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HET VAKBLAD VOOR BOOMVERZORGING EN BOOMBEHEER IN DE OPENBARE RUIMTE
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snoei en kap
Amsterdamse 
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Juglans regia en 
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Onder onze begeleiding planten kinderen bomen aan

Boomrooierij Weijtmans is specialist in het 

rooien, snoeien en onderhouden van bomen. 

Vandaag de dag telt ons bedrijf ruim 30 vaste 

medewerkers, goed opgeleide boomrooiers, 

ervaren chauffeurs en machinisten, 9 gecertifi -

ceerde tree workers en 3 tree technicians. 

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei veilig 

uitvoeren zonder schade aan te richten.

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

Eén van onze unieke telescoopkranen

Boomrooierij Weijtmans

Wij kopen stamhout en houtsnippers graag in en 

verzorgen een verantwoorde afvoer van snoeiaf-

val. Boomrooierij Weijtmans ontzorgt opdracht-

gevers door overname van het complete beheer 

van gebieden, zie www.tilburgsbos.nl

Wij richten ons helemaal op de toekomst: 

in Geertruidenberg hebben kinderen van basis-

school de Wilsdonck onder begeleiding van 

Boomrooierij Weijtmans bomen aangeplant om 

een park met uitstraling te creëren.

medewerkers, goed opgeleide boomrooiers, 

ervaren chauffeurs en machinisten, 9 gecertifi -

ceerde tree workers en 3 tree technicians. 

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei veilig 

uitvoeren zonder schade aan te richten.

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Afvoer van snoeihout,
blad en schoffelvuil

In- en verkoop van hout

In-/verkoop van 
houtsnippers

In verband met toegenomen werkzaamheden 
zijn wij op zoek naar een

enthousiaste planner
Je dient te beschikken over:
• Geen 9.00 – 17.00 mentaliteit
• Stressbestendigheid
• HBO werk- en denkniveau
• Affi niteit met groen
• Goede communicatieve vaardigheden
• Teamspirit

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



Op 31 maart jongstleden nam International Tree Service (ITS) zijn nieuwe website in gebruik. Onder de naam Its for trees kiest het bedrijf voor een frisse 

uitstraling, waarmee ITS hoopt klanten nog beter van dienst te zijn. Met een rijk assortiment aan duurzame producten is ITS dan ook helemaal klaar 

voor de toekomst.

Auteur: Nino Stuivenberg

ITS kiest met Its for trees voor 
frisse uitstraling
Nieuwe website vormt uitgangspunt voor de toekomst



3www.boomzorg.nl 

ADVERTORIAL

De nieuwe uitstraling betekent niet dat de 
bedrijfsnaam van International Tree Service komt 
te vervallen, verzekert Joan Prosman van ITS. Its 
for trees kan gezien worden als de nieuwe slogan 
van het bedrijf. Prosman legt uit waarom ITS deze 
weg is ingeslagen. ‘Het is als bedrijf belangrijk om 
continu door te blijven ontwikkelen. Dat zie je 
terug bij onze producten, maar ook op het gebied 
van de website kun je niet stil blijven zitten. Je ziet 
tegenwoordig steeds vaker dat bestellingen en 
contacten via websites of webshops lopen. Met 
onze nieuwe website kiezen wij voor een frisse uit-
straling en hopen wij onze klanten nog beter van 
dienst te zijn.’

Duurzaamheid heeft de toekomst
ITS kiest dus voor de vraag vanuit de markt. Dat 
doet het bedrijf niet alleen met zijn website, 
maar ook met zijn producten. Duurzaamheid 

staat bij de productlijn van ITS namelijk voorop. 
Prosman: ‘Duurzaamheid zie je in de praktijk 
steeds meer terugkomen. Bedrijven willen graag 
op papier goed scoren, bijvoorbeeld voor de CO2-
prestatieladder en een NL Greenlabel, maar zullen 
ook de stap naar de praktijk moeten maken. Er 
moet een verandering gaan plaatsvinden. Wat ons 
betreft heeft duurzaamheid de toekomst en is het 
wachten tot bedrijven en opdrachtgevers die stap 
gaan zetten.’ 

Momenteel is er nog sprake van een vicieuze cirkel, 
legt Prosman uit. ‘Bedrijven kijken puur naar de 
prijs; producten moeten zo goedkoop mogelijk 
zijn. Bioproducten zijn nu vaak nog duurder, omdat 
ze minder afgenomen worden. Daardoor is de 
stap voor bedrijven nog te groot om massaal in 
te kopen. De overstap naar duurzame producten 
heeft tijd nodig, maar ik ben ervan overtuigd dat 
die er wel zal komen’, concludeert Prosman. Bij ITS 
zijn ze in ieder geval klaar voor deze overstap. Met 
de Dendro Bio-lijn heeft het bedrijf een ruim assor-
timent aan biodegradeerbare producten: gietran-
den, wildbeschermers en maaibeschermers.

Overal een oplossing voor
Met Dendro Tree Wear beschikt het bedrijf boven-
dien over een uitstekend herbruikbaar systeem. 
Dendro Tree Wear is een kant-en-klare stam 
ommanteling om schade aan de stam te voorko-
men bij werkzaamheden. Aan de binnenkant van 
de ommanteling zit een speciale ademende drain-
mat bevestigd om beschadiging en aantasting te 
voorkomen. Het product is eenvoudig en snel te 
plaatsen, zit compact verpakt en is in grote aantal-
len te vervoeren. ITS probeert boomverzorgers dus 
op allerlei manieren te helpen. Het is bijvoorbeeld 
niet altijd makkelijk om tijdens boomonderzoek 
een prikstok en hamer mee te nemen. ITS heeft 

hier een oplossing voor: de prikstok- en hamertas. 
Tijdens boomonderzoek of VTA-controles is zo alles 
binnen handbereik. De beschermhoes kan aan de 
broekriem bevestigd worden. Alle producten van 
ITS zijn te bestellen via de webshop op de nieuwe 
website van het bedrijf: www.itsfortrees.nl.

De nieuwe prikstok- en hamertas. Binnenkant van de Dendro Tree Wear.

Dendro Bio Gietrand.

‘Duurzaamheid zie je in de 

praktijk steeds meer 

terugkomen’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-6613



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

Windhoek 5

7345 EH  Wenum Wiesel

T: 055-3121041

F: 055-3120728

bouwmeester@treeworker.nl

www.treeworker.nl

Bloemendaalseweg 68a

2804 AB  Gouda

T: 06-22420943

info@hovenier-boomverzorging.nl

www.hovenier-boomverzorging.nl 

Boomverzorging
Dwazziewegen 17

9301 ZR Roden

T: 050-501 53 46 

M: 06-53240346

vosgroenverzorging@planet.nl

www.vosroden.nl

Expert advies voor 
bomen in de stad

25 jaar ervaring

T: 020-411 87 53

couenberg@natura-ingenium.nl

www.natura-ingenium.nl

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

info@boomtotaalzorg.nl
030-6011880

Boomadviesdiensten Heusden
Boomtechnisch onderzoek, VTA, 

Boomeffectanalyse, 

(Picus-) geluidstomografie

T: 06-12330613

info@boomkarwei.nl

Tarzan Boomspecialisten

Snoei & Kap - onderzoek, 

inventarisatie, aanplant, detachering

T: 0297-582994

f@tarzan.eu

www.tarzan.eu

Snoeien, rooien, verplanten
VTA controle,  advies

Treeworker, Tree Technician

T: 0525-653695
M: 06-51061686

info@boomentuintechniek.nl
www.boomentuintechniek.nl

Waaldijk 24
6677 MB 
Slijk-Ewijk

0481-482 556
0653-847 171

bosland@planet.nl

VTA-rapportages
FFW-checks

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

Boomtechnisch adviseur
European Tree Technician
Harderwijkerstraat 35

3881 ED Putten

T: 0341-370290

M: 06-46206749

info@boomadviesduifhuizen.nl

www.boomadviesduifhuizen.nl

Boomtechnisch onderzoek 
advies & taxatie 

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

www.ablboomverzorging.nl 

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

Leendert Jan van Santen

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

info@degroenevallei.nl
www.degroenevallei.nl

DE GROENE VALLEI

Onderzoek, advies, snoei
ETW, ETT

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

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

www.agrodearend.com

Agro “De Arend” BV

Tielsestraat 95

4041 CS Kesteren

tel: 0488 – 483275

info@agrodearend.com Uw partner 
met visie voor 
de kweker!
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56 ‘Koelreuteria behaagt 
de burger het hele 
jaar door’

De inspiratiebomen op de afgelopen Boom-innovatiedag maakten inspiratie los bij 

boomverzorger Rinze Hofman van werkorganisatie Duivenvoorden, het ambtelijk 

samenwerkingsverband tussen de gemeenten Voorschoten en Wassenaar. Hofman 

stak op zijn beurt zijn beheerder Patrick Spiegeler aan met het inspiratieboomvirus. 

Dit jaar dragen beiden Koelreuteria paniculata voor; de boom staat pal naast het 

raam van hun kantoor in het gemeentehuis.
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Eiken in Stadswandelpark nu 
in goede staat door gerichte 
acties

In het circa negen hectare grote 

Stadswandelpark Eindhoven werd de afge-

lopen jaren op 4 hectare groeiplaatsverbete-

ring toegepast. Een prachtig project, dat laat 

zien hoeveel je met de inzet van vier ver-

schillende partijen kunt bereiken. Initiator 

Herman Wevers van Alles over Groenbeheer 

is blij met het resultaat. ‘Ik loop weer door 

mijn park en de bomen doen het weer.’

Stihl verwacht marktaandeel 
benzine te vergroten

In februari gaf Stihl een persrondleiding, waarbij 

machines en ontwikkelingen werden gepresen-

teerd en een rondleiding werd gegeven door de 

fabrieken in Stuttgart en Zürich. Daarbij werd 

duidelijk dat het bedrijf naast behalve op accu 

nadrukkelijk blijft inzetten op benzinemotoren 

en verwacht zijn marktaandeel hierin te kunnen 

vergroten.

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

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

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

Operationeelmanager: Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Redacteurs:    Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

     Guus van Rijswijck (guus@nwst.nl)

     Nino Stuivenberg 

Vormgeving:     Marie Cecile Oosterhout   

     en Tessa Benders (StudioBont)

Advertenties:    Alberto Palsgraaf

     (alberto@nwst.nl)

     Rik Groenewegen 

     (rik@nwst.nl)

Sales support:    Lieke van der Weijde

     (lieke@nwst.nl)

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

ISSN: 2211-9892

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

12 62
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twitter.com/boomzorg

facebook.com/bladboomzorg

9 Nieuws

22 Schop in de grond voor 'smulbos' 

24 Tilburgse Boomfeestdag in ‘Witsie’ 

28 Ontwikkelingen in de Japanse sierkers

34 Snoei en kap in Amsterdamse Bos wegens   
 essentaksterfte 

38 Afschaffen van de Bomenverordening!

40 Het geslacht Robinia

48  Al is Fryslân plat, it hat syn hichtepunten

50  ‘Juglans regia laat kinderen zien dat ons   
 voedsel uit de natuur komt!’

70 Hoofdredactioneel16

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

Natuur nabootsen door het gecontro-
leerd afscheuren van takken 

Coronet cut, oftewel fracture pruning of breuksnoeien is 

nog niet zo bekend in Nederland. Zelf ‘stormschade’ aan-

brengen in een boom is in 

ecologisch opzicht interessant, maar is het ook goed voor 

de boom zelf? Hieronder volgen de meningen van ver-

schillende mensen uit het vak.

Negende editie Boominfodag zet nieuwe koers voort

In enkele jaren tijd is de Boominfodag uitgegroeid tot een evenement van for-

maat dat gewaardeerde sprekers weet te trekken. Na de verhuizing naar een 

andere locatie van vorig jaar, vindt op 31 mei en 1 juni van dit jaar bij Van Hall 

Larenstein te Velp alweer de negende editie plaats.

68



+31 (0) 516-441765
info@boom-kcb.nl

Grindweg 11
8422 DM Nijeberkoopwww.boom-kcb.nl

SafetyCa l c

Cursussen

Taxat ie

Trekproef

Sof tware

2- daagse cursus Controleur Handboek Bomen

“METEN IS WETEN”

website

www.boom-kcb.nl/boom-trekproef

www.boom-kcb.nl/cursusaanbod

Stichting Groenkeur 

info@groenkeur.nl

www.groenkeur.nl

      @groenkeur

Vakmanschap, duurzaamheid, kwaliteit en garantie.

‘Garantie voor inzet  

vakkundig personeel  

en veilige werksituaties.’

Groenkeur boomverzorging 
Betrouwbaar en veilig

Openbare ruimte    |    Bedrijven & instellingen    |    Particulieren    
    Bedenken & Maken    |    Terreinzorg & Serice      |    Dak- & Gevelgroen    

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

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

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

info@terra-fit.nl
+31 (0)544 481 444

De oplossing voor:

• Groeiplaatsverbetering,

• Bodemverbetering en

• Beluchting bij (stads-)bomen
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NIEUWS

De Enk doneert 
bosmaaier aan 
Arboretum Oostereng
Op woensdag 22 maart overhandigde Peter Koop 
namens De Enk Groen & Golf in het kader van 
een lokaal sponsorproject een bosmaaier met 
toebehoren aan Leo Goudzwaard van Arboretum 
Oostereng. Met de bosmaaier kunnen de vrijwil-
ligers die het Arboretum in oude luister herstellen 
de wandelpaden maaien. Arboretum Oostereng 
ligt tussen Wageningen en Renkum en is met 18 
hectare een van de grootste bomentuinen van 
Nederland. Het arboretum, dat voor het groot-
ste gedeelte ooit bij een in 1945 verwoeste villa 
hoorde, omvat een collectie bijzondere volwassen 
bomen. De voormalige privécollectie was in verval 
geraakt, maar wordt sinds enkele jaren door een 
groep vrijwilligers weer onderhouden. Arboretum 
Oostereng is nu eigendom van Staatsbosbeheer en 
is dagelijks gratis te bezoeken van zonsopgang tot 
zonsondergang.

Poolse Józef Eik 
Europese boom van 
het jaar
Met 17.000 stemmen is de Józef Eik in het Poolse 
Wiśniowa verkozen tot Europese boom van het 
jaar. De winnaar werd bekendgemaakt tijdens een 
bijeenkomst in het Europees Parlement in Brussel 
op 21 maart. Bij de verkiezing waren zestien mar-
kante bomen in de race, elk met een bijzonder 
verhaal. Zo fungeerde de winnende zomereik 
tijdens de Tweede Wereldoorlog als schuilplaats 
voor een Joods gezin. De boom staat zelfs afge-
beeld op een Pools bankbiljet. Op de tweede 
plaats eindigden de Brimmon Eik in Wales (16.203 

stemmen) en de Winterlinde van Lipka in Tsjechië 
(14.813 stemmen). In totaal brachten ruim 125.000 
mensen hun stem uit. Zestien landen namen deel 
aan de zevende editie van de Europese boom van 
het jaar-verkiezing. In deze verkiezing krijgen niet 
boomsoorten, maar specifieke exemplaren de aan-
dacht. Het gaat bovendien niet om de esthetische 
waarde of uiterlijke kenmerken van de boom, maar 
om het verhaal erachter. Vorig jaar was een eik uit 
Hongarije de titelhouder.

VGR snoeit bomen in 
Nieuwegein
VGR Groep is bij velen vooral bekend als leveran-
cier van machines en onderdelen voor het onder-
houd van sportvelden. Het bedrijf uit Almkerk is 
echter ook op tal van andere vlakken actief.
Zo was VGR Dienstverlening vorige week in 
Nieuwegein aan het werk om bomen te snoeien. 
Philip Verschoor, Arjan Stevens en Marvin van 
Haaften zijn daar, op verzoek van de klant, bezig 
geweest met het opknappen van de omgeving 
rondom een boerderij. VGR beschikt over gecerti-
ficeerd personeel dat in staat is om bijvoorbeeld 
bomen te snoeien of groenstroken te verwijderen. 
Het bedrijf kan zowel ondersteunen bij het zagen 
als bij het afvoeren en eventueel versnipperen van 
het gesnoeide of gerooide hout.

Foto: Rafal Godek

Moeraseiken sieren 
het Vrijheidsplein
Het centrum van Dussen (gemeente 
Werkendam) is sinds kort opgesierd met 
enkele grote moeraseiken. De bomen met een 
stamomtrek van 80 tot 90 centimeter wer-
den vandaag op Boomfeestdag geplant. Het 
centrum van Dussen werd onlangs flink opge-
knapt. Een woordvoerder van Boomkwekerij 
Udenhout, die de bomen plaatste, laat weten: 
'Dit zijn bomen met karakter. Door te kiezen 
voor grotere bomen oogt het plein meteen 
volwassen.' De moeraseik (Quercus palustris) 
heeft een breed-kegelvormige kroon met 
opvallend rechte stamtak en horizontale zij-
takken. In het najaar kleurt de boom prachtig 
rood.
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 Advies
•  Boombeleid
•  Boombeheer
•  Onderzoek & Advies
•  Boomveiligheids-

controle
•  Begeleiding 

Groen-projecten
 •  Bomen Effect Analyse
 •  Directievoering/

toezicht houden
 •  Taxatie

 Uitvoering
•  Snoeien
•  Planten
•  Verplanten
•  Groeiplaats-

verbetering
•  Vellen
•  Rooien

www.boomtotaalzorg.nl

•  Rooien

Al ruim 25 jaar de ideale 

partner voor verz
orging van 

bomen in de open
bare ruimte!

NATIONALE BOMENBANK
B o o m v e r p l a n t i n g  •  V e r z o r g i n g  •  O n d e r z o e k

Voor de uitbreiding van ons  
team zijn wij op zoek naar een:

Calculator met ambitie (m/v)

De Nationale Bomenbank B.V. is sinds 
1972 actief op het gebied van boomver-
planting, boomverzorging en onder-
zoek in de breedste zin van het woord.

De functie:
Als calculator ben je onderdeel van een 
enthousiast team dat bestaat uit account-
managers, verkoop binnendienst en werk-
voorbereiding. De werkzaamheden die je 
uitvoert bestaan voornamelijk uit:

• Het opstellen van voor- en nacalculaties;

•  Het opstellen van offertes;

•   Het opstellen van plannen van aanpak in 
het kader van EMVI aanbestedingen;

•   Het ondersteunen van de account-
managers, verkoop binnendienst en 
werkvoorbereiding.

Je profiel:
Voor de functie van Calculator verwachten 
we dat je beschikt over een HBO-diploma. 

Kijk voor meer informatie over deze vacature 
op www.nationalebomenbank.nl/vacatures

Reactie:
Denk je dat je profiel past bij deze functie? 
Stuur dan een e-mail met CV naar:  
info@nationalebomenbank.nl t.a.v. de heer  
D. Doornenbal.

www.nationalebomenbank.nl
Abbekesdoel 22A • Bleskensgraaf

Slim combineren van groen, grijs en blauw
Bio-retentie gecombineerd met 2e maaiveld constructie

connecting green and infrastructure

Duurzaam groen begint met een goede 
basisinrichting van het plantvak 

Bomen maken onze stedelijke omgeving leefbaar. Een 
gezonde groene infrastructuur in de stad is daarom onmisbaar. 

GreenMax is gespecialiseerd in duurzame innovatieve 
producten voor de inrichting van de plantplaats boven en 

ondergronds, zodat groen, water en infrastructuur samengaan.

GreenMax | Tel: 0413 29 44 47  | www.greenmax.eu

TreeParker
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Oisterwijk 
verwijdert 
tientallen 
beuken
De gemeente Oisterwijk 
heeft onlangs 71 beuken 
bovengronds verwijderd. 
Door de intensieve aanwezig-
heid van boomwortels direct 
onder de verharding in com-
binatie met de geplande her-
inrichting was behoud van de 
beuken niet mogelijk. Op last 
van de gemeente Oisterwijk 
verwijderde Boomrooierij 
Weijtmans uit Udenhout de 
bomen. De gemeente wil op 
korte termijn het riool en de verharding in de Beukendreef vervangen. Ook 
de sfeer- en beeldbepalende bomen moesten daarom plaatsmaken. Vanwege 
onvoldoende ondergrondse groeiruimte voor de bomen was er sprake van 
oppervlakkige beworteling. Dit leidde onder andere tot opgedrukte verhar-
ding. Om eventuele overlast voor omwonenden tot een minimum te beper-
ken, zijn de bomen in een zo kort mogelijke periode van vier dagen gekapt. 
Tot tevredenheid van de gemeente werden de werkzaamheden uitgevoerd 
door de inzet van een telescoopkraan, een mobiele kraan met houtklem, ver-
schillende vrachtwagens en ervaren boomverzorgers.

Aanplant bomen sponsoren 
Loohorst Landscaping stapt over op een nieuwe zoekmachine om het internet 
door te spitten, namelijk het groene en duurzame Ecosia. De zoekmachine 
oogt als Google, heeft vrijwel dezelfde zoekresultaten, maar heeft een extra 
voordeel: tachtig procent van de door advertenties opgebrachte winst wordt 
in boomaanplantprojecten over de hele wereld gestoken. Hiermee heeft 
Ecosia inmiddels ruim zeven miljoen bomen geplant sinds de oprichting in 
2009. Het is misschien een kleine overstap, maar wel een belangrijke stap om 

de gedachte van duurzaamheid ook in de kleine dingen te zoeken. De Ecosia-
community plant elke zeven seconden een boom. De organisatie heeft de 
ambitieuze doelstelling om voor 2020 één miljard bomen te planten.

Boomonderhoud Noordoostpolder 
van start
Wolterinck Boomverzorging is de afgelopen week gestart met het project 
Boomonderhoud Noordoostpolder. Het gaat bij deze gunning om het onder-
houd van groen langs buitenwegen in de gemeente Noordoostpolder. De 
werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit dunnen, afzetten en rooien van 
beplanting. Ook houdt het bedrijf zich bij het project bezig met het opkronen 
van bomen, begeleidings- en onderhoudssnoeiwerkzaamheden van bomen 
en iepenziektebestrijding. Enkele van de onderdelen binnen de aanbeste-
ding waren duurzaamheid, maatschappelijk verantwoorde methodieken en 
ondernemerschap. Wolterinck stelt met de modernste materialen te werken, 
waaronder een zelf ontwikkelde versnippercombinatie en accugereedschap 
dat wordt opgeladen met een zonnepaneel op het dak van de boomverzor-
gersbus; ook wordt er gebruikgemaakt van groene stroom.

VHG opent register voor ETT’ers
VHG Vakgroep Boomspecialisten opent een register voor houders van het cer-
tificaat European Tree Technician. Iedereen die een ETT-certificaat heeft, kan 
zich melden bij VHG Vakgroep Boomspecialisten en zich laten toevoegen aan 
het register via de site van VHG. Potentiële opdrachtgevers kunnen het register 
online raadplegen voor een gekwalificeerde boomdeskundige in de eigen 
regio. Ook biedt de VHG ETT'ers de mogelijkheid om kennis te delen, nieuwe 
kennis met elkaar te ontwikkelen en zich als beroepsgroep meer zichtbaar 
te maken voor potentiële opdrachtgevers. Jaarlijks organiseert de vakgroep 
kennisbijeenkomsten, exclusief met en voor deze geregistreerde ETT'ers. De 
eerste bijeenkomst vindt plaats op 2 mei 2017 en zal gaan over de belangrijke 
functies van bomen in de stedelijke omgeving en de rol van de ETT'er in het 
beheer en onderhoud.
In Nederland zijn een kleine 200 European tree technicians (ETT'ers) actief. Zij 
werken als boomadviseur, onderzoeker, boombeheerder, coördinator en/of 
toezichthouder bij werkzaamheden aan, in en nabij bomen.

NIEUWS
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Bezoek onze website voor meer info over 
biologische bladluisbestrijding. Graag  
maken wij een vrijblijvende prijsopgave.

Meer dan zestigduizend soorten 
bomen
Een internationaal team van onderzoekers heeft jarenlang onderzoek 
gedaan om alle soorten bomen in kaart te brengen. Hun conclusie: de 
aarde telt 60.065 verschillende boomsoorten. De onderzoekers presente-
ren hun bevindingen in een artikel in het Journal of Sustainable Forestry. 
Geografisch gezien tellen Brazilië (8715 soorten), Colombia (5776 
soorten) en Indonesië (5142 soorten) de meeste diversiteit. De top tien 
wordt aangevuld door Maleisië, Venezuela, China, Peru, Ecuador, Mexico 
en Madagaskar. Ruim de helft van de boomsoorten (58 procent) komt 
slechts in één land voor. Het onderzoek zal gebruikt worden als basis 
voor het Global Tree Assessment-project. Dit project streeft ernaar om in 
2020 de beschermingsstatus van alle bomen in kaart gebracht te hebben.
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Stihl heeft het rondleiden van mensen verheven 
tot een vak apart. Pers wordt slechts nu en dan 
rondgeleid, maar jaarlijks bezoeken zo’n 40 dea-
lergroepen uit alle delen van de wereld de Stihl-
fabrieken. Niet gek dus, dat de rondleiding tot in 
de puntjes verzorgd is en met grote, doch aange-
name precisie wordt uitgevoerd. 

Aan alle Stihl-machines kan een hele uitgave van 
Boomzorg worden gewijd. De persreis richtte zich 

in hoofdzaak op de kettingzagen; ‘gelukkig’ voor 
bovengenoemde redacteur, die het geheel immers 
ook  moet stroomlijnen in één artikel. Om een 
beeld te krijgen van de productie van deze alom 
bekende oranje zagen, werden twee fabrieken 
bezocht, waar geen stap werd overgeslagen in het 
proces van tandwiel tot verpakking. 

Locaties
Stihl heeft productielocaties in onder meer 

Duitsland, Zwitserland, de VS, China, Brazilië en 
Oostenrijk (Viking). Voor de persreis beperkte het 
bezoek zich tot Stuttgart en Zürich. Op de eerst-
genoemde locatie wordt het grootste deel van de 
kettingzaag gemaakt. De fabricatie van de kettin-
gen zelf werd in 1974 verplaatst naar een fabriek 
in Zürich, enerzijds vanwege de Zwitserse finesse, 
maar ook omdat grondlegger Andreas Stihl het 
land een warm hart toedroeg. 
In de fabriek in Duitsland kreeg de pers uitleg over 

In februari gaf Stihl een persrondleiding, waarbij machines en ontwikkelingen werden gepresenteerd en een rondleiding werd gegeven door de fabrie-

ken in Stuttgart en Zürich. Daarbij werd duidelijk dat het bedrijf naast behalve op accu nadrukkelijk blijft inzetten op benzinemotoren en verwacht zijn 

marktaandeel hierin te kunnen vergroten.

Auteur: Kelly Kuenen

Stihl verwacht marktaandeel 
benzine te vergroten
Concern zet in op benzine- en accumachines én richt pijlen op consument
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de productie van Stihls Rollomatic en Duromatic-
zaagbladen. Een interessant detail dat genoemd 
werd, was dat de accumachines in de toekomst 
wellicht worden voorzien van een signaal dat de 
gebruiker erop moet attenderen dat het oliere-
servoir moet worden bijgevuld. Ook bij benzine-
motoren wordt dat nogal eens vergeten, maar bij 
accugebruik is dit gevaar nog groter, omdat de 
handeling van ‘iets bijvullen’ (de benzinemotor) 
wegvalt. De bladen worden nu al voorzien van een 
oliegaatje, waardoor de ketting druppelsgewijs 
geolied wordt.  

Accu en benzine
De kop van dit artikel behoeft enige toelichting. 
Want Stihl zet wel degelijk stappen in de accu-
markt. Toch zijn er genoeg redenen om te blijven 

investeren in benzine, vertelt Hans-Eckart Klose, 
verantwoordelijk voor de sales in Midden-Europa. 
De apparaten leveren veel energie, je kunt ze 
gebruiken op plekken waar opladen niet mogelijk 
is. Bovendien zijn er veel landen die helemaal nog 
niet bezig zijn met accu. 

Daarom wordt behalve op accu nadrukkelijk 
ingezet op benzine. In 2009 nam Stihl het Japanse 
Zama, producent van onder meer carburateurs, 
over en in 2016 werd in de Filipijnen een Zama-
productiefabriek geopend. De ontwikkelingen 
gaan snel, vertelt Klose, die verwacht dat over een 
aantal jaren ook in bossen werken met accu moge-
lijk zal zijn. ‘Er is veel concurrentie op het gebied 
van snoerloze accumachines. We verwachten dat 
sommige partijen op termijn zullen stoppen met 
benzinemotoren en dat het marktaandeel van Stihl 
op dit vlak daardoor groter zal worden.’

Naar eigen schatting heeft Stihl een derde van het 
marktaandeel aan benzinemotoren wereldwijd. 
‘Voor ons zal benzine de komende tien jaar de rug-
gengraat van het bedrijf vormen’, vertelt  Norbert 
Pick, als een van de vijf leden van de raad van 
bestuur verantwoordelijk voor marketing en sales. 
Door emissienormen zullen producten onder de 
streep duurder worden. Toch is het bedrijf niet 
bang dat benzinemotoren in het nauw komen. 
Kansen op het gebied van benzinemotoren liggen 
ook in de verwachting dat concurrenten afhaken, 
omdat zij niet in staat zijn te investeren in ontwik-
kelingen. 
Groei in de professionele markt kan volgens Pick 
alleen behaald worden door het aanbieden van 
meer of innovatievere producten. En juist dat laat-
ste zal ervoor zorgen dat de concurrentie minder 
wordt; sommige partijen hebben simpelweg niet 
de middelen om te investeren in noodzakelijke 
ontwikkelingen.

Demonstraties
Tijdens een uitgebreide demonstratie werd volop 
aandacht besteed aan accu- en benzinegedreven 
machines, waaronder de kettingzagen MSA 200 
C-BQ (accu), MS 261 C-M, MS 362 C-M en MS 661 
C-M (alle drie benzine). Tijdens het bezoekje aan 
Stihl werden veel technische details ten gehore 
gebracht, iets waar Stihl sterk in is en waar we in 
theorie een heel boekwerk over kunnen schrijven. 
Een interessant detail was bijvoorbeeld het injec-
tiesysteem: met een solenoïdeklep in de carbu-
rateur kunnen instellingen als benzine- en lucht-
toevoer beter worden gestuurd naar behoefte en 
omstandigheden. Samengevat hoeft de gebruiker 
de instellingen van de machine niet meer handma-

4 min. leestijd

Het sortiment accumachines 

wordt de komende jaren 

verveelvoudigd 

Doorsnede van het Rollomatic-blad.
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tig aan te passen; deze worden continu aangepast 
aan de actuele omstandigheden zoals de buiten-
temperatuur, hoogteligging (luchtdruk) en brand-
stofkwaliteit. Mengselvorming, inspuithoeveelheid 
en inspuit- en ontstekingstijdstip worden hierop 
afgestemd. 

De slijpmachine TS500i is voorzien van een verge-
lijkbaar injectiesysteem. Vooralsnog ontbreekt deze 
functionaliteit bij de kettingzagen, maar mogelijk 
wordt die in de toekomst verder uitgewerkt, zo 
meldde Pick, die het ‘een technologie met veel 
potentie’ noemde. 

2-Mix-technologie
Om benzinemotoren nu al zuiniger te maken, zet 
Stihl bij diverse motoren in op 2-Mix-technologie, 
wat het bedrijf overigens al zo’n elf jaar doet. 
Deze technologie combineert de motor met een 
gelaagd spoelsysteem, waardoor het brandstofge-
bruik volgens Stihl met 20% omlaag gaat en de uit-
stoot vermindert ten opzichte van de traditionele 
Stihl-tweetaktmotoren. 

Een interessant staaltje vakmanschap is de ket-
tingzaag, grotendeels gemaakt van carbon en 
voorzien van titanium bumperspikes. Dankzij dit 
materiaal weegt dit model met 6,4 kW zonder ket-
ting en geleider 6 kilo. Ter vergelijking: model MS 
661 C-M met hetzelfde vermogen weegt 7,4 kilo. 
Vooralsnog is de uitvoering te duur om daadwer-
kelijk in productie te nemen; om deze reden is 
de zaag ook niet uitgevoerd in de kenmerkende 
oranje kleuren.  

De consument
Richtte Stihl zich, anders dan sommige concur-
renten, tot voor kort vooral op de professionele 
markt, de komende jaren zet de onderneming ook 
bewust voet op consumentenbodem. Een aandeel 
dat groeiende is, met name in West-Europa en 
Noord-Amerika, stelt het bedrijf. In 2016 werd een 
accu-assortiment voor particulier gebruik geïntro-
duceerd. 

Ontwikkelingen
Hoewel de persreis een mooi inzicht gaf in de 
huidige stand van zaken en de visie voor de toe-
komst, moeten we voor tastbare vernieuwingen in 
producten nog even wachten tot dit najaar; tradi-
tiegetrouw het moment waarop Stihl zijn nieuwste 
producten aan de pers presenteert. 
Als we het bedrijf mogen geloven, zit er genoeg 
in de pijpleiding, óók op accugebied. Stihl wil de 
huidige vijftien modellen de komende jaren uit-
breiden met maar liefst ca. 75 stuks.

Met een solenoïdeklep in de 

carburateur worden 

instellingen automatisch 

ingesteld
Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-6614
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Als hij zijn grootste omvang heeft bereikt, komt 
een boom in een ouderdomsfase waarin hij steeds 
meer last krijgt van aantastingen en mechanische 
verzwakkingen. Vaak wordt de stam hol en de 
kroon kleiner en door wind en zwaartekracht 
breken takken af. Coronet cut, fracture pruning 
of breuksnoeien is in feite niets anders dan het 
zo veel mogelijk nabootsen van Moeder Natuur. 

Bomen zouden op deze snoeimethode reageren 
met een betere en meer verspreide hergroei dan 
bij knotten of kandelaberen. Alle echt oude bomen 
zijn in min of meerdere mate hol en juist aan deze 
holten is een enorm tekort in de Nederlandse 
natuur. Vanuit het oogpunt van natuurbeheer kan 
deze manier van snoeien gewenst zijn om meer en 
interessanter doodhout te creëren, vinden natuur-

beheerders. Het overleven van de boom is dan 
minder van belang. 

Geschikt alternatief
Jan-Bouke Sijtsma van Boom-KCB denkt juist dat 
breuksnoeien een geschikt alternatief is om bomen 
langer te kunnen laten standhouden.
Deze methode kan ook hier in Nederland goed 

Coronet cut, oftewel fracture pruning of breuk-

snoeien is nog niet zo bekend in Nederland. Zelf 

‘stormschade’ aanbrengen in een boom is in 

ecologisch opzicht interessant, maar is het ook 

goed voor de boom zelf? Hieronder volgen de 

meningen van verschillende mensen uit het vak.

Auteur: Sylvia de Witt

Natuur nabootsen door het 
gecontroleerd afscheuren 
van takken 
Zelf ‘stormschade’ aanbrengen is ecologisch interessant, 
maar is het goed voor de boom?
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worden toegepast, meent hij. ‘Als je kijkt naar het 
verleden: in 1987 was er in het noorden van het 
land een ijzelstorm, waarbij veel bomen kroon-
schade opliepen. Toen ik begon met werken, 
waren deze oude schades een aandachtspunt. 
Maar de ervaring is inmiddels dat die beschadigde 
bomen vaak goed zijn hersteld. Die bomen zijn op 
een natuurlijke manier beschadigd, hebben kroon-
schade opgelopen en herstellen vervolgens goed. 
Met breuksnoei kan je deze “natuurlijke snoei” 
nabootsen.’

Tweede levensfase
Breuksnoeien creëert een ecologische meer-
waarde, maar Sijtsma ziet deze meerwaarde vooral 
in het feit dat die bomen oud kunnen worden. ‘Als 
er bijvoorbeeld een tak uit een eik scheurt, droogt 
het blootliggende hout uit en rot het doorgaans 
niet in. En eiken langs de weg kunnen ook geschikt 
zijn om deze methode toe te passen; dat hoeft niet 
per se in een bos te zijn. Vooralsnog lijkt het erop 
dat de hergroei na breuksnoei van betere kwaliteit 
is dan na traditionele (forse) snoei. Maar breuk-
snoeien is iets wat we verder moeten onderzoeken. 
Het is nog niet op grote schaal in Nederland toege-
past, dus we zullen moeten zien hoe dit zich gaat 
ontwikkelen. Maar wat er nu al over bekend is, vind 
ik positief. Nu zie je vaak nog dat zich veel dood 
hout vormt bij bomen die oud worden en dat dan 
de keuze wordt gemaakt om die bomen te kap-
pen. Je zou er ook voor kunnen kiezen om ze een 
tweede levensfase te laten ingaan door de kroon 
flink in te nemen, en dan maar zien wat er gebeurt. 
Ik zeg niet dat dat bij iedere boom moet gebeuren, 
maar als een laanboom op de nominatie staat 
vervangen te worden, zou je breuksnoei kunnen 
proberen. Deze methode nemen wij in ieder geval 
in de advisering mee als optie.’

Liever op de traditionele manier
Breuksnoeien is volgens Bert van Polen, projec-
tadviseur bij Pius Floris, zeker een interessante 
methode, maar hij is er vooralsnog geen voorstan-
der van. ‘Door de breuk zou een boom beter en 
gevarieerder uitlopen en ook zou de kroon mooier 
worden. Maar ik betwijfel het. Laat de wetenschap 
dat eerst maar eens bewijzen.’
Pius Floris snoeit voorlopig liever alleen op 
de traditionele manier en hanteert bij grote, 
monumentale bomen de uitdunsnoei, waardoor 
ook weer een goede kroon ontstaat. In uiterste 
gevallen worden bomen ook gewoon gekopt en 
gekandelaberd. Van Polen begrijpt dat de scheuren 
en wonden die door fracture pruning ontstaan in 
ecologisch opzicht interessant zijn voor vogels en 
insecten, maar heeft toch ernstige twijfels over de 
vraag of dat zo goed is voor de boom zelf. ‘Ik heb 
mijn collega’s door het hele land even gepolst om 
te vragen hoe zij hiertegenover staan. Iedereen 
had eigenlijk dezelfde mening als ik.’

Apart gezicht
Van Polen is er zeker een voorstander van om oude 
bomen die er slecht aan toe zijn te laten staan als 
ecologische meerwaarde. ‘Als er in een park een 
mooie, oude boom staat, is het zonde om hem 
weg te zagen, want als je hem laat staan wordt het 
een dierenhotel. Vanwege de veiligheid worden 
dan alle takken ingenomen. Breuksnoeien zou een 
ecologische meerwaarde hebben, maar dan is het 
overleven van die boom niet meer zo van belang. 
Bij natuurbeheer zeggen ze dan: laten we dit bij 
exoten en ongewenste bomen toepassen. Dan 

behoud je de ecologische waarde van die bomen, 
maar we zijn ze uiteindelijk wel kwijt. De afgelopen 
twintig jaar werden bomen in het bos onderaan 
geringd om ze geleidelijk aan dood te laten gaan, 
zodat ze een ecologische meerwaarde opleverden. 
Breuksnoeien is een andere methode, waarbij je 
wonden van twee, drie meter aan een tak ziet zit-
ten. Ik vind dat als boomverzorger toch wel een 
apart gezicht. Mijn collega’s en ik houden het liever 
op knotten, kandelaberen en op de uitdunsnoei 
die Pius Floris voorstaat.’

Ancient trees
Gaat het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ 
hier op? In Nederland is nog niet zo veel ervaring 
met breuksnoeien, maar in Engeland wordt deze 
methode al jaren toegepast. Engeland heeft echter 
een heel andere traditie en veel oudere bomen. 
‘Daar staan nog echt ancient trees, lindes of eiken 
van 1000 jaar oud’, vertelt Henry Kuppen, direc-
teur van Terra Nostra. ‘Bomen die in een late of de 
laatste levensfase zitten. Daarom plaats ik voor 
Nederland een kanttekening bij deze methode, 
want wij hebben weliswaar monumentale bomen 
van 400 tot 500 jaar oud, maar geen ancient trees. 
Ancient trees zijn vaak al aan het terugsterven; met 
breuksnoeien versnel je dit proces.’
Breuksnoeien is niets anders dan het natuurlijke 
proces nabootsen. Als je op een plek echt ecolo-
gische waardes wilt creëren, kun je dat op deze 
manier stimuleren. Natuurlijk vindt hij dat mooi, 
maar net als bij iedere nieuwe ontwikkeling moet 
je goed opletten dat je niet doorslaat. ‘Het ver-
meerdert in feite alleen de ecologische waarde van 

8 min. leestijd

‘Het wordt gewoon een 

dierenhotel als je hem 

laat staan’ 

Een eikentak die middels fractuursnoei is ingekort tot in de binnenkroon.



18 2 - 2017

die boom. Met het aanbrengen van forse wonden 
stimuleer je ecologische processen die interessant 
zijn voor de fauna. Eigenlijk is dit het gruwelijk 
verstoren en versnellen van het proces. En is die 
ecologische omgeving er wel op voorbereid om 
daarop te reageren? Oftewel: wanneer ga je dit 
doen? Waarom zou je de boom niet rustig zijn 
gang laten gaan en het proces kalm afwachten, als 
die ecologische waarde zo van belang is?’ 
Kuppen denkt niet dat dit een reguliere beheer-
methode in onze openbare ruimte moet worden. 
Met een nuancering: het maakt wél verschil of die 
fracture pruning in dood hout of in levend hout 
gedaan wordt. ‘Als je dit doet in levend hout, ben 
je de zaak enorm aan het forceren. Maar in dood 
hout kun je breuksnoeien in plaats van netjes afza-
gen. Dit geeft een veel natuurlijker beeld. Vaak zie 
je van die oude bomen die er ontzettend ‘gepoetst’ 
uitzien; dan is alles er netjes uit gesnoeid. Dan vind 

ik het wel fraaier om op deze manier het dode 
hout eruit te halen. Soms zal breuksnoeien dus 
heel geschikt zijn.’

Toepassen in welke situaties?
Soms kan breuksnoeien dus perfect worden toe-
gepast volgens Kuppen, maar ‘soms’ betekent: 
meestal niet. Maar stel dat het in een bestek staat; 
het is toch de rol van boomverzorgers om technie-
ken al dan niet te adviseren aan klanten, dus ook 
wat goed is voor een boom en wat niet. 
In de openbare ruimte worden volgens Erwin 
Suijkerbuijk, projectleider bij Prop Boomtechniek, 
nog weleens dingen gedaan die niet goed zijn 
voor bomen. ‘Ik sta redelijk open voor nieuwe tech-

nieken, maar we hebben in de praktijk heel goed 
uitgezocht wat bepaalde methoden doen met de 
celstructuur van de boom. We weten wat de gevol-
gen zijn voor de conditie en vitaliteit als je meer 
of minder wegsnoeit, en vooral de wijze waarop 
is van invloed. Als je veel weefsel overlaat na het 
snoeien, kan dit een invalspoort worden voor 
zwammen en andere parasieten die hout verteren 
en uiteindelijk dus de boom kunnen beschadigen. 
Maar als je een nette wond maakt en niet te veel 
van de kroon weghaalt, houdt de boom conditie 
om in de eerste weken begroeiingslaagjes te 
maken en in de jaren erna de wond netjes te laten 
dichtgroeien. Zo hebben we het geleerd. En nu 
zijn we met zijn allen op zoek naar nieuwe metho-

Bert van Polen Henry KuppenJan-Bouke Sijtsma

Populier direct na de snoei.

‘Net als bij iedere nieuwe 

ontwikkeling moet je goed 

opletten dat je niet 

doorslaat’
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den, waarvan ik me afvraag of die geen negatieve 
gevolgen hebben voor de boom. De vraag die 
moet worden gesteld, is: in welke situaties moet 
je dit breuksnoeien dan toepassen? Gaat het om 
laanbomen of om monumentale bomen?’

Onvoorspelbaar
Suijkerbuijk begrijpt dat een bosbeheerder iets wil 
doen om zijn bos zo veel mogelijk op ecologische 
wijze in stand te houden. Dan moeten er in dat 
bos veel bomen staan met holtes en afgestorven 
takken. Maar als het om veiligheid gaat, wil hij als 
boominspecteur op basis van visuele kenmerken 
kunnen vaststellen of een boom veilig is of niet. 
‘Bij een boom die op de juiste manier gesnoeid is, 
kun je redelijk goed vaststellen: als ik dit zie, dan is 
er dat aan de hand met de boom. We kunnen niet 
honderd procent garantie geven, maar dit proces 
beheersen wij. Bij breuksnoeien kunnen wij echter 
niet zien wat de gevolgen zijn voor de veiligheid 
en stabiliteit van de boom; dat is nog onvoorspel-
baar. En dat kan in het veilige Nederland niet, denk 
ik, want voordat daar onderzoek naar gedaan is…’
Als er in een bestek zaken worden beschreven 
die naar de mening van Suijkerbuijk slecht 
zijn voor een boom, dan kan het zijn dat Prop 
Boomtechniek dit bestek niet uitvoert. Of Prop de 
breuksnoeimethode zou toepassen, hangt volgens 
hem af van de relatie met de klant. ‘Als een nieuwe 
klant in zijn bestek schrijft dat op een bepaalde 
plaats de breuksnoeimethode moet worden toe-
gepast, kan het best zijn dat wij dat doen. Maar 
dan wel met de kanttekening dat wij hierin geen 
ervaring hebben en dat wij ook de risico’s voor de 
veiligheid niet kunnen inschatten. Wij staan open 
voor nieuwe technieken, maar of ze ook goed zijn 
voor de boom, daar heb ik mijn twijfels over.’

Veel mooiere verdeling van takken
Ton Stokwielder van Storix Boombeheer past deze 
nieuwe snoeimethode sinds enige tijd toe en geeft 
er ook cursussen in. ‘Uiteraard kun je een boom 
verkleinen door hem traditioneel te snoeien, maar 
geamputeerde stammen of takken kunnen een bij-
zonder onnatuurlijk gezicht zijn. Toen de Engelsen 
fracture pruning gingen toepassen bij bomen (die 
weliswaar nog niet helemaal dood waren, maar wel 
in slechte conditie verkeerden), bleek er een sterke 
teruggroei van nieuwe, jonge twijgen op te treden, 
meer zelfs dan bij gekandelaberde zieke bomen. 
Vanuit deze waarneming vroeg men zich af: stel 
dat een tak op natuurlijke wijze door de wind uit-
breekt, wat is dan het effect op hergroei achter die 
breuk? De conclusie luidde dat er een veel mooiere 
verdeling van takken ontstaat bij een uitgebroken 
tak dan bij een netjes afgezaagde tak.’
Zeven jaar geleden begon Stokwielder zelf met 
het observeren van dit bizarre fenomeen. Wat hij 
zag, beviel hem en in 2014 begon hij met het frac-
tuursnoeien van bomen binnen zijn klantenkring. 

De rui van een populier
Bomen die zich volgens hem uitstekend lenen voor 
deze methode, zijn populieren. ‘De populier is een 
boomsoort die heel moeilijk in een mooie vorm te 
verkleinen is op het moment dat hij gevaar ople-
vert voor zijn omgeving. En wanneer hij tussen de 
vijftig en negentig jaar oud is, gaat een populier 
ruien. Dan breken er heel zware armen uit, uit 
zelfbehoud.’ 
Voor velen is dat een reden om de boom dan maar 
om te zagen, nét op het moment dat hij ecologisch 
en landschappelijk interessant begint te worden. 
Echt jammer, vindt Stokwielder. ‘Maar wij hebben 
bewezen dat je deze bomen kunt behouden met 
minder kosten dan bij rooien en nieuwe aanplant. 
Om rooien te voorkomen, hadden we vroeger 

alleen de reguliere snoei. Hierbij hadden we min-
der mogelijkheden om schot en dus blad te krijgen 
waar je het graag wilt hebben. Dat is in de binnen-
kroon, want dan wordt de windvang van de boom 
kleiner, met behoud van de aanmaak van suikers 
omdat de bladmassa niet beperkt wordt. Als er wél 
schot kwam in de binnenkroon, ging dit vaak weer 
dood door te snelle groei op het uiteinde van de 
takken en door lichtgebrek.  
Nu hebben we er een instrument bij. Door die 
tak moedwillig fors te laten uitscheuren, komen 
er over de hele tak verdeeld prachtige scheutjes. 
Als je hem op de reguliere manier afzaagt, heb je 
vooral op het einde van de tak heel veel scheutjes 
bij elkaar.’ 

Een gecompliceerde breuk
Bij fractuursnoei ontstaat er delaminatie van de 
tak, ver achter de plaats waar hij afbreekt. Door 
delaminatie van de complete tak vanwege de 
breuk ontstaat er een enorme prikkeling, oftewel 
een stressmoment op het cambium, waardoor er 
vanuit adventiefknoppen en slapende knoppen   
nieuwe scheutjes ontstaan. Dit hele hormonale 
proces vindt niet plaats wanneer je een tak netjes 
afzaagt. 
Stokwielder: ‘Maar die tak moet wel licht krijgen. 
Als een tak uitbreekt en concurrentie heeft van 
andere takken, heeft hij te weinig energie om dit 
effect te verkrijgen. Zorg je er echter voor dat die 
uitgebroken tak licht heeft, dan krijg je het effect 
wel. In onze cursus combineren wij de reguliere 
snoeimethode, op plaatsen waar we minimale 
scheutvorming willen, met de fractuursnoeime-
thode, waar veel scheutvorming met een degelijke 
aanhechting gewenst is.’
Stokwielder noemt deze methode consequent 
fractuursnoeien en niet breuksnoeien: ‘Want het is 
geen breuk, maar een fractuur. Een fractuur is een 
gecompliceerde breuk, en alleen met een gecom-
pliceerde breuk ontstaat dit geweldige effect.’

Erwin Suijkerbuijk Ton Stokwielder
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Boomveiligheidscontroles 
Het gaat erom dat we niet mogen nalaten een 
boom van voldoende zorg te voorzien. De wet zegt 
nergens hoe je dit moet doen; je geeft hier invul-
ling aan naar beste eer en geweten. Als Brabanders 
noemen wij dat ‘gezond boerenverstand’, maar 
de kreet ‘zoals het een goede huisvader betaamt’ 
zal de ouderen onder ons ook niet onbekend 
in de oren klinken. De huidige invulling van de 
zorgplicht bestaat veelal uit het cyclisch inspec-
teren van het bomenbestand in een van tevoren 
bepaalde frequentie. De frequentie is af te stem-

men op het risico van de beplanting in relatie tot 
de omgeving. U merkt het al: er zit veel ruis in het 
voorgaande, die op geen enkele manier concreet 
is. De boomeigenaar heeft echter behoefte aan 
duidelijkheid; hij is degene die verantwoordelijk 
wordt gesteld. Hij dient zijn budgetten tijdig te 
reserveren en maakt een meerjarenplanning voor 
zijn bomenbestand. Door frequent visuele boom-
veiligheidscontroles uit te voeren, ontstaat zicht op 
de risico’s bij bomen en kunnen opvolgende maat-
regelen worden vastgelegd en uitgevoerd.

Nader onderzoek
Het wordt spannend zodra er nader onderzoek 
uitgevoerd moet worden. Deze onderzoeksplicht 
komt veelal voort uit de visuele boomveiligheids-
controle. Een beheerder is vrij om een boom te 
vellen en geen geld uit te geven aan nader onder-
zoek. Ook hier regeert weer het gezonde verstand. 
Als je een laan hebt van honderden gelijkvormige 
bomen en er is een serieus defect bij één boom, 
dan zou ik er ook niet al te moeilijk over doen. Het 
probleem is wel dat de veilige boom niet bestaat.
We worden getraind op het opsporen van symp-

Sinds jaar en dag worden boomveiligheidscontroles uitgevoerd bij bomen. Dit systeem, dat achter het Wetboek van Strafrecht schuilgaat, heeft een 

plausibele reden. Binnen het Nederlandse recht bestaat zorgplicht, wat inhoudt dat men voldoende zorg aan zijn bomen moet besteden. Een eigenaar 

van bomen zal veelal via het doorsluissysteem algemene zorgplicht, verhoogde zorgplicht en onderzoeksplicht proberen om zijn bomen van voldoende 

zorg te voorzien. Maar wordt het niet tijd dat we een pas op de plaats maken en ons afvragen of we niet zijn doorgeslagen?

Auteur: Henry Kuppen, Terra Nostra

Boomveiligheidscontroles 
en de paradox van het laten 
overleven van oude bomen
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tomen van risico’s. Zo noteren we bastschade, dood hout en holtes. Door de 
symptomen als gebreken te zien en deze met boom en al te verwijderen, gaan 
we volledig voorbij aan de meerwaarde van bomen die buiten het veiligheids-
risico liggen: de variëteit wat betreft leeftijd, die bijdraagt aan een gemengd 
beeld, de uitgegroeide kroon, die zijn ecosysteemfuncties optimaal vervult, 
de (potentieel) ecologische meerwaarde die bomen met ‘gebreken’ hebben 
(verzwakte bomen zijn aantrekkelijk voor diverse organismen), de variatie in 
beplanting door het laten staan van een verzwakte boom die bijdraagt aan 
bewoning door zoogdieren zoals vleermuizen, de aantoonbare koelingseffec-
ten door variatie in boomleeftijden en hun verschijningsvormen, en de maat-
schappelijke en sociale waarde die een boom kan vertegenwoordigen. 

Veilig
De gemiddelde boomeigenaar, boomveiligheidscontroleur of boomtechnisch 
adviseur zal voor zeker gaan. Doordat er vaak een gebrek is aan referenties 
met min of meer vergelijkbare situaties, ontstaat risicomijdend gedrag. Door 
het ontbreken van referentie ontstaat gebrek aan inzicht in de vermeende 
effecten en klinkt al snel het oordeel: verkleinen van de kroon of vellen. 
Natuurlijk wordt veel onderzoeksapparatuur ingezet om non-destructief 
onderzoek te doen. Maar dan speelt de factor gezond verstand een nog 
grotere rol. Meetresultaten zijn alleen bruikbaar als ze in perspectief worden 
geplaatst. Zoek verder dan je neus lang is en wees 100 procent overtuigd voor 
je een boom afkeurt; je krijgt die kans namelijk maar één keer.
Door voor zeker te gaan, ga je voorbij aan alle opgesomde waardes en heeft 
je beslissing niet alleen een positieve invloed op de veiligheid, maar ook een 
doorwerkend negatief effect op vele andere fronten. Een impactbeoordeling 
van waardes die buiten het veiligheidsrisico liggen, zal meer inzicht geven.

De praktijk
Ik kan er nog boos om worden, als ik denk aan het geval van een oude rood-
bladige beuk in mijn omgeving. Vorig jaar, op een zonnige lentedag, reed ik 
langs de boom en zag ik tot mijn ontsteltenis een telekraan in de monumen-

tale beuk staan plukken. Het zal toch niet waar zijn, dacht ik nog. Maar helaas, 
het was wel waar, de eigenaar had zwammen gezien. De aannemer had op 
basis van de aanwezige vruchtlichamen en de terugstervende kroon aange-
nomen dat het onderhand tijd was om de boom te vellen, en niet de moeite 
genomen om de eigenaar ervan te overtuigen dat hij geen gevaar opleverde. 
De boom werd geveld en ik was in de gelegenheid om de jaarringen op de 
stamvoet te tellen: 150 gave jaarringen! Ik heb nog foto’s waarop mijn kin-
deren op acht- en negenjarige leeftijd bij de stamvoet zitten; daarop zijn de 
tonderzwammen al te zien. Bedenkend dat mijn kinderen inmiddels 22 en 23 
jaar oud zijn, kunt u zich wel een beeld vormen van de situatie. Het klopte dat 
de boom niet meer uiterst vitaal was, maar vellen had nog zeker 20 jaar niet 
aan de orde hoeven te zijn. Bomen en zwammen horen bij elkaar; laat ze lek-
ker zwammen! 

Boomdeskundigen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat 
om het behouden van bomen. Daar waar angst regeert, zal nooit een aantrek-
kelijk klimaat ontstaan.

3 min. leestijd
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Schop in de grond voor 
'smulbos' 

Op een grasland aan de rand van Nijmegen werden op 22 maart 300 inheemse bomen en struiken aangeplant in het kader van de Boomfeestdag. 

Daarmee rijst op deze locatie een 'smulbos', waar mensen, maar vooral dieren plezier van hebben. 

Auteur: Kelly Kuenen

Basisschoolleerlingen gemeente Heumen aan de slag tijdens Boomfeestdag
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Wethouder Henk van den Berg van de gemeente 
Heumen en gedeputeerde Jan Jacob van Dijk van 
de provincie Gelderland gaven de aftrap door het 
kenmerkende paaltje van de Boomfeestdag neer te 
zetten. Onder toeziend oog van afgevaardigden van 
de gemeente, IVN en NL Bloeit, studenten van Helicon 
en leraren gingen tientallen kinderen van basisschool 
De Komeet uit Malden enthousiast aan de slag om een 
boompje of struikje te planten. Soorten die aange-
plant worden, zijn bijvoorbeeld vogelkers, bosaalbes, 
Gelderse roos en wilde kers. Vanwege de zure smaak 
zijn niet alle soorten even lekker voor mensen, maar 
wel voor bijvoorbeeld vogels.    

Het stuk grond behoort tot de gemeente Heumen, 
maar ligt pal tegen Nijmegen aan. Wethouder Henk van 
den Berg: ‘We willen graag de route versterken aan de 
rand van Nijmegen. Aan de ene kant van de weg is het 
heel stedelijk, aan de andere kant juist dorps. Als je die 
gebieden aan elkaar vastmaakt, gaat alles op elkaar lij-
ken. Wij willen hier een groene long realiseren en tege-
lijkertijd de identiteit van beide zijden behouden.’ Bij 
kinderen spreekt het aanplanten extra tot de verbeel-
ding; zij zullen zich hun bijdrage nog lang herinneren 
en hun boom zien opgroeien.

Het bos wordt gerealiseerd op een stuk land dat 
voorheen vooral dienstdeed als bloemenweide, ver-
telt Marieke Bos, beleidsmedewerker groen bij de 
gemeente Heumen. De aanplant kwam tot stand op 
initiatief van Arjan Vernhout van NL Bloeit – zelf druk in 
de weer met het instrueren van de kinderen – en werd 
gerealiseerd met ondersteuning van de gemeente, die 
de grond bezit. Het beheer ervan wordt verzorgd door 
NL Bloeit. Deze stichting zet zich in voor een duurzame 
en veerkrachtige leefomgeving en legt daarvoor veelal 
bloemrijke bermen, weiden en dijken aan.

Tijdens de Boomfeestdag werden in 290 gemeenten 
zo'n 200.000 bomen geplant. Alleen al in de gemeente 
Heumen werden zes acties verzorgd. 
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Als beheerder van de gemeentelijke bossen in Tilburg werd Boomrooierij Weijtmans door de gemeente gevraagd de Boomfeestdag te organiseren. 

Op 22 maart was het zover en hielpen tientallen leerlingen van basisschool De Sporckt en basisschool De Wegwijzer mee om de plannen voor het 

‘Witsie’ te realiseren. 

Auteur: Ralf Van Humbeeck (Boomrooierij Weijtmans)

Tilburgse Boomfeestdag 
in ‘Witsie’ 
‘Uitlaatbosje’ krijgt tevens educatieve en ecologische functie
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De Tilburgse Boomfeestdag werd gehouden 
in bosgebied ‘Witsie’, aan de achterzijde van 
de Leidschendamstraat in Tilburg. Met de 
Boomfeestdag kon het gebiedje een mooie impuls 
krijgen. Het strookje bos is gelegen tussen het 
kanaal en de woonwijk en is lang, smal en radiaal 
op het centrum van de stad gericht. Ecologisch 
gezien vormt het een interessante schakel voor de 
natuur van landschap naar stad en vice versa.  
Voor wandelaars met honden is het bovendien  
een fijn gebied om even te lopen en de wijk te 
laten voor wat die is. Helaas gaan honden en 
natuur niet altijd goed samen.

Dat kon dus beter. Een deel van het terrein was 
dichtbebost, een deel open. Tot vorige zomer 
bevonden zich in dit laatste deel nog paarden-  
en schapenweitjes met oude opstallen. Het gebied 
kon tijdens de Boomfeestdag opgewaardeerd 
worden tot een landschappelijk element dat niet 
alleen bestemd is voor hondenuitlaat, maar ook 

een educatieve en ecologische functie heeft;  
smakelijk, mooi om doorheen te wandelen en een 
fijne plek om te spelen.

Boomrooierij Weijtmans stelde voor om in het 
gebied twee contrasten te creëren. Ruimte voor 
ecologie, met name het kleine dierenleven, dat 
niet door honden gestoord kan worden, en apart 
daarvan ruimte voor wandelaars met of zonder 
hond en speelruimte voor ieder die zich jong  
voelt. De scheiding tussen de twee gebieden 
bestaat uit een langgerekte takkenril, aan  
weerszijden geflankeerd door struiken en  
klimmers. Het andere contrast in het gebied dat 
versterkt werd tijdens de Boomfeestdag, is dat  
tussen het bos, dat zijn karakter behoudt, en de 
open ruimte, die een halfopen parkachtige zone 
met solitairen wordt.
 
Dunnen
Voorafgaand aan de Tilburgse Boomfeestdag  
werd het bos door Weijtmans gedund. Hierdoor 
ontstond ruimte voor de ‘toekomstbomen’.  
Waar het veilig is, bleef dood hout staan.  
Met deze dunning werd ook gezorgd voor licht 
op de bosbodem voor de aanplant van inheems 
struikhout met bessen en noten voor dieren:  
wegedoorn, meidoorn, vuilboom, lijsterbes,  
kardinaalsmuts, krentenbomen en hazelaar- 
struiken. De open ruimte werd in eerste instantie 
meer open gemaakt. Op enkele elzen na werden 
alle bomen langs de oever afgezet. Deze kunnen 
weer opkomen als hakhout.

3 min. leestijd

Boomrooierij Weijtmans 

stelde voor in het gebied 

twee contrasten te creëren

Boomfeestdag Tilburg
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Boomrooierij Weijtmans was zelf ook aanwezig  
op de Boomfeestdag, met twee coördinerende 
medewerkers en twee uitvoerende medewerkers. 
De hele dag werden diverse werkzaamheden  
verricht: gaten graven, compost in emmers  
sjouwen, planten en het leiden van de kamper-
foelie in het bosplantsoen of oudere struiken.

Mensen moeten nu ‘gelokt’ worden met eetbare 
vruchten als walnoten, tamme kastanjes en hazel-
noten. Tamme kastanjes en hazelaars bevinden 
zich in het bos, de walnotenbomen in de open 
ruimte waar voorheen de paarden verbleven. 
Klimmende kamperfoelieplanten zorgen ervoor 
dat het gebied sierlijk en geurig wordt.  
Zelfs de niet oplettende wandelaar zal dan opeens 
verrast worden door de verleidelijke geur van deze 
plant. In de open ruimte liggen als speelaanleiding 
enkele bomen die vrijgekomen zijn bij de dunning 
van het bos. 

Nazorg
Om de aanplant te laten slagen, is nazorg nood-
zakelijk. Het bosplantsoen moet jaarlijks  
uitgemaaid worden om overwoekering te  
voorkomen en de bomen moeten water krijgen. 
De nazorg is meegenomen in de kostenbegroting 
gedurende drie jaar na aanplant. 

Met de Boomfeestdag kon 

het gebiedje een mooie 

impuls krijgen

Locatie bosgebied ‘Witsie’

Schematische weergaven van de inrichting van bosgebied 
‘Witsie’

Boomfeestdag Tilburg
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De meeste nieuwe sierkersintroducties die ik hier-
onder bespreek, zijn geschikt als sierbomen in tui-
nen en parken. Maar in de natuur zijn kersen in de 
regel te vinden op zonnige plekken in bossen, of 
aan de rand daarvan. Het is goed te onthouden dat 
kersen het ook prima doen in de minder strakke 
setting van een meer natuurlijke beplanting. 
Twee opvallende cultivars die geschikt zijn voor 
dit soort situaties, worden hieronder besproken: 
‘Kongō-zan’ en ‘Ōhara-Nagisa-zakura’. Andere, 
recente cultivars zijn geschikt als laan- en straat-
boom: met name ‘Yae-edo-higan’, maar ook ‘Beni-
yutaka'’. Zij zijn ideaal om langs de weg in brede 
bermen te worden aangeplant.

Tot slot is er een cultivar, ‘Sumaura-fugenzō’, die 
diepergele bloemen draagt dan welke vorige 
cultivar dan ook. Alle kersen die ik bespreek op 
deze pagina’s, maken deel uit van de wetenschap-
pelijke collecties van Noriko Kuitert en Wybe 
Kuitert in het Arboretum Belmonte te Wageningen 
en de Keukenhof in Lisse. De collecties zijn vanaf 
1997 langzaam maar zeker opgebouwd met de 
onmisbare steun van de Landbouwuniversiteit 
Wageningen, de Keukenhof en velen die hielpen 
met het verzamelen van enthout.

‘Amagi-yoshino’
Deze kers wordt aanbevolen vanwege zijn gezonde 

groei, zijn stevige postuur en zijn vroege en over-
vloedige bloei met grote bloemen. Jonge bomen 
laten een sterke hoofdtak zien, waaruit al snel 
zijtakken ontstaan die zich ontwikkelen tot zware 
armen. Zij zullen uiteindelijk de ondersteuning 
vormen voor een brede kroon van 10 m of meer 
in doorsnede. De open kroonstructuur komt mooi 
tot zijn recht wanneer deze kers als solitair wordt 
geplant in een open standplaats, bij voorkeur op 
een glooiende helling. 

De nogal dikke jonge twijgen hebben een beige-
kleurige bast. De bladeren zijn licht bruinachtig 
groen wanneer ze tevoorschijn komen en zijn aan 

Als de kroon van een volgroeide Japanse sierkers in bloei staat, dan is dat een bijzonder spectaculair gezicht. Hij wordt traditioneel geplant als sier-

boom in grote tuinen of in parken. Meestal staat hij solitair, zodat hij van alle kanten kan worden bewonderd als een opvallende, exotische verschijning.

Auteur & fotografie: Wybe Kuitert

Ontwikkelingen in de 
Japanse sierkers

'Beni-gasa'
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de rand gezaagd en behaard. Oudere bladeren zijn 
groot en lijken op de bladeren van Prunus serrulata 
var. speciosa (Ōshima-kers).
De bloei valt samen met de eerste bladscheuten 
en de bloemen komen uit in tuilen van vier of vijf. 
De stengel van de tuil is langer wanneer het weer 
koud is en de lente traag op gang komt. De knop-
pen staan in gekarteld gezaagde kelkbladeren en 
zijn lichtroze. Ze ontvouwen zich tot grote, witte 
platte bloemen met een doorsnede tot 5 cm.

De vijf bloemblaadjes zijn rond of ovaal, met een 
inkeping aan het uiteinde en met een doorsnede 
van circa 2 cm. ‘Amagi-yoshino’ bloeit in de weten-
schapscollectie aan het eind van maart. Een paar 
kleine zwarte kersen ontwikkelen zich in juni.
Onderzoeker en botanicus Yō Takenaka (1903-
1966) vond ‘Amagi-yoshino’ in 1957 onder enkele 
experimentele hybriden tijdens zijn zoektocht naar 
de ouders van ‘Somei-Yoshino’ (Prunus x yedoen-
sis). Hij vernoemde de nieuw gevonden kers naar 
de berg Amagi, waar kruisingen in het wild niet 
ongewoon zijn tussen P. serrulata var. speciosa, 
de zaadouder van ‘Amagi-Yoshino, en P. pendula 
f. ascendens (Edo-higan-kers), die het pollen voor 
‘Amagy-yoshino’ leverde.

‘Beni-gasa’
Deze cultivar is een aanrader door zijn klassieke 
schoonheid. De grote bloemen als wattenbol-
len doen denken aan de hoogtijdagen van het 
Japanisme, een eeuw geleden, toen deze watten-
bollenbloei als de standaard gold voor de schoon-
heid van de kers. Hij is geen sterke groeier en heeft 
behoefte aan een rijke, volle grond, veel water en 
veel zon in het groeiseizoen.

‘Beni-gasa’ doet het goed met een gift van wat lich-
te compost net voor het bloeiseizoen. De compost 
zal de boom vervolgens door het hele groeiseizoen 
bijstaan. Aan het einde van de herfst zal wat ruige 
stalmest de wortelgroei stimuleren in zachte win-
terdagen. Deze cultivar groeit uit tot een boom van 
ongeveer vijf meter hoog, met een open en breed 
spreidende kroon.

De bloemen verschijnen op hetzelfde moment 
als de eerste lichtbruine tot groene bladeren. Het 
hoogtepunt van schoonheid in de bloei van deze 
kers komt midden in het bloeiseizoen; dan contras-
teren ook nog eens de lichtroze, volledig geopen-
de bloemen met de donkerroze knoppen. Als je 
wat beter kijkt, zie je dat de zich ontwikkelende 
bloemen aan de buitenkant dieper gekleurd zijn 
dan in het midden. De volledig geopende bloemen 
hebben een doorsnede van 5 tot 6 cm en ongeveer 
40 bloemblaadjes. De volwassen bladeren zijn grof 
getand. 'Beni-gasa' produceert geen vruchten.
Deze cultivar werd geselecteerd in 1963 uit 
natuurlijke kruisingen tussen ‘Ito-Kukuri’ en andere 
sierkersen voor in de tuin, wat suggereert dat ‘Ito-
Kukuri‘ de zaadouder was. De vertaling van ‘Beni 
gasa’ is ‘rode paraplu’.
'Beni-gasa' is gevonden door Masatoshi Asari 
(geboren 1931), een kersliefhebber en middelbare-
schoolleraar in Matsumae, Hokkaido. Hij verkreeg 
veel dubbele sierkersen door selectie en het zaaien 
van zeldzame vruchten die hij af en toe vond aan 
bestaande dubbele sierkersen.

‘Beni-yutaka’
Deze cultivar is al vrij bekend in Europa. Het is een 
snel groeiende boom met een aantrekkelijke, vaas-
vormige kroon, vergelijkbaar met ‘Kanzan’ in zijn 
jongere jaren. Tijdens zijn groei blijkt dat de kroon 
niet zo breed spreidend is als die van ‘Kanzan’, 
waardoor hij geschikter is om langs de weg aan te 
planten. Vooral de overvloed aan halfdubbele roze 
bloemen is het aantrekkelijke van deze cultivar.
‘Beni-yutaka’ groeit tot een hoogte van 12 m of 
meer en produceert verscheidene verticale hoofd-
takken, die zich spreiden naarmate de boom ouder 

3 min. leestijd
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wordt. De bloemen, tot 5 cm in doorsnede met 
ongeveer vijftien bloemblaadjes, worden gedragen 
in tuiltjes van ongeveer vijf. De blaadjes zijn dikker 
van structuur (zoals bij P. sargentii), zijn dieperroze 
aan de buitenkant van de bloem en tonen diepere 
gekleurde nerven naarmate ze ouder worden. 
Donkergroen- tot roodachtig blad begint te sprui-
ten tijdens de bloei.
Deze cultivar werd veredeld in 1961 en geïntrodu-
ceerd door Asari. Volgens hem is een cultivar van 
P. serrulata uit de Ryūun-in-tempel in Matsumae 
een van 'Beni-yutaka's ouders. Deze ouder heeft 
halfdubbele bloemen met opvallende holle bloem-
blaadjes en lijkt afgeleid te zijn van P. sargentii. De 
ouder geeft de herfstkleur van deze soort dan ook 
weer door aan 'Beni-yutaka'. De naam betekent 
‘overvloed aan rood’. Let op dat deze cultivarnaam 
ook wordt gebruikt voor zowel een zoete, eetbare 
kers als voor een aardbei en een zoete aardappel. 

‘Kō-ka’
Deze kers verdient aanbeveling om zijn regelma-
tige kroonvorm, evenwichtig rondom bezet met 
takken. Hij wordt 5 m of groter, met meerdere 
zijtakken aan zijn korte stam. Hij vormt een goed 
alternatief voor ‘Kanzan’ in situaties die eerder vra-
gen om een kleinere en vooral nettere boomvorm.
De heldere rode knoppen zien eruit als een gesle-
pen robijn in groene vatting en worden gedragen 
in overvloedige trossen. De bloemen tonen in hun 
diverse stadia van ontvouwing verschillende tinten 
roze, wat een prachtige show oplevert. De grote 
bloemen zitten bijeen in groepen van drie of vier 

en hebben elk 30 tot 40 bloemblaadjes. De bloem-
blaadjes in het midden van elke bloem krullen een 
beetje op.

Een paar lichte bronsgroene blaadjes komen op 
hetzelfde moment naar voren als de bloem. De 
bloeitijd is lang, wellicht wat langer dan die van 
‘Kanzan’. Het blad heeft een goede herfstkleur, 
namelijk geel en helderrood. ‘Kō-ka’ werd uitge-
bracht door Asari in 1961, die P. sargentii als ouder 
aanduidde. ‘Kō-ka’ betekent ‘schitterend, dieprood’ 
en de naam wordt soms vermeld als ‘Kouka’.

‘Kongō-zan’
Deze kers wordt aanbevolen vanwege zijn gezon-
de constitutie en overvloedige lichtroze bloesem, 
die gedragen wordt aan neerhangende takken. 
Hoewel zijn groei verticaal is, zal zijn stam niet 
recht zijn, tenzij je hem in de eerste jaren bege-
leidt. De zijtakken lopen op en vormen een mid-
delgrote, opgaande boom tot maximaal 10 meter 
hoog, mits ‘Kongō-zan’ op goede grond staat.
Elke tak bloeit vanuit de binnenkant van de boom 
naar buiten toe, dus de bloemen aan het einde van 
de takken gaan het laatste open. Dit geeft een roze 
tint aan de rand van de bloesemwolken aan elke 
tak. De bloemen verschijnen in tuiltjes van onge-
veer vier bloemen, vaak met één bloem halver-
wege de steel van het tuiltje. De bloemen openen 
plat, hebben een doorsnede van ongeveer 4 cm en 
hebben vijf bloemblaadjes. De bloemblaadjes zijn 
rond of ovaal, met een inkeping, en zijn lichtroze. 
Een enkele afwijkende bloem heeft een of twee 

‘Beni-yutaka’

‘Ōhara-nagisa-zakura’ ‘Ōhara-nagisa-zakura’
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extra opstaande bloemblaadjes in het hart.
Medio april bloeit ‘Kongō-zan’ twee weken in 
Noordwest-Europa. Hij draagt zwarte bolvormige 
kersjes, ongeveer 1 cm in doorsnede, in juli. Het 
blad komt tevoorschijn in de bloeiperiode en is 
geelachtig bruin, wat de invloed van P. sargentii 
doet vermoeden, ook door de ronde en vrij dikke 
bloemblaadjes. De schors van de dikke jonge twij-

gen is beige van kleur.
De bladeren hebben een blauwgroene onderkant; 
de getande rand is vrij regelmatig, zonder dons-
haartjes. Sommige bladeren zijn cirkelvormig of 
ovaal, zonder het smal toelopende bladeinde. Het 
zomerloof is gezond en staat zelden op het menu 
van rupsen of bladluizen. In tuinen ziet ‘Kongō-zan’ 
er het beste uit in een speelse setting, bijvoorbeeld 
afgewisseld met andere bomen en struiken aan de 
rand van een groot grasveld.
Deze cultivar is niet modern, maar hij is nog maar 
net beschikbaar in Europa. Hij werd honderd jaar 
geleden opgemerkt in de beroemde Arakawa-
collectie in Tokio. De naam verwijst naar de berg 
Kongō in Nara, Japan, die bekendstaat in de wereld 
van het bergascetisme. De cultivar ‘Kongō-zakura’ 
is een andere vorm.

‘Ōhara-nagisa-zakura’
Dit is opnieuw een kers die geschikt is voor meer 
natuurlijke beplantingsstijlen. Hij groeit rechtop 
met tamelijk zware, oplopende zijtakken. Dit leidt 
tot een hoogte van circa maximaal 10 m. De roze, 
halfdubbele bloemen contrasteren mooi met het 
donkerrood uitlopende voorjaarsloof. De bloemen 
trekken veel bijen aan. Deze cultivar heeft veel 
eigenschappen van zijn wilde ouder P. serrulata var. 
spontanea (Japanse bergkers) en lijkt een recht-
streekse selectie.

De komvormige bloemen van ongeveer 4 cm door-
snede met vijftien losse blaadjes worden gedragen 
in tuilen van vijf. Ze zijn dieproze in de knop en bij 

het openen worden de binnenste bloemblaadjes 
weer snel wit, terwijl de buitenste blaadjes enkele 
dagen roze blijven voordat ze ook wit worden. De 
bloemen hebben een lichte geur en komen tevoor-
schijn vanaf medio april. Later in het seizoen volgt 
een overvloed aan vruchten.
De jonge bladeren zijn donkerrood met een groe-
ne hoofdnerf en komen uit op hetzelfde moment 
als de bloemen. Oudere bladeren zijn regelmatig, 
fijn- en enkelgetand en hebben een heldere rode 
bladsteel. De herfstshow van kleur begint met 
enkele dieporanje bladeren in een mix met groene 
bladeren. Uiteindelijk krijgen alle bladeren een 
dieporanje kleur.

Ik heb deze cultivar gekregen van de Kyoto 
Botanical Garden. De herkomst was niet meteen 
duidelijk. ‘Ōhara Nagisa’ lijkt op het eerste gezicht 
een meisjesnaam, maar persoonsnamen worden 
in Japan maar zelden aan kersen gegeven. Men 
heeft mij echter onlangs bevestigd dat deze kers 
afkomstig is van de Jakkō-in-tempel in het dorp 
Ōhara, ten noorden van Kyoto, waar de kers groeit 
als ‘Ōhara-Migiwa-zakura’. ‘Nagisa’ betekent ‘de rand 
van het water’ of ‘op het strand’, en kan verwijzen 
naar de golvende roze en witte bloemen, die van 
de takken af lijken te rollen zoals golven die aan 
land rollen.

‘Orihime’
Deze cultivar is ontstaan als zaailing van 
‘Amanogawa’; hij heeft dezelfde gezonde groei en 
rechtopgaande spil. Het belangrijkste verschil is de 
buigende vorm op het punt waar de takken vast-
zitten aan de hoofdtak. Dit garandeert een langere 
levensduur voor de boom, want het voorkomt het 
probleem van plakoksels, dat oudere ‘Amanogawa’ 
hebben.
De bloemen van ‘Orihime’ zijn minder roze en 
meer roomwit dan die van ‘Amanogawa’, maar net 
zo prachtig. Ik kreeg ‘Orihime’ in 1999 van Benoît 
Choteau van Binche in België, in wiens kwekerij hij 
als zaailing van ‘Amanogawa’ groeide. Mijn vrouw 
Noriko gaf deze cultivar de naam ‘Orihime’, een 
wevend prinsesje in de Oost-Aziatische legende 
van Amanogawa, de Melkweg, waarin Orihime 
wordt vertegenwoordigd door de ster Vega. 

‘Sumaura-fugenzō’
Deze kers is sensationeel vanwege zijn geelachtige 
witte kleur en zijn stevige, gezonde groei. Behalve 
zijn specifieke kleur is hij precies hetzelfde als 
‘Fugenzō’, waarvan hij een mutant is. Zijn kroon 
is breed spreidend en afgeplat. Op een gunstige 
bodem kunnen exemplaren een hoogte van 15 m 
bereiken.

‘Orihime’

‘Kongō-zan’
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De jonge bladeren zijn koperkleurig rood (RHS-
kleurenkaart 166B) in de bloeiperiode en worden 
snel bronskleurig groen (152A). Ze ontwikkelen 
zich goed onder de bloemen. Onder de volwassen 
bladeren kun je soms enkele blaadjes ontdekken 
die niet de gebruikelijke toegespitste uiteinden 
hebben.
De kleur van de dubbele bloemen is heel opval-
lend geelwit (150D, of zelfs 150C). De bloemen 
hangen ongeveer per vijf in tuilen en hebben een 
doorsnede tot 5 cm. Elke bloem heeft ongeveer 
dertig bloemblaadjes en twee bladachtige, ver-
vormde, onvruchtbare stampers in het hart van 
de kelk. Hij bloeit als een van de laatste onder de 
sierkersen, iets later dan ‘Kanzan’.
Deze cultivar werd ontdekt in 1990 als een afwij-
kende zijtak aan een ‘Fugenzō’ in het Suma-ura 
Park in Kobe. Eenzelfde takmutant is elders in 
Japan gevonden, maar die uit het Suma-ura Park is 
in cultuur gebracht.

‘Yae-edo-higan’
De rechtopgaande en rechte boomvorm van 
‘Yae-edo-higan’ is opmerkelijk. De plant is duide-
lijk een selectie van P. pendula f. ascendens (Edo-
higan-kers), die zeer lang meegaat onder gunstige 
omstandigheden: een aantal spectaculaire en 
monumentale bomen in Noord-Japan wordt 
geschat op duizend jaar of ouder!
Hij wordt circa 15 m hoog en kan goed worden 
aangeplant in brede bermen, of in andere situaties 
die een rechtopgaande boomvorm vereisen. De 
dubbele bloemen, ongeveer 4 cm in doorsnede, 
lijken op een roos, bestaande uit twintig tot der-

tig witte, golvende bloemblaadjes. De bloemen 
staan op lange stelen, in tuiltjes van ongeveer drie 
bloemen en komen eind april tevoorschijn. De 
wilgachtige, jonge bladeren spruiten op hetzelfde 
moment. De dikke buisvormige bloemkelk en 
korte kelkbladeren zijn opvallende kenmerken van 
‘Yae-edo-higan’.

Hoewel deze cultivar niet zo uitbundig bloeit als 
bijvoorbeeld ‘Kanzan’, wordt wel aangenomen 
dat de bloesem overvloediger wordt naarmate de 
bomen ouder worden (dit fenomeen is steevast 
in de natuur waargenomen bij P. pendula f. ascen-
dens).
Ik ontving deze cultivar van Kyoto Botanical 
Garden, die geen informatie over de herkomst 
had. De naam betekent letterlijk ‘dubbele lente 
equinox-kers van Edo’. Edo is de oude naam voor 
Tokio. ‘Yae-edo-higan’ is niet afkomstig uit deze 
stad, maar de naam wordt gebruikt in West-Japan 
om kersen aan te duiden die uit het oosten komen, 
van voorbij Edo.

‘Yōkō’ 
De beroemde toeristische kersenbloesemparken in 
Japan zijn steevast beplant met P. yedoensis. Maar 
onder deze bomen valt de laatste tijd ook een 
recentere kers op te merken, die een paar dagen 
eerder bloeit en misschien nog spectaculairder is 
vanwege zijn donkerroze bloesem. Deze kers heet 
‘Yōkō’.
‘Yōkō’ lijkt een veelbelovende toekomst te heb-
ben gezien de klimaatverandering en de stijgende 
temperaturen, die het Prunus x yedoensis moeilijk 

maken in Japan. Prunus x yedoensis wordt onder 
andere steeds meer geplaagd door heksenbezem. 
‘Yōkō’ heeft oplopende takken en een gezonde 
groei en bereikt een hoogte van 8 m. De bloesem 
zit aan takken die neerwaarts hangen aan de uit-
einden, wat een mooie bloemenshow oplevert. 
Er zijn ongeveer drie hangende bloemen per 
tuiltje. De enkele bloemen zijn dieproze, hebben 
een doorsnede van 4,5 cm en de bloemblaadjes 
hebben meestal kleine rimpeltjes. De volwassen 
bladeren zijn glanzend groen aan de bovenkant en 
mat aan de achterzijde, waar fijne haartjes op de 
nerven zitten. In Japan produceert hij genoeg nec-
tar om veel vogels aan te trekken. In Noord-Europa 
worden wellicht alleen de vroege hommels aan-
getrokken door de bloemen. Maar net als in Japan 
is hij voor ons een goed alternatief, aangezien het 
lenteweer overal minder voorspelbaar wordt.

Deze cultivar is een hybride tussen P. campanu-
lata – waarvan hij zijn dieproze kleur en overvloed 
aan nectar heeft gekregen – en ‘Amagi-yoshino’, 
zoals hierboven beschreven. Hij kwam tot stand 
bij Takaoka Masaaki (1909-2001) en werd geregi-
streerd in 1981, waarna hij op grote schaal werd 
aangeplant. De naam betekent ‘heldere stralen 
van de lentezon’ en wordt soms vermeld als ‘Yoko-
zakura’.

Conclusie
Na vele jaren van onderzoek en observatie zijn de 
kersen die ik hier heb beschreven een eerste selec-
tie van ongeveer 120 nauwelijks bekende cultivars 
en nieuwe selecties uit het wild van Japanse en 
andere Oost-Aziatische prunussen. Alle werden 
op eigen stam opgekweekt en maken deel uit van 
de wetenschappelijke collecties van Arboretum 
Belmonte en de Keukenhof. Lezers zijn van harte 
uitgenodigd om ze allemaal te komen bekijken.

Wybe Kuitert is ontwerper, schrijver, landschaps-
architect en professor aan de Seoul National 
University, Korea, met een passie voor de teelt, 
plantkunde en culturele geschiedenis van sier-
kersen. Hij is de auteur van ‘Japanese Flowering 
Cherries’ (Timber Press, 1999).

‘Sumaura-fugenzō’
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We hebben in ons land nu alweer zo’n zeven jaar 
te maken met Hymenoscyphus fraxineus, een verve-
lend klein paddenstoeltje, dat de aanstichter is van 
de essentaksterfte. Hij kwam hier binnen via Oost-
Europa en Scandinavië en bereikte in 2012 ook het 
Amsterdamse Bos. 

Dit circa 1.000 hectare grote bos is met zijn uit-
gebreide padennet voor voetgangers, fietsers en 
ruiters een gebruiksbos voor alle Amsterdammers. 
Bijna 20 procent van de bomenpopulatie bestaat 
uit essen.

Zorgplicht
Jaarlijks vindt er in het Amsterdamse Bos inspec-
tie en onderhoud aan bomen en bos plaats, op 
basis van een indeling in de categorieën ‘ver-
hoogde zorgplicht’ en ‘reguliere zorgplicht’. Naar 
aanleiding hiervan werd een bestek opgesteld, 

Als je dode twijgen en takuiteinden in de boomkruinen ziet, weet je al hoe laat het is: essentaksterfte! In het Amsterdamse Bos moesten hierdoor in 

januari en februari zo’n vijfhonderd essen worden gekapt om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen. 

Auteur: Sylvia de Witt

Snoei en kap in Amsterdamse 
Bos wegens essentaksterfte 
Het valt niet mee om de juiste strategie te bepalen
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dat Loohorst Landscaping drie jaar geleden kon 
aannemen. Dat betekent dat dit bedrijf jaarlijks 
180 kilometer wegen, paden en bosranden moet 
onderhouden en meer dan duizend individuele 
grotere bomen snoeit, waarvan sommige met een 
bijna monumentale status. Het is niet te doen en 
ook niet noodzakelijk om elke dode tak uit een 

bos van 1000 hectare te halen, meent Reinald van 
Ommeren, directeur van Loohorst Landscaping. 
‘Maar het gebied tot een aantal meters buiten 
de paden is aangemerkt als veiligheidszone. Hier 
moeten gevaarlijke takken dus wél worden ver-
wijderd. Met zes miljoen bezoekers per jaar staat 
veiligheid natuurlijk voorop. Het Amsterdamse 
Bos is met alle activiteiten die hier plaatsvinden 
ook eigenlijk meer een park in vergelijking met de 
bossen van de Veluwe. Een aanzienlijk deel van het 
bos wordt als natuurbos beheerd. Er blijft dan veel 
liggen, ook van de bomen die we kappen.’ 

Gerichte strategie toepassen
Van de tienduizenden essen zijn er nu ruim vijf-
honderd gekapt. Toen Loohorst Landscaping in 
2014 begon, werden al essen opgemerkt met 
verschijnselen van essentaksterfte. In 2015 moes-
ten aangetaste bomen echt worden aangepakt 
en werd het serieus, wat snoeien betreft. De focus 
werd toen vooral gelegd op het terugzetten van 
de aangetaste takken. In de zomer van 2016 werd 
gemonitord hoe alles zich ontwikkelde. 

Van Ommeren: ‘De ziekte verspreidde zich nog 
sneller dan we hadden gedacht. Na de zomer van 
2016 tot het vroege voorjaar van 2017 moesten 
wij een nog veel gerichtere strategie toepassen 
om de essentaksterfte beheersbaar te maken. Het 
Amsterdamse Bos bestaat uit 150 verschillende 
boomsoorten; de belangrijkste soorten zijn zomer-
eik, beuk en esdoorn. Het gebied is daar vochtig, 
ideaal voor essen. Daarom zijn er vroeger veel 
essen aangeplant, maar er is ook sprake van veel 

natuurlijke verjonging. Je ziet ook veel zaailingen, 
die heel gevoelig zijn voor essentaksterfte. Je kunt 
dus niet zomaar zeggen: we zien wel waar het 
schip strandt. Hier moest een serieuze strategie op 
worden losgelaten.’

Boom met slechts enkele takken geen fraai 
gezicht
Ronald van den Brink van Bomenwacht Nederland 
nam vijf jaar geleden al signalen waar van essen-
taksterfte in het Amsterdamse Bos. ‘En in de loop 
der tijd verergerde het. De laatste twee jaar zag 
je bij heel veel bomen aantastingsverschijnselen. 
Het zijn altijd keuzes: haal ik snoeiend al die dode 
takken weg en houd ik dan nog een boom over 
met slechts twee takken? Dat is niet echt een fraai 
gezicht en het kost ook veel tijd om te snoeien. 
En misschien is zo’n boom over één of twee jaar 
weer aangetast en zul je opnieuw moeten snoeien. 
Daarom is de keuze gemaakt om bomen waarbij 
meer dan dertig procent van de kroon verwijderd 
moest worden, te kappen. Er zijn ook andere 
bomen langs de paden en speelplekken gekapt 
die risicovol waren, maar de hoofdmoot wordt 
gevormd door essen.’ 

Vakkennis van de snoeier boven in de bak
De verschijnselen van essentaksterfte zijn mis-
schien makkelijk te herkennen, maar de mate van 
aantasting kun je volgens Van Ommeren vaak 
pas écht goed waarnemen als je aan het snoeien 
bent. Tijdens de uitvoering is hij een aantal keren 
met Bomenwacht Nederland, de beheerder en 
boswachters van het Amsterdamse Bos het bos 

5 min. leestijd

Een duidelijk geval van essentaksterfte in het Amsterdamse Bos.

‘Je kunt niet zomaar zeggen: 

we zien wel waar het schip 

strandt’
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ACTUEEL

in gegaan om te kijken hoe het ervoor stond, om 
de juiste strategie te kunnen bepalen. ‘Als je vanaf 
de grond tegen de kroon aankijkt, zie je wel veel, 
maar in de bak van de hoogwerker zie je pas écht 
wat er is aangetast in de kroon.’ 

Duidelijk was dat niet alleen de aangetaste tak-
ken waar het blad al vanaf was weggehaald 
moesten worden, want vaak bleek de aantasting 
op dat moment al veel verder te zijn. Loohorst 
Landscaping moest steeds zo goed mogelijk 
inschatten hoe de aantasting zich de komende 
jaren zou ontwikkelen en daar gericht op snoeien, 
dus meer wegnemen dan alleen het dode deel. 
Soms bleek een tak die het ene jaar nog vitaal 
oogde, het jaar erop compleet afgestorven te zijn. 
‘Het lastige is dat dit proces bij de ene boom vrij 
traag gaat’, legt Van Ommeren uit, ‘terwijl je een 
andere boom binnen een jaar compleet ziet terug-
vallen. Het blijft moeilijk inschatten hoever je moet 
gaan. Met zo veel kilometers en zo veel bomen zijn 
daarvoor echt de vakkennis en het vakmanschap 
van de snoeier boven in de bak nodig.’

Risicozones
Met Bomenwacht Nederland werd afgesproken dat 
bomen die al voor een fors deel zijn aangetast en 
dicht langs paden en wegen staan, een te groot 
risico vormen. ‘Essentaksterfte is een aantasting die 
nog niet is uitgewoed’, beaamt een woordvoerder 
van het Amsterdamse Bos. ‘En de essenopstanden 
in het Amsterdamse Bos vallen onder de ver-
hoogde zorgplicht. Dit betekent dat de essen langs 
wegen, paden, parkeerplaatsen en speelweiden 
jaarlijks worden gecontroleerd. Zo nodig wordt 
daarbij de gevaarzetting weggenomen door het 
snoeien van dood hout, of, bij ernstige aantasting, 
het verwijderen van hele bomen.’
Kappen is een behoorlijke ingreep, dus werd er 

zorgvuldig met alle partijen gecommuniceerd over 
de aanpak. Naast het snoeien van veel takken en 
dunnere exemplaren zijn er nu vijfhonderd zware 
exemplaren van Fraxinus excelsior gekapt. Bij de 
paden zijn de zones aangegeven waarbinnen 
sprake is van essentaksterfte met een risico, de ver-
hoogderisicozones. 

Voorlopig geen aanplant andere essensoorten
‘Mochten de zaailingen van de essen ook zijn aan-
getast, dan zijn er wellicht andere boomsoorten 
die hun plaats gaan innemen’, zegt Van Ommeren 
van Loohorst Landscaping. ‘Ik heb geen idee of 
er ook nieuwe bomen zullen worden aangeplant. 
Misschien blijkt een bepaald percentage essen 
resistent te zijn. Dat moet de komende tijd nog 
blijken. Maar dat het percentage es door de essen-
taksterfte de komende jaren zal verminderen, 
moge duidelijk zijn.’

Sinds 2015 wordt onderzoek gedaan naar de 
omvang en ernst van de aantasting in het 
Amsterdamse Bos. Volgens de woordvoerder van 
het Amsterdamse Bos wordt aan de hand van dit 
onderzoek de komende jaren bekeken of het plan-
ten van nieuwe bomen nodig is, of dat kan worden 
volstaan met natuurlijke verjonging binnen de 
veelal gemengde opstanden. ‘Daarnaast hopen we 
natuurlijk dat sommige bomen resistent blijken te 
zijn. Maar voorlopig worden er geen andere essen-
soorten aangeplant.’ 

Verzamel betrouwbare data
Er is nu niet direct aanleiding om te herplanten, 
meent ook Ronald van den Brink van Bomenwacht 
Nederland. ‘De plekken waar essen zijn gekapt, 
groeien vanzelf wel weer dicht. Het belangrijkste 
is dat de keuze is gemaakt om deze essen te ver-
wijderen omdat ze allemaal dicht bij de paden 

stonden en er veel dood hout in zat. Want je moet 
wél zorgen voor veiligheid. Naast die vijfhonderd 
gekapte bomen waren er ook andere aangetaste 
bomen, maar die staan wat verder het bos in en 
vormen dus geen gevaar voor bezoekers. Als die 
doodgaan en omvallen, kunnen ze nog dienen als 
huizen voor vogels of insecten en zo een bijdrage 
leveren aan het ecosysteem. De komende periode, 
tot de winter, zullen we kijken of er nog meer aan-
getaste bomen zijn die een gevaar vormen voor 
bezoekers.’ 

Volgens Van den Brink maakt de gemeente 
Amsterdam zich terecht zorgen over de toekom-
stige ontwikkeling van de essentaksterfte. ‘Ons 
advies luidt dan ook: kijk goed wat de trend van de 
ziekte is, houd de bomen nauwlettend in de gaten 
en verzamel betrouwbare data. Alleen zo kun je als 
beheerder passende maatregelen treffen.’

Reinald van Ommeren Ronald van den Brink
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Afschaffing
De afschaffing van de Bomenverordening en 
alle kapregels in gemeentelijke verordeningen 
zal plaatsvinden bij de inwerkingtreding van de 
nieuwe Omgevingswet. Die inwerkingtreding staat 
gepland voor 2019, dus dat duurt nog even. De 
Omgevingswet is een zogenaamde deregulerings-
wet. Alle regels inzake de fysieke leefomgeving 
komen onder die wet te vallen. Het gaat dus om 
alle regels inzake de leefomgeving, dus alle regels 
over natuur, landschap, cultureel erfgoed, maar 
ook over bouwen, slopen en aanleggen. Eigenlijk 
alle activiteiten die de leefomgeving veranderen. 
Bij de invoering van de Omgevingswet krijgen alle 
gemeenten een verbod opgelegd tot het hebben 
van regels over de fysieke leefomgeving in hun 

verordeningen. Dat betekent dus afscheid nemen 
van de Bomenverordening!

Nieuwe boombescherming
De komst van de Omgevingswet en dit regelver-
bod voor gemeenten betekent niet dat bomen niet 
langer beschermd worden. Gemeenten kunnen 
nog steeds een kapverbod hebben en vergun-
ningen voor kappen eisen, maar wel in een andere 
vorm: in het Omgevingsplan. 
Naast een Omgevingsvisie, waarin het beleid van 
de gemeente moet staan, is een Omgevingsplan 
verplicht, waarin alle gemeentelijke regels voor de 
leefomgeving moeten staan. In beginsel is er één 
Omgevingsplan voor het gehele grondgebied van 
de gemeente. 

Omgevingsplan
Een omgevingsplan is feitelijk een soort samenvoe-
ging van het bestemmingsplan en de gemeentelij-
ke verordeningen. Een omgevingsplan is concreter 
dan een bestemmingsplan, maar ook algemener 
dan een verordening. Op dit moment wordt er 
onder juristen gediscussieerd over de vraag hoe 
deze bescherming van het omgevingsplan er pre-
cies uit kan zien. Daarbij leidt de integrale benade-
ring vanuit verschillende vakdisciplines tot nieuwe 
verfrissende ideeën. Een voorbeeld daarvan is 
het voorwaardelijk kappen.  Wilt u kappen? Dat is 
prima, maar dan wel eerst herplanten. Pas daarna 
mag u kappen. 

‘De afschaffing van de Bomenverordening komt eraan!’ waarschuwt Bas Visser, boomjurist uit Winterswijk. ‘Voor mij persoonlijk maakt dit de cirkel 

rond. Toen ik 25 jaar geleden begon als boomjurist, heb ik de term Bomenverordening op de kaart gezet. Vervolgens heb ik aan vele gemeentelijke 

kapverordeningen en algemene plaatselijke verordeningen meegewerkt en geholpen deze om te vormen tot een Bomenverordening. Nu help ik – via 

mijn cursussen – de Bomenverordening weer af te schaffen.’ 

Auteur: Hein van Iersel

Afschaffen van de 
Bomenverordening!
Minder regels en weer bijscholen...



JURIDISCH

Bevoegdheden provincie en gemeenten
Door het niet in werking treden van artikel 4.6 
van de Wet natuurbescherming (Wnb) zijn veel 
gemeenten en provincies met elkaar in gesprek 

gegaan over de onderlinge verdeling van 
bevoegdheden inzake houtopstanden. Daarbij 
gaat het allereerst om de bevoegdheden inzake 
houtopstanden die vroeger onder de Boswet vie-
len, oftewel om ‘bos- en landschapselementen’.
Maar nu de Omgevingswet (Ow) eraan komt en 
de Wet natuurbescherming op termijn opgaat 
in de Ow, praten gemeenten en provincies ook 
over andere houtopstanden dan bos. Gemeenten 
moeten hun Omgevingsvisie en Omgevingsplan 
immers afstemmen op het provinciale omgevings-
beleid en de provinciale Omgevingsverordening. 

Kansen en uitdagingen
Kortom: door de Wet natuurbescherming en 
Omgevingswet gaat er veel veranderen, de komen-
de tijd. Er ontstaan kansen om de bescherming van 
bomen en bos opnieuw te wegen. Er ligt een uitda-
ging om de bescherming van alle houtopstanden 
goed te regelen. Daarbij is het van belang dat 
gemeenten enerzijds het voortouw nemen, omdat 
zij veel meer kennis en ervaring op het gebied van 
bomenbeleid hebben dan provincies. Provincies 
hebben in dit land traditioneel geen lijst van pro-
vinciale monumentale bomen, terwijl dat soms wel 
een wenselijk beschermingsniveau kan zijn. Dit 

biedt de kans om monumentale bomen niet over 
te laten aan de willekeur van de lokale wethouder, 
maar provinciale bescherming te geven. 
Gemeenten moeten verder oppassen dat zij niet 
ineens een enorme taakverzwaring krijgen doordat 
de provincie de bosbescherming bij de gemeente 
neerlegt.

Bijleren
Deregulering betekent vele veranderingen, dus de 
noodzaak om geïnformeerd te zijn  over de nieuwe 
juridische kaders, om een andere kijk te krijgen op 
de mogelijkheden tot bescherming van bomen. 
‘Mijn cursussen zitten overvol’, meldt Bas Visser. 
  

2 min. leestijd

Bas Visser

Koningsweg 35, 6816 TG  Arnhem 
Postbus 393, 6800 AJ  Arnhem www.ipcgroen.nlT  +31 26 35 50 100

E  info@ipcgroen.nl

Het is volkomen logisch dat je jezelf wilt (blijven) 

ontwikkelen en een carrièrestap is dan veelal het gevolg. 

Met een goede oriëntatie maak je de juiste keuzes voor je 

loopbaan. Een opleiding of training hoort dan vaak bij het 

ontwikkelingstraject.

Hoe ziet jouw toekomst eruit?
Wanneer je een carrièrestap overweegt kan IPC Groene Ruimte 

adviseren bij jouw ontwikkelingstraject. Met alle kennis die je als 

(allround) boomverzorger bezit kan je je bijvoorbeeld ontwikkelen  

tot European Tree Technician (ETT-er).

Als European Tree Technician beschik je over bewezen technische 

kennis van en over bomen, hun groeiplaats en standplaats. 

Bovendien beschik je als ETT-er ook over organisatorische en 

leidinggevende vaardigheden. Als ETT-er word je ingezet voor 

bijvoorbeeld nader technisch onderzoek, directievoeren en het 

toezichthouden op complexe en grootschalige werken.

wat is jouw ambitie?  
maak Het verscHil als 
european tree tecHnician

aanmelDen oF meer inFormatie? 
Wil je meer informatie over de ETT-opleiding, neem dan vrijblijvend 

contact op met Ronny Sprong, T: 026-355 0100 of r.sprong@ipcgroen.nl

De opleiDing european tree tecHnician  

start op 19 april! 

com.apple.idms.app
leid.prd.50322b7232
45736f5246686c4e3
2344b6e777278495
13d3d
Digitally signed by 
com.apple.idms.appleid.prd.50322b7
23245736f5246686c4e32344b6e7772
7849513d3d 
DN: 
cn=com.apple.idms.appleid.prd.5032
2b723245736f5246686c4e32344b6e7
7727849513d3d 
Date: 2017.03.10 08:45:31 +01'00'

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-6621



40 2 - 2017

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

op. Er zijn echter 34 cv’s van deze soort.’ Zo begon deel I van dit geslacht, waarde lezers van het feuilleton. En nu dan dit tweede deel van het genus, dat 

geheel gewijd is aan Robinia pseudoacacia en haar cv’s. 

Auteur: Jan P. Mauritz VRT

Het geslacht Robinia
Deel II

De heer van stan bij Kasteel Doorwerth
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SORTIMENT

Binnen de systematische indeling van het Regnum 
Vegetabile – het Plantenrijk – behoort het geslacht 
Robinia tot de orde van de Leguminosae of Fabales 
(de peulvruchtachtigen) en daarbinnen tot de 
familie Papilionaceae. De orde van de Leguminosae 
bestaat uit drie families, te weten Mimosaceae, 
met o.a. de echte Acacia (Mimosa-species), 
Papilionaceae, met o.a. de hoofdpersoon Robinia, 
en, waarde lezers van dit feuilleton, deze geslach-
ten zijn de echte vlinderbloemigen. En als laatste 
de familie waartoe o.a. de geslachten Cercis en 
Gleditsia behoren: Caesalpiniaceae. De species van 
de drie families zijn dus allemaal wél peulvrucht-
achtigen, maar alleen de geslachten van de familie 
Papilionaceae zijn vlinderbloemigen! Dat onder-
scheid wordt veroorzaakt door… Ja, heel goed, de 
bloemopbouw. De kracht van de boodschap zit in 
de herhaling, soms tot vervelens toe! Nu is het ech-
ter wel zo dat de bloemen van Caesalpiniaceae wel 
een sterke gelijkenis met die van de echte vlinder-
bloemigen, maar ze zijn toch iets anders: de stand 
van de petalen (de kroonbladeren) is echt anders. 
De bloemen van Mimosaseae zijn ook totaal anders 
dan de vorige twee; het zijn wollige, meestal gele 
bolletjes van meeldraadrijke bloempjes. Deze ogen-
schijnlijk wat academische uitleg over de families 
van de orde van de Fabales was even nodig om een 
diepgeworteld misverstand uit de weg te ruimen: 
Robinia en Gleditsia zijn dus wel familie van elkaar; 
geen broers, maar wel neven, Amen!

De naam Robinia is door de grootmeester Linnaeus 
zelf aan dit geslacht gegeven, als eerbetoon aan 
Jean Robin (1550-1629), lijfarts, botanicus en hoofd 
van de koninklijke tuinen van de Franse koning 
Hendrik IV. Hij kweekte bomen op uit zaad dat 
hij in 1601 ontvangen had uit Noord-Amerika en 
plantte de bomen in de tuinen bij het paleis het 
Louvre. 

Een aantal andere bekende geslachten binnen 
de peulvruchtachtigen zijn Cladrastis, Gleditsia, 
Gymnocladus, Laburnum en Wisteria, minder 
bekende makkers als Erythrina, Hedysarum, 
Styphnolobium en Templetonia, en tal van andere 
makkers waarbij de zaden altijd in een peul zit-
ten. Het geslacht Robinia is tamelijk soortenrijk en 
omvat 24 soorten, drie vars, vier hybridesoorten 
en meer dan 50 cv’s, waarvan het overgrote deel 
van de soort pseudoacacia is. Het natuurlijk ver-
spreidingsgebied van deze makkers ligt op het 
noordelijk halfrond, in de gematigde zone van 
Noord-Amerika en zuidelijk tot in Mexico.
De bekendste makker van dit geslacht die in 
Europa en daarna in de rest van de wereld  
geïntroduceerd werd, is Robinia pseudoacacia.

Kenmerken
Robinia pseudoacacia draagt als Nederlandse naam 
‘gewone acacia’ of ’schijnacacia’.
De soort komt van nature voort in Noord-Amerika 
en wel in de oostelijke en zuidoostelijke staten 
van de VS, in het Appalachen-gebergte van 
Pennsylvania, het Alleghany-gebergte tot in Noord-
Alabama en in westelijke richting in Kentucky en 
Tennessee. De boom draagt daar de naam locust of 
black locust. De Nederlandse vertaling daarvan is 
‘sprinkhaan’ en verwijst naar de gelijkenis met het 
bloemetje van deze makker.

Robinia pseudoacacia is een grote tot zeer grote 
boom, tot meer dan 25 meter hoog, met een 
machtige, meestal niet doorgaande stam (dan heb 
ik het over de soort, niet over de gekweekte cv’s). 
De stammen vergaffelen ongeveer op kroonhoog-
te in enkele schuin opgaande gestelstammen, die 
elk het formaat van een forse boomstam kunnen 
krijgen en die de machtige, onregelmatig ovale 
kronen. De kroonbreedte varieert van 12 tot 18 
meter, afhankelijk van de cultivar. Bijzonder is dat 
de zijtakken aan deze zware gestelstammen vrij 
horizontaal en met bochten en knikken uitgroeien 
tot een knoestige, kwarrige en open kroon.
Op jonge leeftijd is de stamschors licht verticaal 
gegroefd en groenbruin van kleur. Op oude leeftijd 
vormt zich de kenmerkende lichtgroen-bruine 
schors, verkleurend naar grijsbruin tot zelfs zilver-
grijs, een dikke en zeer diep gevoorde schors, die 
ook nog eens prachtig netvormig gespleten is. De 
voren in de schorsrillen zijn vaak zo diep dat de 
gelige kleur van het bastcambium zichtbaar wordt. 
Schitterend, die tekening van deze stammen. Wat 
slechts weinigen weten, is dat deze schors, evenals 
de jonge twijgen, behoorlijk giftig is, vooral voor 
paarden. 
Het hout van Robinia is geelbruin van kleur, met 
op latere leeftijd donkerbruin kernhout met weinig 
spinthout. Deze makker behoort tot de zogenaam-
de lichthoutsoorten en verdraagt in zijn jeugdja-
ren slecht sterke schaduw van andere bomen of 
boomsoorten. Zelfs sterk schaduwrijke plantloca-
ties zijn volstrekt ongeschikt voor species van dit 
genus. Het zijn onder normale omstandigheden 
zeer snelle groeiers, die in de jeugdfase de nodige 
begeleiding vragen om fantastische volwassen 
bomen te worden. 
De knoppen van deze species zijn rond, zeer klein 
en naakt; er zijn dus geen knopschubben aanwe-
zig. Deze knoppen zitten voor de bladval verscho-
len onder de verbrede voet van de bladsteel. Na 
de bladval blijven deze knoppen de hele winter 
onzichtbaar, doordat het bladmerk een soort dek-
sel vormt over de knoppen. Dat deksel springt 

in het voorjaar met drie kleppen open. Naast de 
knoppen staan aan beide kanten tot scherpe door-
nen vergroeide steunblaadjes. Het verschil tussen 
stekels en doorns is u al meerdere keren uitgelegd 
in verschillende delen van dit feuilleton. Daar kan 
ik dus met een gerust hart op terugvallen, en als u 
het niet meer weet, is het devies: opzoeken.
Deze twee doorns (of stekels…) kunnen aan jonge, 
sterk groeiende langloten behoorlijk groot worden, 
tot wel 2,5 cm lengte, en meestal zijn ze rood van 
kleur. De doorns op wortelopslag kunnen zelfs 
nog groter worden, dragen dezelfde rode kleur 
en zijn ook vlijmscherp, dus opgepast met deze 
makkers. De twijgen zijn lichtgroen tot olijfgroen 
van kleur en later bruin, hoekig en wat kronkelend. 
Uitzonderingen hierop zijn de jonge langloten en 
de langgestrekte rechte scheuten van de wortel-
opslag.
Het wortelgestel van Robinia is tamelijk oppervlak-
kig en bestaat uit breed uitgroeiende dikke hoofd-
wortels met een enorme massa vlak uitgroeiende 
wortels. Vooral bij toepassing in verharding vraagt 
dit een goede plantlocatie, om te voorkomen dat 
de verhardingselementen opgedrukt worden door 
dit sterke wortelgestel. Oppervlakkige wortels in 
beplantingsvakken en gazons kunnen snel wor-
telopslag vormen als gevolg van beschadiging 
door maaiwerk of schoffelen. En als het eenmaal 
aan de gang is, krijg je het er nooit meer helemaal 
onder, dus u bent gewaarschuwd. De boom levert 
zeer waardevol hout. Er is in Noord-Amerika, maar 
ook hier in Europa, heel veel selectiewerk uitge-
voerd en nog altijd gaande om zo goed mogelijk 
gebruikshout te produceren. Het hout heeft duur-
zaamheidsklasse II en draagt niet voor niets de 
naam ‘Europees hardhout’. 
Ene captain Sands heeft in de 19de eeuw een col-
lectie zeer recht groeiende exemplaren uit het wild 
verzameld en deze op zijn kwekerij vermeerderd, 
om zo masten voor schepen te produceren. Hieruit 
zijn de zogenaamde shipmast locust-bomen ont-
staan.

Het selectiewerk werd voortgezet door twee 
andere botanici. Bij hun selectie in het natuurlijk 
verspreidingsgebied onderscheidden zij drie 
typen, te weten:
- het pinnate type: de meest ideale en stijl opgaan-
de groeier, die ook de meeste eisen stelt aan 
bodem en luchtkwaliteit;
- het palmate type: niet zo sterk opgaand groeiend, 
vooral niet vrijstaand, maar in bosverband goede 
en rechte stammen vormend en veel minder veel-
eisend;
- het spreading type: een breed en warrig groeiend 
type dat niet bruikbaar is voor selectie.

15 min. leestijd
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Dit selectiewerk wordt voortgezet in Beltsville in de 
staat Maryland. Daaruit zijn twee varianten afkom-
stig, de northern pinate locust uit West-Virginia en 
de southern pinnate locust uit Virginia. Bijzonder 
is dat deze kaarsrechte en stijl opgaande makkers 
nauwelijks bloeien en dus ook bijna geen zaad 
vormen. Voor vermeerdering wordt daarom wortel-
stek gebruikt.
In Europa is de species ook in trek vanwege de 
uitstekende houtkwaliteit. Er is hier dan ook het 
nodige selectiewerk uitgevoerd in Wageningen, en 
ook zijn er pogingen gedaan om Robinia-plantages 
in Nederland en andere Europese landen op te zet-
ten; helaas met zeer beperkt succes. In Hongarije 
zijn op een bosbouwkundig onderzoeksinstituut in 
de regio Nyerségi ook verschillende selecties ont-
staan. Een daarvan komt later nog op het podium 
om aan u voorgesteld te worden.

Uw schrijver gaat snel door met de morfologische 
kenmerken. We zijn inmiddels aangeland bij het 
blad van deze species; dat is samengesteld en 
oneven geveerd. Het complete blad kan wel tot 30 
cm lang worden, meestal met negen tot negentien 
deelblaadjes aan vier tot negen bladjukken en een 
topblad. 
De deelblaadjes zijn elliptisch van vorm, gaafran-
dig en 2 tot 5 cm lang, met een afgeronde, kort 
genaalde top, die vaak ingedeukt is. De kleur is 
meestal lichtgroen aan de bovenzijde en grijs-
groen aan de onderzijde, bij uitlopen zilverachtig 
donzig behaard en later kaal. De bladjukken en 
het topblad zitten aan een gemeenschappelijke 
lange bladsteel, die aan de steelvoet verbreed is 
en geflankeerd wordt door de al eerder genoemde 
twee sterke doorns. Heel vaak staan er aan de voet 
van deze twee grote doorns ook nog twee kleine, 
subtiele, geveerde echte steunblaadjes.
Deze makkers lopen vrij laat in het voorjaar uit, 
eind mei en kort voor de bloei. Het blad blijft ook 
lang aan de boom in de herfst en de species heb-
ben allemaal een zeer fraaie, gele herfstkleur. Bij de 
bladval gaan vaak in eerste instantie de deelblaad-
jes eraf en daarna vallen de kale, vergeelde blad-
stelen af. De bloei begint kort na de bladontluiking 
in juni en bestaat uit lange, welriekende, dichte en 
hangende bloemtrossen, tot 20 cm lang, met tot 
2 cm lange bloemen. De bloemkleur is crème-wit 
met iets geel en soms ook wat roze tinten. 
De bloem is dus die vlinderbloem en bestaat uit 
een kelk van vijf vrijstaande kelkblaadjes en een 
kroon van vijf kroonblaadjes, waarvan er twee vol-
ledig met elkaar vergroeid zijn en de andere alleen 
aan de voet. Bij de bloemkroon worden drie delen 
onderscheiden: de vlag (één kroonblad), twee 
zwaarden (twee kroonbladen) en een kiel (twee 

vergroeide kroonbladen). Er zijn meestal tien, 
maar soms ook maar vijf meeldraden aanwezig en 
één stamper. Alle onderdelen doen ook goed hun 
werk. De boom is dus eenhuizig en de bloemen 
zijn tweeslachtig. Zo, dat even in het kader van ‘de 
kracht ligt in de herhaling’. De vlag van de bloem 
is aan de basis geel gekleurd en de bloemkelk is 
groenbruin van kleur en donzig behaard. In het 
algemeen draagt Robinia heel rijk, dus heel veel 
vruchten. (De makker mag wel oppassen dat  
een paar ambtelijke dwazen in Brussel deze  
schitterende bomen niet op de lijst van invasieve 
exoten plaatsen!)
Het is, zoals de familienaam al aangeeft, een peul-
vrucht, en wel een die grauwbruin tot grijszwart 
van kleur is, met een lengte van 5 tot 10 cm en 
daarin vier tot tien zwarte, niervormige zaden.  
De lege zaaddozen blijven zeer lang hangen, vaak 
zelfs tot de volgende bloeiperiode.

Er bestaan 35 tot 40 cv’s van de gewone Acacia, 
waarvan een fors aantal niet of niet meer in  
cultuur is. De soort zelf, maar ook een aantal cv’s, 
zijn windgevoelig en daardoor niet of nauwelijks 
bruikbaar in het stedelijk gebied; daarom geen 
plek op dit podium voor deze makkers. 
Uw schrijver zal wel een aantal andere cv’s aan u 
voorstellen, systematisch in alfabetische volgorde, 
zoals u inmiddels gewend bent.

Het sortiment
Robinia pseudoacacia ‘Appalachia’
Een Amerikaanse selectie uit 1945 uit de stal van 
captain Sands’ shipmast locust-groep.
Een zeer snel groeiende selectie, die opvalt door 
een kaarsrechte doorgaande stam, met een totale 
hoogte hier in Nederland van 14-16 meter. De cv 
draagt de naam van het Appalachen-gebergte van-
wege het selectiewerk van de captain aldaar.
De kroonvorm is in de jeugdfase smal opgaand 
en wordt later regelmatig en symmetrisch breed- 
ovaal. De schors van deze species is grijsbruin van 
kleur en op latere leeftijd zeer diep gegroefd. 

De jonge twijgen zijn olijfgroen van kleur en later 
bruin verkleurend. De jonge twijgen en de takken 
zijn bewapend met kleine doorntjes. Het oneven 
geveerde blad telt negen tot negentien lang ovale, 
donkerblauw-groene deelblaadjes aan een 25 
tot 30 cm lange centrale bladsteel. De bloeiwijze 
verschijnt in juni in hangende, compacte trossen 
witte tot wit-crème, sterk geurende bloemen, soms 
met een lichtroze gloed op delen van de bloem. 
Na de bloei volgen de vruchten, die tot diep in het 
volgende voorjaar blijven hangen. Deze makker 
is weinig gevoelig voor wind en een prima straat-
boom voor in de ruimere profielen. Hij kan met 
heel veel zorg en aandacht voor de standplaats 
ook uitstekend toegepast worden in verhardingen. 

De stamschors van de oude heer van Doorwerth
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Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana’
Een heel oude Duitse selectie van Baumschule 
Laurentius uit de buurt van Leipzig, geselecteerd 
in 1859 uit een partij zaailingen. ‘Bessoniana’ vormt 
een goede doorgaande stam, de zogenaamde cen-
tral leader, met daarop een sierlijke breed ovale tot 
breed eironde kroon. De kroon is beduidend dich-
ter en meer gesloten van structuur dan de soort. 
Deze makker is om onverklaarbare redenen een 
van de meest toegepaste cv’s in Europa. Uw schrij-
ver heeft geen idee waarom; de boom is nauwelijks 
bewapend met doornen, bloeit zelden en als hij 
bloeit, zijn de trossen tot ca. 10 cm lang met klei-
nere bloemen die dicht op elkaar gepakt zitten. Op 

oudere leeftijd wordt de kroon helaas wat grilliger 
en meer open en is dan gevoelig voor windschade. 
De kroon laat zich weliswaar goed verjongen door 
vakkundige snoei, maar waar gebeurt dat nog, zo’n 
cyclische snoeibeurt?

Robinia pseudoacacia ‘Coluteoides’
De cv-naam van deze Engelse makker uit 1765 
betekent ‘gelijkend op Colutea’. In het Nederlands 
draagt Colutea de naam ‘blazenstruik’. Het is een 
neef van Robinia, met kleine, fijne, samengestelde, 
oneven geveerde blaadjes aan de centrale bladspil. 
Deze species vormt een kleine boom, tot 6-7 meter 
hoog, met een ronde, halfopen kroon. De deel-
blaadjes zijn 1,5 tot 2 cm lang, ovaal en aan de top 
meer afgerond en heldergroen van kleur. Ze lijken 
sterk op het blad van Colutea, vandaar de cv-naam.
De boom bloeit zeer rijk met hangende witte 
bloemtrossen, die korter zijn dan van de soort, 
maar wel talrijker. Het is een prachtige parkboom, 
maar hij is ook geschikt als kleine straatboom in 
doorgaande groenstroken. Helaas is deze zeer 
fraaie, kleine Acacia nauwelijks in cultuur in Europa, 
met uitzondering van Engeland, waar ze in elk 
tuincentrum te koop zijn.

Robinia pseudioacacia ‘Frisia’
Een Hollandse selectie uit 1935 van de heer W. 
Jansen uit Zwollerkerspel. Vreemde naam voor 
een plaats of dorp, maar het betreft hier een van 
de kerkdorpen rondom Zwolle, waar veel grond in 
bezit was van de grote kerk aldaar. 
‘Frisia’ is een middelgrote boom, tot 15-16 meter 
hoog en 6 tot 8 meter breed, die groeit op goed 
doorlatende en voedselrijkere gronden. Qua vorm 
groeit deze makker ongeveer als de soort, maar hij 
blijft wel beduidend kleiner, met een halfopen, wat 
losse kroon met wijduitstaande waaiervormige tak-
ken. De lange twijgen zijn dun en helderbruin van 
kleur met opvallend wijnrode doorns, die later naar 

bruinrood verkleuren. En dan het bijzondere aan 
deze species, het blad: qua grootte en vorm als de 
soort, dus negen tot negentien elliptisch gevorm-
de deelblaadjes aan een tot 30 cm lange centrale 
bladsteel. De kleur is echter vanaf het moment van 
uitlopen, de hele zomer door tot de bladval in de 
herfst, schitterend mooi geel, zonder enige groen-
verkleuring zoals de cv ‘Aurea’, geweldig mooi 
heldergeel. De boom bloeit zelden en dan pas op 
oudere leeftijd, zoals alle makkers van deze soort 
met witte bloemen in hangende trossen. Als na de 
bloei de roodbruine peulen verschijnen, geeft dit 
weer een schitterend contrast met het gele blad. 
De herfstkleur is iets donkerdergeel dan de zomer-
tooi, maar eerlijk gezegd valt dat niemand echt 
op. Je moet het weten, dan zie je het wel. ‘Frisia’ 
is een schitterende parkboom, decoratief en zeer 
opvallend, vooral in contrasterende uitingen met 
een donkere omgeving. De boom heeft als nadeel 
dat de kroon windgevoelig is en dat er takken uit 
kunnen breken. Een goede, enigszins beschutte 
standplaats en een correct uitgevoerde begelei-
dingssnoei van de boom zijn essentieel voor het 
beste resultaat. Dames en heren boombeheerders: 
de schaar erin, maar wel met verstand van zaken!

Robinia pseudoacacia ‘Lombarts’
Een Nederlandse selectie uit 1950 van boomkwe-
ker Jacques Lombarts uit Zundert. Het is een kleine 
boom met een sterk gedrongen dichte kroonvorm. 
De boom bereikt een hoogte van 6 -7 meter, 
tenminste als hij op 2,20 meter bovenveredeld 
wordt en dan ca. 4,5 meter een korte gedrongen 
ovale kroon vormt. Het blad is diep donkergroen 
en de boom bloeit zelden. Het is een kleine boom 
voor in smalle profielen of op pleinen. De boom 
komt qua groei en grootte overeen met de cv’s 
‘Umbraculifera’, ‘Myrifolia’ en ‘Rehderi’, die later in 
dit feuilleton aan u voorgesteld worden. 
Waarom zo veel aandacht voor die bolvormen? 
Dat zal ik u vertellen, waarde lezers van dit feuil-
leton. Echt niet vanwege hun grote sierwaarde, 
maar vanwege hun grote benutbaarheid in kleine 
ruimten. Het zijn gezonde bomen met een grote 
toepasbaarheid, én, op ‘Umbraculifera’ na, vrijwel 
onbekend en nauwelijks in cultuur, en dat is erg 
jammer. Onbekend maakt onbemind; dat principe 
heeft helaas al veel goed bruikbare bomen naar de 
stookhoop gebracht. 
In het boekwerk Boomspiegel nr. 8 van de grote 
botanische grootmeester Frans J. Fontaine (1921-
2002), een uitgave uit 1992 van Boomkwekerijen 
M. van den Oever en Zn., staat beschreven dat een 
onderveredelde species van 35 jaar oud ongeveer 
4,5 meter hoog is met een ovale kroon die slechts 
2 meter breed is.

SORTIMENT

Robinia pseudoacacia volwassen boom in bloei

Robinia pseud 'Frisia' in bloei Robinia pseud. blad met vruchten
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Robinia pseudoacacia ‘Myrtifolia’
De cv-naam spreekt voor zich. Deze species heeft 
blad gelijkend aan dat van het geslacht Myrthus 
communis, een plant uit de mirtefamilie. Het 
is een dichtvertakte, groenblijvende struik. De 
species groeit op droge, zonnige plekken in het 
Middellandse Zeegebied in het wild, maar wordt 
in het gebied ook als sierstruik toegepast in tuinen 
en parken. 
Het is een opgaande boom met een bijzondere 
kroonvorm en kleine blaadjes. De kroon is in de 
jeugdfase opgaand, op oudere leeftijd meer sprei-
dend met meer horizontale takken. De hoogte 
is afhankelijk van de hoogte van de onderstam, 
5-6 m met uiteindelijk een bolvormige kroon. 
Uiteindelijk is de stamschors weer grijsbruin en 
diep gegroefd. Het oneven geveerde blad telt 
negen tot negentien kleine, frisgroene deelblaad-
jes van 1,0 tot 1,5 cm lang met een ronde top en 
een deuk in de bladtop. De boom bloeit nauwe-
lijks, net als eigenlijk al die kleine bollen. 
Het gebruik en de toepassingsmogelijkheden zijn 
zoals reeds beschreven bij de voorganger. 

Robinia pseudoacacia ‘Nyirségi’ 
Een Hongaarse selectie uit de jaren 70 van de 
vorige eeuw, ontstaan bij een onderzoeksinstituut 
voor bos- en landschapsbouw in de regio Nyirségi. 
De boom is geselecteerd op zijn kaarsrechte stam, 
ideaal voor de houtteelt. De boom is in de jaren 
80 in Nederland in cultuur genomen door boom-

kwekerij Udenhout. Het is een grote tot zeer grote 
boom, wel 20 tot 25 m hoog in het land van her-
komst, hier in Nederland tot een meter of 18, met 
zoals gezegd een kaarsrechte doorgaande centrale 
stam met een opgaande takstand, waardoor er 
een ovale kroon ontstaat. De takken en twijgen 
zijn bezet met grote en vlijmscherpe doorns, eerst 
bordeauxrood, later bruinrood. De bladeren zijn als 
de soort, maar onregelmatiger qua lengte en plaat-
sing. De boom bloeit in korte hangende bloem-
trossen met witte bloemen. De bloei is kort en er 
worden ook heel weinig vruchten aan de boom 
gezet. Weinig verlies van kracht, daardoor, en dus 
een supersnelle groeier. De boom wordt ook toe-
gepast als onderstam, onderaan of bovenaan ver-
edeld met andere cv’s, zoals de kleine bolletjes.
De boom kan prima toegepast worden als straat- 
en laanboom, mits er een goede standplaats voor 
wordt ingericht. Deze species wordt door uw 
schrijver in de rangen van de ‘joppers’ geplaatst.

Robinia pseudoacacia ‘Pyramidalis’
Een Franse selectie uit 1839 met een sterk zuilvor-
mige kroon. De boom wordt 15-16 meter hoog 
en 3 tot 5 m breed en heeft een goede groei. Op 
latere leeftijd zakken de takken iets uit, maar nooit 
storend of overlast veroorzakend. De boom lijkt op 
afstand wel wat op Populus nigra ‘Italica’. De boom 
bezit een goede centrale en doorgaande stam met 
sterk recht opgaande takken. De takken en licht-
bruine twijgen zijn weinig gedoornd en de bloei-
wijze is als de soort, maar veel minder uitbundig. 

De boom slaat ook zomaar een aantal bloeijaren 
over, als beurtjaren bij fruitbomen.
Het blad is als bij de soort, net zo groot en mooi 
groen van kleur. Het is een prima boom die weinig 
bekendheid geniet en dat is erg jammer. Hij is 
superbruikbaar in smallere profielen, waar toch 
een forse boom gewenst is. Ook in verhardingen 
gedijt deze makker prima, tenminste als er genoeg 
aandacht voor de standplaats aan voorafgegaan is.

Robinia pseudoacacia ‘Rehderi’ 
Een Duitse selectie uit 1859, die tientallen jaren 
later pas benaamd is door de grootmeester der 
botanie, Alfred Rehder, en in cultuur gebracht. 
Weer een kleintje op een onderstam, maar deze 
keer met meer opgaande takken, waardoor er 
meer een vaasvorm ontstaat. Zowel de takken als 
de jonge twijgen zijn ongedoornd en deze species 
bloeit niet. Het blad is als de soort. Een derde, 
onbekende kleine species, die op een hoogstam 
veredeld ca. 5 meter hoog wordt.

Robinia pseudoacacia ‘Rozynskiana’ 
Deze boom is in 1896 geselecteerd door boom-
kweker Feliks Rozynskin in Polen en in de vergetel-
heid geraakt vanwege de Tweede Wereldoorlog. 
Dankzij een andere Poolse kweker is de boom 
begin jaren 90 van de vorige eeuw weer geïntro-
duceerd. Het is een grote boom, tot ca. 20 meter 
hoog, met een zeer brede en losse kroon met 
wijduitstaande tot overhangende takken. De grote 
bladeren, tot wel 50 cm lang, hangen loodrecht 
naar beneden. Het blad bestaat ondanks de gro-
tere lengte uit eenzelfde aantal bladjukken, vier tot 
negen, en een topblad. De bladeren zijn smaller en 
langer dan bij de soort, wijduitstaand en met een 
iets golvende bladrand. Door deze ijlere bladzet-
ting is grote kroon zeer transparant. De bladkleur 
is fraai lichtgroen en de species bloeit zeer rijk, met 
grote hangende trossen met grote witte bloemen 
met een gele vlek. De bloemen zijn de grootste 
exemplaren binnen de soort en dragen een heer-
lijke geur, leveren heel veel nectar aan het vliegend 
insectenleven en zijn dus op meerdere fronten 
een grote verrijking van hun omgeving, parken en 
brede groenstroken. Een aanrader! 

Robinia pseudoacacia ‘Sandraudiga’
Een Nederlandse selectie uit 1937 van de hier-
boven reeds genoemde Jacques Lombarts uit 
Zundert. Koninklijke Boomkwekerijen Pierre 
Lombarts was vanaf eind 19de eeuw tot na de 
Tweede Wereldoorlog in de 20ste eeuw een van de 
toonaangevende boomkwekerijen in Nederland, 
en de Lombartsen genoten grote bekendheid in 
de dendrologische wereld. Zoon Jacques richtte 

Robinia pseudoacacia bladjukken met deelblaadjes

SORTIMENT
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samen met Robert en Georges de Belder van arbo-
retum Kalmthout en Gerd Krussmann, directeur 
van de botanische tuinen in Dortmund, de IDS op 
(International Dendrological Society). Maar nu snel 
weer terug naar ‘Sandraudiga’.
Dit is een sterk groeiende boom, tot 15-17 meter 
hoog, met een breed kegelvormige open kroon, 
die op oudere leeftijd opgaand ovaal van vorm 
wordt. ‘Sandraudiga’ lijkt een tussenvorm te zijn 
tussen de soort en de cv ‘Unifoliola’, waarmee u 
straks kennis gaat maken. De boom is zwaarbewa-
pend met scherpe rode doorns. Het blad is oneven 
geveerd en heeft vijf tot zeven deelblaadjes. De 
blaadjes zijn ovaal van vorm met een afgeronde 
en gedeukte bladtop en het topblad is beduidend 
groter dan de zijblaadjes. De bladkleur is grijsgroen 
en de boom bloeit in de jeugdfase slechts zelden. 
Groeien, groeien, groeien is dan het motto van de 
boom. Op oudere leeftijd wordt de bloei uitbundi-
ger, met hangende trossen zacht crème-witte tot 
roze bloemen. ‘Sandraudiga’ is een van de meest 
windbestendige en meest waardevolle straat- en 
laanbomen binnen de soort. Het is dan ook onbe-
grijpelijk dat deze boom zo weinig in cultuur is en 
dat zo weinig boombeheerders deze boom ken-
nen! Helaas, helaas schrijft uw scriba hier dan maar 
op want mijn andere woordkeuze zou direct onder 
censuur van de redactie vallen.

Robinia pseudoacacia ’Semperflorens’
De cv-naam ‘Semperflorens’ van deze species bete-
kent in het Latijn ‘altijd bloeiend’, maar dat is wat 

overdreven. Het worden grote bomen, tot wel 20 
meter hoogte, met een opgaande losse en open 
kroon met afstaande takken. Op oudere leeftijd 
plat deze kroon wat af. De boom is in 1874 in 
Frankrijk geselecteerd op een boomkwekerij in de 
omgeving van Vitry onder Parijs. 
De boom is slechts spaarzaam bewapend met 
doornen op takken en twijgen. Het blad is als van 
de soort, maar de bloeiwijze is veel rijker, in grote 
hangende trossen met geurende witte bloemen in 
juni, en daarna nog een wat minder rijke nabloei in 
augustus-september. Het is een geweldige boom, 
die goed toepasbaar is in brede straat- en laanpro-
fielen en goed windbestendig door de losse en 
openkroon. Aanrader nummer 2.

Omwille van de lieve vrede slaat uw schrijver 
de cv’s ‘Tortuosa’, met kronkelende takken, en 
‘Umbraculifera’, die alom bekende bol, over. Hier 
komt de laatste species, en wel de favoriet van uw 
schrijver:

Robinia pseudoacacia ‘Unifoliola’
Deze species werd in 1858 geselecteerd op pépi-
nières Deniaux in het departement Maine et Loire 
in Frankrijk. Het is een grote boom, tot 18-20 meter 
hoogte, met een breed piramidale, wat onregel-
matig gevormde kroon op een zware en rechte 
doorgaande stam met korte zijtakken. De kroon 
is vrij dicht en wat gedrongen. De gehele boom 
is ongedoornd. Het blad is sterk afwijkend van 
de soort, een tot 25 cm lange centrale bladsteel 

met twee tot vier kleine zijblaadjes en één zeer 
groot topblad tot wel 15 cm lang. Het blad is diep 
donkergroen tot blauwgroen aan toe, met een 
wat lichtere onderzijde. De boom bloeit zeer rijk, 
een van de sterkst bloeiende binnen de soort, met 
grote, lange, hangende witte trossen geurende 
bloemen, schitterend, die bloeiwijze tegen dat 
blauwig groene blad. De schors van de boom is 
schitterend diep gegroefd en diep en netvormig 
gevoord met grote grijsbruine schorsrillen. 
Een beauty van een boom en de meest windvaste 
van allemaal. Een ‘jopper’, dus, die eenzaam op 
nummer 1 staat van de aanraders in dit deel van 
het feuilleton. 

Afsluitend
Een afsluiting van een mooi en bijzonder geslacht, 
vanwege de bijzonder spectaculaire bloeiwijzen in 
verschillende kleuren. Er zijn dus heel interessante 
species van dit geslacht verkrijgbaar, maar u moet 
wel goed zoeken naar de aanraders uit dit deel 
van het feuilleton. Op zoek gaan naar deze bomen 
is een uitdaging die beloond zal worden met een 
geweldige boom, ziektevrij; wat een pracht in blad 
en bloeiwijze en niet te vergeten die geweldige 
stamschors. Mogelijk is een boomkweker geïnspi-
reerd geraakt door dit deel van het feuilleton en 
gaat die zich verdiepen in dit geslacht, om het in 
zijn/haar sortiment op te nemen.

Vooral doen, met zijn allen voor de verrijking van 
de leefomgeving!

Groet,

SORTIMENT

'Frisia' met bloemen
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In Franeker stappen twee mannen om 06.00 uur 
in de morgen in een hoogwerker, vlak voor een 
café/discotheek. Voor dat café staan twee grote 
iepen. Eenmaal hoog in de lucht haalt het tweetal 
een felgele gifspuit tevoorschijn en bespuiten ze 
de beide iepen, vermoedelijk met gif. Althans, 
dat zegt een getuige. Enkele uren later verdorren 
de bladeren van de beide bomen al. Die getuige 
klaagt al jaren over het café en leeft in onmin met 
de eigenaar daarvan. En laat die eigenaar nou net 
een van de mannen zijn die hij in de hoogwerker 

meende te hebben gezien. In een zaak als deze, 
waarbij het gaat om vandalisme, staat of valt de 
zaak afhankelijk van het bewijs, en dan met name 
bewijs van (oog)getuigen. De eigenaar van de 
bomen, in dit geval de gemeente Franeker, wil zijn 
schade vergoed zien, maar moet dan wel bewijzen 
wie het gedaan heeft. De café-eigenaar en ook de 
andere man in de hoogwerker ontkennen dat zij 
iets met het vergiftigen van de bomen te maken 
hebben. De café-eigenaar was die ochtend toeval-
lig in de buurt om zijn hond uit te laten en heeft 

nog nooit in een hoogwerker gezeten, aldus hijzelf. 
En de tweede man, een bevriende aannemer uit 
Amsterdam, heeft de hoogwerker alleen maar 
gebracht en gehaald. Ook hij heeft volgens eigen 
zeggen niet in de hoogwerker gezeten.

Er komt wel vast te staan dat de man uit 
Amsterdam de hoogwerker heeft gehuurd en dat 
de bomen zijn vergiftigd met glyfosaat. Van een 
van de bomen is het toekomstperspectief nihil en 
bij bomen in de buurt is er 20% kans op uitval. De 

Al is Friesland plat, het heeft zijn hoogtepunten. Een van die hoogtepunten is in mijn optiek de doortastende uitspraak van de kantonrechter in 

Leeuwarden van 27 juli 20161.

Auteur: Jilles van Zinderen, MANZ Legal

Al is Fryslân plat, it hat 
syn hichtepunten 
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JURIDISCH

schade aan de bomen wordt getaxeerd op 
Є 18.113,70.

Om als eigenaar van de bomen aanspraak te kun-
nen maken op een schadevergoeding, moet aan 
vijf eisen worden voldaan. Er moet sprake zijn van 
(1) een onrechtmatige gedraging, (2) die gedra-
ging moet de dader kunnen worden toegerekend, 
er moet sprake zijn van (3) schade, er moet sprake 
zijn van (4) causaal verband tussen de onrechtma-
tige gedraging en de schade en ten slotte moet er 
sprake zijn van (5) relativiteit. Het vergiftigen van 
andermans bomen is natuurlijk zo onrechtmatig 
als het maar kan. Dat er schade is, staat ook wel 
vast. Dat de schade het gevolg is van de vergifti-
ging behoeft geen betoog. De overtreden norm 
(het respecteren van andermans eigendom) is 
bedoeld om schade bij die eigenaar te voorkomen, 
dus ook aan de relativiteitsvereiste is voldaan. De 
vraag die dan nog resteert, is of de onrechtmatige 
gedraging deze twee gedaagden kan worden toe-
gerekend. Hebben zij het gedaan en kan het hen 
worden verweten? Omdat de rechter zelf natuur-
lijk niet bij de vergiftigingsactie aanwezig was, is 
het aan de eisende partij om de rechter ervan te 
overtuigen dat dit de daders zijn. In veel vergif-

tigingsgevallen loopt het vooral bij deze laatste 
vraag spaak. De vergiftiging is dan overduidelijk 
en vaak is er ook een donkerbruin vermoeden wie 
de dader is. Soms wordt er bijvoorbeeld al jaren 
door een en dezelfde persoon geklaagd. Maar 
vermoeden en bewijs zijn niet hetzelfde. Daarmee 
is niet gezegd dat het verhalen van schade door 
vergiftiging kansloos is als er geen sprake is van 
betrappen op heterdaad. Soms kan een oproep in 
de buurt of een (opgenomen) telefoongesprek met 
de vermoedelijke dader tot verrassende resultaten 
leiden. Ook wil de politie soms na enige overtui-
gingskracht en in goed overleg wel een onderzoek 
uitvoeren. Vermoedens kunnen het onderzoek dan 
mogelijk meteen de goede kant op sturen. Het 
verzamelen van bewijs vereist dus wel doorzet-
tingsvermogen en creativiteit; het wordt zelden in 
de schoot geworpen.

Het verzamelde bewijs moet uiteindelijk voorge-
legd worden aan de rechter. Die heeft een zekere 
mate van vrijheid om bewijs te waarderen. Hij kan 
de getuigenverklaring van de ene persoon zwaar-
der wegen dan die van een ander. Zo kan een 
verklaring van een onafhankelijke persoon meer 
gewicht in de schaal leggen dan een twijfelachtige 
verklaring van de mogelijke dader. 

In het geval in Franeker ging de kantonrechter in 
Leeuwarden niet mee in het ongeloofwaardige en 
inconsequente verweer van de beide daders. Aan 
de verklaring van de ooggetuige werd veel waarde 
gehecht, onder andere omdat dus vast was komen 
te staan dat de aannemer uit Amsterdam de 
gebruikte hoogwerker had gehuurd. Schriftelijke 

verklaringen van moeders en vrienden van de 
gedaagden mochten niet baten, mede omdat ze 
tegenstrijdig waren met hun eigen verklaringen. 
Wie veel liegt, moet veel onthouden en daar slaag-
den beide heren niet in. De kantonrechter kwam 
tot de slotsom dat de gedaagden de volledige 
schade moesten vergoeden. De gedaagden zijn 
hoofdelijk veroordeeld; de gemeente mag dan zelf 
weten bij welke gedaagde zij haar geld haalt. 
Dit is een van die zaken waarbij de dader terecht 
wordt veroordeeld om een aanzienlijke schade 
te vergoeden. Het laat zien dat het verhalen van 
schade, ook bij vergiftiging, zeker mogelijk is, maar 
het vergt soms wel wat doorzettingsvermogen van 
de eigenaar. De signaalfunctie van deze verhaals-
actie van de gemeente is overduidelijk. Ik vermoed 
dat de inwoners van Franeker het voorlopig wel 
uit hun hoofd zullen laten om daar bomen te ver-
giftigen.

Mr. Jilles van Zinderen 
(jilles.vanzinderen@manzlegal.nl) is advocaat 
bij MANZ Legal en gespecialiseerd in conflicten 
over bomen.
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‘Juglans regia laat kinderen 
zien dat ons voedsel uit de 
natuur komt!’
De bomenwereld heeft een Freek Vonk-achtige ambassadeur nodig die de  
ludieke kant van bomen toont

Rudy Scheper, boombeheerder bij de gemeente 

Dordrecht, is van mening dat een inspiratie-

boom vooral het bomenvak interessant moet 

maken voor de jeugd: ‘Een notenboom laat 

kinderen zien dat walnoten niet in het super-

marktbakje groeien!’

Auteur: Santi Raats

 Juglans regia



51www.boomzorg.nl 

Op de heenweg passeert de auteur van dit stuk 
een vrachtwagen vol met varkens en vraagt zich af 
of kinderen weten dat het vlees in de supermarkt 
eerst de weg van de stal naar het slachthuis heeft 
afgelegd. ‘Dat is nu precies waarom Juglans regia 
mijn inspiratieboom is’, verklaart Scheper. ‘De 
afstand van de consument tot de natuur wordt 
steeds maar groter. Ik denk inderdaad dat veel 
kinderen niet weten waar ons voedsel vandaan 
komt. De inspiratieboom is voor mij een voorbeeld 
van hoe de natuur voor voedsel zorgt. Bij de vorige 
inspiratiebomen heb ik nog geen enkele boom van 
deze categorie aangetroffen. ’ 

Bij boerderijen
Juglans regia, oftewel de walnoot, behoort tot de 
familie van de notenbomen, de Juglandaceae.  
De walnoot komt van oorsprong voor van India tot 
aan Oost-China en Japan, maar ook in de Kaukasus 
en Zuidoost-Europa. Romeinse soldaten namen 
Juglans regia mee naar Midden- en West-Europa. 
Bekend onder de walnoten zijn de Chinese wal-
noot, Juglans cathayensis, de Japanse walnoot, 
Juglans ailantifolia, de grijze walnoot, Juglans 
cinerea, de kleine walnoot, Juglans microcarpa, en 
de zwarte noot, Juglans nigra. Nog steeds zie je bij 
sommige boerderijen een walnoot in de buurt van 
de mesthoop staan: de sterk geurende bladeren 
weren muggen. 

Kenmerken
De boom draagt zowel mannelijke als vrouwelijke 
bloemen. De mannelijke bloempjes hebben de 

vorm van katjes van 6 tot 9 centimeter en bloeien 
eerder dan de vrouwelijke bloemen, die zich 
vanaf mei na de bladvorming aan het uiteinde 
van de nieuwe scheuten laten zien. De walnoot 
is een windbestuiver. Hij houdt van voedselrijke, 
vochtvasthoudende, drainerende gronden, maar 
als deze omstandigheden niet voorhanden zijn, 
verdraagt hij ook andere typen standplaatsen. 
Vooral bij zaailingen is het vaak even geduld uit-
oefenen voordat ze vrucht dragen. Bij Juglans regia 
moet je er ook rekening mee houden dat je hem 
alleen snoeit in de winter op momenten dat het 
niet vriest, want hij heeft een erg sterke sapstroom. 
Voor de notenverkoop zijn in Nederland de cv’s 
‘Axel’, ‘Broadview’, ‘Buccaneer’, ‘Coenen’, ‘Hansen’, 
‘Plovdivski’ en ‘Rote Donaunuss’ geschikt om aan 
te planten.

Walnoot als vervanger
We maken een rondgang door de gemeente 
Dordrecht, die een bomenbestand heeft van 50 
duizend bomen. Veel van de straten buiten het 
centrum waren traditioneel landschappelijke lijnen 
en zijn aangeplant met es en populier. In het totale 
landschap staan achtduizend essen. Veel essen in 
Dordrecht kampen met essentaksterfte. Het afge-
lopen jaar alleen al heeft de gemeente zo’n veertig 
essen gekapt. ‘Juglans regia is een aardige soort om 
de es op verschillende plekken door te vervangen’, 
vindt Scheper. 

Creatief realisme
Scheper hoort wel eens van kwekers dat ze hem 
creatief vinden, maar ook realistisch. ‘Voor bijzon-
dere bomen zoals vruchtdragers geldt dat ze niet 
allemaal even handig staan in de openbare ruimte. 
Het gaat mij er niet om dat ik zo veel mogelijk 
bijzondere exemplaren aanplant, maar dat ik bij 
vervanging zorg voor zo veel mogelijk afwisse-
ling met bomensoorten op de juiste plantlocatie. 
Juglans regia is een goed toepasbare boom. Hij 
kan in brede groenstroken staan en in parken en 
kan ontzettend goed tegen hoosbuien, maar ook 
tegen droogte. Het is dus een soort die de klimaat-
verandering aankan. Je moet hem echter niet 
aanplanten langs parkeerplaatsen of in verharding, 
want dan krijg je overlast van de vallende en geval-
len noten. Ook langs fietspaden is een vruchtloze 
cultivar van Juglans regia een betere optie dan 
de vruchtdragende. Maar verder past deze boom 
prima in de openbare ruimte: het is een prachtige, 

 ‘Ik streef ernaar om de 

komende jaren vijf- tot 

zevenhonderd walnoten 

bij te planten’

Boombeheerder Rudy Scheper houdt van diversiteit. Dat is deels te verklaren door zijn gehoorbeperking. ‘Ik heb nooit bij een groep gehoord, maar eenheidsworst op het gebied van bomen 

schuw ik ook.'
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grote boom, die tot 30 meter hoog kan worden. 
Hij heeft niet zo’n massieve kroon, wat ik wel mooi 
vind. De kroon vormt eigenlijk een ideaal  
zonnescherm: pas als de zon in de zomer écht 
begint te schijnen, sluit het bladerdek zich. Maar 
het blijft halfopen ten tijde van het eerste voor-
jaarszonnetje, zodat je daar nog volop van kunt 
genieten.’

Natuurlijke variatie
Scheper houdt van diversiteit. Dat is deels te ver-
klaren door zijn gehoorbeperking. ‘Ik heb zelf nooit 
bij een groep gehoord, maar ik houd ook niet van 
eenheidsworst op het gebied van bomen. Dat 
komt naar voren in mijn voorkeur voor zaailingen. 
Die tonen vanzelfsprekend meer natuurlijke vari-
atie dan cultivars. Juglans regia trekt mij in het 
bijzonder aan door zijn wilde groeiwijze, door zijn 
robuustheid en breedte en door de prachtig diep-
gegroefde bast bij oudere exemplaren.’

Walnoot op de oude dijk
We komen aan bij een oud dijkje, dat vroeger 
hoorde bij het dorp Dubbeldam, dat in 1970 bij 
Dordrecht is getrokken. De dijk lag er al voor de 
Tweede Wereldoorlog uitbrak. Volgens de over-
levering was het dijkje vroeger het trefpunt van 
flikflooiende jongeren uit het dorp. ‘Mijn oma, die 
in de buurt van de dijk op de boerderij is opge-
groeid, heeft er nog met een liefje staan zoenen’, 
vertelt Scheper. ‘Maar toen stonden de walnoten er 
nog niet. Die staan er nu zo’n vijftig tot zestig jaar.’ 
Na de oorlog kwamen er kassen van een rozen-

kweker langs de dijk te staan en markeerde de dijk 
de grens met de bebouwde kom van Dordrecht. 
In de jaren 90 werden de kassen afgebroken en 
kwam er nieuwbouw voor in de plaats. 

Wanneer we voor de Juglans regia-laan staan, 
wordt meteen duidelijk wat Scheper bedoelt 
met ‘natuurlijke variatie van zaailingen’: de brede 
gesteltakken van de walnoten waaieren breeduit 
van de stam af, allemaal op hun eigen manier, 
en de dikke twijgen steken ook alle kanten op. 
Scheper: ‘Elk najaar is het hier een drukte van 
jewelste met mensen die de gevallen walnoten 
komen oprapen. Dordrecht heeft naast essen- 
taksterfte last van kastanjebloedingsziekte. We 
hebben er tot nu toe zeshonderd kastanjes aan 
verloren. Zo jammer, want wat is er leuker dan 
kastanjes rapen met je kinderen? Het is goed om 
te weten dat we de zieke kastanjes kunnen ver-
vangen door walnoten, zodat het plezier van het 
rapen en verzamelen in stand blijft.’

Walnoten in de rest van Dordrecht
In het Wantijpark, tot stand gekomen door werk-

‘Walnoten zijn goede 

vervangers voor onze  

zieke kastanjes, zodat het 

plezier van het rapen  

behouden blijft’

Juglans regia aan weerszijden van het oude dijkje in Dordrecht.
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verschaffing aan werklozen in de magere jaren 
dertig, toont Scheper nog drie exemplaren van 
Juglans regia. Het park heeft een Engelse land-
schapsstijl en de drie walnoten staan langs een 
slingerend pad. Scheper: ‘Ze zijn geplant in 1936 
en horen bij het beplantingsplan van landschaps-
architect Tersteeg, die dit park heeft ontworpen. Ik 
heb deze walnoten vijf jaar geleden meer vrij laten 
zetten. In bijna elk park in Dordrecht staat Juglans 
regia, maar ook op enkele pleintjes in het centrum, 
in grote verhoogde bakken. We hebben nu twee-
honderd walnoten staan; dat is niet veel op een 
totaal van 50 duizend bomen. Ik streef ernaar om 
de komende jaren vijf- tot zevenhonderd walnoten 
bij te planten, om te komen tot 2 procent van het 
totale bomenbestand.’ 

Freek Vonk
De reacties van bewoners op de aanwezigheid van 
walnoten verschillen sterk, volgens Scheper: ‘Als ik 
mensen vraag wat ze van de walnoot in de open-
bare ruimte vinden, is het opvallend dat mensen 
van de babyboomgeneratie of ouder precies weten 
over welke boom het gaat. Ze zijn er over het  

algemeen blij mee zijn en vinden de noten lekker. 
Ook mensen met een andere culturele achter-
grond, zoals de Turkse, kennen de walnoot. Maar 
jongere mensen reageren vaak verbaasd: ‘Oh, staat 
daar een walnoot? En die dingen op de grond kun 
je dus eten?’ We hebben nog een grote slag te 
maken in het voorlichten van de jeugd over voed-
sel en de natuur. Als boombeheerders hebben we 
daarbij een opvoedende rol. We kunnen onder 
meer ons steentje bijdragen door vruchtdragende 
 bomen aan te planten, waar dat mogelijk is. 
De bomenwereld heeft een Freek Vonk-achtige 
ambassadeur nodig, die kinderen de opvallende  
en gekke dingen van de natuur laat zien!’

INSPIRATIEBOOM
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‘Koelreuteria behaagt de  
burger het hele jaar door’
Late bloei en lang aanwezige lampionnetjes van Chinese vernisboom  
sieren de openbare ruimte

De Koelreuteria paniculata in de patio van 

het gemeentehuis van Voorschoten heeft al 

heel wat herinrichtingen overleefd.
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Koelreuteria paniculata staat in Nederland bekend 
als Chinese vernisboom, maar ook als lampion-
boom, blazenboom, gele zeepboom en zelfs als 
goudenregenboom. Laten we het voor nu maar 
houden bij zijn Latijnse benaming, die de boom 
heeft meegekregen van zijn ontdekker, de Duitse 
bioloog Joseph Koelreuter, die de boom in de 
achttiende eeuw uit China naar Europa bracht.  
De soortnaam paniculata verwijst naar de pluim-
vormige bloeiwijze. 

Spreekt letterlijk tot de verbeelding
‘Je kunt je bij al deze benamingen wel een voor-
stelling maken’, zo verklaart groendienstmede- 
werker Rinze Hofman zijn voorkeur voor deze 
inspiratieboom. ‘De benaming goudenregen heeft 
hij te danken aan zijn bloemen, die de vorm heb-
ben van lange, gele pluimen. De naam lampion-
boom dankt hij aan de lampionvormige vruchten 
die hij vanuit de bloemen ontwikkelt. Dit zijn 
de zaaddozen. Het is vooral een boom met veel 

sierwaarde. Wij vinden Koelreuteria paniculata zo 
bijzonder, omdat zijn bloempluimen pas bloeien 
in juli, augustus of zelfs september. Wanneer je de 
boom van dichtbij bekijkt, zie je dat het samenge-
steld oneven geveerd blad met zijn diepgekartelde 
rand heel decoratief is. Het jonge voorjaarsblad 
loopt roodgroen uit en wordt naarmate het voor-
jaar vordert gewoon groen. Ook de gele tot oranje 
herfstkleur van het blad mag er zijn. De volwas-
sen Koelreuteria paniculata heeft een brede, bolle 

kroon. Ik heb gelezen dat Koelreuteria in warme 
oorden zelfs een invasieve soort kan worden. Maar 
hier hoeven we in Nederland niet bang voor te zijn.’ 

Burger blij maken
Voorschoten staat bekend om zijn succesvolle 
placemaking-trajecten. Collega-beheerder Ralph 
Pitlo werd vorig jaar uitgeroepen tot Young Green 
Professional vanwege zijn ambitieuze werkpresta-
ties, waaronder geslaagde projecten op het gebied 
van burgerparticipatie. Ook groenbeheerder 
Patrick Spiegeler werd opgemerkt door de Young 
Green Professionals-commissie, maar hij bleek net 
een jaar te oud te zijn (36) om mee te mogen doen. 

Spiegeler bekijkt de inspiratieboom Koelreuteria 
paniculata vooral vanuit een politiek gezichtspunt: 
de burger moet er blij mee zijn. ‘De bloei valt later 
dan bij de meeste bomen, zodat bewoners tijdens 
de invallende herfst nog kunnen genieten van 
bloemen in de openbare ruimte. Ook hebben bijen 
en hommels dan nog voedsel. De lampionvormige 
vruchten blijven daarna nog lang aan de boom 
zitten, tot ver in de winter en soms zelfs tot aan 
de nieuwe bloeiperiode. Dat geeft een formidabel 
beeld.’

Aanplant in Voorschoten
De groenbeheerders in Voorschoten planten regel-
matig Koelreuteria aan. Het totaal staat inmiddels 
op twaalf: tien staan er op redelijk beschutte loca-
ties in straten en lanen en een staat bij een bejaar-
dentehuis. Spiegeler legt uit: ‘We streven naar meer 
biodiversiteit in Voorschoten. Dat kan; de politieke 
wind staat gunstig en er wordt niet bezuinigd op 
groen.’ 

Onbekend maakt onbemind
Spiegeler weet door de intensieve samenwerking 
met burgers precies wat zij willen. Hij denkt met 
ze mee, maar is tegelijkertijd realistisch: ‘Bewoners 
willen vooral kleur zien en afwisseling in laan-
bomen. We hebben hier nog veel monocultuur en 
vooral veel eik als laanboom. Maar soms gaan de 
wensen te ver. Er kwam ooit iemand met een foto 
aan waarin allerlei planten tegelijkertijd stonden 
te bloeien; die foto was duidelijk gefotoshopt. 
Mensen worden soms gek gemaakt door wat ze in 
de bladen zien staan. Wij zijn natuurlijk geen tuin-
centrum dat alle soorten voorradig heeft. Maar we 
geven altijd drie keuzes aan bewoners als we een 
nieuw project aangaan. Daardoor voelen ze zich bij 
het project betrokken.’

Groeneducatie
De aanplant van bijzondere bomen zoals 

De inspiratiebomen op de afgelopen Boom- 

innovatiedag maakten inspiratie los bij boom-

verzorger Rinze Hofman van werkorganisatie 

Duivenvoorden, het ambtelijk samenwerkings-

verband tussen de gemeenten Voorschoten 

en Wassenaar. Hofman stak op zijn beurt zijn 

beheerder Patrick Spiegeler aan met het  

inspiratieboomvirus. Dit jaar dragen beiden 

Koelreuteria paniculata voor; de boom staat  

pal naast het raam van hun kantoor in het 

gemeentehuis.

Auteur: Santi Raats

Bewoners kunnen nog tot 

laat in de herfst genieten 

van de bloemen

De bloemen

De zaaddozen

5 min. leestijd INSPIRATIEBOOM
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Koelreuteria heeft ook een educatieve functie. 
‘Wanneer wij bewoners vragen om mee te  
denken over een nieuwe groeninrichting, kunnen 
zij zelf nauwelijks soorten bedenken. Wij dragen 
soorten aan bij bewoners, maar onbekend maakt 
onbemind. We lossen dit op door van tevoren 

bijzondere soorten aan te planten in de openbare 
ruimte, zodat bewoners ermee bekend raken. Dat 
lukt aardig: zo was er vorig jaar een mevrouw die 
een Koelreuteria-takje in een envelop naar ons toe-
stuurde met een begeleidend briefje met de vraag 
wat voor mooie boom dit was. Als bewoners weten 
waar we het over hebben als we met voorstellen 
komen, kunnen we sneller rekenen op draagvlak.’

Alles overleefd in de patio
De Koelreuteria paniculata waarmee Hofman en 
Spiegeler op de foto gaan, is een onvolgroeid 
exemplaar, dat in 1988 door de toenmalige groen-
beheerder Kees de Geus is aangeplant na de 
uitbreiding van het gemeentehuis in Voorschoten. 

Het is meer een struik dan een boom. De stand-
plaats, een patio van vier bij vier meter, heeft daar 
ongetwijfeld toe bijgedragen. 
De boom staat er ondanks de krapte goed bij. 
Hij heeft al heel wat herinrichtingen van de 
patio overleefd en is blijven staan waar andere 
beplanting in de loop van de jaren de wijk moest 
nemen, waaronder wild woekerende bamboe, 
een waterelementje, winterharde Fuchsia en Acer 
palmatum. ‘Qua eisen is Koelreuteria makkelijk’, 
verklaart Hofman. ‘Hij heeft een enigszins losse 
en vooral goed doorlatende bodem nodig. Wij 
zitten op een strandwal in Voorschoten, dus dat is 
ideaal. Verder past hij prima in ons klimaat, want 
hij kan vorst tot min 15 graden Celsius aan. Een 
beetje beschutting kan hij wel waarderen, zeker als 

‘Een bewoner stuurde ons 

een Koelreuteria-takje toe 

met de vraag wat voor 

mooie boom dit was’

De zaaddozen blijven de 

hele winter aanwezig, 

tot aan het volgende 

bloei-seizoen

Hij is niet geschikt voor langs doorgaande wegen, want hij wordt niet groot genoeg.

Koelreuteria paniculata Zaaddozen.
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jonge boom. Je moet hem dus niet vol in de wind 
zetten langs een doorgaande weg. Hij wordt dan 
trouwens kapotgereden door het verkeer, want hij 
wordt niet hoog genoeg. Hier in de patio staat hij 
wat dat betreft ideaal.’

Beter niet snoeien
De boom is zijn doel wel een beetje voorbijge-
schoten, letterlijk: de takken steken boven de 
omringende platte daken uit en dus zijn de  
lampiondoosjes niet zichtbaar van dichtbij. ‘We 
hebben erover nagedacht hem te snoeien’, zegt 
Hofman, ‘maar snoeien wordt afgeraden bij 
Koelreuteria. Het sponsachtige merghout schijnt 
vatbaar te zijn voor zwamaantasting. Maar in 
Voorschoten staat ook een Koelreuteria in de voor-
tuin van een particulier, die met regelmaat al zijn 
takken afzaagt. De boom staat er nog steeds goed 
bij, dus kennelijk kan terugsnoeien ook goed gaan.’ 

‘Het exemplaar hier in de patio van het gemeen-
tehuis kan echter nog wel even blijven staan’, zegt 
Spiegeler, ‘want Koelreuteria is geen snelle groeier 
en blijft compact. Hij oogt als een meerstammige 
struik. Als zodanig is hij dan ook goed toepasbaar.’

Democratische sortimentsbepaling
De keuze om regelmatig Koelreuteria aan te plan-
ten, is op democratische wijze tot stand gekomen. 
De beheerders hebben een-op-eencontact met de 
buitendienst groen. Iedereen in de buitendienst 
wordt betrokken bij ontwerp- en sortimentkeuzes. 
De medewerkers wordt om hun mening gevraagd. 
Soms laat het beheer de buitendienstmedewerkers 
zelf een beplantingsplan maken voor een stukje 
perk en regelmatig gaan medewerkers mee naar 

de kweker om mee te beslissen over het plant-
materiaal. Hofman: ‘Ik heb aan mijn collega’s van 
de buitendienst gevraagd of zij een lijst met hun 
favoriete bomen wilden opstellen. Daarin kwam 
Koelreuteria meerdere malen voor. Zo zijn we 
ertoe overgegaan om hem aan te planten in de 
gemeente. We zijn op dreef: de elf exemplaren die 
we recentelijk hebben aangeplant, zijn zeker niet 
de laatste!’ 

INSPIRATIEBOOM

Je moet hem niet langs een 

doorgaande weg zetten, 

want hij wordt niet hoog 

genoeg

Groendienstmedewerker Rinze Hofman: ‘Je kunt je bij al zijn benamingen wel een voorstelling maken: goudenregen, 
lampionboom… Koelreuteria paniculata is vooral een boom met veel sierwaarde.’

Groenbeheerder Patrick Spiegeler: ‘Wij zijn natuurlijk geen 
tuincentrum dat alle soorten voorradig heeft en alle planten 
en bomen het hele jaar door in bloei heeft staan. Maar we 
proberen wel zo veel mogelijk aan de wensen van de burger 
te voldoen.’
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Even in een notendop wat info over het 
Stadswandelpark Eindhoven. Dit geliefde wan-
delgebied ligt in stadsdeel Stratum ten zuiden 
van het centrum van Eindhoven en werd in 1870 
aangelegd door de bekende tuinarchitect Leonard 
A. Springer. Het park heeft een aantal bijzondere 
monumenten, zoals het Radiomonument uit 1936, 

dat herinnert aan de eerste radiographische verbin-
ding die in 1927 tot stand werd gebracht met het 
toenmalige Nederlands-Indië. 
Springers ontwerp was een landschapsstijl met 
verrassende hoekjes, eiken en struwelen. Op l 
november 1950 kreeg de Plantsoenendienst echter 
een nieuwe directeur, de later beroemd geworden 

Frans Fontaine, en deze man had andere ideeën 
over de toekomst van het park. Hij wilde meer 
openheid creëren en daarvoor werden de struwe-
len vervangen door rozenperken en vasteplan-
tenplantsoenen. In de loop der jaren is er steeds 
minder beplanting in het park gekomen. Vooral 
de perkplanten zijn in de jaren 80 wegbezuinigd, 

In het circa negen hectare grote Stadswandelpark Eindhoven werd de afgelopen jaren op 4 hectare groeiplaatsverbetering toegepast. Een prachtig 

project, dat laat zien hoeveel je met de inzet van vier verschillende partijen kunt bereiken. Initiator Herman Wevers van Alles over Groenbeheer is blij 

met het resultaat. ‘Ik loop weer door mijn park en de bomen doen het weer.’

Auteur: Sylvia de Witt

Eiken in Stadswandelpark nu in 
goede staat door gerichte acties
Aan economie heb je niets als je tot je knieën in het water staat



63www.boomzorg.nl 

ACHTERGROND

waardoor er veel meer grasvelden ontstonden. Het 
netheidsbeheer was de norm, dus werd er intensief 
gemaaid en bladgeblazen.

Bomen waren zichzelf aan het vergiftigen
Als geboren Eindhovenaar bracht Herman Wevers, 
directeur van Alles over Groenbeheer, in zijn jeugd 
heel wat tijd door in het Stadswandelpark. En 
als volwassene kwam hij er graag terug. Op een 
gegeven moment zag hij dat zo’n honderd eiken 
er behoorlijk slecht aan toe waren. Hierop zocht hij 
contact met beheerder Frank Verhagen en vroeg 
hem wat zijn plannen waren met de bomen: moes-
ten die soms langzaam doodgaan of zouden ze 
gekapt worden?
‘Ik wilde onderzoeken waardoor die bomen 
het slechter deden en of dit omkeerbaar was. 
Het maakte mij ook niet uit of dit een betaalde 
opdracht zou worden of niet. Als bomenman ging 
dit mij gewoon aan het hart.’ 
In 2009 mocht Alles over Groenbeheer een onder-
zoek uitvoeren. En wat bleek? Het gehalte organi-
sche voeding van de bodem was enorm teruggelo-

pen. ‘In dit soort gronden moet je een organische-
stofgehalte van vijf tot zeven procent verwachten, 
maar het gehalte was hier lager dan één procent’, 
vertelt Wevers. ‘De bodem was dus heel schraal.’
Ook bleek de beworteling van de bomen erg diep 
te zitten, tot aan het grondwater, zo’n twee meter 
diep. Dat is vrij uitzonderlijk; normaal is dat onge-
veer een meter diep. 
‘De beworteling was omgekeerd trechtervormig 
richting grondwater’, verklaart Wevers. ‘De bomen 
hadden dus al die tijd geleefd met weinig voe-
dingsstoffen. Door de vrij zure grond in combinatie 
met het lage organischestofgehalte werd het voor 
bomen giftige aluminium en tweewaardig ijzer 
opneembaar. Hierdoor waren die bomen zichzelf 
aan het vergiftigen. Ons advies aan de gemeente 
Eindhoven was dan ook om voor het behoud van 
deze bomen met organische stoffen te werken, 
waaraan tweewaardig ijzer en aluminium zich 
binden. Dan stopt het vergiftigingsproces in ieder 
geval.’

Aanpak met het meeste effect
Of dit vergiftigingsproces omkeerbaar was, bleef 
een gok. Toch wilde de gemeente Eindhoven 
een poging wagen. Alles over Groenbeheer werd 
gevraagd een naonderzoek te doen naar de vraag 
hoe bodemverbetering het beste zou kunnen wor-
den uitgevoerd. Omdat de wortels hoofdzakelijk 
onder in het bodemprofiel zaten, zou de grond 
rond de bovenste zestig centimeter worden ver-
mengd met compostachtige stof. Als uitvoerende 
partij koos de gemeente Eindhoven Ploegmakers 
uit Veghel. Projectleider John van de Wiel keek 
eerst naar het tijdstip waarop ze dit werk het beste 
konden oppakken, zodat dit het meeste effect zou 
hebben voor de bomen en het gras weer zo snel 
mogelijk terug zou komen. Daarbij moest ook reke-

ning worden gehouden met geplande activiteiten 
in het park. ‘De maanden maart en april bleken 
de beste periode’, zegt Van de Wiel. ‘Toen hebben 
wij bemesting aangebracht en vervolgens weer 
alles geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid. Dit was 
in 2010. Daarna hebben we in de zomer nog eens 
een kalkgift uitgevoerd. Vervolgens is er gemoni-
tord, zowel bovengronds als ondergronds.’
Wevers windt er geen doekjes om: ‘Als de gemeen-
te zou hebben besloten haar eerdere beheer van 
maaien en afvoeren voort te zetten, was de grond 
onherroepelijk opnieuw gaan verschralen. Omdat 
de wortels naar verwachting nu wel de organische 
stoffen in de bovenste laag zouden opzoeken, zou 
dezelfde truc niet nog een keer lukken. Ons advies 
luidde dan ook om het blad dat op het gazon valt 
niet te ruimen, maar kapot te maaien met een 
cirkelmaaier. Daarnaast zouden we ook nog een 
compostgift moeten doen in het voorjaar, zodat 
het organisch materiaal toch wordt aangevuld.’ 

Ministrooisellaag en verticale en horizontale 
wormen
In samenspraak met de gemeente zocht Wevers 
in 2014 ook contact met Nicolaas Verloop van TFI 
Vitaler Groen. Dit bedrijf biedt biologische produc-
ten voor de groene sector, zoals strooisellagen en 
regenwormen. 
‘Wij kweken speciale regenwormen’, legt Verloop 
uit. ‘Regenwormen kunnen tot wel drie meter diep 
graven, wat zorgt voor een perfecte aan- en afvoer 
van water. De plantenwortels groeien in de holtes 
die de wormen hebben gemaakt; hierdoor ontstaat 
een prachtig wortelgestel.’
Er zijn regenwormen die verticaal de grond in 
gaan, soms wel tot drie meter, zoals dauwwormen. 
Deze wormen pendelen heen en weer naar de 
grondwaterspiegel en maken gangen van een 

7 min. leestijd

John van de Wiel en Herman Wevers
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halve centimeter groot. Daarnaast zijn er regen-
wormen die zich meer horizontaal verplaatsen en 
met name de bovenste laag luchtiger maken, door 
ook stukjes blad naar beneden te trekken. Dit gaat 
allemaal goed door elkaar heen. De regenwormen 
laten ook een slijmlaagje achter, waardoor de 
grond structuur krijgt. 

Door wormen geen klonten meer
Normaal gesproken levert TFI wormen per 2,5 kilo-
gram. In het Stadswandelpark zijn echter zakken 
van 10 kilogram geleverd. 
Verloop: ‘Als je een hoopje wormen uitzet, zou je 
denken dat een vogel ze direct opeet. Maar een 
worm op de grond, daar snapt een vogel niks van 
en daar doet hij dan ook niks mee. Die wormen zijn 
weg binnen een halfuur, drie kwartier. Je zet onge-
veer 25 gram wormen per vierkante meter uit; het 
ligt eraan hoe voedzaam de grond is. Zandgrond 
heeft over het algemeen minder wormen nodig 
dan kleigrond. In een latere fase werd overal ook 
nog een ministrooisellaag van TFI Groen aange-
bracht, om het gehalte aan organische stof op peil 
te brengen.’

Door alle acties verbeterde de staat van de eiken in 
het Stadswandelpark zienderogen. De grond bleek 
al één jaar na de grondbewerking van Ploegmakers 
volledig beworteld te zijn. Het probleem was dat 
het organisch materiaal wat op hopen bleef zit-
ten, en dat vijf jaar lang. ‘Een jaar na het uitzetten 
van de wormen was van deze klonten echter niks 
meer terug te vinden. Al het organische materiaal 
was volledig verspreid en omgezet naar bruikbaar 
materiaal voor de bomen. Dat was voor mij echt 
een eyeopener. Ik had niet gedacht dat dat zo snel 
zou gaan.’

Bodem verdichten door bastonen
Mooi dat de bomen door deze inzichten en het 
voortvarende handelen eindelijk weer van opti-
male voeding werden voorzien. Helaas moeten 

Diepgravend onderzoek

‘Er is wél geld voor 

investeringen, maar niet 

voor onderhoud’

ACHTERGROND
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Natuurlijk spelen

De boom in!
Recent onderzoek wijst uit dat ‘boomklimmen’ goed is voor 
het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van kinderen. 
En dus vroegen we onze eigen groenprofessionals naar hun 
visie daarop. “Ik vin leuk,” aldus een enthousiaste Kaat (2,5). 
“En als je de blaadjes tegen het licht houdt, is het een soort 
lampje’, vult Wies (7) aan. Hoe dan ook, de perfecte klimboom 
heeft in ieder geval een dicht bladerdek om je in te verstoppen. 
Of juist een open structuur met uitzicht. Is niet te hoog. 
Heeft een horizontale takstand. En vooral: is van onder af 
vertakt; dus niet te hoog opkronen. Kortom: een goede 
klimboom nodigt uit om te spelen! Een klimboom planten? 
Kijk op treeebb.nl > Beplantingstypes > Bomen > Klimbomen.
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bomen in een stadspark ook altijd opboksen tegen 
elementen van buitenaf.

‘Want vergeet bijvoorbeeld de evenementen-
druk niet’, zegt ketenregisseur groen en boom-
consulent Wouter de Jong van de gemeente 
Eindhoven. ‘In de intergemeentelijke studiegroep 
Boomverzorging delen we deze kwesties. Iedere 
groenbeheerder in een stad heeft problemen met 
evenementendruk in zijn park. Het is natuurlijk 
heel gezellig, het ene na het andere evenement 
in een park, maar het is killing voor de bodem. Zo 
heeft de gemeente Dordrecht geconstateerd dat 
de bodem onder de podia waar artiesten optre-
den, verdicht door de bastonen. Het is lastig om 
adequaat tegenwicht te bieden aan het evenemen-
tengebeuren, dat booming is op het ogenblik.’ 
‘Met evenementen maakt een wethouder mooie 
sier’, vult Verloop aan. ‘Maar elk evenement gaat 
ten koste van de natuur voor een bepaald bedrag, 
en dit bedrag wordt niet gereserveerd. Als dat wel 
zou worden gedaan, dan zou er geld zijn om het 
park goed te houden.’ 

We willen allemaal een park in onze stad. Het is 
heerlijk om de drukte even te ontvluchten en er op 
een mooie dag te wandelen, picknicken of anders-
zins te recreëren. Maar veel gebruikers van het park 
zijn niet gewend aan natuurlijk beheer. De accep-
tatie van natuurbeheer is omgekeerd evenredig 
met de afstand tot de woning, vindt De Jong. ‘Je 
ziet niet voor niets dat groen in tuincentra wordt 
overgenomen door harde materialen. Men wil het 
netjes hebben. En alles wat wij nou juist willen: een 
natuurlijke situatie met voldoende bodemleven, 
waterbergend vermogen en lucht erin, is niet net-
jes genoeg voor de doorsnee parkgebruiker, die 
het park als het ware als een grote tuin ziet. Dan 
krijgen wij als gemeente te horen: ruim die rotzooi 
toch eens op.

Groen Eindhoven kracht van belang
Maar De Jong van de gemeente Eindhoven is 
blij met de behaalde resultaten. De aanpak van 
de eiken in het park betrof een redelijk gesloten 
gebied, maar eigenlijk moet het hele park, en mis-
schien zelfs alle parken in Nederland zo worden 
aangepakt. ‘De afgelopen twee maanden hebben 
we de conditie van alle geregistreerde bomen in 
het park opgenomen en die bleek ondermaats. 
Eigenlijk moet je dus in het hele park iets veran-
deren. Dan komen we op de financiering van het 
onderhoud en daar worstelen alle groenvoorzie-
ners mee. Er is veelal wél geld voor investeringen, 
maar nauwelijks voor het structureel benodigde 
onderhoud.’

Nu de steden steeds meer verdichten en ‘verste-
nen’, ontstaat er vanuit het publiek gelukkig steeds 
meer druk om het groen goed te beheren. Groen 
werd in het verleden nauwelijks wetenschappe-
lijk benaderd; dat was niet iets voor gemeentes. 
De gemeente zette ergens hout neer en gaf dat 
zo nu en dan een beetje water, meent De Jong. 
Vervolgens groeide het, en als het niet groeide, 
zaagde je het weer af. Het belang van groen wordt 
dus ingezien, maar toch heeft de boomconsulent 
van de gemeente Eindhoven zorgen over de conti-
nuïteit van het benodigde beheer op de lange ter-
mijn. Er is structureel investeringsgeld nodig voor 
het innoveren dan wel revitaliseren van groen. De 
grootste kracht zit volgens hem in een burgerbe-
weging. ‘Hier in Eindhoven bestaat het publieke 
groene geweten – zo noem ik het maar even – uit 
zo’n honderd belangengroepen, die zijn samen-
gebald in het Trefpunt Groen Eindhoven (TGE). Dit 
is nu onze counterpartner. Zoiets wordt op een 
gegeven moment een kracht van belang in een 
stad. Niet zelden weten projectontwikkelaars in het 
geval van turnkey projecten het trefpunt eerder te 
vinden dan de gemeente.’

Monitoren van groot belang
Hoe dan ook, de eiken staan er weer mooi bij 
in het Stadswandelpark. Dat is een goed begin, 
mogelijk gemaakt door vier partijen die elkaar 
in alle opzichten nog eens hebben versterkt: 
Wevers als initiator en adviseur, Ploegmakers als 
uitvoerder, TFI Vitaler Groen als leverancier van de 
biologische producten en de gemeente Eindhoven 
als opdrachtgever. Wevers heeft dikwijls meege-
maakt dat het ook anders kan gaan. ‘Ik zie vaak dat 
er fantastische adviezen worden uitgebracht en 
opgevolgd, maar dat er niet wordt gemonitord. De 
gemeente Eindhoven is nu al tien jaar bezig om te 
kijken wat het effect is van die bodemverbetering. 
Dat monitoren is ontzettend belangrijk. Daarom 
vind ik dit een fantastisch project binnen de boom-
verzorging. Ik loop door mijn park en de bomen 
doen het weer. Hier ga ik met cursisten en oud-
ambtenaren heen om te laten zien wat we voor 
elkaar hebben gekregen.’ 

Ploegmakers: ‘Hier staat een uitgebreid sortiment 
bomen, dus het Stadswandelpark wordt ook vaak 
gebruikt bij cursussen. Dan kun je cursisten laten 
zien: zo was de situatie vroeger en zo is die nu. Dit 
is echt een praktijkvoorbeeld van de lange termijn 
voor cursisten die straks dagelijks te maken krijgen 
met complexe vraagstukken over de ontwikkeling 
en het behoud van bomen. Ook kunnen we hier-
mee laten zien hoe we met verschillende partijen 
zoiets kunnen bereiken.’

Nicolaas Verloop Wouter de Jong
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Vorig jaar introduceerde initiatiefnemer Jan-
Willem de Groot een buitenprogramma; tevens 
de reden dat het evenement een nieuwe locatie 
kreeg. Een succesvolle stap, zo blijkt, want ook dit 
jaar vindt het evenement plaats in Velp. Tijdens 
de dagen kunnen onder meer boomverzorgers, 
boomtechnisch adviseurs, beleidsmedewerkers, 
boombeheerders, ETT’ers en ETW’ers zich laten 
bijpraten middels lezingen, workshops en buiten-
programma’s. 

Programma
In samenwerking met branchevereniging VHG, 
Vereniging Stadswerk en ambassadeurs stelde 
initiatiefnemer De Groot al een groot deel van 
het programma samen. De keuze voor diverse 

parallelsessies wordt dit jaar voortgezet. ‘Een 
belangrijke ontwikkeling is dat alle lezingen in de 
hoofdzaal (De Kapel, red.) vertaald zullen worden 
van het Engels naar het Nederlands en vice versa. 
Daarnaast kom er weer een buitenprogramma met 
klimdemonstraties en een klimworkshop, aangebo-
den door de Kring Praktiserende Boomverzorgers’, 
vertelt De Groot. De Boominfodag weet altijd 
gerespecteerde namen te trekken. Een voorbeeld 
hiervan is de Duitse ‘bomenprof’ Claus Mattheck, 
die al enkele keren zijn opwachting maakte en ook 
dit jaar aanwezig is. Hieronder een overzicht, waar-
bij enkele sprekers worden uitgelicht. 

Woensdag 31 mei 
Craig Harrison, manager Forestry Commission 

London, was betrokken bij de waardebepaling van 
het bomenbestand in London, waarbij gebruik-
gemaakt werd van het Amerikaanse programma 
iTree. Op deze dag vertelt hij over zijn ervaringen. 
Het Amerikaanse softwareprogramma maakt de 
financiële baten van bomen inzichtelijk. Eind 2015 
presenteerde Londen als eerste Europese hoofd-
stad een uitgebreide rapportage over de baten van 
zijn bomenbestand. 

De cijfers zijn indrukwekkend. Zo vangen de 
bomen in Londen jaarlijks meer dan 2.241 ton fijn-
stof af, wat een waarde vertegenwoordigt van ruim 
126 miljoen pond. Harrison zal tijdens de negende 
editie van de Nederlandse Boominfodag een pre-
sentatie verzorgen over de wijze waarop iTree in 

In enkele jaren tijd is de Boominfodag uitgegroeid tot een evenement van formaat dat gewaardeerde sprekers weet te trekken. Na de verhuizing naar 

een andere locatie van vorig jaar, vindt op 31 mei en 1 juni van dit jaar bij Van Hall Larenstein te Velp alweer de negende editie plaats.

Auteur: Kelly Kuenen

Negende editie Boominfodag 
zet nieuwe koers voort
Lezingen- en workshopprogramma met buitenprogramma op locatie Velp
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ACTUEEL

Londen is ingezet en wat de consequenties van het 
verschenen rapport zijn.

Ronald Loch van de dienst Stadsbeheer van de 
gemeente Rotterdam vertelt over een digitale tool 
waarmee risicogestuurd beheer van bosplantsoen 
eenvoudiger wordt. Loch ontwikkelde de tool 
samen met Stadsbeheer-collega's John Verkerke 
en Christiaan Wisse. De tool bevat een online kaart 
met in diverse kaartlagen alle informatie die een 
beheerder nodig heeft. Tijdens de inspectie wordt 
erop aangegeven hoeveel prioriteit maatregelen 
hebben. In het programma kunnen maatregelen 
tot 2027 ingevoerd worden, waardoor ook de com-
municatie met de bewoners verbeterd kan worden, 
zo stellen de bedenkers. Ook kunnen automatisch 
diverse berekeningen worden gemaakt. 

Op de woensdag worden verder presentaties 
georganiseerd door Scott Maco (Davey Tree Expert 
Company), Jelle Hiemstra (WUR), Gerrit Wanner 
(ingenieursbureau gemeente Wageningen), Johan 
Plug (Ingenieursbureau Den Haag), Hans Jacobse 
(Van Hall Larenstein), Olaf van Velthuizen (gemeen-
te Rotterdam), Paloma Cariñanos (Universiteit 
van Granada), Marianne Schuerhoff (Van Hall 
Larenstein) en Huib Aalders (gemeente Duiven). 
In de workshopzaal wordt door vier specialisten 
een interactieve workshop Bomen en Ecologie 
georganiseerd, waarin deelnemers worden bijge-
praat over de laatste ontwikkelingen op ecologisch 
gebied – uiteraard gericht op bomen.

Donderdag 1 juni
Op 31 mei presenteren André van Lammeren 
(WUR) en Erwin Suijkerbuijk (Prop Boomtechniek) 

de eerste resultaten van de warmtebehandeling in 
de strijd tegen kastanjebloedingsziekte. Lammeren 
doet onderzoek naar de identificatie van de bac-
terie, het effect ervan op de paardenkastanje en 
de mogelijkheid om de bacterie te bestrijden met 
warmtebehandeling. Op de Boominfodag geeft 
hij een overzicht van de praktijkproeven met de 
warmtebehandeling die aan de basis stonden van 
de huidige methode. Suijkerbuijk vertelt over de 
achterliggende techniek en de voorwaarden voor 
een succesvolle behandeling. Ook besteedt hij aan-
dacht aan vragen van boombeheerders.

Verder worden presentaties gegeven door Rolf 
Kehr (Hawk, Fakultät Ressourcenmanagement), 
Jilles van Zinderen (Manz Legal), Oliver Gaiser (BSB 
Gaiser), Jelle Hiemstra, Erna Bouw (Hoek Hoveniers) 
en Johannes Regelink (Ranox natuuraannemer). 
Wendy Batenburg (Terra Nostra) en David van 
Uden (BTL Bomendienst) vertellen over het iTree-
project, waarmee vijf Nederlandse gemeenten 
ervaring hebben opgedaan. De eerste workshop 
van deze dag staat in het teken van fracture pru-
ning, een snoeitechniek waarbij treeworkers takken 
bewust laten afscheuren. De opening wordt beide 
dagen verzorgd door Jan-Willem de Groot.
Tijdens de laatste dag wordt ook het boek Trees 
and Tree Care: the Lifespan Approach uitgereikt. 
Daarnaast kunnen bezoekers natuurlijk ook 
diverse bedrijven bezoeken in de aula van Van 
Hall Larenstein. Naast bedrijven en scholen zal ook 
branchevereniging VHG aanwezig zijn. 

3 min. leestijd

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-6627
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Dit vakblad is mede bekend geworden dankzij de stukjes van onze hof-
dendroloog Jan P. Mauritz. Hoewel, stukjes is niet het goede woord. Als je 
de teugels bij Jan P. ook maar een piepklein momentje laat vieren, komt hij 
met artikelen op de proppen die de lengte van een gemiddeld wetboek met 
gemak overstijgen. Dit vakblad is ook berucht geworden vanwege de stukjes 
die diezelfde Jan P. schreef over kersen en Rosaceeën. ‘Opstoken’, zo luidt zijn 
mening over een groot deel van het Rosaceeën-sortiment, waartoe onder 
andere Prunus en Malus behoren. Wie ben ik om over dat punt te strijden met 
Jan P.? Hij heeft er naar eigen zeggen voor doorgeleerd en kan beter beoorde-
len welke roosachtigen het goed doen in de openbare ruimte. 

Ieder voorjaar is er overigens wel een moment dat ik die mening van hof-den-
droloog Mauritz lekker aan de kant zet, en dat is juist op het moment dat die 
brekebeentjes op het punt van bloeien staan. Vorige week ben ik speciaal een 
stukje omgereden om een laan met Prunus yedoensis te bekijken die Ebben 
jaren geleden heeft aangeplant bij een bejaardenhuis in Nistelrode. Ik weet 
niet of deze yedoensis in het linker- of het rechterrijtje van Mauritz staat en het 

zal me ook een rotzorg zijn. Want op zo’n moment snap je precies waarom de 
Japanners zo’n bijzondere traditie kennen rondom de bloei van de kers. Ieder 
jaar in april, als in Japan de kersenbomen staan te bloeien, trekken de inwo-
ners van steden als Tokio massaal de parken in voor de Hanami, wat zoiets 
betekent als ‘bloemen kijken’. De Japanners zijn dan gewapend met manden 
vol voedsel, lekkere drankjes en een goed humeur. Het is lente! En dat moet 
gevierd worden. Japanners zien vooral de rituele betekenis van die overvloe-
dige bloei. Het is een symbool voor de menselijke geboorte, die onherroepelijk 
leidt tot verval en dood in de herfst. 

In deze Boomzorg een uitgebreid verslag van de nieuwe kersenvariëteiten, die 
professor Wybe Kuitert voor ons samenvat. Alleen al het lezen van dit stuk is 
een bijzondere ervaring. De professor legt op zeldzaam precieze en poëtische 
manier uit waarin de verschillende nieuwe kersen-cv’s zich onderscheiden. Ik 
zou zeggen: aanplanten, die nieuwe soorten. En als ze over tien of twintig jaar 
in het rechterrijtje van Mauritz belanden, heeft u er toch mooi al die tijd plezier 
van gehad. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur

Als je de teugels bij Jan P. ook maar een 

moment laat vieren, komt hij met 

artikelen die de lengte van een wetboek 

met gemak overstijgen

Cherrypicking 

Vorige week speciaal een stukje 

omgereden om een laan met 

Prunus yedoensis te bekijken

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-6628
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Onder onze begeleiding planten kinderen bomen aan

Boomrooierij Weijtmans is specialist in het 

rooien, snoeien en onderhouden van bomen. 

Vandaag de dag telt ons bedrijf ruim 30 vaste 

medewerkers, goed opgeleide boomrooiers, 

ervaren chauffeurs en machinisten, 9 gecertifi -

ceerde tree workers en 3 tree technicians. 

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei veilig 

uitvoeren zonder schade aan te richten.

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

Eén van onze unieke telescoopkranen

Boomrooierij Weijtmans

Wij kopen stamhout en houtsnippers graag in en 

verzorgen een verantwoorde afvoer van snoeiaf-

val. Boomrooierij Weijtmans ontzorgt opdracht-

gevers door overname van het complete beheer 

van gebieden, zie www.tilburgsbos.nl

Wij richten ons helemaal op de toekomst: 

in Geertruidenberg hebben kinderen van basis-

school de Wilsdonck onder begeleiding van 

Boomrooierij Weijtmans bomen aangeplant om 

een park met uitstraling te creëren.

medewerkers, goed opgeleide boomrooiers, 

ervaren chauffeurs en machinisten, 9 gecertifi -

ceerde tree workers en 3 tree technicians. 

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei veilig 

uitvoeren zonder schade aan te richten.

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Afvoer van snoeihout,
blad en schoffelvuil

In- en verkoop van hout

In-/verkoop van 
houtsnippers

In verband met toegenomen werkzaamheden 
zijn wij op zoek naar een

enthousiaste planner
Je dient te beschikken over:
• Geen 9.00 – 17.00 mentaliteit
• Stressbestendigheid
• HBO werk- en denkniveau
• Affi niteit met groen
• Goede communicatieve vaardigheden
• Teamspirit

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