaats-
mogelijkheden. Een zeer interessante boom om in 
de prijslijst te zetten, dames en heren boomkwe-
kers; een van de meest bloeirijke bomen in juni. 

Tilia cordata ‘Lico’ en ‘Monto’
Dit zijn twee Nederlandse selecties van Van 
Nijnatten BV uit Zundert, in 1977 geselecteerd. De 
boompjes zijn langzaam groeiend, bolvormig en 
meestal bovenveredeld, met heel kleine blaadjes 
aan geelgroene twijgen bij ‘Lico’. De blaadjes van 
‘Monto’ zijn nog kleiner en zitten aan donker-
bruine twijgen. Het zijn beide bijzonderheden met 
beperkte toepasbaarheid in de particuliere tuin of 
in een boombak in de openbare ruimte.
Helaas voor het zuigende en ook vaak stekende, 
vliegende gespuis, bloeien beide dwergen nauwe-
lijks, dus dat kan geen reden zijn voor aanplant. 
Wel zijn ze goed toepasbaar in de kleine particulie-
re tuin en in de daktuin, waar deze makkers goed 
tot hun recht komen.

Tilia cordata ‘Rancho’
Een Amerikaanse selectie uit 1961 van de bekende 
Scanlon-stal uit Olmsted Falls in de staat Ohio. 
De boom is kleiner en smaller qua kroon dan de 
‘Böhlje,’ omdat de onderste takken onder een hoek 
van ca. 45 graden op de kaarsrechte centrale spil 
staan en de bovenste takken onder ca. 30 graden. 
De boom wordt in de straat 9-12 meter hoog en 
heeft dan een kroondiameter van ongeveer 5 

meter. Hij heeft glanzend groen blad en een over-
vloedige bloei van welriekende bloemtrossen. De 
gele herfstkleur van alle cordata’s is ook hier aan 
de orde. ‘Rancho’ is naast ‘Böhlje’ de meest aange-
plante cv van de cordata-clan.

Tilia cordata ‘Roelvo’
Een Nederlandse selectie uit 1988 van M. Roelofsen 
uit Opheusden. Een middelgrote boom, tot ca. 15 
meter, met een piramidale kroonvorm. Het is een 
regelmatig groeiende boom die beduidend klei-
ner en smaller blijft dan de soort. In de jeugdfase 
groeit de boom smal piramidaal op; later wordt hij 
breder. De stamschors is donkerbruin en gegroefd 
met groene en later roodbruine twijgen en glan-
zend frisgroen blad van 3 tot 7 cm. De bloemen 
zijn crème-wit van kleur en zitten in tuilen met vijf 
tot tien bloempjes bijeen. De boom heeft dezelfde 
goede en plezierige eigenschappen als de andere 
vertegenwoordigers van deze soort; hij is dus ook 
prima toepasbaar in verharding.

Tilia cordata ‘Ronald’
Dit keer een Canadese selectie uit het eind van de 
jaren 80 van de vorige eeuw. De boom werd gese-
lecteerd door dr. Wilbert G. Ronald in Manitoba, 
Canada en door Bailey’s Nurseries in cultuur 
gebracht. Het is een snel groeiende boom met een 
brede piramidale kroon, overigens vrijwel verge-
lijkbaar met de soort, met dien verstande dat deze 
makker prima in verharding geplant kan worden 
en wel rijk bloeit met gele bloemen, maar weinig 
vruchten draagt. In Europa is deze cv, net als zovele 
cv’s van de andere zijde van de plas, weinig in 
cultuur. En dat is heel jammer, dames en heren 
boomkwekers, want er schitteren heel goede en 
bruikbare bomen daar. Waarom hier dan niet?

Tilia cordata in zomerkleed. Oude laan 'Greenspire's in herfstkleed.
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Tilia cordata ‘Swedish Upright’
Een Zweedse selectie uit 1906 van een van de 
grootmeesters in de dendrologie: dr. Alfred 
Rehder, een van de eerste directeuren van Arnold 
Arboretum in Boston. Deze Amerikaan van Duitse 
komaf heeft de boom in Amerika vermeerderd 
en in 1963, veertien jaar na zijn dood, toen de 
boom ca. 10 meter hoog was en slechts 3,5 meter 
breed, vanuit het arboretum in cultuur gebracht. 
Bijzonder is dat de onderste takken van de boom 
sterk afhangend zijn, waardoor de boom als geheel 
niet echt smal is te noemen. Wel heel fraai, met 
glanzend donkergroen blad dat groter is dan de 
soort en een fantastische bloei in de periode van 
eind juni tot in juli. Een fantastische makker, die 
wel tot 20 meter hoog kan reiken!

Tilia cordata ‘Savaria’
Een Hongaarse selectie uit het jaar 2000 van 
boomkwekerij Prenor in Szombathely, een prach-
tige stad en de oudste van Hongarije. De stad is in 
43 na Chr. gesticht als Romeinse kolonie: Colonia 
Claudia Savaria. 
Dit is een zeer gezonde, snel groeiende en grote 
boom, tot ca. 20 meter hoog en dan 10 m breed, 
met een uniforme piramidale en later ovaal eivor-
mige kroon. De boom lijkt sterk op ‘Greenspire’, 
maar is groter en het blad is dikker en meer leer-
achtig, waardoor ‘Savaria’ nog minder gevoelig is 
voor luisaantasting. Prima toepasbaar als straat- en 
laanboom, zonder die plakkerige rotzooi op je 
auto. De boom bloeit als de soort en ook stam-
schors, twijgen en kleuren zijn als de oervorm. De 
boom verdraagt hitte, droogte en wind en is zeer 
vorstbestendig.

Tilia cordata ‘Van Pelt’
Een Belgische selectie van Boomkwekerijen Van 

Pelt in Putte. Het is een snelgroeiende boom 
met een goede doorgaande stam en een breed 
piramidale kroon, tot ca. 20 meter hoog. Het blad 
is groter dan de soort, tot 10-11 cm, frisgroen 
van kleur, met een hartvormige bladvoet en een 
korte toegespitste top, zoals bijna alle cv’s van 
cordata. Opvallend is de rode bladsteel. De sterk 
geurende, crèmewitte bloemen verschijnen eind 
juni/begin juli aan de boom. Ook hier de ronde tot 
ovale vruchtjes met een diameter van 6 mm, eerst 
behaard, later kaal. Een prima toepasbare boom in 
bredere profielen.

De laatste makker van de cordata-clan treedt ten 
tonele, en daarna nog een paar andere
bij-vriendelijke bomen, ‘niet teveel want dan krijg ik 
weer op m’n lazer van opperhoofd Hein’.

Tilia cordata ‘Winter Orange’
Een Nederlandse selectie van Boomkwekerij J. 
Mouws uit Wernhout, die de boom in 1988 selec-
teerde en in cultuur bracht. Hij vond de boom in 
1977 in een bosopstand en bracht hem jaren later 
in de handel. Dit is een opvallend kleine tot mid-
delgrote boom met een hoogte van 9-10 meter, 
die dus beduidend kleiner blijft dan de soort en de 
broers en zussen. De slanke, piramidale groeivorm 
in de jeugd eindigt uiteindelijk in een breed eiron-
de kroon met een dichte vertakking. Zeer opval-
lend zijn de oranjerode twijgen, die met name in 
de winter een schitterende verschijning van de 
boom maken. De kleur is vergelijkbaar met die 
van Salix alba ‘Chermesina’. Een schitterend mooie 
boom, die breed toepasbaar is, ook op daken en in 
kleinere tuinen.

Zo, waarde lezers van dit feuilleton, dit was een uit-
gebreide uiteenzetting over de Tilia cordata-clan. 

Dan volgt nu toch nog een soort nabrander, in de 
vorm van bomen met bloeiwijzen die een verge-
lijkbaar of zelfs een verlengd oogstseizoen leveren 
aan bijen en andere van nectar levende insecten. 
Met name de Aziatische linden bloeien hier in 
augustus-september. Er zijn er heel veel van, maar 
ze zijn hier niet of nauwelijks in cultuur. Daarom, 
én om de vrede met het ‘opperhoofd’ te bewaren, 
stel ik u voor aan slechts één species:

Tilia henryana
Deze bijzondere, uit Centraal-China afkomstige 
linde wordt in het natuurkijk verspreidingsgebied 
wel 22 tot 25 meter hoog. In Europa in cultuur 
wordt hij echter niet hoger dan 9-12 meter, met 
een vrijwel ronde kroon. Heel bijzonder aan deze 
boom zijn het blad en de enorm grote bloeiwijze. 
Allereerst het blad, dat bij uitlopen een lichtroze, 
zalmachtige kleur heeft en vervolgens fraai mid-
dengroen verkleurt. Bijzonder zijn ook de redelijk 
lange en wijde tanden van het blad, die uitlopen in 
scherpe naalden. De bloeiwijze is zeer groot, met 
in de nazomer (eind augustus tot diep in septem-
ber) zeer veel – wel 50 tot 90 – wittige bloempjes 
aan 12-15 cm lange, hangende bloemtuilen. Het 
schutblad is even lang, behaard en wel 16-18 mm 
breed.

Dit deel van het feuilleton over bomen voor bijen 
mag niet afgesloten worden zonder nog één keer 
de schijnwerpers te zetten op de bijenboom bij 
uitstek: Tetradium danielli var. hupehensis.

Tetradium danielli var. hupehensis
Binnen de systematische indeling van het Regnum 
vegetabile – het Plantenrijk – behoort het geslacht 
Tetradium tot de orde van de Sapindalis en daar-
binnen tot de familie van de Rutaceae, oftewel de 

SORTIMENT

Tilia cordata in winterkleed. Tilia henryana bladrand met tanden.
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ruitachtigen. Deze familie omvat ongeveer 1700 
geslachten en soorten, meestal tweehuizige kruid-
achtigen, struiken en bomen waarvan het overgro-
te deel voorkomt in de subtropische en tropische 
gebieden op aarde.

De boom komt van nature voor in Centraal-China, 
onder andere in de provincies Anwhei en Hupeh 
(vandaar de naam hupehensis), in het stroomge-
bied van de Jangtsekiang of de Blauwe Rivier, de 
langste rivier in Azië met een lengte van 6380 km. 
De boom is in 1909 vanuit China in Amerika geïn-
troduceerd door de beroemde Engelse bomen-
zoeker Ernest H. Wilson (1876-1930). Wilson werkte 
in opdracht van het Arnold Arboretum in Boston. 
Tetradium daniellii var. hupehensis maakte ook deel 
uit van de waardevolle collectie planten en zaden 
die hij in1909 meenam naar Amerika. De bomen 
die langs de rivieroevers van de Jangtsekiang 
groeiden, waren wel 20 meter hoog, met enorm 
brede schermvormige kronen. In cultuur in Europa 
worden de bomen maximaal ca. 12-13 meter hoog. 
Grote exemplaren staan in de parken van Parijs, 
Lyon en Bordeaux. De dichtstbijzijnde grote boom 
die uw schrijver kent, staat bij het Chateau St. 
Gerlach in Zuid-Limburg; een jopper! De bladeren 
zijn ca. 25 cm lang, de afzonderlijke blaadjes 10-15 
cm lang en 3-6 cm breed, waarbij de bovenste 
jukken de grootste blaadjes dragen. De bladrand 
is gaaf tot zeer ondiep gekarteld, met negen tot 

twaalf paar nerven, die ook weer afbuigen voordat 
ze de rand bereiken. De bladkleur aan de boven-
zijde is glanzend donkergroen, met een zeer kort 
behaarde hoofdnerf. De onderzijde van het blad is 
blauwgroen en langs de hoofdnerf behaard, met 
witte okselbaarden. De boom bloeit wit, in augus-
tus-september, met zo’n enorme bloemenpracht, 
dat er soms takken uit de boom bezwijken onder 
het gewicht van de hoeveelheid bloemschermen.

De bloeiwijze bestaat uit breed piramidale pluimen 
van wel 20-22 cm lang en tot 25-28 cm breed. De 
bloeiwijze is eenhuizig met eenslachtige bloemen 
in eindstandige en okselstandige fijn behaarde 
tuilen of pluimen. De groenige kelk bezit vier tot 
vijf tanden en de bloempjes zijn klein, met vier tot 
vijf ovale kroonblaadjes, ca. 5 mm groot, wit tot 
crèmewit van kleur en zeer, zeer talrijk. De manlijke 
bloemen hebben vier tot vijf buiten de bloem uit-
stekende helmknoppen, de vrouwelijke bloemen 
vier tot vijf stampers met een duidelijk gelobde 
stempel. Deze bloempjes bevatten zeer veel nectar, 
die door ‘bijenmelkers’ zeer gewaardeerd wordt en 
bijzonder fijne honing oplevert. De vrucht is een 7 
tot 9 mm lange leerachtige doosvrucht met twee 
kleppen, die ontstaan zijn uit vier tot vijf vergroei-
de vruchtbladen. De rijpende vruchten zijn bruin-
rood tot wijnrood van kleur en geven de boom 
ook na de bloei nog een aantrekkelijk uiterlijk. De 
vruchten springen aan de top open en dan komen 

de twee glanzend zwarte zaden vrij. Deze zaden 
zijn rond en hebben de grootte van een hagelkor-
rel (je weet wel, hagel uit een geweer). 

Ten slotte
Tilia cordata en zijn nageslacht leveren hele goede 
bomen, te gebruiken in alle mogelijke toepassings-
gebieden van de openbare en private ruimte. Het 
zijn ook grote voedingsleveranciers voor insecten. 
In Amerika wachten nog goede CV’s op transport 
naar Europa. ‘Wie durft ?’ 
Maar toch nog even het laatste woord: Tetradium 
heet niet voor niets ‘bijenboom’; daar kan de 
winterlinde echt niet aan tippen! De boom is 
ook als tweede uit de bus gekomen bij de ver-
kiezing en vorig jaar behaalde hij ook een mooie 
tweede plaats bij de verkiezing van de NWST 
Inspiratieboom van het jaar 2015 tijdens het 
gelijknamige symposium in het Ebben Inspyrium 
in Cuijk. ‘Dus dames en heren boomkwekers: opne-
men in het sortiment, want de boom is dat meer dan 
waard’. 
Als je de boom ziet, weet je precies wat ik bedoel!

Groet,
Tilia henryana in bloei.

DGA Mauritz Adviseurs & Taxateurs BV.
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Een van de oudste acacia’s van West-Europa, geplant ter ere van de Vrede van Nijmegen in 1678, had een steuntje in de rug nodig. De oersterke eeuwen-

oude boom helde over en moest worden gesnoeid.

Auteur: Santi Raats

Kasteelboom uit 1678 vervolgt 
zijn groei
Neerlands oudste acacia krijgt knipbeurt om te blijven leven
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Op 8 februari was het zover: onder toeziend oog 
van boswachter Ben Oosting van Geldersch land-
schap en Kasteelen plaatste ABL Boomverzorging 
de zaag in de geliefde boom. Niet omdat hij te 
groot werd, maar puur omdat de boom hiermee 
de noodzakelijke aanpassing krijgt om niet te 
verzakken. De eeuwenoude acacia is naar alle 
waarschijnlijkheid een van de drie bomen die 
Anton de Eerste, rijksgraaf van Aldenburg plantte 
ter ere van de Vrede van Nijmegen. Met dit Verdrag 
van Nijmegen werd destijds op kasteel Doorwerth 
een einde aan de vijandelijkheden tussen de 
Nederlandse Republiek en Frankrijk bewerkstelligd, 
indertijd de aanzet tot de erkenning van de Franse 
macht door Spanje en de Duitse Keizer.

Getuige der historie
Het kasteel en de boom hebben dus een lange 
geschiedenis; ze hebben ook tijdens de Tweede 
Wereldoorlog de zware slag om Arnhem in 1944 
moeten doorstaan. De boom stond daarbij midden 
in de vuurlinie en kreeg het zwaar te verduren. De 
sterke acacia wist op te klimmen, maar kreeg een 
onnatuurlijke vorm. Zijn weelderige armen, knob-
bels en grote kruin zijn uniek en tonen de verwe-
venheid met de historie van het kasteel.

Grote ingreep onvermijdelijk
Na aanpassingen in de vorm van ankers, bouten en 
andere verstevigingen verzakte de boom de laatste 
tijd in rap tempo. Door zijn gewicht en evenwichts-
verplaatsing was het hoognodig om in te grijpen; 
een snoeibeurt kon helaas niet uitblijven. Als 
gespecialiseerd bedrijf in werkzaamheden zoals 
deze werd ABL Boomverzorging aangetrokken. ‘We 
onderhouden de boom al zo’n acht jaar en hebben 
er met diverse aanpassingen vanuit een matige 
staat een groeiende bloeiende boom van gemaakt. 

Nu kwamen we echter op een punt dat een grotere 
ingreep niet kon uitblijven’, aldus Henk Abbink van 
ABL Boomverzorging. 

Ben Oosting van het Geldersch landschap en 
Kasteelen is tevreden met de ingreep. ‘Het is 
even slikken voor de mensen die de grote boom 
gewend zijn; ook wij waren er even bang voor, 
maar de boom blijft staan, hoor.’ Het is nu de beste 
tijd om de boom te snoeien; de sapstromen zijn 
nu in rust. In de zomer kan de boom dan weer 
uitlopen.

‘Uiteraard zijn we trots op deze klus. Het is een 
bijzondere uitdaging als je op deze wijze je ken-
nis en vakmanschap mag inzetten voor toekom-
stige generaties’, aldus Henk Abbink van ABL 
Boomverzorging.

ACHTERGROND2 min. leestijd

Henk Abbink

Zomerbeeld van de Acacia.
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De bossen rond de villa zijn open gesnoeid door 
onder meer tachtig dennen te rooien. Het loof-
hout, zoals de eiken en beuken, bleven zo veel 
mogelijk staan. Jurgen Smolders van Van Helvoirt 
Groenprojecten: 'Een prachtige mammoetboom 
stond in de verdrukking; die staat nu weer vrij. Ook 
staan de oude lindes en een mooie Quercus frainet-
to uit 1917 weer in het zicht. Overgroeide planten, 
zoals de Hypericum en boerenjasmijn, hebben we 
teruggeplant. Sommige bomen ontbraken geheel, 
zoals de Japanse esdoorn. Die hebben we ook 
weer aangeplant.' 

De klus was binnen acht weken geklaard, twee 
weken langer dan aanvankelijk gepland. 'Ondanks 
de tijdsdruk moesten we de inritconstructie nog 
verbeteren. Die was verzwakt. We hebben nieuwe 

betonbanden gelegd met cortenstalen strips eraan 
voor de stevigheid.'
Al met al hoefde de ploeg van Van Helvoirt niet te 
klagen. 'Tussen oktober-november en januari kan 
het weer soms slecht zijn, maar dat was nu goed. 
Geen vorst, weinig regen. We hebben constant met 
zes tot zeven man kunnen doorwerken.' Eind janu-
ari was de eindoplevering.

Van Helvoirt Groenprojecten heeft in januari het landgoed rond Villa Mariënhof geherstructureerd. Het doel was om het oude Leonard 

Springer-ontwerp, dat door de jaren heen overgroeid was geraakt, terug te laten komen.

Auteur: Santi Raats

Renovatie landgoed 
Villa Mariënhof
Oud ontwerp terug op landgoed

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5638 



43www.boomzorg.nl 

Allereerst wil ik van deze gelegenheid gebruikmaken om iedereen enorm te 
bedanken voor alle enthousiaste reacties en felicitaties. Met het winnen van de 
Tuinbouw Ondernemersprijs 2016 stonden onze boomkwekerij en daarmee de 
hele sector in één klap op de kaart. Fantastisch natuurlijk!

En nu? Als winnaar van de prijs zijn we een jaar lang ambassadeur voor de 
tuinbouwsector. Maar hoe zet je het winnen van een prijs om in een jaar 
ambassadeurschap? Je kunt jezelf moeilijk het hele jaar op de borst kloppen. 
Bovendien zijn we inmiddels weer gewoon volop bezig met waar we goed in 
zijn: bomen kweken en daarmee identiteit geven aan de buitenruimte. Met de 
voeten in de klei en de handen in de aarde.

Wat we wél kunnen doen, is vanuit ons ambassadeurschap de boomkwekerij-
sector een podium geven. Samen de zendtijd gebruiken om onze sector breed 
onder de aandacht te brengen, en daarmee laten zien hoe we samenwerken 
aan een groene buitenruimte. Een mooie manier om de Tuinbouwprijs te 
delen met het hele vakgebied!

Het komende jaar willen we daarom tijd vrijmaken om in gesprek te gaan met 
boomverzorgers, beheerders, bodem- en milieuspecialisten, landschapsarchi-
tecten, opleiders en andere duurzame groenondernemers over hun kijk op 
futureproof ondernemen. Wie zijn ze? Wat is de missie van hun bedrijf? Wat is 
hun visie? En hoe zien ze de toekomst van de sector? We nodigen betrokkenen 
in de sector graag uit om van gedachten te wisselen over aspecten als bodem, 
milieu, duurzaamheid, diversiteit en noem maar op, om deze gesprekken ver-
volgens te delen met een breed publiek.

Wilt u ook meepraten als ambassadeur voor de boomkwekerijsector? Stuur 
dan een mail naar news@ebben.nl onder vermelding van ‘groen gesprek’. We 
zijn erg benieuwd naar uw know how to grow!

Toon Ebben

Wie schuift er aan voor 
een groen gesprek?

Als winnaar van de prijs zijn we een jaar lang 

ambassadeur voor de tuinbouwsector

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

O
ntw

erp - Voorbereiding - Realisatie - O
nderhoud

Part of Sweco

jannes.landkroon@grontmij.nl

  Advies - Voorbereiding - Realisatie - O
nderhoud

Jannes Landkroon Hoofd Greenkeeper 

Met praktische kennis!

Part of Sweco
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Een dinsdagochtend in januari, 9.43 uur. Met de strengste veiligheidsvoorzorgen is zojuist het sein om te hijsen gegeven. Even lijkt er niks te gebeuren. 

Dan komt de 180 ton zware kluit los. Perfect in evenwicht wordt de 15 meter hoge plataan van de ene naar de andere kuil getransporteerd en wordt het 

teken ‘zakken’ gegeven. Alphen kan opgelucht ademhalen. The plane tree has landed.

Auteur: Peter Voskuil

The plane tree has landed
Buitencategorie boomverplaatsing in Alphen aan den Rijn
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ACHTERGROND2 min. leestijd

Dinsdagochtend, 9.18 uur. Straten zijn afgezet. 
Op veilige afstand kijken ambtenaren, raadsle-
den en burgers toe. De vorige keer dat twee van 
zulke enorme hijskranen hun werk deden in de 
gemeente, werd dat een drama. Het brugdeel dat 
in augustus uit de kabels glipte en twee hijskranen 
omvertrok, was landelijk nieuws.

Nauwelijks een half jaar later staan er opnieuw 
twee kranen in het centrum. Het zijn twee bak-
beesten. Ze torenen hoog boven het naastgelegen 
gemeentehuis uit. ‘We doen dit al twintig jaar en er 
is nog nooit een boom omgevallen’, meldt Gerben 
Lever zelfverzekerd namens zijn werkgever. 
Toch is dit voor de Nationale Bomenbank BV wel 
degelijk een bijzondere klus. ‘Ik heb nog nooit zo 
veel vragen over veiligheid moeten beantwoorden 
als de afgelopen weken’, aldus Lever. ‘Het ging 
meer over veiligheid dan over de boom zelf.’
De klus wordt bemoeilijkt door de wortels. 
Normaal staat het grondwater in Alphen aan de 
Rijn op ongeveer 1 meter en reiken de kluiten van 
bomen dus ook ongeveer zo ver. Deze plataan 

reikt tweeënhalve meter diep. Het te verplaatsen 
gewicht neemt daardoor aanzienlijk toe. 
Dat heeft ook voordelen. ‘Normaal moet een boom 
voorbehandeld worden, maar deze kluit is dik 
genoeg om het ineens te doen’, legt directeur Dirk 
Doornenbal uit. De boom moet ruimte maken voor 
een groot appartementencomplex. 
Met boomverplaatsingen is het vaak hollen of 
stilstaan. Voor de Nationale Bomenbank is het de 
laatste weken hollen; dit is al de zevende forse 
boomverplaatsing op rij. 

Dinsdagochtend, 10.03 uur. Wat rest is het uitgra-
ven van de hijsmaterialen. Beleidsambtenaar Niek 
van ’t Wout kijkt toe. ‘Als je het puur zakelijk bekijkt, 
moet je dit misschien niet doen’, zegt hij. In eerste 
instantie adviseerde hij dan ook tegen de verplaat-
sing: ‘Ik vind dat ik mij als ambtenaar niet door 
emotie moet laten leiden, hoewel het natuurlijk 
een prachtige gezonde plataan is en het decennia 
duurt voor je weer zo’n boom hebt staan. Maar 
van het geld dat dit kost, kan ik zo twintig dikke 
bomen terugzetten. De wethouder wilde echter 

een gebaar naar de buurt maken. De omwonen-
den hadden het zo moeilijk met de komst van dat 
appartementencomplex, dat hij ze zelf wilde laten 
kiezen wat er met die boom moest gebeuren. Dat 
vind ik dan ook wel weer iets heel moois hebben, 
dat democratie zo direct kan werken.’ 
Bijkomend voordeel: de twee andere monumen-
tale bomen op het plein zijn kastanjes. En Alphen 
aan den Rijn worstelt met kastanjes: honderden 
zijn ten prooi gevallen aan ziekte. ‘Mochten deze 
twee kastanjes onverhoopt sneuvelen, dan hou je 
nu toch nog iets monumentaals over.’
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Aan de kust liggen duinen en het 95 hectare grote 
Staelduinse bos. Dit bos is na 1850 door jonkheer 
Van Rijckevorsel als rivierduinbos aangelegd; het 
is een loofbos op oude estuariumduinen. De jonk-
heer jaagde niet graag in de duinen; daarom liet 
hij het bos aanleggen. Er groeien beuken, eiken, 
populieren, woekerende esdoorns en vele soorten 
struiken. Vroeger was het een geriefbos; de pro-
ductiebomen zijn nog te herkennen. Het bos wordt 
genoemd als ‘aardkundig monument’.

Bomen in Westland
Het bomenbestand in Westland is schraal. Er is 
slechts 25 vierkante meter openbaar groen per 
inwoner en er zijn maar vier bomen per hectare; 
het is dus een kale gemeente. Een uitdaging voor 
veel bomen is de zoute zeewind, die vaak enkele 
kilometers landinwaarts komt. Het zout kan schade 
toebrengen aan gevoelige bomen zoals de beuk. 
In het duindorpje Ter Heide vind je nauwelijks 
bomen.

Bijna alle bomen die hier ooit groeiden, zijn de 
laatste twee eeuwen omgezaagd ten behoeve van 
de tuinbouw. Westlanders hebben vroeger veel 
zand, met de hand geschept, in schuiten vervoerd 
door zelf gegraven sloten. Dit deed men om zee-
kleigrond te mengen met zand, zodat de grond 
beteelbaar werd. Samen met het gunstige klimaat 
zorgde dit voor het succes van de tuinbouw. Het 
golvende landschap werd dus vlak geschraapt 
en ontdaan van bomen, en rond 1960 was er de 

De gemeente Westland is een deel van ‘het Westland’, een gebied dat deels door de zee is geschapen. Deze gemeente bestond vroeger vooral uit duin en 

moeras, dus was er een grote variatie aan groen. Nu is de gemeente Westland geïndustrialiseerd; 90 % is verhard en bebouwd. Welke beplanting is nu 

geschikt voor dit deel van Nederland?

Auteur: Aad van Uffelen 

Bomen in Westlands kustgebied  
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glazen stad, 3300 hectare glas, inmiddels deels ver-
dwenen. In 1900 stonden er nog elzenhagen rond 
de tuinpercelen als windvanger, maar de mooie 
rijen populieren en elzen zijn verdwenen en de 
meeste sloten zijn gedempt.

Huidig sortiment bomen
De meest voorkomende bomen in straten, langs 
wegen en sommige slootkanten zijn es, linde, els, 
berk, plataan, meidoorn, populier, wilg, esdoorn, 
knotwilg, iep, haagbeuk en kastanje; een sober 
geheel, waarin de es de dominante soort is, 
gevolgd door de els.
Er zijn weinig naaldbomen, terwijl die hier wel 
goed groeien. Ook is er een aantal mammoetbo-
men te vinden. Opvallend is de kandelaberkwaal: 
bomen die men te groot vindt, worden rigoureus 
gesnoeid (gekandelaberd) en verliezen hun mooie 
vorm voor eeuwig. Alleen pruikenkoppen resteren.
Met de staat van veel bomen is het droevig 
gesteld. Dat is het gevolg van foute aanplant in het 
verleden, toen bomen in een kuub zand in een ver-
steende straat werden geperst, te dicht op huizen, 
leidingen etc. Het werden miezerbomen. Zorgelijk 
zijn de essentaksterfte en de kastanjeziekte; naar 
schatting zullen minstens 7000 bomen hierdoor 
het loodje leggen.

Klimaatbestendige bomen voor de kust
In de nieuwe plantenlijst ga ik uit van boomsoor-
ten die klimaatbestendig zijn aan de zeekust (tot 
9 km landinwaarts) en niet gevoelig voor onbe-
handelbare boomziekten. Ik deel de kust op in vier 
zones. Langs de kust is veel zoute zeewind; op 6 

km afstand is veel meer mogelijk qua keuze van 
soorten. Voor succes zullen we ook werk moeten 
maken van de groeivoorwaarden per boomsoort: 
bodem, water, lucht, voeding, licht, temperatuur 
en luchtvochtigheid. De zeewind, zoute lucht, de 
grondwaterstand en mogelijke temperatuurstij-
ging zijn medebepalend voor een nieuw sortiment 
bomen. De lijst omvat al 160 soorten. Bij aanplant 
moet er evenwicht zijn tussen vorm, kleur, hoogte 
en onderbeplanting. Verschillende locaties krijgen 
zo een eigen identiteit en het groenbeeld wordt 
verrassender. Verder van de kust af wordt de soort-
variëteit dus groter en dat versterkt de ruimtelijke 
beeldkwaliteit. Dit principe kan men langs de hele 
kust toepassen.

Criteria bij de keuze van soorten
In de kuststrook, dus ook in Westland, is vaak harde 
zeewind en zoute lucht. Westland heeft veel lucht-
verontreiniging, fijn stof, veel vrachtverkeer, diverse 
grondsoorten, een variabele grondwaterstand, een 
hoge bebouwingsgraad en industrialisering en 
er is luchtvervuiling uit Europoort. Ook neerslag, 
temperatuur (minimum, maximum) en het aantal 
zonuren en groeidagen (afhankelijk van licht en 
temperatuur) zijn bepalend. De beplantingskeuze 
is toekomstgericht met variatie in soorten en leef-
tijd. En als men de plantafstand per soort varieert, 
is er minder kans op grootschalige uitval door aan-
tasting of ziekten. Bij aanplant in rijen is variëren 
met diverse soorten verstandig. Ook kan men een 
relatie zoeken met het omgevingsgroen, en zorgen 
voor geschikt groen voor vogels en natuurlijke 
vijanden van de boombelagers. Door gebruik te 

maken van de omgeving, ontstaat een ruimtelijk 
en natuurlijk beeld en wordt het geheel ook ecolo-
gisch sterker. Enkele gevoelige soorten kunnen op 
beschutte plaatsen toch worden geplant, waardoor 
ook van hun schoonheid kan worden genoten. Het 
is misschien wat onconventioneel, maar ik denk 
dat het zal werken.

Klimaatbestendige bomen   
Kust: eerste zone tot 1 km, 20 soorten
Naaldbomen vormen de dominante soort in de 
eerste rij vanaf zee. Maar in combinatie met Alnus, 
Hippophae, Amelanchier, Betula, Eleagnus, Tamarix, 
Rosa pimpinellifolia, Sambucus nigra, Crataegus 
monogyna, Salix repens en lage duingewassen e.d. 
ontstaat al snel een boeiend geheel. Hoe verder 
van de zee, hoe meer variatie aan bomen.

Alnus glutinosa, grauwe of zwarte els   
De els groeit al eeuwen in Westland langs wegen 
en bij het water; ook op slechte grond, want hij 
wortelt oppervlakkig. In vochtige duinvalleien zie 
je de els soms ook. In Westland is hij bekend als 
windbreker, in een groep, als randbeplanting en 
in (natte) bermen. Hij kan tegen (zee)wind, maar 
houdt niet van luchtverontreiniging. Het blad van 
de zwarte els is omgekeerd eirond. Mannelijke en 
vrouwelijke bloemen zitten op dezelfde boom; hij 
bloeit voor het blad komt. Het is een windverstui-
ver. In februari zijn de knoppen mooi blauw, de 
mannelijke katjes eerst geel, daarna donker, zo'n 
5-10 cm lang en hangend. De zaden worden door 
sijsjes gegeten. Ze zitten in elzenproppen die eerst 
groen, later bruin zijn en verspreiden zich vooral 

SORTIMENT8 min. leestijd

Heel Westland stond vroeger vol met windbrekende rijen elzen of populier. Vooral elzen waren 
geliefd. Ze werden op 4 tot 6 meter hoog geknot. Deze elzenrijen zijn zeldzaam geworden, maar 
langs de Wateringseweg in Poeldijk staat er nog een langs een oud tuinderslaantje. Zaden 
verspreiden zich via water, dus ook dat hielp mee om de els te verspreiden.

Het is opvallend hoe goed naaldbomen als Pinus en Ceder in Westland groeien, tot bij de duinen. 
Verspreid over Westland staat er een flink aantal, soms solitair, soms met een paar bij elkaar. 
Vaak zijn dit bomen van 40 tot 50 jaar oud. De groep op de foto staat in Naaldwijk aan de Dijk-
weg. Vroeger reed hier de stoomtram langs. Naaldbomen zoals Pinus nigra groeien verrassend 
goed in de gemeente Westland; ze zijn er alleen schaars. Ze verdragen de zeewind goed, het zijn 
bijzonder goede luchtreinigende bomen door de ruwe bladstructuur en ze zijn altijd groen. 
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via water. Een els wordt meer dan 15 m hoog. 
Hippophae rhamnoides, duindoorn 
De zonminnende duindoorn, een heester, is breed 
verspreid en groeit al sinds het ontstaan van 
Westland in de duinen. Het is een xerofyt (past zich 
aan omstandigheden met weinig vocht aan). Hij 
heeft een voorkeur voor kalkrijke open duinen. Het 
is een bladverliezende heester met gedoornde tak-
ken, maar er zijn ook doornloze soorten. Hij heeft 
langwerpige zilverwitte bladeren en wordt tot 5 
m hoog. Het is een tweehuizige windbestuiver. 
De wortels geven veel opschot. Duindoorn is een 
waardplant voor veel soorten vlinders. In combi-
natie met Pinus, Alnus en andere duinflora komt hij 
mooi tot zijn recht. Duindoorn heeft veel medici-
nale kwaliteiten; de geel-oranje-rode eetbare bes-
sen zijn gezond.

Pinus nigra nigra, den  
Groenblijvende naaldbomen zoals spar en den 
doen het dicht langs de Westlandse kust prima, 
maar er staan er weinig. Deze zonnekoningen 
horen van oudsher thuis in Westland. Het zijn uit-
stekende luchtreinigers en aangezien Europoort 
vlakbij ligt en de lucht in Westland niet schoon is, 
vormt een strook naaldbomen een goede eerste 
zuiveringslijn. P. nigra komt uit Zuid-Europa tot 
Azië. Hij kan een hoogte van wel 30 m bereiken, 
maar zal dat langs de kust niet doen; daar is 20 
m al mooi. Met zijn zwarte schors, uitwaaierende 
kroon en donkergroene naalden valt hij op. De 
vrouwelijke bloemen zijn rood; ze bloeien in mei 
en de kegels zijn pas na twee jaar rijp. Een van de 
redenen waarom de Oostenrijkse den ooit in de 
duinen werd aangeplant, was het vasthouden van 
het zand. 

Andere soorten voor de eerste zone: 
Abies (zilverspar), Acer (esdoorn), Alnus (Italiaanse 
els), Amelanchier (Amerikaanse krentenboom), 
Crataegus laevigata (tweestijlige meidoorn), 
Elaeagnus (olijfwilg), Pinus sp. Tamarix. 

Tweede zone: 1 tot 3 km achter de duinen, 
extra keuze 40 soorten
De tweede strook ligt al wat meer beschermd van 
de kust, wat betekent dat meer soorten toepasbaar 
zijn en de variatie dus groter wordt. De soorten uit 
de eerste zone tellen we hier dus bij op.

Betula pendula, ruwe berk 
De wilde berk was mogelijk de eerste boom die na 
de ijstijd in Westland groeide toen het nieuwe land 
ontstond. Van de berk bestaan vele soorten (papy-
rifera, pubescens, utilis, rubra, lutea, lenta etc.). Het 
is een sierlijke en ook economisch nuttige boom 

Alnus glutinosa, restant van oude tuindersbomen, nu 
zeldzaam in Westland. Dit bosje groeit in Monster.

Deze Pinus groeit vlak achter de duinen in Monster.

Pinus nigra nigra. Deze boom zien we veel te weinig in 
Westland.

Tilia europaea, leivorm. Deze rij bij de molen van Wateringen is 
mogelijk de oudste rij Tilia van Westland. 90 jaar, 110, 125 jaar oud?
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met fraai gekleurde stam. Hij kan meer dan 15 m 
hoog worden. Aan de berk worden veel magische 
eigenschappen toegeschreven. De witte schors, 
die vaak in repen van de stam valt, laat moeilijk 
water door. Mannelijke en vrouwelijke katjes zitten 
aan dezelfde boom. Hij groeit goed op zanderige 
grond en kan niet tegen schaduw. Het is een 
bloeder, dus hij mag niet in de late winter of in het 
begin van het voorjaar worden gesnoeid. De berk 
staat bekend als heilige, wijze en sterke, en ook als 
slanke danseres van het bos. Bijna alle oervolkeren 
aanbaden de boom.

Pinus sylvestris, pijnboom, grove pijnboom 
De gewone den is inheems in Nederland; we noe-
men hem ook wel pijnboom. Sylvestris betekent 
‘in het bos groeiend’. De kroon is breed en heel 
apart, de boom kan meer dan 25 m hoog worden. 
Het blad heeft de vorm van grijsgroene naalden 
en er komen kleine kegels aan de boom. De den 
is te onderscheiden van de spar doordat zijn naal-
den bij elkaar staan; bij de spar staan de naalden 
afzonderlijk, verspreid op de lange loten. De den 
heeft ronde naalden, de spar platte, driehoekige of 
vierhoekige. 30 % van het Nederlandse bos bestaat 
uit deze Pinus, die herkenbaar is aan de fraaie 
oranjekleurige schors, welke gemakkelijk schilfert. 
Het bekende grenenhout komt van deze boom. Hij 
levert ook terpentijnolie, teer en hars. P. sylvestris 
‘Watereri’ is een klimaatbestendige soort. 

Platanus x acerifolia (hispanica), gewone plataan  
De plataan is niet de meest biodiverse soort, maar 
groeit goed in Westland. Hij kan tegen verharding 
en daar hebben we veel van. Vooral P. x acerifolia 
en P. orientalis doen het goed. Het zijn betrouw-
bare stadsbomen. Ooit was deze mythologische 
boom gewijd aan Artemis, godin van de jacht, en 
ook de mooie Helena van Sparta wordt genoemd. 
Geneeskracht, heiligheid, toverdranken, hekserij, 
de plataan heeft alles in huis. Alleen al daarom 
is het een belangrijke boom, want bomen met 
een verhaal zijn extra leuk; daar zouden we meer 
mee moeten doen. Hij heeft een mooie ronde 
kroon, een fraaie schilferschors, ingesneden blad 
en bolvormige vruchten, die je nog lang op straat 
vindt als ze zijn gevallen. Het blad kan meerdere 
vormen hebben en is vrij groot. De mannelijke en 
vrouwelijke bloemen zitten apart aan de boom. 
De plataan wordt in Westland ook toegepast als 
snoeivorm. De sierlijke P. orientalis is zeldzaam in 
Westland.

Tilia, linde 
De linde, waar vele soorten van zijn, is een mooie, 
grote en belangrijke park- en straatboom. Hij valt 
op door het lichte warmgroene blad en de grote 
gesloten boomkroon. Het blad is scheef of hart-
vormig. De welriekende boom bloeit geel-wit in 
mei-juni; van de bloemen kun je thee zetten. Hij 
wordt ook veel toegepast als snoeivorm. Zo diende 
de leilinde vroeger als zonwering; je ziet ze veel 

in Westland. Kenmerkend is het opschot onder 
aan de stam. Nieuwe soorten zijn minder gevoelig 
voor luis. Bij luis- of spintaantasting ontstaat ver-
kleuring. Zonder behandeling wordt de boom met 
luis overdekt. Jong blad vervormt en er ontstaat 
honingdauw, waardoor het blad plakkerig aanvoelt 
en glimt. De boom drupt en alles wordt kleverig, 
reden waarom velen de linde ongewenst vinden. 
De linde kan meer dan 500 jaar oud worden, maar 
de oudste in Westland is hooguit 45 jaar.
Tilia cordata (winterlinde) is een inheemse soort 
die het verdient te worden geplant, zoals alle 
inheemse soorten. Linde is een koningsboom, 
rechtspraakboom, liefdesboom, godenboom 
en huwelijksboom en kan zo oud worden als 
Methusalem – een boom vol legendes, hoe leuk 
is dat?

Andere soorten voor de tweede zone: 
Abies sp. Acer sp. (esdoorn), Alnus sp. Araucaria 
(slangenden), Betula sp. Carpinus betulus (haag-
beuk), Cedrus sp. (ceder), Cornus sp. Larix (Japanse 
lork), Ligustrum sp. Metasequoia glyptostroboides 
(moerascipres), Picea sp. (spar), Populus (populier), 
Prunus sp. Pseudotsuga, Pyrus calleryana (sierpeer), 
Quercus sp. Salix matsudana (Chinese wilg), Sequoia 
sempervirens (kustsequoia), Taxus sp. Tilia sp. (linde), 
Ulmus sp. (iep).

Ginkgo biloba. Deze staat in een versteende omgeving in 
Wateringen voor een kerk.

Betula pendula bij het Prinsenbos in Naaldwijk. Pinus sylvestris.
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Derde zone: 3 tot 6 km, extra keuze 60 soorten
Ginkgo biloba, Japanse notenboom 
Ginkgo is een unieke, bijna fossiele boomsoort die 
al 150 miljoen jaar bestaat. Het is geen conifeer, 
ondanks de naaktzadigheid. Hij heeft waaiervor-
mig lichtgroen blad zonder middennerf, dat in de 
herfst mooi goudgeel wordt. Hij groeit langzaam, 
maar kan meer dan 25 meter hoog worden en zeer 
oud. De mannelijke vorm is slank, de vrouwelijke 
is breed vertakt. Vaak worden ze gesnoeid om ze 
compact te laten groeien. 
Ginkgo komt van het Chinese woord ginkyo, 
wat zilveren abrikoos betekent. Biloba betekent 
tweelobbig (bi = 2), wat we zien aan het blad met 

een insnijding in het midden, vandaar tweelob-
big. Al duizenden jaren worden de zaden en het 
blad van de Japanse notenboom gebruikt voor 
genezing bij ziekten. Ook in de cosmetica is hij 
bekend; het is kortom een veelzijdige boom. De 
oudste mij bekende Westlandse ginkgo staat in 
Wateringen, voor een kerk in de straat. De ginkgo 
is een boom vol mythes en rijk aan verhalen. Hij 
wordt zelfs genoemd als enige overlever van de 
bom op Hiroshima… De boom die daar bij het 
museum staat, blijkt echter een Firmiana simplex, 
een Chinese parasolboom te zijn.
Juglans nigra, zwarte walnoot
Walnoten zijn er helaas bijna niet in Westland, 

maar degene die er staan, doen het goed. Het 
is een vruchtboom die zeker thuis hoort in dit 
tuinbouwgebied en ook klimaatbestendig is. De 
boom kan enorm groot worden en zit dan rijk in 
het blad; 25 meter is geen uitzondering. Ik vind het 
samengestelde glanzende blad erg mooi; het is 
tot 40 cm lang met vijf tot negen deelblaadjes per 
blad. Het is een ideale schaduwboom in een hete 
zomer. De walnoot heeft vrouwelijke en mannelijke 
bloemen (katjes), die je eind mei ziet verschijnen. 
De smakelijke vruchten komen pas laat in het jaar, 
in oktober, en de rijping hangt af van de tempera-
tuur. In een warme zomer kan hij veel smakelijke 
noten leveren. Juglans regia is de okkernoot. Het 
is een symbool van wijsheid, hij beschermt tegen 
boze geesten, speelt een hoofdrol in de liefde en 
nog meer bij de gezondheid – zo’n boom moet je 
dus planten!

Liquidambar styraciflua, amberboom  
De amberboom is een feest in de zomer, als hij 
vol blad zit, en nog meer in de herfst, als zijn fan-
tastische kleurenspel de mensen blij maakt. Hij is 
bladverliezend en kan meer dan 20 meter hoog 
worden. De oorsprong ligt in Amerika, waar hij zeer 
hoog kan worden, maar dat geldt voor veel meer 
bomen. In het Westlandse kustklimaat blijven alle 
bomen lager; het is voor veel bomen een moeilijk 
klimaat. De stam loopt recht van de voet naar de 
top en de schors wordt kurkachtig. De bloemen 
zijn onaanzienlijk en de kleine groene ronde steke-
lige vruchten hebben weinig sierwaarde. Maar de 
fraaie, diep ingesneden bladvorm en het knallende 
kleurenfeest in de herfst zijn goede redenen om de 
Liquidambar aan te planten.

Betula pendula in Naaldwijk.

Deze oude elzen groeien in Maasdijk bij de oude sluis.

Betula pendula in Naaldwijk.
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Salix x sepulcralis (babylonica), treurwilg 
Misschien is de wilg wel een van onze mooiste 
boomsoorten. De treurwilg, maar ook de knotwilg 
en andere wilgensoorten zijn kind aan huis in 
Westland. In de vaak natte bodem groeien ze uit-
stekend. Als ze groot zijn, worden ze vaak gekan-
delaberd; dan blijft er van de fraaie vorm niets 
anders over dan een paar zielige staketsels, waarop 
een takkenpruik groeit. De meeste wilgen hebben 
smalle langwerpige blaadjes. Mannelijke en vrou-
welijke bloemen staan op aparte bomen. De treur-
wilg is onmisbaar in het Westlands gebied.

Salix alba
De schietwilg is een snel groeiende boomsoort. Hij 
wordt groot, heeft veel ruimte nodig en staat graag 
op een natte plek. Hij komt veel als knotwilg voor. 
De mannelijke katjes vallen op door de heldergele 
helmknoppen en de vrouwelijke bloemen versprei-
den een fijne geur. De jonge takken zijn buigzaam 
en de schors zit in het voorjaar los. Als de stam 
op 2 m wordt afgezaagd, ontstaat een knotwilg. 
Volgens de oude mythologie is de wilg met de 
maangodin Cerridwen verbonden, dus werden aan 
de boom magische krachten toegeschreven, zou 
hij helpen bij liefdesverdriet en pech voorkomen.

Andere soorten voor de derde zone: 
Ailanthus, Alnus sp. (els), Aucuba sp. (broodboom), 
Betula sp. (berk), Buddleia sp. (vlinderstruik), 
Carpinus betulus, Callicarpa sp. (schoonvrucht,) 
Celtis sp. (netelboom),
Cercis siliquastrum (judasboom), Cornus sp. Corylus 
sp. Cydonia (kweepeer), Eleagnus sp. (olijfwilg), 
Gleditsia sp. (valse christusdoorn), Malus (appel), 
Mespilus germanica, Morus sp. (moerbei), Ostrya car-
pinifolia (Europese hopbeuk), Platanus sp. (plataan), 
Pterocarya fraxinifolia (Kaukasische vleugelnoot), 
Pyrus calleryana (sierpeer), Robinia pseudoacacia 
(valse acacia), Sorbus sp. (meelbes). 

Vierde zone: 6 tot 9 km, extra keuze 40 soorten
Castanea sativa, tamme kastanje 
Deze boom is oorspronkelijk uit Zuid-Europa 
afkomstig, maar hij gedijt goed in Nederland. 
In Westland ken ik een paar kleintjes. Hij is niet 
veeleisend, kan wat droogte verdragen, maar hij is 
wel gevoelig voor zeewind. Het blad is gekarteld 
of gezaagd. De bloeiwijze (katjes) is geelgroen/
roomkleurig, vrij lang en geurt lekker; bestuiving 
gebeurt door insecten. De vruchtomhulsels zijn 
zeer stekelig. De vrucht is eetbaar en lekker; als 
er een of twee noten in een vrucht zitten, zijn ze 
eetbaar. Oude bomen krijgen vaak een mooie 
gedraaide stam. Hij kan meer dan 25 meter hoog 
worden en zeer oud. Het is echt een parkboom, die 
losse humusrijke grond verlangt. 

Sophora japonica, honingboom of Japanse 
pagodeboom   
De Sophora is ook een niet te missen boom, die 
wel beschut moet staan. Hij heeft een dichte 
kroon, wordt meer dan 20 meter hoog en heeft 
geveerd blad. Mooi zijn de jonge takken met witte 
lenticellen. Het donkergroene samengestelde blad 
heeft zeven tot zeventien deelblaadjes. De room-
witte bloempluimen komen pas laat, in juli/augus-
tus; daardoor komen de peulvruchten niet goed 
tot ontwikkeling. Als de temperatuur stijgt, zal dat 

anders worden. Eenmaal vol in bloei is de oudere 
boom een absolute en ongenaakbare schoonheid. 
Omdat de bloemen rijk zijn aan nectar, is het een 
feestboom voor bijen.

Andere soorten voor de vierde zone: 
Aesculus sp. (paardenkastanje), Ailanthus altis-
sima (hemelboom), Catalpa sp. (trompetboom), 
Fagus sp. (beuk), Ficus carica (vijgenboom), 
Gymnocladus dioica, Halesia sp. (sneeuwklokjes-
boom), Koelreuteria sp. (blazenboom), Laburnum 
sp. (gouden regen), Liriodendron sp. (tulpenboom), 
Magnolia sp. (beverboom), Malus sylvestris (wilde 
appel), Nyssa sylvatica, Parrotia persica, Paulownia 
tomentosa (Anna-Paulowniaboom), Prunus sp. 
(kers), Phellodendron amurense, Rhus typhina (azijn-
boom), Syringa sp. (sering), Thuja sp. (levensboom), 
Tsuga canadensis (scheerlingsden), Zelkovia sp.

Vier klimaatgordels
De vraag hoe bomen in het Westlandse kustgebied 
succesvoller kunnen groeien, rekening houdend 
met klimaatverandering en bodemkenmerken, kan 
volgens mij succesvol worden beantwoord door 
de kust in vier klimaatgordels te verdelen. Door de 
stapeling van soorten per zone ontstaat een steeds 
gevarieerder bomenbeeld als men verder van de 
kust komt. Door de inzet van toekomstbomen 
en soorten die niet of minder gevoelig zijn voor 
invasieve ziekten, kan Westland op termijn zeker 
een mooie groene gemeente worden, met een 
grote soortvariatie in boomvormen, blad-, bloem- 
en vruchtvormen en afwisselende herfstkleuren. 
De vraag is nu hoe de Westlandse politiek en de 
groenwereld hierop zullen reageren. Er wordt in 
Westland nu bruto ca. 2,35 euro per m2 aan groen 
besteed. Het besef zal moeten ontstaan dat er veel 
meer budget nodig is, naast inzicht en visie. Ik heb 
er wel vertrouwen in.

Aad van Uffelen is groenauteur en was docent aan de 
mts in De Lier. Hij zet zich nu in voor de bomen in de 
gemeente Westland.

Bronnen: Van den Berk, Ebben, Boot & Co, WUR, 
internet
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De introductie van gemotoriseerd gereedschap 
was ooit bedoeld om het werk van medewerkers 
in de groenvoorziening te verlichten. Maar met de 
afname van de benodigde hoeveelheid lichame-
lijke inspanning steeg tevens de hoeveelheid te 
verrichten arbeid. Terwijl de technische voortuit-
gang vooral bedoeld was om de medewerkers te 
ontlasten, werd het al snel een ‘last’. Met de stijging 
van de werkdruk verschoof ook het lichamelijk 
ongemak ten gevolge van de arbeid. In plaats van 

oververmoeide spieren werden nu gehoorproble-
men of rug- en schouderklachten een fenomeen. 
Het aantal werknemers in de ziektewet nam dus 
nog altijd niet af.

Veel van die problemen werden veroorzaakt door 
het gewicht en de omvang van het gemotori-
seerde gereedschap of door de techniek die nodig 
was om het apparaat te laten werken. Doordat de 
maatschappij mondiger en minder vergevingsge-

zind werd, werd ook overlast zoals geluid, stank en 
milieuvervuiling toegevoegd aan de lijst klachten 
omtrent gemotoriseerd gereedschap.
Lithium-ion maakt het verschil
De komst van de uitzonderlijk krachtige lithium-
ionbatterijen lijkt hier verandering in te brengen. 
De krachtige batterijen kunnen ook worden 
gebruikt in apparaten voor de uitvoering van 
intensieve werkzaamheden door professionele 
groenbedrijven. De Franse fabrikant Pellenc pio-

Dankzij moderne en krachtige accu’s hebben groenbedrijven tegenwoordig toegang tot milieuvriendelijk, geluidsarm en ergonomisch vriendelijker 

gemotoriseerd gereedschap.

Auteur: Guy Oldenkotte

Een stille Franse Revolutie 
Pellenc accu-aangedreven gereedschap revolutioneert groenbeheer   
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niert al sinds de jaren 70 met accu-aangedreven 
machines en gereedschappen. Het gereedschap 
wordt aangedreven door een lithium-ionbatterij, 
waardoor het volgens Pellenc mogelijk is een 
balans te vinden tussen kracht, gewicht en auto-
nomie. ‘De ergonomische voordelen van dit soort 
heggenscharen waren voor ons in 2014 aanleiding 
om er een te kopen’, vertelt Thijs Magielse van Thijs 
Magielse Tuinen. Magielse kocht zijn heggenschaar 
direct toen deze op de markt verscheen. ‘Ze zijn 
veel lichter dan de machine-aangedreven heg-
genscharen en dus eenvoudiger te hanteren. In 
het verleden mopperden mijn medewerkers wel 
eens, wanneer ze een aantal dagen met de oude 
heggenscharen in de weer waren geweest. Dan 
konden ze duidelijk voelen dat het gewicht zijn tol 
had geëist van hun lichaam. Dat is nu niet langer 
het geval.’ De accu’s voor de voeding hebben een 

gewicht van 2 tot 5,9 kg. Ze zijn weggewerkt in een 
rugzak met een ergonomisch harnas en een speci-
ale constructie die ventileert. ‘Dat merk je nauwe-
lijks’, voegt Magielse eraan toe. 

Voldoende voor de dag
De lithium-ionbatterij heeft haar populariteit 
vooral te danken aan de hoge energiedichtheid. 
In een kleine batterij kan relatief veel energie wor-
den opgeslagen. Afhankelijk van het gereedschap 
bevatten de accu’s voor de Pellenc voldoende 
energie om een hele dag te werken, stelt Andre 
Kors van Stierman de Leeuw. ‘En ’s avonds koppel 
je ze dan weer aan de oplader, zodat je ze de vol-
gende dag weer kunt gebruiken’, aldus Kors. Het 
laden van de accu zou ongeveer zes uur in beslag 
nemen. Volgens Thijs Magielse is dat ook de rea-
liteit. ‘Maar het is wel belangrijk dat je zorgvuldig 
met de accu’s omgaat.’ Behalve het adagium dat 
accu’s regelmatig geladen en ontladen moeten 
worden om hun kwaliteitsautonomie te garande-
ren, is de wijze van opslag in het laagseizoen ook 
belangrijk, stipt Magielse aan. ‘Daar kwamen we 
na de eerste winter achter. We hadden de heg-
genschaar veilig opgeslagen, maar bij aanvang 
van het seizoen bleek dat de accu de geest had 
gegeven, omdat we die niet hadden opgeladen 
voordat we hem opsloegen.’ Pellenc adviseert juist 
om de accu volledig op te laden en op te slaan op 
een locatie met een temperatuur van boven de 0 
graden. Gedurende de tien dagen daarna zullen de 
cellen zich ontladen tot 100 Wh. Daardoor kunnen 
de accu’s 24 maanden lang worden opgeslagen, 
totdat de cel in de diepteontlading terechtkomt of 
zelfs geheel zonder spanning komt te staan.  

Klein maar fijn
Gereedschap van Pellenc wordt aangedreven door 
motoren zonder koolstofborstels, maar met elek-
tronische schakeling. Het gereedschap heeft een 
zeer hoog rendement van bijna 90% en kan een 
toerental aan van zo’n 29.000 t/min. Het motor-
vermogen van Pellenc-gereedschap varieert van 
1200 tot 2000 W. Wat Pellenc uniek maakt, is dat de 
Franse fabrikant als enige ter wereld gebruikmaakt 
van het ternaire lithium-ion, waarvoor nikkel, man-
gaan en kobalt worden gebruikt. De accu levert 
een constante stroom, ongeacht het energieniveau 
in de accu.

Hoewel de accu krachtig genoeg is voor alle 
beoogde werkzaamheden, zet Magielse zijn accu-
aangedreven heggenschaar van Pellenc vooral 
in voor het fijnere werk. ‘De heggenschaar is wat 
beter te hanteren, en echt zwaar werk hebben 
we nu ook weer niet zo veel.’ Hij merkt op dat het 
gereedschap zijn medewerkers goed bevalt, ook 
met het oog op de omgeving waarin ze werken. 
‘Mijn medewerkers dragen nog altijd hun gehoor-
bescherming, maar zelf doe ik hem wel eens af, 
omdat het gereedschap bijzonder stil is. Dat valt 
ook in goede aarde op de plaatsen waar wij wer-
ken. De klanten klagen doorgaans niet; die weten 
dat wij komen en hebben er belang bij dat wij ons 
werk doen. In het verleden waren het voornamelijk 
de buren die klaagden, vooral over geluidsover-
last. Dat is nu voorbij.’ Magielse merkt op dat het 
geluidsarme gereedschap zelfs de reden is dat 
zijn klantenbestand is toegenomen. ‘We hebben 
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Thijs Magielse

De heggenschaar is wat 

beter te hanteren, en echt 

zwaar werk hebben we nu 

ook weer niet zo veel

De Helion-heggenschaar van Pellenc is ver-
krijgbaar in drie varianten: één normaal hand-
model en twee uitvoeringen op steel. Alle drie 
hebben ze een vermogen van 1 200 W, verge-
lijkbaar met een 30 cm3 thermische motor. Het 
gewicht (inclusief mes) varieert van 3 tot 4,1 kg. 
Het mes maakt bij alle drie zo’n 3 200 tot 3 800 
slagen per minuut. De tanden zitten op 33 mm 
en zijn (de afstand tussen de tanden) standaard 
40 mm lang. Het geluidsniveau van de heggen-
schaar ligt tussen de 93 en 96 dB(A). 
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verschillende nieuwe opdrachtgevers binnenge-
kregen omdat ze ons bezig zagen met het stille 
gereedschap.’ 

Veilig om mee te werken
De introductie van een nieuwe aandrijftechniek 
heeft aan de veiligheid van het gereedschap geen 
afbreuk gedaan. Zo is het gereedschap omhuld 
met speciale bekleding, die trillingen moet opvan-
gen en een groter werkcomfort moet bieden, en 
een terugslagsensor met elektronische uitschake-
ling moet de gebruiker verder beschermen. ‘Het is 
haast onmogelijk dat het gereedschap plotseling 
uit zichzelf begint te werken. Om het in te scha-

kelen, moet je een dubbele trekker gebruiken. En 
wanneer veiligheid extra belangrijk is, bijvoorbeeld 
als we werken in een omgeving waar kinderen 
kunnen zijn, dan is het een kwestie van de accu 
afkoppelen wanneer we de heggenschaar niet 
gebruiken, om eventuele problemen te voorko-
men.’ En vrees voor oververhitting van de lithium-
ionaccu is volgens Andre Kors ongegrond. ‘De 
accu’s zijn voorzien van een elektronische control-
ler, die overbelasting, oververhitting en zelfs ontla-
ding moet voorkomen.’ Vliegtuigfabrikant Boeing is 
het tot dusver niet gelukt om lithium-ionbatterijen 
veilig toe te passen, waardoor de introductie 
van de Boeing Dreamliner jaren vertraging heeft 
opgelopen, maar Pellenc lijkt daar wel in te zijn 
geslaagd. 

Zelfde onderhoud
Volgens Magielse maakt het weinig uit of de heg-
genschaar aangedreven wordt door een motor of 
door een accu. ‘Het onderhoud blijft min of meer 
hetzelfde. Belangrijk is dat je alles goed schoon-
houdt en regelmatig smeert.’ Dat er meer elektro-
nica bij komt kijken, is echter wel een klein nadeel. 
‘Je kunt minder zelf doen als er problemen zijn. 
Dan ben je direct afhankelijk van de leverancier.’ 
Daar staat tegenover dat de kwaliteit van de accu-
aangedreven heggenschaar de afgelopen jaren wel 
is toegenomen. ‘We hebben het eerste exemplaar 
zo’n tweeënhalf jaar geleden gekocht en inmid-
dels hebben we er ook een tweede in gebruik. Dan 
merk je dat de voortschrijdende kennis en inzich-

ten direct worden toegepast voor het verbeteren 
van de modellen.’ Magielse overweegt nu om bin-
nenkort een derde Pellenc-heggenschaar te kopen. 
Die aanschaf is echter wel een forse investering: ‘Ze 
zijn duurder in aanschaf dan de heggenscharen die 
door een brandstofmotor worden aangedreven.’ 
Andre Kors van Stierman de Leeuw merkt op dat 
de accu zichzelf bij regelmatig gebruik al binnen 
één jaar terugverdient. Bovendien heeft de gebrui-
ker niet langer kosten voor brandstof en voor de 
opslag van brandstof. ‘Ik zit nog altijd met een 
halve pallet brandstof, omdat we nu veel minder 
vaak gemotoriseerd gereedschap gebruiken’, licht 
Thijs Magielse toe. Volgens Pellenc bespaart men 
met de accu zo’n 4700 liter brandstof en 90 liter 
mengolie, die verbruikt zouden worden als het 
gereedschap aangedreven werd door een brand-
stofmotor. Afgezet tegen de huidige kosten kan 
een eigenaar zo dagelijks bijna 8 euro besparen. 
De accu voorkomt dus de uitstoot van veel CO2. 
‘En aan het einde van de levensduur kan hij 
gewoon voor recycling worden ingeleverd’, merkt 
Kors op. ‘Dan kan zo’n 90% van de accu worden 
hergebruikt.’

Frankrijk heeft een historie als het aankomt op 
revoluties. Het land en Franse producenten heb-
ben een naam hoog te houden als het gaat om 
het in stand houden van zulke ‘revoluties’. Met het 
gamma van lithium-ion-aangedreven gereedschap 
lijkt Pellenc daar zeker in te slagen. Was de Franse 
Revolutie er een van intensiteit, geweld en chaos, 
de revolutie die Pellenc heeft ontketend, is vele 
malen stiller en geciviliseerder. Maar ook deze 
revolutie is blijvend.

Daar staat tegenover dat de 

kwaliteit van de accu-

aangedreven heggenschaar 

de afgelopen jaren wel is 

toegenomen
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Het blijft een bijzonder schouwspel: grote bomen die naar een nieuwe locatie gebracht worden. Begin januari konden inwoners van het Brabantse Cuijk 

het van dichtbij meemaken. Een week lang waren medewerkers van Kuppen Boomverzorging hier samen met andere professionals volop aan het werk 

om een oude knoteik te verplaatsen.  

Auteur: Kelly Kuenen

Verplanting Cuijkse reus
Kuppen verhuist geknotte zomereik naar toepasselijke straat: De Zomereik
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ACTUEEL3 min. leestijd

De zomereik (Quercus robur) moest zijn vertrouwde 
plek verlaten voor de aanleg van nieuwe wonin-
gen. Tot dertig jaar terug werd de eik regelmatig 
geknot, maar nadat daarmee gestopt werd, is de 
boom uitgegroeid tot zijn huidige verschijning. De 
boom is naar verwachting zo’n honderd jaar oud, 
maar omdat het exemplaar geknot is, komt de 
groei niet overeen met die in een natuurlijke situ-
atie en is de werkelijke leeftijd moeilijk in te schat-
ten. ‘Als de boom in de beginjaren consequent 
geknot is, zou de leeftijd zomaar hoger kunnen lig-
gen’, laat werkvoorbereider Rob Thijssen weten. 
Lange tijd stond de eik op een akker. Daar kwam 
verandering in toen de gemeente Cuijk plannen 
maakte om een nabijgelegen woonwijk uit te brei-
den in de richting van het buitengebied. De grote 
boom zou door zijn imposante omvang een vol-
ledige kavel opeisen. Bovendien moest de grond 
op de betreffende locatie opgehoogd worden, iets 
wat de boom naar alle waarschijnlijkheid niet zou 
overleven. 

De oplossing bestond daarom uit een van twee 
uitersten: kappen of verplanten. Kenniscentrum 
Terra Nostra bekeek de mogelijkheid om de 
boom te verplaatsen en stuurde de gemeente 
een overzicht van de diverse mogelijkheden. De 
overlevingskans bij verplaatsing werd geschat op 
zo’n 80%. De gemeente Cuijk besloot de beeldbe-
palende boom te koesteren en koos ervoor hem te 
verplaatsen naar een gebied even verderop.

Techniek
Opererend als zusterbedrijven hebben Kuppen 
Boomverzorging en de Nationale Bomenbank 

regelmatig te maken met boomverplantingen. 
Zoals normaal is bij het verplanten van een boom 
met een dergelijk formaat, vereiste ook dit project 
de nodige voorbereiding. Na dagen voorwerk 
werd de eik door Kuppen Boomverzorging en de 
Nationale Bomenbank verplaatst naar een loca-
tie 120 meter verderop, naar een straat met de 
toepasselijke naam De Zomereik. Volgens Twan 
Verhoeven, sinds begin dit jaar bedrijfsleider bij 
Kuppen boomverzorging bv, was de toegepaste 
techniek niet anders dan die bij andere grote 
boomverplantingen. 

De eik, met een hoogte van 15 meter, een gewicht 
van zo’n 70 ton en een kluit van 5,5 meter door-
snede en 1,20 meter diepte, werd gedurende drie 
dagen voorbereid op de verplanting. Onder de 
kluit werden buisjes geplaatst. Onder deze buisjes 
werden twee ijzeren balken geplaatst, waarmee de 
boom van zijn plaats werd getild. ‘Vooral het cor-
rect plaatsen van de buisjes vraagt de nodige tijd’, 
vertelt Verhoeven. ‘Deze moeten secuur geplaatst 
worden. Het resultaat hiervan bepaalt of het pro-
ject slaagt.’ 

Dat je met ruime ervaring en een goede voorberei-
ding niet alles kunt plannen, bleek ook tijdens dit 
project. Vooral de vele regen en de veranderende 
omstandigheden zorgden voor de nodige uitda-
gingen. ‘Het grondwater steeg, waardoor we oplos-
singen moesten bedenken om de werkput rondom 
de boom droog te houden.’ Ook het daadwerkelijke 
transport vroeg, deels vanwege de regen, om wat 
aanpassingen. Zo vond er grondverbetering plaats 
om het gewicht van de boom te kunnen dragen. 

Daarnaast werd zo’n 250 meter aan rijplaten 
neergelegd, waarover de vrachtwagen zich kon 
verplaatsen. 

Nazorg
De komende periode regelt Kuppen 
Boomverzorging ook de nazorg. Gedurende mini-
maal drie jaar wordt de boom door het bedrijf 
verzorgd en in de gaten gehouden. ‘De boom 
verwennen’, laat Verhoeven zich ontvallen. De 
verzorgingsperiode biedt overigens geen garantie 
dat de boom het werkelijk overleeft. Zo kan de eik 
in theorie alsnog worden aangetast door ziektes 
en schimmels. Volgens Verhoeven wordt de kans 
hierop echter klein gehouden door de boom regel-
matig te controleren en voldoende water te geven. 
Kuppen biedt in principe een standaard-nazorgtra-
ject van drie jaar. In overleg met bijvoorbeeld de 
opdrachtgever kan deze periode worden verlengd 
of ingekort. In het geval van de eik wordt ervan 
uitgegaan dat hij het na drie jaar zorg op eigen 
houtje zou moeten redden. ‘We hebben er alle ver-
trouwen in dat hij het overleeft’, aldus Verhoeven.
Twee medewerkers van Kuppen waren, samen 
met medewerkers van andere bedrijven, een volle 
week zoet met de verplanting. De eik staat nu op 
een plein, waar hij de ruimte heeft om volop uit te 
groeien. 

Twan Verhoeven

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5643
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Ons klimaat verandert; dat lijkt inmiddels iedereen te erkennen. Daarmee zal ook ons sortiment veranderen. De van oorsprong Chinese gummiboom 

ofwel Eucommia ulmoides zou dan een waardevolle toevoeging kunnen zijn. In Noord-Amerika wordt hij verkocht als een boom die ook onder de droog-

ste condities nog groen blijft. Daarnaast zou de boom ook goed tegen een overmaat aan vocht kunnen. Martin Tijdgat van de gemeente Wijdemeren 

neemt voor deze klimaatboom de rol van boomambassadeur op zich.

Auteur: Hein van Iersel 

Eucommia ulmoides: een 
klimaatboom die goed tegen 
zowel vocht als droogte kan!
Hij is vernoemd naar de iep, lijkt op een iep, maar is geen familie. 
Zelfs niet in de verte
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Al in 2015 gaf Tijdgat van de gemeente 
Wijdemeren zich op als boomambassadeur. En 
terecht; Tijdgat werkt sinds vijftien jaar in deze 
Gooise gemeente en is als geen ander actief bezig 
met het vernieuwen van het sortiment. Door 
de overwegend natte omstandigheden in zijn 
gemeente is de iep daarbij een duidelijke favoriet. 
In 2015 wilde Tijdgat daarom meedoen met Ulmus 
frontier, maar deze boom stond eerder al op de 
lijst van collega-boombeheerder Hans Kaljee uit 
Amsterdam.

Dit jaar dus een revanche voor Tijdgat, en wel met 
een boom die met recht en reden een inspiratie-
boom genoemd kan worden en daarnaast geïn-
spireerd lijkt te zijn op de iep. De ervaringen met 
deze boom onder Nederlandse condities zijn nog 
zeer beperkt. De boom wordt al wel breed aange-
boden: door de bekende kwekers, maar the lead 
wordt toch wel genomen door Boot & Co, waar 
breeder Kees Jan Kraan deze boom bijna als een 

persoonlijke missie beschouwt. Op basis van exem-
plaren die groeien in Nederland, met name in het 
Wageningse arboretum Den Dreijen, heeft hij een 
aantal selecties gemaakt. Dit met het doel cultivars 
te selecteren die de boom beter geschikt maken 
als laanboom. Bekijk je de boom op internet, dan 
valt meteen op wat wordt bedoeld. De gummi-
boom is van nature niet echt een nette laanboom 
met een fraaie doorgaande harttak, maar veeleer 
een wat warrige struikvormer. Het doel van de 
veredelingsactiviteiten van Kees Jan Kraan is dat te 
verbeteren en er een boom van te maken die goed 
past in het Nederlandse beeld van een laanboom. 

BOOMAMBAssADEur TIJDgAT OVEr 
DE IEp:
‘Vanaf 2002 word ik geïnspireerd door iepen. 
In de gemeente Wijdemeren heeft dat geleid 
tot een waar iepenarboretum met meer dan 
40 botanische soorten, kruisingen, selecties en 
klonen. Het hele sortiment iepen en hun stand-
plaatsen is openbaar in te zien en te bezoeken 
met behulp van de url http://wijdemeren.
cobra360.nl/index.php?@iepen. 
Met iepen kun je ook fouten maken. Ik heb 
Ulmus ‘Sapporo Autumn Gold’ geplant in de 
natte en zeer rijke kleiveen van Kortenhoef. 
Daar groeide deze mooie iep zich helemaal 
uit de naad en daardoor kreeg hij bros hout 
en slechte takaanhechtingen. De stormen van 
2013 en 2015 hebben alle drie bomen vernie-
tigd. De enige Ulmus ‘Sapporo Autumn Gold’ 
die ik nu nog heb, staat op arm stuwwalzand 
naast het gemeentehuis en heeft nergens last 
van! Mijn les: plant Ulmus ‘Sapporo Autumn 
Gold’ alleen op arme en drogere plekken.’
In Wijdemeren wordt druk geëxperimenteerd 
met iep. Zo staan er nu onder andere Ulmus X 
Frontier, Dodoens, Lobel Columella, maar ook de 
Resista-iepen zijn ruim toegepast.

KEEs JAN KrAAN OVEr VErEDElEN 
Kees Jan Kraan was sinds 1975 verbonden 
aan Boot & Co, onder andere op het gebied 
van inkoop en commercie. In 2006 ging hij in 
de Vut, maar als liefhebber van het sortiment 
houdt hij zich nog steeds bezig met het zoeken 
van de beste planten.

Kees Jan Kraan: ‘Doordat het zo lang duurt om 
te komen tot een goede laanboomselectie, is 
het veredelen van laanbomen niet interessant. 
Vroeger, toen bijna alle laanbomen zaailin-
gen waren, kon je simpel en zonder al te veel 
kosten een goede kloon selecteren uit volwas-
sen opstanden die langs de weg stonden. 
Veredeling is alleen commercieel interessant 
als er totaal nieuwe eigenschappen aan een 
boom toegevoegd worden. Denk hierbij ook 
aan gezondheid en resistentie tegen bepaalde 
ziekten.’

Kees Jan Kraan (foto: Ronald Houtman).
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Hoewel Eucommia een zeer gezonde en winter-
harde boom is, hebben zijn toppen de neiging in 
te sterven in de winter. Bij de selectie is daarom 
gezocht naar planten die na het insterven uit zich-
zelf weer recht doorgroeien. 

Keuze 
Tijdgat: ‘Jaren terug heb ik al met Paul Windhorst 
van Boot zitten praten over nieuwe klimaatbe-
stendige bomen die een kans zouden moeten 
krijgen. Windhorst vertelde dat Kees Jan Kraan bij 
Boot & Co al enige tijd bezig was met de Chinese 
Eucommia ulmoides, de gummiboom. In de jaren 
negentig is hij begonnen met een selectie- en krui-
singsproces, om vanuit de struikachtige vorm te 
komen tot een geschikte opgaande boomvorm.’ 
De gummiboom is zeer klimaatbestendig en moet 
zonnig staan. Hij is niet al te groot, breed uitgroei-

DE guMMIBOOM (EuCommiA uLmoidES)
De zeer iepachtige Eucommia ulmoides lijkt 
sterk op de iep, maar wetenschappelijk zijn ze 
niet nauw verwant. Eucommia is een mono-
typisch geslacht; dat wil zeggen dat er slechts 
één soort van bestaat. Wetenschappelijk 
onderzoek plaatst Eucommia in de orde van de 
Garryales, net als de kleine families Garrya en 
Aucuba. Het is een krachtig groeiende boom, 
die in China als rubberproducent diende; daar-
mee is het de enige rubberproducent van het 
noordelijk halfrond. De kroon is breed, rond 
en open. Wanneer het blad wordt gebroken, 
komt een rubberachtige substantie vrij. De 
twee bladhelften blijven dankzij deze 'draden' 
met elkaar verbonden. De dikke ovale tot 
langwerpige bladeren zijn lang toegespitst, 
de bladrand is gezaagd. Eucommia bloeit met 
eenslachtige groene bloemen. De mannelijke 
bloemen hebben opvallend lange roodbruine 
helmknoppen, meestal alleenstaand, soms 
in trosjes. Ze verschijnen kort vóór of tegelijk 
met het blad en zitten aan de voet van jonge 
twijgen. Aan de vrouwelijke planten verschij-
nen elliptische afgeplatte en gevleugelde 
nootvruchten van circa 3,5 cm lang, die aan de 
top gespleten zijn. (Bron: Boomkwekerij Van 
den Berk) 
In de Tweede Wereldoorlog, maar ook in de 
jaren daarvoor, zijn er experimenten uitge-
voerd en waren er zelfs plantages om met 
Eucommia-bomen rubber te produceren. Deze 
experimenten zijn inmiddels allemaal gestopt, 
omdat de productie van synthetisch rubber 
veel goedkoper is.  

Eucommia ulmoides, mannelijk (foto: Ronald Houtman).

Eucommia ulmoides, kloon Boot & Co (foto: Ronald Houtman).
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end, met een dichte ronde kroon. Het 7 tot 16 cm 
lange glimmende groene blad is zeer opvallend. 
Een vochtige standplaats wordt geprefereerd, maar 
de boom is zeer droogtebestendig. Waar andere 
bomen blad laten vergelen of verschrompelen en 
laten vallen, houdt de gummiboom zijn blad heel 
goed groen. Aantastingen zijn onbekend, wat ook 
een belangrijk voordeel is in deze tijd. 
Er zijn mannelijke en vrouwelijke boompjes, die 
beide bloeien in mei met opvallende iepachtige 
bloeiwijzen. De bloei wordt gevolgd door 3-4 cm 
lange gevleugelde zaden.
Tijdgat heeft recent vijf Eucommia’s aangeplant, 
in een groepje en op een plek waar vorig jaar een 
aantal te hard groeiende Sapphoro Gold-iepen zijn 
verwijderd, en weer daarvoor een aantal kastanjes 
zijn gekapt, die ten onder waren gegaan aan kas-
tanjebloedingsziekte. 

De Dreijen
Het verhaal van de introductie van Eucommia in 
Nederland begint in 1990, wanneer Kees Jan Kraan 
zaad heeft verzameld van de gummiboom die 
groeit in het Wagenings arboretum De Dreijen. Dit 
zaad was de basis voor het selectieprogramma dat 
bij Boot & Co werd opgezet. Uit de zaailingen heeft 
breeder Kees Jan Kraan de beste boomvormers 
geselecteerd, waarvan er drie overbleven en twee 

onder naam werden gebracht. Dit zijn Zeus (mnl.) 
en Aphrodite (vrl.). Uit vrij bestoven zaad van beide 
circa vijftien jaar oude bomen zijn vervolgens weer 
nieuwe zaailingen opgekweekt. Hiervan neigde 
al een veel groter percentage naar de boomvorm 
door zonder hulp een rechte spil te vormen. In 
2015 zijn hieruit uiteindelijk vier mannelijke en één 
vrouwelijke kloon geselecteerd. 
Volgens Kraan zijn deze selecties mooi van vorm 
en prima als laanboom te kweken. Het werden uit 
zichzelf kaarsrechte bomen, zonder enige hulp in 
de vorm van opbinden.

Vermeerderen
De vermeerdering van Eucommia uit stek is las-
tig, volgens Kraan. Oculeren op Eucommia gaat 
gelukkig perfect en geeft een prima vergroeiing 
en verenigbaarheid. Ook zijn de onderstam-
men probleemloos te zaaien en op te kweken. 

Teelttechnisch staat niets dus een verdere intro-
ductie in de weg. 
De teeltwijze en teeltduur zijn goed  te vergelijken 
met die van Fraxinus. Zelfs het zaad van Eucommia 
lijkt hier erg op. Eucommia wordt al vele jaren zeer 
beperkt als laanboom aangeboden. Dit heeft te 
maken met onbekendheid, maar ook met het ont-
breken van goede, als laanboom te kweken klonen. 
De gummiboom groeit op alle grondsoorten, mits 
deze goed doorlatend zijn. 

Eucommia ulmoides, vrouwelijk (foto: Ronald Houtman).

Blad van Eucommia bevat latex.
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Ook in deze uitgave van Boomzorg staat weer een forse opsomming van groene projecten met daarin aandacht voor bomen in de openbare ruimte. uw 

project in een uitgave van Boomzorg? stuur een mail naar project@nwst.nl  en u krijgt alle informatie doorgestuurd.

Niks boven bomen!

AANplANT EN rOOIEN BOMEN IN grOENEKAN

Hoveniersbedrijf Hoefakker heeft in opdracht van gemeente De Bilt binnen 
één dag 25 populieren gerooid, 33 iepen geplant (30/35) en 90 halfwas bomen 
gesnoeid langs de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan. Als voorbereiding 
is voor de betrokken werknemers een startwerkoverleg gehouden. Hierbij is 
het Taak Risico Analyse en het Veiligheids- en Gezondheid plan besproken. 
De werkzaamheden werden over 4 teams verdeeld met ieder een eigen taak. 
Voor het veilig kunnen werken  was de rijbaan afgesloten en werden er ver-
keersregelaars ingezet. Voor het rooien is een 30-tons rupskraan met speciale 

giek ingezet. De takken zijn terplekke versnipperd en afgevoerd naar de 
Biomassacentrales. De stammen zijn naar de houtproductie gebracht. 
Na het kappen zijn er 33 iepen geplant met behulp van een mobiele kraan 
en als afronding zijn de bermen ingezaaid met een veldbloemenmengsel. 
Door aanwezigheid van vele kabels was het planten nog een uitdaging. De 90 
bomen zijn door 2 ETW ploegen gesnoeid

Opdrachtgever: Gemeente De Bilt
Architect: Gemeente De Bilt
Aannemer: Hoveniersbedrijf Hoefakker 
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AANpAK VErHArDINgsOpDruK BOMEN gEMEENTE VEENENDAAl

In opdracht van de gemeente Veenendaal heeft Boomadviesbureau De Groot een inventa-
risatie uitgevoerd en werkplan opgesteld om de opdruk van verhardingen door bomen in 
kaart te brengen en aan te pakken. Hiervoor is een speciale methodiek ontwikkeld. Op basis 
van de toekomstverwachting, obstakelvrije ruimte en status van de boom is een uitspraak 
gedaan over de investeringsbereidheid. Met behulp van stroomdiagrammen zijn vervolgens 
oplossingsrichtingen en uiteindelijke maatregelen vastgesteld. De gemeente Veenendaal 
maakt voor het dagelijkse beheer en onderhoud van haar bomen gebruik van het online 
beheersysteem Greenpoint. Door de methodiek hierin op te zetten zijn tijdens de inventarisa-
tie de gegevens ‘rechtstreeks’ in Greenpoint verwerkt. Na afronding van de inventarisatie is in 
Greenpoint een werkpakket ingericht, waardoor eenvoudig de noodzakelijke maatregelen en 
kosten inzichtelijk gemaakt worden.

Opdrachtgever: Gemeente Veenendaal
Contactpersoon opdrachtgever: De heer S. Plantinga, 0318-538785
Adviseur(s): Boomadviesbureau De Groot
Contactpersoon adviseur(s): Jan Willem de Groot, 0318-654494
Adviseur(s): Greenpoint Advies
Contactpersoon adviseur(s): Pascal van der Linden, 0317-415501

BEWONErs pArTICIpATIE ODIJK EN BuNNIK 

De verkeerde soort en te veel bomen kort op elkaar, in combinatie met 
een slechte ondergrondse groeiplaats in verharding heeft ervoor gezorgd 
dat de gemeente Bunnik samen met de bewoners de handen in één heeft 
geslagen.  Het doel was om de juiste exemplaren te handhaven en die 
duurzaam laten uitgroeien en de overige bomen vervangen.  Gezamenlijk 
met de bewoners heeft de gemeente nieuwe herplant locaties geselec-
teerd en boomsoorten gekozen. Geen monocultuur en een aaneenge-
sloten rij, maar diverse soorten met variatie in plantafstand zodat een 
gevarieerd boombeeld ontstaat. Boomtotaalzorg heeft de gemeente en de 
bewoners geholpen en advies gegeven. 

Opdrachtgever: gemeente Bunnik
Contactpersoon opdrachtgever: Bert uit den Bosch/ Judith van Putten
Contactgegevens opdrachtgever: Postbus 5, 3984 NC BUNNIK
Aannemer: Boomtotaalzorg bv, Overeind 42A 3998 JB  SCHALKWIJK
Contactpersoon aannemer: Jildert Jellema, 06-13713070 gIETrANDEN gEplAATsT BIJ BOMEN lANgs rONDWEg HOuTEN

De gemeente Houten is in november 2014 gestart met de aanplant van circa 800 
bomen langs de rondweg te Houten. In december 2015 hebben zij fase 2 afgerond. 
Opnieuw zijn ca. 800 bomen geplant en voorzien van de Rootbarrier Gietrand. De 
gemeente is tevreden over de eerste plaatsing en hebben daarom in december 
weer voor de deze gietrand gekozen. 

Opdrachtgever: Gemeente Houten
Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. Blitterswijk
Contactgegevens opdrachtgever: Henry.Blitterswijk@houten.nl
Architect: Gemeente Houten
leverancier: Rootbarrier
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BIO BAsED gIETrANDEN IN ErMElO

Het project Groevenbeek Noord in de gemeente Ermelo is een duurzaam 
nieuwbouwproject. Dhr. Peter van der Velde (Team Werkvoorbereiding 
en Realisatie) van de gemeente Ermelo wilde graag passende gietran-
den plaatsen bij de circa 50 geplante bomen door het bedrijf Loohorst 
Landscaping uit Ermelo. Zodoende kwam men uit op de nieuwe Bio Based 
gietranden van de firma Greenmax. Deze gietrand is geproduceerd uit Bio 
Based Plastic, dit is een grondstof op basis van restafval van suikerriet met 
de eigenschappen van een PE gietrand. De Bio Based gietrand is van een 
duurzaam biologisch materiaal gemaakt maar is meerdere plantseizoenen 
herbruikbaar.

Aanneemsom: €  9,90 (prijs van een gietrand, per boom)
Opdrachtgever: Gemeente Ermelo, Team werkvoorbereiding en realisatie
Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. Peter van der Velde, 0341 567241  
Ontwerper groenplan: Ruimte voor Advies 
Contactpersoon groenplan: Dhr. Hans Booij en Dhr. René Harleman
Aannemer: Loohorst Landscaping
Contactpersoon aannemer: Dhr. Henk Schouten, 0341 49 47 69

BOMENONDErHOuDsplAN IN gIETEN

In de wijken Noord-es en Noord-akkers te Gieten zijn in de jaren 60 en 70 een 
groot aantal eiken gepland. Naast de individueel onderhouden bomen ligt aan 
de rand van de wijken een bosperceel. De bewoners ondervinden overlast van 
de bomen waaronder schaduw, blad en overhangende takken. De gemeente wil 
de bewoners betrekken bij het beheer en onderhoud van de bomen en het bos.  
Alles over Groenbeheer heeft een visuele inspectie uitgevoerd waarbij de boom-
veiligheids- en onderhoudskenmerken, conditie en toekomstverwachting zijn 
opgenomen. De conclusie was dat er sprake was van een gezond bomenbestand 
met een goede conditie en hoge toekomstverwachting maar met veel achterstal-
lig onderhoud. In het bosperceel was sprake van risicobeplanting waarbij het 
uitvoeren van een dunning en randsnoei noodzakelijk is.  Na vaststelling van 
het bomenonderhoudsplan zijn bestekken opgesteld voor het onderhoud aan 
de individuele bomen en het bosperceel. Na aanbesteding zijn de aannemers in 
februari gestart met de uitvoering van de beheermaatregelen.

Opdrachtgever: Gemeente Aa en Hunze
Contactpersoon opdrachtgever: De heer Emo Verdoes, 0592 267 777
Aannemer: Alles over Groenbeheer
Contactpersoon aannemer: Mevrouw Teatske van Dalen, 06 8344 2270

BOOMBAKKEN EN plANTEN VAN BOMEN IN ‘T HArDE

In samenwerking met de provincie Gelderland, Boomadvies bureau de Groot, die de pro-
jectbegeleiding heeft uitgevoerd, heeft Brienissen Groen in ’t Harde langs de Eperweg 
zeven bomen in speciaal ontwikkelde boombakken geplant. Boombakken met volledig 
geautomatiseerd innovatie systeem dat d.m.v. een speciaal ontwikkelde app die aangeeft 
wanneer de planten water nodig hebben. 

Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Contactpersoon opdrachtgever: Mw. G.C. van Leeuwen
Adviesburo: Boomadviesbureau de Groot BV
Contactpersoon: Dhr. Jan-Willem de Groot
Aannemer: Brienissen Groen BV
Contactpersoon aannemer: Dhr. B. Brienissen
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BOOMTECHNIsCH ONDErZOEK MONuMENTAlE 
KAsTANJEBOOM DEN Burg

In opdracht van de gemeente Texel heeft Treevision boom-
technisch onderzoek uitgevoerd bij een monumentale 
kastanjeboom op het plein ‘De Stenenplaats’ in Den Burg. 
Deze boom is naar zeggen omstreeks 1840 geplant door 
de toenmalige burgermeester. Volgens overlevering zou 
op de plaats van deze boom in de Franse tijd een zoge-
naamde ‘vrijheidsboom’ zijn geplant die, nadat de Fransen 
waren verdreven, door Texelse patriotten is omgehakt. Om 
deze reden wordt de boom in de volksmond ook wel de 
‘Napoleonboom’ genoemd.  Door een uitgebreid bodem- en 
bewortelingsonderzoek is vastgesteld dat de sterk vermin-
derde conditie van de boom het gevolg is van de beperkte 
groeiplaatsomstandigheden alsmede de invloed van de zoute 
zeewind.  Om deze herdenkingsboom zo lang mogelijk te 
behouden, zijn op grond van de onderzoeksresultaten tal van 
maatregelen geadviseerd om de kwantiteit en de kwaliteit 
van ondergrondse groeiruimte structureel te verbeteren. 
Daarnaast zijn eisen en randvoorwaarden geformuleerd en 
boombeschermende maatregelen voorgesteld om de boom 
en de groeiplaats gedurende eventuele toekomstige (bouw)
werkzaamheden adequaat te beschermen. 

Opdrachtgever: Gemeente Texel, Team Gemeentewerken
Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. M. Brouwer 
Aannemer: Treevision boomtechnisch ingenieursbureau
Contactpersoon aannemer: Dhr. ing. T. (Tjeerd) Visser

grOEIplAATsVErBETErINg EN AANplANT BOMEN 
IN AMsTErDAM 

Het uitvoeren van rooiwerkzaamheden, grondverbetering, 
planten van zestig bomen en nazorg langs Westpoortweg 
Amsterdam. Daarnaast langs het Amsterdamse Havengebied 
Westpoortweg het vervangen van 60 populieren door iepen. 
De bomen werden om en om vervangen. De populieren 
stonden op schraal zand. De nieuwe plantgaten zijn verrijkt 
met bomengrond. De populieren waaiden stuk een vormden 
een gevaar voor omgeving staande langs een drukke weg en 
fietsroute.
 
Opdrachtgever: Havenbedrijf Amsterdam NV
Contactpersoon opdrachtgever: D. van Randen
Contactgegevens opdrachtgever: Postbus 19406
1000 GK Amsterdam
Aannemer: Boomtotaalzorg B.V. 
Contactpersoon aannemer: Wim de Kruijf 
Contactgegevens aannemer: Overeind 42A
3998 JB SCHALKWIJK 030 6011880

PROJECTEN

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5645
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Ik hoorde pas een aardige analyse over het verdwijnen van kennis uit de sec-
tor. We zouden allemaal willen dat het anders was, maar het leidt geen twijfel 
dat de kennis bij gemeentelijke organisaties aan het verdwijnen is. Het begint 
bij bezuinigen. Gemeentes hebben minder centjes en nemen afscheid van de 
kennis (en de bijbehorende ambtenaren), die vaak in tientallen jaren is opge-
bouwd. De tweede stap in dat proces wordt vaak gebracht als een welover-
wogen keuze, maar is eerder een onherroepelijk gevolg van die eerdere stap. 
Met veel mooie woorden en beleidsvoornemens wordt een regiegemeente 
afgekondigd. Weer wordt een batterij ervaren ambtenaren vriendelijk verzocht 
afscheid te nemen of anders maar gewoon hun tijd uit te zitten. 

In theorie kloppen die glimmende beleidsstukken overigens allemaal. Maar 
wat is de praktijk? Als er bij mij in de straat een paar bomen geplant moeten 
worden, dan gaat de ingehuurde ETW’er van de gemeente aan de slag met de 
ingehuurde ETW’er van de aannemer en wordt de klus geklaard. Bij de volgen-
de klus in de volgende gemeente wisselen beide ETW’ers van rol en wordt ook 
daar weer de klus geklaard. Schiet mij maar lek, maar waar de zit de winst nu 

werkelijk? Niks mis met inhuurkrachten, maar hoe bouw je op die manier ken-
nis op in een organisatie? Op papier ziet het er allemaal fantastisch uit, maar 
het vak gaat niet over papier, maar over groen en over mensen. 
Dat verklaart meteen waarom er ondanks de afnemende kennis binnen het 
ambtelijk apparaat veel meer diploma’s en certificaten nodig zijn om alles aan 
te sturen. Vroeger wist iedere boomverzorger gewoon zonder moeilijke certifi-
caten of je de draadkluit rondom een boom al dan niet moet verwijderen. Daar 
hebben we tegenwoordig een Norminstituut Bomen voor nodig. Niks tegen 
het Norminstituut, maar een goed functionerende organisatie (gemeentelijk of 
niet-gemeentelijk) heeft daar geen dik en duur boek voor nodig. 
Blijft natuurlijk het geweldige feit dat er zo veel jonge mensen zijn die zich wil-
len verdiepen in bomen. Het blijft ook een rare tegenstelling. Het kennisniveau 
daalt, maar op hetzelfde moment zijn er nu meer dan duizend mensen die een 
ETW-opleiding hebben afgerond. En de markt zou nog steeds niet verzadigd 
zijn, hoor je van vertegenwoordigers van IPC De Groene Ruimte. En ook andere 
opleidingsinstituten melden inmiddels weer relatief volle zalen. 
Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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Veilig snoeien m.b.v. een hoogwerker

Geen stortkosten, maar opbrengst houtchips Onze unieke telescoopkranen met 42 meter mast

Een imposant wagenpark staat tot uw beschikking

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Inkoop/verkoop stamhout

Advies

Inkoop/verkoop van 
houtsnippers

Afvoer van gras

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Boomrooierij Weijtmans
begin op tijd met snoeien!

De natuur begint weer op te leven: het snoeiseizoen komt eraan! 

Bomen zijn gedurende de groeiperiode in staat snoeiwonden actief af 

te grendelen en kunnen de snoei daardoor beter verwerken. 

Boomrooierij Weijtmans is een vooraanstaand speler op het gebied van 

bomen snoeien en wijst u hierin graag de weg.

Door gebruik van flora-/faunacheck in combi-

natie met onze ter zake kundige opgeleide 

mensen, kan ook tijdens het broedseizoen 

gewoon gewerkt worden. 

Wij beschikken over 12 eigen vrachtwagens en 

ruim 25 vaste medewerkers. Wij kunnen u altijd 

    direct helpen. Ons wagenpark is 

uitgerust met Euro-VI auto’s, speciaal 

 voor in stedelijk gebied. 

    

Uniek zijn onze telescoopkranen, waarmee we

tot 32 meter hoogte takken vast kunnen pakken 

en afzagen, veilig en gecontroleerd, zonder 

schade aan te richten.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, 

bedrijven, instellingen en de overheid. 

Wij zijn tevens leerbedrijf en gecertificeerd 

iepen verwijderaar.


