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Verantwoord boombeheer • Rijdende rechter • Eenmalig 
inwinnen, meervoudig gebruiken • Inspiratieboom Ulmus 
‘Frontier’  • ETS Boomexperts • Demomiddag Greenmax 
en van Helvoirt • Stichting Friese Iepenwacht • Een boom 
hoeft geen obstakel te zijn • Het geslacht Alnus

Gleditsia triacanthos ‘Skyline’: Een boom met 
weinig ziektes, doet het goed in de verharding
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Het snoeiseizoen is begonnen: het is nú de juiste tijd om bomen te snoeien! 

Bomen zijn gedurende de groeiperiode in staat snoeiwonden actief af te 

grendelen en kunnen de snoei dus beter verwerken. 

Wij eerbiedigen de gedragscode’s voor zorgvuldig stendig- en bosbeheer en 

kunnen daardoor ook tijdens het broedseizoen bomen rooien en snoeien. 

Ons goed opgeleide team draagt zo bij aan een betere flora en fauna.

Afvoeren van snoeihout vanaf uiw locatie Geen stortkosten, maar opbrengst houtchips

Veilig snoeien m.b.v. een hoogwerker

Snoeihout kunnen wij verwerken naar houtchips, 

die geleverd worden aan locale centrales voor 

de ontwikkeling van groene producten. Ook door 

middel van deze biobased economy dragen wij 

bij aan een betere toekomst. 

Boomrooierij Weijtmans beschikt 

over 11 eigen vrachtwagens en kan 

u altijd direct helpen. Twee Euro-VI 

auto’s zijn onze nieuwste aanwinst.

Uniek zijn onze telescoopkranen, waar-

mee we tot een hoogte van 32 meter takken 

vast kunnen pakken en afzagen, voor veilig en 

gecontroleerd rooien van bomen. Onze derde 

telescoopkraan is in bestelling.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, 

bedrijven, instellingen en de overheid. 

Wij zijn tevens leerbedrijf en gecertificeerd iepen 

verwijderaar. Erbo erkend, VCA**, NEN, ISO 

9001 en Groenkeur gecertificeerd.

Als eerste boomrooijerij in Nederland hebben

wij het certificaat voor de CO2 prestatie ladder

niveau 3 behaald.

Afvoeren van snoeihout vanaf de milieustraatEén van onze unieke telescoopkranen

start nú met snoeien!
Boomrooierij Weijtmans

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Inkoop/verkoop stamhout

Advies

Inkoop/verkoop van 
houtsnippers

Afvoer van gras

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73 #inspira
tie

boom



Meentweg 18 
9756 AN Glimmen 
T: (+31) (0)50 402 85 06 
F: (+31) (0)50 402 85 07 
mail@stedelijkgroen.com 
www.stedelijkgroen.com

TREE
INDUSTRY
PERSONALITY

   Voor al uw rooi- en 
snoeiwerkzaamheden  

 

Kortenhoef 

Tel: 06-21225226

www.robvandenhoek.nl

Markelo: 0547-750 900 

Dedemsvaart: 0523-611 176 

info@boomspecialist.nl 

www.boomspecialist.nl 

Adviseurs voor: Bomen, 
Grootgroen, Flora&Fauna

Van Pallandtlaan 10

6998 AW Laag-Keppel

T: 0314-642 221

info@foreestgroenconsult.nl

www.foreestgroenconsult.nl

Boomverzorging en 
Groenvoorziening

Treviso 13

2921 BJ Krimpen aan den IJssel

T: 0180-515844

info@kdbgroen.nl

www.kdbgroen.nl 

Windhoek 5

7345 EH  Wenum Wiesel

T: 055-3121041

F: 055-3120728

bouwmeester@treeworker.nl

www.treeworker.nl

Bloemendaalseweg 68a

2804 AB  Gouda

T: 06-22420943

info@hovenier-boomverzorging.nl

www.hovenier-boomverzorging.

nl 

Boomverzorging
Dwazziewegen 17

9301 ZR Roden

T: 050-501 53 46 

M: 06-53240346

vosgroenverzorging@planet.nl

www.vosroden.nl

Expert advies voor 
bomen in de stad

25 jaar ervaring

T: 020-411 87 53

couenberg@natura-ingenium.nl

www.natura-ingenium.nl

T: 030-656 3016

M: 06-54942530

info@vanaschgroenvoorziening.nl

www.vanaschgroenvoorziening.nl

Boomadviesdiensten Heusden
Boomtechnisch onderzoek, VTA, 

Boomeffectanalyse, 

(Picus-) geluidstomografie

T: 06-12330613

info@boomkarwei.nl

Boom- en landschaps-
verzorging 
VCA gecertificeerd

Stationsweg Oost 196

3931  EX  Woudenberg

T: 033-286 5068

info@gkboomverzorging.nl

www.gkboomverzorging.nl

Tarzan Boomspecialisten

Snoei & Kap - onderzoek, 

inventarisatie, aanplant, detachering

T: 0297-582994

f@tarzan.eu

www.tarzan.eu

VERTROUWD MET BOMEN!

Broeksteeg 2 

6732 GS Harskamp 

T 0318 - 654855

F 0318 - 479844

info@flierboomverzorging.nl

www.flierboomverzorging.nl

Onderzoek, advies, snoei
ETW, ETT

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

Snoeien, rooien, verplanten
VTA controle,  advies

Treeworker, Tree Technician

T: 0525-653695
M: 06-51061686

info@boomentuintechniek.nl
www.boomentuintechniek.nl

Bomen & beplanting
T: 0172-631 720 

info@cyber-adviseurs.nl

www.cyber-adviseurs.nl

Waaldijk 24
6677 MB 
Slijk-Ewijk

0481-482 556
0653-847 171

bosland@planet.nl

VTA-rapportages
FFW-checks

Beilen - Terhorst 5
Diever - Kastanjelaan 10

Groningen - Lavendelweg 27
0593 - 52 70 32

Wencopperweg 64

3771 PP Barneveld

T: 06-21582757

F: 0342-427039

www.wencopkwekerijen.nl

kwekerij@wencop.nl

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

“Onze 
kwaliteit 

is onze 
toekomst”

leverancier van 
Buxusstek Sempervirens, 
Faulkner & Prunus Novita

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

Boomtechnisch adviseur
European Tree Technician
Harderwijkerstraat 35

3881 ED Putten

T: 0341-370290

M: 06-46206749

info@boomadviesduifhuizen.nl

www.boomadviesduifhuizen.nl
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Woensdag 29 en donderdag 30 april 2015 van 09.00 - 17.00 uur 
Demorondes van 10.00 - 12.00 uur & van 13.30 - 15.30 uur 
Locatie:  Zandwinningsbedrijf Hogebroek 
   Hogebroeksweg 4, Raalte 

Jan Veenhuis Machinefabriek B.V. 

Heesweg 45 
8102 NB Raalte 
tel.: 0572—363629 

www.jan-veenhuis.com info@jan-veenhuis.com 



5www.boomzorg.nl 

Op de Rode Loper, het nieuwe entreegebied van Amsterdam, kan natuurlijk niets anders dan een iep met rode herfstkleuren worden toe-

gepast. Hans Kaljee, hoofdstedelijk bomenconsulent, koos na een bezoek aan Amerika voor Ulmus ‘Frontier’, in zijn woorden een schattig 

boompje waarvan je op het eerste gezicht bijna niet gelooft dat het een iep is.

Boomambassadeur Hans Kaljee kiest als zijn 
inspiratieboom Ulmus 'Frontier'20   
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Colofon
Boomzorg wordt 8 keer per jaar in een  gemiddelde 

oplage van 2.250 exemplaren verspreid onder 

boomverzorgers en boombeheerders in dienst van 

gespecialiseerde bedrijven en gemeentes. 

Redactie & commercie

NWST NeWSTories bv

Fransestraat 41

6524 HT Nijmegen

T 024-3602454

F 024-3602464

I www.boomzorg.nl

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

Vakredacteur:    Kelly Kuenen (santi@nwst.nl)

Vormgeving:      Marie Cecile Oosterhout

Advertenties:     Alberto Palsgraaf (alberto@nwst.nl)

          Peter Jansen (peter@nwst.nl)

 

Abonnementen

69,- 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 leverings-

voorwaarden van toepassing. Deze vindt u op 

www.boomzorg.nl/abonnement

ISSN: 2211-9892

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van 

(de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbe-

houden. Deze berusten bij Boomzorg c.q. de betreffende 

auteur. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke 

toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/

of openbaar gemaakt door middel van druk, scan, foto-

kopie, 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.

Actueel
8 Nieuws

Achtergond
47 Niks boven bomen!

Juridisch
32 Hoe staat het met de buren? Even wat 

 overlastzaken… 

Column
46 'Een boom hoeft geen obstakel te zijn'

50 Hoofdredactioneel

 

Zilverlindes op de Tilburgse 
Oude Markt, net zo fit als in 
het bos 

Gemeente Tilburg en Van Helvoirt Groenprojecten 

gaven in samenwerking met Joosten Kunststoffen, 

Greenmax en Den Ouden Groenrecycling een 

demomiddag in Tilburg, om de markt  kennis te 

laten maken met twee typen groeiplaatsinrichtin-

gen: boomkratten en boombunkers. 

12

en verder36

Brede kennis en integrale 
aanpak als drijvende kracht
 

Eind maart dook er een nieuwkomer op 

in de bomenwereld: ETS boomexperts. 

Een jonge onderneming bestaande uit 

vier European tree workers en twee 

European tree technicians, die na een 

dienstverband bij Copijn besloten geza-

menlijk verder te gaan.
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Het geslacht Alnus

Na de eerste editie van Boomzorg 2015, stampvol met 

allochtone makkers, nu op speciaal verzoek van het 

opperhoofd Hein wederom een deel van het feuilleton 

over één geslacht: eentje dat iedereen wél kent en waar 

bij voorkeur zelfs een paar autochtone of inheemse 

makkers in zitten. Het geslacht Alnus voldoet aan deze 

gunningseisen. O ja, in de volksmond zijn het gewoon 

elzen.

Boomgegevens op meerdere plekken 
bijhouden? Kom nou!
 

Een situatie ‘uit het leven gegrepen’: meneer Jansen 

woont in een middelgrote gemeente en heeft een bij-

standsuitkering. Wanneer hij een nieuwe baan vindt of 

verhuist, moet dat bij de gemeente in drie verschillende 

administratiesystemen worden doorgevoerd. Elk van 

deze systemen heeft zijn eigen gebruikers en gebruiks-

mogelijkheden. Plannen om te komen tot een gecentra-

liseerd systeem stuiten binnen de gemeente op weer-

stand. Het is immers altijd (redelijk) goed gegaan? En: 

centralisatie maakt het systeem toch veel te kwetsbaar?

14

38

inhoud

Een boom met weinig ziektes, die het goed doet 
in de verharding 
 

Het oude centrum van Roermond heeft de laatste vijftien jaar een 

ware metamorfose doorgemaakt. Een voorlopige bekroning van die 

metamorfose is het opnieuw inrichten van de Singelring. De bekro-

ning van die renovatie wordt bepaald door tachtig Gleditsia triacan-

thos ‘Skyline’. Groenbeheerder René Camp en zijn wethouder Raja 

Fick Moussaoui willen met plezier de boomambassadeur-sjerp voor 

deze valse christusdoorn omgorden.

26 
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Verslepen kastanje 

onderdeel van wijk-

vernieuwing 
In Eindhoven is recent een zeer waardevolle 

paardenkastanje versleept door de Nationale 

Bomenbank in opdracht van Woonstichting 

'thuis. Waar alle huizen in het gebied zijn 

gesloopt, heeft deze mooie boom een nieuwe 

plek voor de toekomst gekregen. De boom, 

met een stamdiameter van 85 cm, is versleept 

met een kluit van 6 bij 6 meter en woog 100 

ton. In stadsdeel Oud-Woensel wordt de oude 

wijk getransformeerd in een verrassend nieuw 

woongebied: Wonen met Spice. De arbeiderswo-

ningen uit 1918 maken plaats voor 450 nieuwe 

koop- en huurwoningen en appartementen rond 

drie parkjes. Woonstichting ’thuis is voorstander 

van het behouden van duurzame groenstructuren 

die bijdragen aan biodiversiteit en een volwassen 

uitstraling. Daarom heeft zij ervoor gekozen de 

waardevolle paardenkastanje te behouden voor 

haar omgeving.

Tiny Brouwers is een 80-jarige bewoonster. Zij is 

in de wijk geboren en heeft jaren naast de boom 

gewoond. Zij vertelt: ‘Ik heb leuke herinneringen 

aan de boom. In mijn jeugd gaf hij lekker verkoe-

ling in de zomer. Hij bloeide altijd heel mooi en 

sinds een paar jaar ga ik altijd samen met mijn 

kleindochter kastanjes rapen. Een leuke bezig-

heid. Ik ben dan ook blij dat hij in de wijk blijft.’

Voorafgaand aan het verplanten is er een ver-

plantbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Hieruit is 

gebleken dat de paardenkastanje over een goede 

tot zeer goede conditie en beworteling beschikt 

en volledig ziektevrij is. Dit is mede te danken 

aan de ruime groeiplaats en de uitstekende 

bodemgesteldheid. Het VARA-tv-programma 

Vroege Vogels heeft dinsdag 31 maart jl. een kort 

filmpje over de verplanting uitgezonden.

Praktijkcentrum 

Bomen van start
Op vrijdagmiddag 6 maart werd in restaurant De 

Koperen Kop, midden op de Veluwe, de officiële 

aftrap verricht van het Praktijkcentrum Bomen. 

Het Praktijkcentrum Bomen is het nieuwe oplei-

dingsinstituut van vier voormalige trainers en 

docenten van IPC Groene Ruimte. Omdat Willem 

van Delft, Bart Exterkate, Peter Bongen en Frits 

Spek bij IPC alle drie ‘in de bomen’ zaten, zal ook 

het nieuwe instituut zich hierop gaan richten. 

Toen het viertal vorig jaar vertrok bij IPC, ont-

stond al snel het plan om een eigen bedrijf op te 

richten. Volgens Willem van Delft zou dat alleen 

levensvatbaar zijn als het bedrijf een compleet 

dienstenpakket zou kunnen leveren, dus inclusief 

certificering, trainingen en opleidingen. Dat laat-

ste lijkt nu te zijn bereikt. Dit houdt onder andere 

in dat het Praktijkcentrum Bomen geaccrediteerd 

is door de Europese tak van de EAC. 

De eerste ETW-cursus van het nieuwe oplei-

dingsinstituut is inmiddels al van start gegaan. 

Later dit jaar zou een opleiding tot European tree 

technician van start moeten gaan. Het bedrijf is 

gevestigd in Apeldoorn in een oude gemeente-

werf. Volgens Van Delft een ideale plek, omdat er 

heel veel ruimte is, maar ook omdat je zo het bos 

inloopt, wat handig is voor trainingen. Volgens 

Van Delft zijn hierover al afspraken gemaakt met 

de grote terreinbeheerders op de Veluwe.

Europees zaagbewijs 

binnen één dag
IPC De Groene Ruimte biedt de ervaren motor-

kettingzager de kans om in één dag het Europees 

zaagbewijs te halen voor 300 euro per persoon. 

Het Europees zaagbewijs is een internationale 

kwalificatie voor het werken met de motorzaag. 

Het zaagbewijs toont aan dat vakmanschap en 

professionaliteit voldoen aan de actuele Europese 

richtlijnen en normen. Dit Europese zaagbewijs 

is onder andere toepasbaar binnen de geldende 

certificeringen voor het duurzaam oogsten en 

verwerken van hout (FSC en PEFC). Het (combi)

examen van veilig en zorgvuldig zaagonderhoud 

(ECC1) en het afkorten en vellen van bomen 

(ECC2) is opgebouwd uit een theoretisch en een 

praktisch examen.

Voorafgaand aan het Europees zaagbewijs-

examen biedt IPC een trainingsdag, specifiek ter 

voorbereiding op het examen. Door deze training 

worden deelnemers in hoog tempo voorbereid op 

het ECC1- + 2-examen. Er wordt tijdens deze dag 

inzicht gegeven in de standaard en de examenop-

zet voor het Europese zaagbewijs en de verschil-

lende examenonderdelen worden geoefend; dit 

alles onder supervisie van een deskundige trainer.

Cursus Snoeien 

Handboek Bomen
Het Opleidingscentrum Bomen Openbare 

Ruimte organiseert binnenkort snoeicursus-

sen, waarin uitgelegd wordt hoe de theorie 

en de praktijk uit het Handboek Bomen kun-

nen worden toegepast.

De cursus bestaat uit een theoretisch 

gedeelte, waarin de beoordelingsstappen 

uit het handboek worden doorlopen, en 

een praktisch gedeelte, waarbij bomen in 

de buurt van de cursuslocatie beoordeeld 

worden. De cursus is bedoeld voor boom-

verzorgers, voormannen, uitvoerders van 

snoeiprojecten, beheerders, toezichthouders 

en directievoerders. Meer informatie over de 

cursus en cursusdata is te vinden op de site 

van Opleidingscentrum Bomen Openbare 

Ruimte.

Nieuws
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Accubladblazer met 

extra vermogen
Husqvarna introduceert een accubladblazer voor 

de professionele gebruiker: de 536LiB. Eind 2015 

zal ook de 536LiBX verkrijgbaar zijn. De emissie-

vrije bladblazers met li-ion-accu hebben een laag 

geluids- en trillingsniveau en leveren nu prestaties 

die benzine-aangedreven producten evenaren. De 

machines hebben bovendien nauwelijks onder-

houd nodig. De nieuwe 536LiB weegt 3,5 kg en 

ligt dankzij de soft-grip perfect in de linker- en 

rechterhand. De luchtstroom in de blaaspijp is 

700 m3/h en de blaassnelheid (maximaal 54 m/s) 

is voor optimaal gemak voorzien van cruisecon-

trol. Door het minimale lawaai (82 dB) en de 

accuaandrijving is de 536LiB behalve outdoor ook 

indoor te gebruiken. Het product is geschikt voor 

het schoonhouden van bedrijfshallen, stadions en 

(overdekte) stadscentra. Eind 2015 introduceert 

Husqvarna de 536LiBX accubladblazer voor dage-

lijks intensief gebruik. De 536LiB en de 536LiBX 

zijn flexibel in gebruik: beide modellen werken 

zowel met de accu in de machine als met de 

Husqvarna accubackpack. Hierdoor is er bij kort 

werk geen backpack nodig, maar is de blaaspres-

tatie wel maximaal.

Groene obstakels 

moeten veiligheid 

Herwijnen vergroten
De gemeente Lingewaal heeft in Herwijnen drie 

plantenbakken laten plaatsen om de snelheid van 

automobilisten te temperen. In het centrum van 

Herwijnen wordt, ondanks de snelheidsrestrictie 

van 30 km/u, vaak met 60 km/u gereden. De 

gemeente Lingewaal heeft daarom drie planten-

bakken laten plaatsen. Ze koos voor deze optie 

omdat de plantenbakken niet alleen de veiligheid 

verbeteren, maar ook het centrum groen aan-

kleden. Greenmax leverde EPS/Polyurea-bakken. 

Deze zijn vervaardigd uit polystyreen en afge-

werkt met een polyurea-coating. Deze coating 

biedt een langdurige bescherming tegen weers-

invloeden en omgevingsfactoren. Omdat de bak-

ken verplaatsbaar moeten zijn, zijn er lepelgaten 

gemaakt. Daarnaast zijn op de hoeken reflecto-

ren geplaatst, zodat de bakken ook 

's nachts opvallen.

Nederland grote 

octrooiaanvrager
In 2014 vestigde Nederland een nieuw record 

wat betreft het aantal octrooiaanvragen. Dat 

meldt het Europees Octrooibureau (EOB).  In 

2014 ontving het Europees Octrooibureau bijzon-

der veel aanvragen; het aantal steeg met 3,1% 

Bodemverbeteraars 

Oosterpark 

Amsterdam
Het op een na grootste stadspark van de 

gemeente Amsterdam krijgt een welver-

diende renovatie en uitbreiding. Door de 

renovatie kan het populaire Oosterpark er 

weer jaren tegen. Den Ouden zorgt hierbij 

voor de levering van bodemverbeteraars. 

Omdat het Oosterpark ten tijde van de 

Tweede Wereldoorlog was afgesloten door 

de Duitsers, staan er nog veel oude bomen. 

Om het landschap van de verschillende delen 

goed in elkaar over te laten gaan, is ervoor 

gekozen een geheel nieuwe architectuur aan 

te leggen. Het park ligt wat lager dan de 

omliggende wijken, waardoor het veel water 

te verwerken krijgt. De ondergrond is redelijk 

onstabiel omdat het park op een veenplaat 

ligt. Dit heeft als gevolg dat het dus als het 

ware wegspoelt en blijft zakken. Met grond-

verbeteringen wordt geprobeerd het park 

op hoogte te houden en te stabiliseren. Den 

Ouden is leverancier van enkele specifieke 

bodemverbeteraars, die het gestandaardiseerd 

produceert. In het geval van het park wordt 

een deel van de producten echter op maat 

geproduceerd, zodat het aan de wensen van 

de gemeente voldoet. De werkzaamheden 

zullen medio juni 2015 gereed zijn.
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ten opzichte van het jaar daarvoor. Nederland 

diende een relatief groot aantal octrooiaanvragen 

in. Met 406 aanvragen per miljoen inwoners 

staat Nederland op de derde plaats van landen 

die veel octrooien aanvragen. Zwitserland en 

Finland staan boven aan de lijst. Het aantal aan-

vragen vanuit Nederland steeg met maar liefst 

17% ten opzichte van het jaar ervoor. De drie 

bedrijven die bij het EOB de meeste octrooien 

aanvragen, zijn Samsung, Philips en Siemens. In 

Nederland zijn Philips, DSM en Shell de grootste 

octrooiaanvragers met respectievelijk 2317, 849 

en 285 aanvragen. In verhouding tot andere 

Nederlandse bedrijven groeide het aantal octrooi-

aanvragen van DSM het meest. De EOB ontving 

de meeste octrooiaanvragen op het gebied van 

biotechnologie, medische technologie en elektri-

sche apparaten.

Kennismaking 

met app BOOM-

SafetyCalc
Boom-KCB is begonnen met de landelijke ken-

nismakingsactie BOOM-SafetyCalc! Tot mei heeft 

iedereen de mogelijkheid om kennis te maken 

met het programma BOOM-SafetyCalc. Met de 

applicatie kunnen onder andere minimale rest-

wanddiktes bij holle bomen nauwkeurig bepaald 

worden. Boom-KCB komt bij geïnteresseerden 

langs om de applicatie op pc of laptop te instal-

leren en alle functies uit te leggen en te demon-

streren. Als u denkt dat de applicatie een positie-

ve bijdrage zou kunnen leveren aan uw diensten, 

dan vraagt Boom-KCB een vrijwillige bijdrage 

van veertig euro. Voldoet de app niet aan de ver-

wachtingen, dan wordt deze verwijderd en zijn er 

geen kosten aan het bezoek verbonden. BOOM-

SafetyCalc koppelt houtwaardes, boomsoortspe-

cifieke eigenschappen, de ingevoerde actuele 

boomgegevens, het windklimaat en de ingeladen 

foto, om een berekening te maken met alle 

werkzame krachten op de boom. Hiermee kan 

BOOM-SafetyCalc globale veiligheidspercenta-

ges en de minimale restwanddikte nauwkeurig 

bepalen op verschillende hoogtes. De kracht van 

BOOM-SafetyCalc zit hem ook in het kunnen 

berekenen van het effect van snoeimaatregelen. 

Boomcontroles in de 

Utrechtse Heuvelrug
In opdracht van de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug voert Boomtotaalzorg de komende 

vier jaar de zogenaamde Visuele boomveiligheids-

controles uit.

De komende jaren zullen alle bomen minstens 

eenmaal gecontroleerd worden op hun actuele 

status in het kader van de wettelijke zorgplicht. 

Boomtotaalzorg heeft een oplossing om derge-

lijke projecten in goed overleg met de opdracht-

gever uit te voeren. De gecertificeerde boomvei-

ligheidscontroleurs (BVC) van Boomtotaalzorg 

hebben inmiddels ervaring met de controle van 

grote aantallen bomen. Indien er bij bomen 

symptomen aangetroffen worden die kunnen 

duiden op een omvangrijk gebrek, of als helder-

heid verschaft moet worden ten aanzien van 

stabiliteit en breukvastheid, zal een aanvullend 

onderzoek worden geadviseerd.

Mansfeld geeft voor 

juni duidelijkheid
Wilma Mansveld (staatssecretaris van 

Infrastructuur en Milieu) heeft op 19 maart jl. de 

Tweede Kamer laten weten dat ze voor 1 juni 

zal reageren op de aangenomen motie Geurts. 

Tijdens het debat van 18 december 2014 werd 

er een tweetal moties ingediend. Lutz Jacobi 

(PvdA) verzocht de regering om met een oplos-

sing te komen, zodat er geen gat ontstaat tussen 

het invoeren van het verbod (begin 2016) en de 

beschikking over laagrisicomiddelen (niet voor 

2019). Jaco Geurts (CDA) verzocht de regering 

om voor 1 maart 2015 duidelijkheid te geven 

over de criteria die de juridische basis moeten 

vormen voor het aangekondigde verbod. Beide 

moties werden met een ruime meerderheid aan-

genomen. Tot op heden was er nog geen invul-

ling gegeven aan deze moties. Op 19 maart jl. 

reageerde staatssecretaris Mansveld in een brief 

aan de Tweede Kamer dat zij de conceptwijziging 

van het besluit in het voorjaar aan de Kamer zal 

sturen en in de Nota van toelichting de criteria 

voor het verbod uiteen zal zetten. Zij zal deze 

conceptwijziging van het besluit voor 1 juni naar 

de Tweede Kamer sturen.

BRL 9341-

certificatie AH Vrij
AH Vrij meldt in een persbericht dat het sinds 

kort beschikt over een BRL 9341-certificering. 

BRL 9341 is een beoordelingsrichtlijn, die 

bedoeld is voor het toepassen van steen-

achtige substraten, zoals boomgranulaat. 

Boomgranulaat wordt gebruikt voor de 

aanplant van bomen in verhardingen en op 

andere plaatsen waar de draagkracht van de 

bodem van belang is. Hiermee wordt verzak-

king van de bestrating voorkomen en kunnen 

de boomwortels door de ruimte tussen het 

steenachtige materiaal heen groeien. Het 

certificaat is ook bruikbaar voor daktuin-

substraten voor gebruik op groene daken. 

Beide substraten bestaan uit een mengsel van 

natuurlijke steen of gebakken kleiproducten 

en groenproducten zoals compost, gecompos-

teerde boomschors of veen.

Nieuws
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Platanen naar World 

Expo in Milaan
Bijna op hetzelfde moment dat supporters van 

AS Roma naar Rotterdam afreisden voor de 

match tegen Feyenoord, vertrok uit Baarn een 

lading platanen naar de World Expo in Milaan. 

De bomen werden geleverd door Bomencentrum 

Nederland uit Baarn, het bedrijf van Hans Blokzijl. 

Voor het transport met de twintig enorme 

dak- en knotplatanen met kluit waren maar 

liefst vijf megatrailers nodig. Het 100 ton zware 

bomenkonvooi vertrok maandag 23 februari 

naar Milaan in Italië. De bomen van 40 jaar oud 

worden later deze week door een plantploeg van 

het Bomencentrum geplant, als onderdeel van 

de Nederlandse presentatie op het terrein van de 

World Expo Milaan. Het wereldevenement, dat 

eenmaal in de vijf jaar plaats vindt, wordt van 1 

mei tot en met 31 oktober gehouden. Er zijn 145 

landen die zichzelf presenteren. De Nederlandse 

presentatie, de zogenoemde Holland Delta, 

heeft een oppervlakte van 2.400 m2 met onder 

meer een kas van 250 m2, een reuzenrad en een 

waterpartij. Het centrale thema is Feeding the 

planet, energy for life. Nederland laat onder meer 

zien dat het toonaangevend is op het gebied van 

voedingstechnologie en agro-industriële ontwik-

kelingen. In het Holland Paviljoen worden 5 tot 6 

miljoen bezoekers verwacht. De organisatie van 

de Nederlandse inzending is in handen van de 

stichting World Expo Milano 2015, een publiek-

privaat samenwerkingsverband. Om hergroei 

te garanderen, wordt tevens 50 kuub speciale 

bomengrond meegenomen.

Groeiplaats-

verbetering Arnhem
De gemeente Arnhem heeft bomen laten 

plaatsen waar opdruk van wortels absoluut 

niet gewenst is. Joosten Kunststoffen bood 

hiervoor een oplossing door middel van het 

Stratacell-concept. Rond het Centraal Station te 

Arnhem komt een natuurstenen bestrating te 

liggen, waarbij zettingen in de ondergrond of 

opdruk van wortels niet gewenst zijn. Omdat 

vier nog te plaatsen bomen in eerste instantie 

niet in het plan waren opgenomen, is het van 

groot belang dat het natuursteen mooi blijft 

liggen. De gemeente Arnhem was op zoek 

naar een oplossing voor het creëren van een 

voedingsbodem voor bomen en tevens naar 

een mogelijkheid om het straatwerk in onge-

schonden staat te laten. Voor dit probleem kon 

het bedrijf Copijn uit Utrecht in samenwerking 

met Van Helvoirt Groenprojecten uit Schijndel 

een oplossing bieden, door te werken met 

producten uit het Greenleaf-assortiment van 

Joosten Kunststoffen. Voor dit project is spe-

ciaal gekozen voor Stratacell. Het is belangrijk 

dat de bomen een goede voedingsbodem heb-

ben om in te kunnen groeien. In de praktijk 

blijkt dit vaak voor problemen te zorgen. Om 

een stabiele ondergrond te creëren voor bestra-

ting, wordt de grond rondom de bomen vaak 

te veel verdicht. Door de hoge verdichting van 

de grond in de groeiplaats hebben de wortels 

te weinig ruimte en zoeken ze een weg naar 

boven. Dit heeft het opdrukken van de bestra-

ting en beperking van de groei van de boom 

tot gevolg.

In ‘t Land 5a  
4043 JM | Opheusden

06-549 071 17
info@ohbrienissen.nl
www.ohbrienissen.nl

 bomen planten, verplanten, 
snoeien en kappen
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Bram van der Weerden Maarten Vroklage Willem Koot

Brede kennis en integrale aanpak als 
drijvende kracht
ETW’ers en ETT’ers bundelen krachten als ETS boomexperts

Eind maart dook er een nieuwkomer op in de bomenwereld: ETS boomexperts. Een jonge onderneming bestaande uit vier European tree 

workers en twee European tree technicians, die na een dienstverband bij Copijn besloten gezamenlijk verder te gaan.

Auteur: Kelly Kuenen
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Het team van ETS boomexperts, opererend van-

uit Harderwijk, bestaat uit twee European tree 

technicians, Maarten Vroklage en Bram van der 

Weerden, en vier European tree workers, Willem 

Koot, Wiljan Zwolsman, Jaap Kaspers en Rik 

van der Schief. De mannen zijn allen afkomstig 

van Copijn, waar zij eind vorig jaar besloten om 

dit bedrijf te verlaten en een nieuwe start te 

maken onder de naam ETS boomexperts. Volgens 

Maarten Vroklage hadden zij het gevoel bij deze 

onderneming niet meer op hun plek te zitten. 

Copijn zou zich na enkele reorganisaties meer en 

meer gaan richten op de regierol, terwijl de man-

nen graag ook alle aandacht wilden besteden 

aan het uitvoerende aspect. Als ETS boomexperts 

besteden de heren aandacht aan advies en uit-

voering, en juist daarin zit volgens Vroklage de 

kracht. Op die manier kan de klant alles in één 

keer uitbesteden. Daarmee wil Vroklage overigens 

niet zeggen dat hun bedrijf het enige is dat een 

dergelijke combinatie aanbiedt. Dat de man-

nen kennis én ervaring hebben wat betreft alle 

aspecten van het bomenvak, is volgens hem wel 

onderscheidend. ‘We zijn een van de weinige 

bedrijven die zo veel verschillende soorten exper-

tise in huis hebben.’ 

ETS boomexperts is onderdeel van Quercus 

Boomverzorging BV uit Eelde. Quercus is een 

gevestigde naam in de bomenmarkt en beschikt 

over alle essentiële certificaten en normeringen, 

zoals Groenkeur BRL Boomverzorging, VCA en 

CO2-ladder trede 5. Hiermee heeft het team de 

beschikking over een sterke basis en alle facili-

teiten om vanaf dag één succesvol te kunnen 

ondernemen. De heren kozen bewust voor een 

eigen merknaam en het varen van een eigen 

koers. Vroklage: ‘We hebben een eigen bedrijfs-

voering en moeten ons eigen succes maken. We 

krijgen veel vrijheid, maar ook veel verantwoor-

delijkheid. Het is aan ons om de ambities waar te 

maken.’ 

Toch is het wel een gewaagde keuze om zelfstan-

dig verder te gaan, vindt Vroklage. ‘Het is een 

grote stap. Je verlaat je veilige omgeving en het is 

maar afwachten hoe de markt erop reageert. Als 

een klant jou opzoekt, dan geeft dat ook voldoe-

ning.’ Al zegt hij het niet met zo veel woorden, 

Vroklage lijkt er vertrouwen in te hebben dat het 

goed zal uitpakken. Het sterke punt zou volgens 

hem vooral zitten in de integrale benadering van 

ETS boomexperts. ‘We hebben kennis en kunde 

van het hele proces en kunnen hulp bieden bij 

elke fase van beheer- en herinrichtingsvraagstuk-

ken. Onze specialistische bomenkennis komt 

optimaal tot haar recht in samenwerking met 

andere vakdisciplines zoals infra, ontwerp, eco-

logie en stedelijke ontwikkeling.’ Het bedrijf wil 

zich daarmee richten op een grote variëteit aan 

opdrachtgevers.

Jaap Kaspers Rik van der Schief Wiljan Zwolsman

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5198
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Als je dit zo leest, valt je meteen op hoe inef-

ficiënt zo’n situatie eigenlijk is. Toch is het bij het 

bomenbeheer vaak niet veel anders. De boom-

gegevens kunnen opgeslagen zijn in gescheiden 

systemen, wat betekent dat één boom op meer-

dere plekken voorkomt. Op al die plekken moe-

ten de gegevens worden bijgehouden – net als 

bij meneer Jansen. Verhuist de boom? Oftewel: 

wordt hij verplant? Dan moeten misschien wel 

drie verschillende databeheerders in actie komen. 

Maar een boom kan ook nog eens worden 

gesnoeid, geknot, gerooid, vervangen, overge-

dragen aan een particulier... of bijvoorbeeld een 

monumentale status krijgen. En steeds weer is er 

bij het databeheer een meervoudige kans op fou-

ten. In het ergste geval wordt de boom gewoon 

‘vergeten’, net als meneer Jansen, die op een dag 

ineens geen uitkering meer kreeg… Zoals we al 

zeiden, ‘uit het leven gegrepen’.

Partijen

Kijken we naar het gebruik van de boomgege-

vens, dan zien we dat er vele partijen mee aan de 

slag (kunnen) zijn. Binnen de gemeente denken 

we allereerst aan de beheerder zelf, maar ook 

aan de beleidsmaker, de inspecteur en de taxa-

teur. Die laatste twee kunnen natuurlijk ook zijn 

ingehuurd, net als het boomverzorgingsbedrijf 

voor de snoei- en rooiwerkzaamheden en de 

partij die toezicht houdt op de kwaliteit van de 

uitvoering. En vergeet ook de burger niet, die 

via de gemeentelijke website de bomen met een 

monumentale status kan opzoeken. Of zelfs met 

zijn app alle bomen in de gemeente kan nalopen, 

bijvoorbeeld om te kijken welke soort het precies 

is of in welk jaar de boom is aangeplant. Lastig 

als hij op basis van de data een 150 jaar oude 

beuk verwacht, maar in plaats daarvan een piep-

jong esdoorntje aantreft...

Uniek

Hoe gaan we dit soort problemen nu voorko-

men? Het enige juiste antwoord luidt: eenmalig 

inwinnen, meervoudig gebruiken. Elke boom 

hoort op slechts één plek geregistreerd te staan, 

als uniek ruimtelijk object met een uniek num-

mer. Aan die boom ‘hangen’ alle ingewonnen 

boomgegevens. Verschillende gebruikers kunnen 

die gegevens raadplegen en, indien ze daartoe 

gerechtigd zijn, muteren. Zó hoort het beheer-

systeem te zijn ingericht. De beschikbare informa-

tie is altijd actueel, er wordt efficiënt en effectief 

mee gewerkt en de kans op fouten is minimaal. 

Klinkt goed, geweldig zelfs, maar... is het wel 

haalbaar?

Realiteit

Gelukkig kunnen we die laatste vraag beant-

woorden met een volmondig ‘ja’. Wel moeten 

we erbij zeggen: dankzij de nieuwe technolo-

gie. Want meervoudig gebruik stelt nogal wat 

eisen aan het beheersysteem. Het toegankelijk 

maken van de boomgegevens voor al die ver-

schillende gebruikers, die er op verschillende 

manieren mee omgaan, is niet gemakkelijk. Voor 

elk type gebruiker moet er immers een digitaal 

dataformulier-op-maat beschikbaar zijn – het 

zogenoemde paspoort – waarop alleen de rele-

vante gegevens getoond worden. Een voorbeeld: 

de ingehuurde boomverzorger moet via ‘zijn’ 

paspoort kunnen zien wat er bij een boom pre-

cies moet gebeuren, en na afronding van zijn 

werkzaamheden moet hij de boom kunnen afvin-

ken: ‘gesnoeid’ of ‘gerooid’. De beheerder op het 

gemeentekantoor zou deze werkzaamheden via 

zijn eigen scherm moeten kunnen volgen. Dankzij 

de nieuwe technologie is dit geen utopie, maar 

kan het ‘gewoon’ dagelijkse realiteit zijn.

Een situatie ‘uit het leven gegrepen’: meneer Jansen woont in een middelgrote gemeente en heeft een bijstandsuitkering. Wanneer hij een 

nieuwe baan vindt of verhuist, moet dat bij de gemeente in drie verschillende administratiesystemen worden doorgevoerd. Elk van deze 

systemen heeft zijn eigen gebruikers en gebruiksmogelijkheden. Plannen om te komen tot een gecentraliseerd systeem stuiten binnen de 

gemeente op weerstand. Het is immers altijd (redelijk) goed gegaan? En: centralisatie maakt het systeem toch veel te kwetsbaar?

Auteur: Erik Koppelaar, Bomenwacht Nederland

Boomgegevens op meerdere plekken 
bijhouden? Kom nou!
Het motto voor de toekomst wordt: eenmalig inwinnen, 
meervoudig gebruiken

Elke boom hoort op slechts 

één plek geregistreerd te 

staan, als uniek ruimtelijk 

object met een uniek nummer
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Koppelen

En dat is meteen het mooie van de razendsnelle 

technologische ontwikkeling: de verschillende 

processen rond één enkele boom zijn volledig 

aan elkaar te koppelen. En daarmee lukt het ook 

om partijen, mensen, tot elkaar te brengen en 

hun werkzaamheden te integreren. De ‘regisseur’ 

bij de (regie)gemeente moet dat als muziek in 

de oren klinken. Hij of zij is immers degene die, 

meer dan ooit, het hele proces soepel moet laten 

verlopen. Gecentraliseerd databeheer volgens 

het principe ‘eenmalige inwinning, meervoudig 

gebruik’ moet daarin de spil zijn. Om die reden 

heeft Bomenwacht Nederland het databeheer 

steeds centraal gesteld bij het ontwikkelen van 

het programma Strategisch Bomenbeheer. Dit 

programma heeft immers alles te maken met 

het integreren van processen. Inventariseren, 

beslissen, voorbereiden, uitvoeren, budgetteren, 

prioriteren, aanbesteden, toezicht houden: alles 

samengesmeed tot één geheel, waarin de boom 

het middelpunt vormt. En het mooie is: de tech-

nologie van nu maakt het allemaal mogelijk! 

De auteur, Erik Koppelaar 

(e.koppelaar@bomenwacht.nl), is als ETT’er 

en senior adviseur werkzaam bij Bomenwacht 

Nederland 

Prima, maar de boom staat niet op 

zichzelf

Een prima verhaal van collega 

Koppelaar, maar plaats je dit in de 

context van de hedendaagse asset-

manager, dan is het te eng. De boom 

is een integraal onderdeel van de 

leefomgeving en staat niet op zichzelf. 

Het opbreken van een riolering heeft 

direct effect op de authenticiteit van 

de boom. Het pleidooi voor eenduidige 

registratie is helder, maar niet uniek. 

Ons Gisib-systeem doet dit tenslotte 

ook. Al je assets moet je vanuit de 

levenscyclus beschouwen en behe-

ren. Dan pas kom je tot een reële en 

waardevolle assetmanagement-imple-

mentatie, waarin burger, ambtenaar en 

aannemer elk hun rol hebben.

Frank Jan Uittenbogaart (fjuittenbogaart@dggroep.nl) 

Uittenbogaart is werkzaam bij de DG Groep in Boskoop en ontwikkelde de afgelopen jaren onder 

andere Gisib (www.gisib.nl). 

Gegevensmagazijn en beheersy-

steem moeten vrienden worden

Vanuit het gezichtspunt van bomen-

beheer is het een goed artikel, maar in 

het kader van het huidige gegevens-

beheer, gebaseerd op de vele informa-

tiemodellen en de koppeling met de 

BGT (inclusief IMGeo), wordt er al hard 

gewerkt om dat op te pakken, zelfs 

tot over de grenzen van de openbare 

ruimte. Naast de Bomenwacht zijn er 

vele andere leveranciers die streven 

naar een unieke registratie. Door via 

het gegevensmagazijn aan te sluiten 

op de IMBGT/IMGeo, wordt enkelvou-

dige opslag veel beter mogelijk. Een 

belangrijke stap die nog gezet moet 

worden, is het centraal opslaan van de periodieke inspectiegegevens, zodat deze toegankelijk 

blijven, onafhankelijk van het systeem. Uiteraard dient ook in het veld snel raadplegen door de 

eindgebruiker mogelijk te zijn. Ook is het wenselijk dat de nieuwe objecten gebaseerd worden op 

plantopografie, als basis voor de inventarisatiegegevens van onder ander de boom.

Alfons Schuurmans (a.schuurmans@schuurmansgroep.nl) 

Alfons Schuurmans is werkzaam bij Ingenieursbureau Alfons Schuurmans, onafhankelijk advies-

bureau voor beheersystemen (www.expertinbeheren.nl), en initiatiefnemer van het onafhankelijke 

platform Beheerwijzer.nl.

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5199
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Meer diversiteit streven we na om ziektes en aantastingen te beperken. Door meer verschillende soorten en variëteiten aan te planten en 

door de aanplant van resistente en minder vatbare rassen, kunnen we dit bereiken. Maar hoe realiseer je de bewaking van soortechtheid in 

de praktijk van alledag?

Auteur: Maarten van Attem

Van Atten: ‘Groenbeheerders moeten leren 
kijken en verschillen leren herkennen’
Inventarisatie, vakkennis en een soortechtheidstoets als basis voor 
verantwoord boombeheer
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Goed boombeheer is gebaseerd op een verant-

woorde keuze bij de aanplant van bomen. Meer 

diversiteit of juist uniformiteit, minder ziektedruk, 

gezondere bomen, een esthetisch verantwoorde 

aanplant en noem maar op, het valt of staat met 

de juiste keus en de realisatie daarvan.

Boombeheerders kunnen dit alleen realiseren als 

ze weten wat er al aangeplant is en nieuwe aan-

plant op soortechtheid kunnen controleren. De 

praktijk heeft naar mijn idee behoefte aan meer 

sortimenstkennis, goede inventarisatie en soort-

echte leveranties. 

Inventarisatie

Twee grote gemeenten in het westen van het 

land hebben deze zomer het sortiment laanbo-

men goed in kaart gebracht. Voor één gemeente 

ging het vooral om de juiste en zo gedetailleerd 

mogelijke naamgeving. Bij de andere gemeente 

omvatte de opdracht de naamgeving, boomvei-

ligheidscontrole en voorbereiding van het regu-

liere onderhoud. Gemeenten werken met een 

beheersysteem, waarin bijgehouden wordt op 

kaart waar iedere boom staat. Aan die boom zijn 

diverse kenmerken gekoppeld, zoals de naam, 

grootte, leeftijd, boombeeld, taxatie, economi-

sche waarde enzovoort.

Bij één gemeente was zo’n driekwart van de 

bomen goed op naam in dit systeem ingevoerd. 

Bij de tweede gemeente bleek het aantal correct 

benaamde bomen slechts circa 30 procent van 

het bestand.

Praktijk is anders 

Hoe komt men aan gegevens over de bomen in 

het systeem? Bij het opzetten van het beheersy-

steem zijn de bomen in de regel geïnventariseerd. 

Na een nieuwe aanplant wordt er een ‘revisie’ 

ingeleverd en deze wordt in het beheersysteem 

ingebracht. Hierna worden de bomen regelmatig 

gekeurd door gecertificeerde boomveiligheidscon-

troleurs. Dus zo’n beheersysteem zou dik in orde 

kunnen zijn.

Enkele voorbeelden. In een landelijk bekend park 

groeit een Zelkova. Zelkova serrata, vermeldt het 

beheersysteem. In werkelijkheid is het de veel 

minder vaak aangeplante Zelkova carpinifolia.

In een klein plantsoentje groeien twee monumen-

tale kastanjebomen, volgens het beheersysteem 

Aesculus hippocastanum. Het blad lijkt heel erg 

op het blad van de paardenkastanje, maar de 

stam ziet er wel heel anders uit. Het is uiter-

aard geen gewone paardenkastanje; het blijkt 

de Japanse paardenkastanje te zijn, Aesculus 

turbinata. Deze Aesculus turbinata is aangeplant 

net na de oorlog, naderhand opgenomen in het 

beheersysteem en nog vele malen gecontroleerd. 

En toch verkeerd benaamd.

Zo kwam ik ook in een straat met op papier een 

uniforme aanplant van Liquidambar styraciflua 

‘Moraine’. Van de ruim 60 bomen in deze straat 

waren er inderdaad drie Liquidambar styraciflua 

‘Moraine’, en verder nog enkele Liquidambar 

styraciflua ‘Worplesdon’, Het overgrote gedeelte 

bestaat uit Liquidambar styraciflua ‘Festival’. Deze 

drie cultuurvariëteiten hebben een wezenlijk 

andere groeivorm, terwijl de architect juist een 

uniform beeld voor die straat had ontworpen!

Twee of drie namen?

Om te komen tot een bewuste keuze voor een 

uniforme of juist een gevarieerde aanplant, 

moeten we dus wel met drie namen werken en 

ons niet beperken tot de geslachtsnaam en de 

soortaanduiding (twee namen). De derde naam, 

de cultuurvariëteit (met aanhalingstekens en een 

hoofdletter) of de natuurlijke variëteit (met tus-

senaanduiding var., f. of spec. en een kleine let-

ter) kan zéér bepalend zijn bij het maken van een 

echt goede keuze! Zo werd er bij één project, 

juist vanwege de variatie, Gleditsia triacanthos 

f. inermis gevraagd. De natuurlijke vorm hiervan 

(f. staat voor forma) is een doornloze selectie uit 

gezaaide Gleditsia’s. Deze Gleditsia triacanthos 

f. inermis vormt meestal een spreidende kroon, 

maar er is altijd variatie in kroonvorm tussen de 

verschillende exemplaren.  

De leverancier nam aan dat iedere doornloze 

Gleditsia wel goed zou zijn en leverde onge-

vraagd Gleditsia triancanthos ‘Skyline’. De 

Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ is op dit moment 

de meest aangeplante Gleditsia en is een zeer 

uniforme cultuurvariëteit. Met deze levering werd 

de gewenste diversiteit dus vervangen door uni-

formiteit.

Wat is juist?

‘De juiste boom op de juiste plaats’ is onder 

(oudere) vakmensen een veel gehoorde term. 

Voldoet die boom op onze grond? Om die vraag 

werkelijk te kunnen beantwoorden, moeten we 

dus wel weten welke specifieke boom dat precies 

is. 

Weer een praktijkvoorbeeld: In een gemeente 

met veel zware kleigrond en veel wind is in een 

wijk uit de jaren 60 veel Fraxinus angustifolia 

'Diversifolia' aangeplant. Deze bomen groeien 

matig en vertonen redelijk veel uitval. Ook is er 

veel takbreuk. 'Vreemd', want aan de buitenzijde 

van de wijk zijn ze in een straat en een parkje 

Aesculus turbinata, in het beheerssysteem opgenomen als Aesculus hippocastanum.

De kweker verkocht  Fraxinus 

excelsior al 20 jaar als 

cultuurvariëteit 'Atlas'
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eveneens aangeplant en die bomen doen het uit-

stekend! Mooie gevulde kronen en vrijwel geen 

takbreuk. Hoe kan dit nu?

De oude naam voor Fraxinus angustifolia 

'Diversifolia' is Fraxinus excelsior 'Monophylla'. 

Er bestaat echter ook een Fraxinus angustifo-

lia 'Monophylla'. De beter groeiende bomen 

in mijn voorbeeld zijn de Fraxinus angustifolia 

'Monophylla'. Verkeerd geleverd, misschien, of 

als proef aangeplant en niet goed verwerkt in 

de revisie? Wie zal het zeggen. Voor de boom-

beheerder is het jammer dat die informatie niet 

compleet is, want op zware klei met veel wind is 

de keus minder groot, en dan wil je juist weten 

welke soorten en variëteiten het goed doen. 

Het gevolg van de onvolledige informatie is ook 

financieel-economisch merkbaar. Had men de 

Fraxinus angustifolia 'Monophylla' in de gehele 

wijk geplant, dan was er sprake geweest van 

duurzame economische waarde. 

Vakkennis en een soortechtheidstoets

Er worden bij de inventarisatie merkwaardig vaak 

opvallende en onnodige vergissingen gemaakt. 

Bijvoorbeeld: het verschil tussen Fraxinus 

angustifolia 'Diversifolia' en Fraxinus angus-

tifolia 'Monophylla' is eigenlijk heel duidelijk. 

'Diversifolia', de naam zegt het al, heeft gevari-

eerd blad, variërend van ongedeeld tot gedeeld 

blad bestaande uit twee of drie blaadjes en 

fijngetand. 'Angustifolia' heeft altijd enkelvoudig 

blad en is bovendien grofgetand. Toch is er in het 

hierboven genoemde geval vanaf de aanplant en 

bij de diverse controles niemand geweest die het 

verschil is opgevallen.

Ook bij de genoemde Gleditsia was het bij de 

groenmensen van de betreffende gemeente nie-

mand opgevallen dat de Gleditsia triacanthos f. 

inermis niet soortecht geleverd was. Dan komt 

er dus weer een boom met een verkeerde naam 

in het systeem. Meer sortimenstkennis onder 

de gemeentelijke groenmensen is nodig, maar 

ook leren kijken en verschillen leren ontdek-

ken. Diepgaandere kennis is voor hen natuurlijk 

ondoenlijk. Dat vergt immers het zeer regelmatig 

bezig zijn met én intensief bijhouden van litera-

tuur over sortiment. Het geroutineerd kunnen 

herkennen van alle soorten en variëteiten is 

eigenlijk een echt specialisme.  

In de standaard RAW-bepalingen is bij de garan-

tiebepalingen opgenomen dat we gedurende de 

eerste drie groei-jaren na aanplant in de bladperi-

ode de scheutlengte opnemen. Het zou goed zijn 

hier in het eerste jaar na aanplant in de 'bladperi-

ode' een soortechtheidstoets aan toe te voegen. 

Soortecht

De besproken niet-soortecht geleverde Gleditsia 

triacanthos f. inermis staat niet op zich. In 

een straat aangeplant met Pyrus calleryana 

‘Chanticleer’ hingen de bomen na enkele jaren 

massaal vol met bruine peertjes van 1 cm door-

snede. Een aantrekkelijk gezicht, dat wel. Hier 

was Pyrus calleryana geleverd in plaats van Pyrus 

calleryana ‘Chanticleer’. Of bijvoorbeeld Ulmus 

‘Lobel’, die werd geleverd in plaats van Ulmus 

‘Dodoens’. Die twee hebben een zeer verschil-

lende kroonvorm. Ook bij de recente aanplant 

van een laan had ik het sterke vermoeden dat er 

geen soortechte bomen geleverd waren. In een 

gesprek met de aannemer en de kweker (leve-

rancier) vertelde de kweker ervan overtuigd te 

zijn 'echte Atlassen' te hebben geleverd. Hij had 

een gedeelte ingekocht bij een collega-kweker 

en verschillen tussen beide partijen waren er niet. 

Ook deze kweker was ervan overtuigd 'echte 

Atlassen' te hebben geleverd. Hij verkocht deze 

Fraxinus excelsior al 20 jaar als cultuurvariëteit 

'Atlas', vertelde hij. Een expeditie naar de kweker 

met een klein team en een NAK-keurmeester had 

als resultaat dat de geleverde soort de Fraxinus 

excelsior 'Altena' bleek. Fraxinus excelsior 'Altena' 

is een cultuurvariëteit die beduidend kleiner blijft 

en bovendien gevoelig is voor de bastwoeker-

ziekte. Inmiddels zijn alle Fraxinus vervangen door 

soortechte Fraxinus excelsior 'Atlas'.

Om ten slotte de vraag aan het begin van dit 

artikel te beantwoorden: het bewaken van de 

echtheid van soorten en variëteiten binnen het 

boombeheer is noodzakelijk om te komen tot 

een gezond bomenbestand van ziekteresistente 

en minder vatbare exemplaren. De bewaking is 

specialistisch werk, waarvan de investering loont 

én zich terugverdient in het resultaat van een 

duurzaam gezond en zowel maatschappelijk als 

economisch waardevol bomenbestand. 

Maarten H. van Atten is dendroloog en allround 

groenprofessional. Hij ondersteunt overheden 

als projectleider en directievoerder en adviseert 

aannemers en hoveniers bij aanbestedingen en 

uiteenlopende groengerelateerde werkvelden. Hij 

is gespecialiseerd in (beeld)bestekken, bomen en 

bredere sortimentsprojecten. 

Pyrus calleryana met kleine peertjes.

Deze drie cultuurvariëteiten 

hebben een wezenlijk andere 

groeivorm, ongeschikt voor 

het uniforme beeld van de 

architect 

Stuur of twitter dit artikel door! 
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Op de Rode Loper, het nieuwe entreegebied van Amsterdam, kan natuurlijk niets anders dan een iep met rode herfstkleuren worden toe-

gepast. Hans Kaljee, hoofdstedelijk bomenconsulent, koos na een bezoek aan Amerika voor Ulmus ‘Frontier’, in zijn woorden een schattig 

boompje waarvan je op het eerste gezicht bijna niet gelooft dat het een iep is.

Auteur: Hein van Iersel 

Schattig boompje wordt uithangbord van de 
Amsterdamse Rode Loper
Boomambassadeur Hans Kaljee kiest als zijn inspiratieboom Ulmus 
'Frontier'
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Het is met afstand het meest ambitieuze project 

dat op dit moment in Amsterdam wordt uitge-

voerd: een metrolijn van Amsterdam-Noord naar 

Amsterdam-Zuid. En dan niet in de vorm van een 

ring, maar dwars erdoorheen. Onder het Centraal 

Station, onder het IJ, maar ook onder smalle 

straatjes, zoals de Ferdinand Bolstraat. Bovenop 

die nieuwe metrolijn, die in 2018 helemaal klaar 

moet zijn, komt de Rode Loper te liggen, die gaat 

fungeren als visitekaartje en entree voor de stad. 

Als belangrijkste boom is hier gekozen voor een 

relatief onbekende iep met een rode herfstkleur. 

Hans Kaljee: ‘Toen ik deze boom voor het eerst 

zag in Amerika, kon ik bijna niet geloven dat het 

een iep was, vooral door het kleine blad.’ Dat 

kleine blad komt van een van de ouders, name-

lijk Ulmus parvifolia. Ook de resistentie tegen 

iepziekte is afkomstig van Ulmus parvifolia. De 

andere kruisingsouder is Ulmus minor.  

Hoewel de boom in Amerika inmiddels een suc-

ces is, is hij in Nederland nog grotendeels onbe-

kend. Onterecht, volgens Kaljee. Hij adviseert 

kwekers deze boom daarom zo snel mogelijk 

aan te planten. ‘Deze boom verkoopt zichzelf.’ 

Anders dan bijvoorbeeld ‘New Horizon’ is de 

boom niet gelicenseerd en hij kan daarom door 

iedereen probleemloos worden gekweekt.

Amsterdam profileert zich graag als iepenhoofd-

stad van de wereld. Is het dan niet gewaagd om 

juiste deze, in Nederland amper beproefde iep 

te kiezen, en dan ook nog voor zo’n prestigieus 

project?

Kaljee: ‘Het centrum van Amsterdam is aange-

wezen als Unesco Werelderfgoed en bomen zijn 

hier expliciet bij genoemd. Al vanaf de 16e eeuw 

behoren bomen bij de stedenbouwkundige opzet 

van Amsterdam. De iep groeit hier uitstekend en 

is onlosmakelijk verbonden met de stad. Ondanks 

de uitbraak van iepziekte in de jaren twintig, 

is Amsterdam, in tegenstelling tot veel andere 

steden, altijd iepen blijven planten. Zodra er 

nieuwe soorten op markt kwamen, hebben we 

die aangeplant. Dat heeft ons veel kennis opge-

leverd. Inmiddels hebben we te maken met de 

vierde generatie iepen die zo resistent zijn dat het 

onwaarschijnlijk is dat ze ziek worden. Ervaringen 

met iepensoorten in het buitenland willen we ook 

graag hier Nederland onderzoeken.’ Kaljee gaat 

verder: ‘En wat ik in Amerika en inmiddels ook 

hier in Nederland gezien heb, stelt mij gerust. Je 

kunt en je moet ergens heel lang over nadenken, 

maar uiteindelijk moet je ook gewoon doen.’ 

De bomenconsulent geeft een ander voorbeeld: 

‘Op IJburg hadden wij het plan om in één straat 

tientallen verschillende iepenklonen te planten. 

Een ontwerper vroeg of dat wel een uniform 

beeld zou opleveren. Ik heb toen gezegd dat de 

bomen de eerste twintig jaar een vergelijkbare 

vorm hebben. Uiteindelijk bleek al na een paar 

jaar dat de habitus van de bomen sterk uiteen-

liep.’ Kaljee sluit af met een forse dosis ironie: 

‘Soms moet je wat flexibel met de waarheid 

omspringen. Anders kom je nergens.’

Amsterdamse bomen groeien eigenlijk bovenop 

dik water. Hoe wordt de groeiplaats van deze 

‘Frontier’-iepen voorbereid? 

Kaljee: ‘In Amsterdam geven we iedere boom 

minimaal 25 kuub doorwortelbare ruimte mee, 

en als het kan 50 kubieke meter. Meestal in 

de vorm van bomenzand. Dat is onder de 

Amsterdamse condities een behoorlijke opgave, 

omdat sommige bomen misschien maar zestig, 

zeventig centimeter boven de grondwaterspiegel 

worden geplant. De ‘Frontier’-iepen die nu al 

geplant zijn op het Damrak, hebben meer dan 

30 kuub groeiruimte meegekregen, maar de acht 

‘Frontier’-iepen die in de rosse buurt langs de 

gracht van de Oudezijds Voorburgwal staan, weer 

minder.’ 

Kaljee: ‘Het zal in de toekomst steeds lastiger 

worden om bomen in de stad te planten, vooral 

omdat het steeds drukker wordt onder de grond. 

We hadden al kabels en leidingen en riolen, maar 

daar komen nog steeds functies bij: warmte-kou-

deopslag en ondergrondse (fiets)parkeergarages, 

bijvoorbeeld.’ 

Toch zal Kaljee er altijd voor pleiten om bomen 

in de volle grond te plaatsen. Een project op de 

Zuidas, waarbij bomen in bakken staan die zijn 

geïntegreerd in een fietskelder, is weliswaar suc-

cesvol verlopen, maar Kaljee is niet gelukkig met 

de afhankelijkheid van de techniek. Als het even 

kan, hoort een boom gewoon in de volle grond 

te staan. Hetzelfde geldt ook voor bomengranu-

laat. In sommige omstandigheden kan dat niet 

anders, maar enthousiast in Kaljee er niet over. 

Als we even later de iepen langs de Oudezijds 

Achterburgwal controleren, laat hij me zien 

waarom. De iepen hier zijn gedeeltelijk geplant in 

bomengranulaat. Dat wil zeggen: bomengranu-

laat onder de rijweg en bomenzand in de berm, 

waar geen zwaar verkeer kan komen. Het is 

slechts minimaal, maar je kunt duidelijk zien dat 

de bestrating is verzakt. Dat is overigens niet het 

enige waar Kaljee zich druk over maakt: ‘Deze 

bomen zijn ondergronds verankerd. Dat betekent 

dat ze niet mooi op een lijn staan. Ik pleit voor 

de oude, vertrouwde bovengrondse verankering 

met palen.’

Wat is voor jullie dan een optimale groeiplaats?

‘In Amsterdam is het altijd schipperen met de 

beschikbare ruimte. Maar we vinden het nu een-

maal belangrijk om bomen in de stad te planten. 

Dan moet je ook zorgen dat de groeicondities zo 

Ulmus 'Frontier' - Oudezijds Achterburgwal (wallen).
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goed mogelijk zijn. De beste en duurste oplossing 

is planten in een boombunker. Je hebt dan niets 

te maken met verdichting en de bomen kunnen 

er bijna groeien als in een bos. Een andere oplos-

sing die wij kiezen, is bomenzand in combinatie 

met drukverdelende kratten. Deze worden soms 

gevuld met schimmeldominante humuscompost. 

Als er geen sprake is van zwaar verkeer, kiezen 

we voor bomenzand.’

Kaljee: ‘Geld is hierbij niet het eerste issue. Het is 

mijn taak om die boom de beste kans te geven 

om te groeien. De komende vijftig jaar moeten 

de bomen het straatbeeld gaan bepalen. En de 

kosten voor de groeiplaats vormen slechts een 

fractie op het geheel van de kosten voor een 

infraproject. Ik heb daar met leveranciers wel 

eens een discussie over. Zij bevelen dan iets aan 

omdat het veel goedkoper is. Dat is geen goede 

reden. De vraag is altijd: groeien onze bomen 

daar goed in?’

Hoeveel ‘Frontier’-iepen hebben jullie al geplant?

Kaljee: ‘Feitelijk slechts een paar. Acht op 

het Damrak en twaalf op de Oudezijds 

Achterburgwal.’ Al deze bomen zijn door 

Boomkwekerij Van den Berk geleverd. Op het 

Damrak is goed te zien dat deze boom bepekt 

leverbaar is. Vier van de acht bomen, die enkele 

maanden geleden zijn geplant, zijn van mindere 

kwaliteit. Kaljee: ‘Deze vier bomen zijn zichtbaar 

van een andere kwaliteit. We zijn nog in overleg 

met het project om te kijken of deze vier kunnen 

worden vervangen.’

Voor de nabije toekomst verwacht Kaljee wel vol-

doende beschikbaarheid. Boomkwekerij Lappen 

heeft een mooie partij staan. Honderd bomen 

zijn bij Lappen gereserveerd voor de Rode Loper. 

Ook Boomkwekerij Ebben heeft een groot aantal 

‘Frontier’-iepen aangeplant. De verwachting is 

dat andere grote kwekers volgen. Op termijn 

heeft Amsterdam in ieder geval enkele honder-

den bomen nodig. 

Met de bomen die direct op de metrotunnel-

buis komen te staan, is nog iets bijzonders aan 

de hand. Deze tunnelbuis is uitgevoerd als een 

zogenaamde omgekeerde dakconstructie. Dat 

betekent dat het dak van de tunnelbuis aan 

betonnen balken hangt in plaats van erop te rus-

ten. Sommige bomen zijn gedeeltelijk bovenop 

deze balken geprojecteerd en hebben daarbij een 

substraatlaag van slechts 50 centimeter. Omdat 

een kluit van een boom met diameter 35-40 al 

gauw 80 centimeter hoog is, moeten er speciaal 

bomen gekweekt worden met een uitsparing 

in de kluit aan één zijde. Boomkwekerij Ebben 

kwam volgens Kaljee al met de suggestie om de 

iepen aan één zijde op een blok piepschuim te 

planten, zodat je een kluit krijgt met een ‘hap 

eruit’ (zie figuur).

Dus als het project straks is afgesloten, is het 

enige zichtbare verschil de aanplant van een paar 

honderd roodbladige iepen?

Kaljee: ‘Nee, we doen veel meer. Ga bijvoorbeeld 

maar eens kijken op het Damrak. De complete 

straat is daar opnieuw ingericht. Alles heeft 

een totale upgrade gekregen en is veel chiquer 

geworden, hoewel dat woord misschien niet 

helemaal bij Amsterdam past. Alle bestrating 

wordt in natuursteen of als gebakken klinker 

uitgevoerd, alle uitbouwtjes van de vele tiental-

len restaurants zijn afgebroken, lantaarnpalen 

zijn verdwenen en vervangen door hangende 

verlichting.’ Kaljee: ‘Ieder jaar opnieuw wordt de 

Amsterdamse binnenstad door drie procent meer 

toeristen bezocht. Daarom moeten voor het toe-

risme belangrijke straten er net even wat netter 

uitzien.’

Zomeraanplant van Ulmus 'Frontier' - Damrak Noord-zuidlijn.
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Ulmus ‘Frontier’ een welkome 
aanvulling op het sortiment

Deze kruising, in 1971 gemaakt door iepenver-

edelaar Denny Townsend, is een bijzonderheid, 

omdat een voorjaarsbloeiende iep werd besto-

ven met stuifmeel van een herfstbloeiende iep. 

Hiervoor is het stuifmeel van parvifolia, na de 

oogst begin september, gedroogd, gevacumeerd 

en gekoeld bewaard.

De herkomst van beide ouderbomen is niet meer 

te achterhalen. Dat is door Townsend nooit goed 

gedocumenteerd. Maar de rode herfstkleur duidt 

op Ulmus parvifolia var. koreana. Deze variëteit 

onderscheidt zich van de hoofdsoort door de 

rode herfstverkleuring en vanwege het feit dat 

de bast geen opvallende afschilferende schors-

plaatjes maakt. Beide eigenschappen heeft Ulmus 

‘Frontier’ overgenomen.   

Dat ‘Frontier’ door de Amerikanen is beoordeeld 

als goed resistent tegen de iepziekte, verbaast 

me niet. De Ulmus parvifolia-ouder is dat immers 

ook. 

Gebruikswaarde

Ulmus ‘Frontier’ lijkt een welkome aanvulling op 

het sortiment, in de eerste plaats vanwege zijn 

prachtig rode herfstkleur, maar ook door zijn sier-

lijk overhangende twijgen en het kleine blaadje. 

Ik vind deze iep echter, ondanks zijn veldiep-ach-

tergrond, minder toepasbaar in het buitengebied. 

Als boom in de luwte van de bebouwde kom is 

hij het proberen zeker waard. Ik leg de nadruk op 

luwte, omdat eigen ervaringen hebben geleerd 

dat deze kloon in ons zeeklimaat gevoelig kan 

zijn voor late voorjaarsvorsten, in ieder geval als 

jong boompje. Twee lichtingen spillen moesten 

we na de strenge winters van 2012 en 2013 

volledig afschrijven! Misschien valt dat mee als 

de bomen wat ouder zijn en de stam en takken 

meer verhouten. 

Met de windvastheid voor het kustgebied is er 

nog weinig ervaring. Het ouderschap is wat dit 

betreft in tegenspraak: moeder minor is zeer 

windvast, maar vader parvifolia is dat juist niet. 

Andermaal zou ik de Frontier-iep voorlopig aan-

raden als iep voor windluwe standplaatsen in het 

stedelijk gebied.

Ten aanzien van de bloei weet deze iep niet goed 

wat hij wil. En dat lijkt me niet verwonderlijk, met 

een voorjaarsbloeiende moeder en een herfst-

bloeiende vader. Je zou dan zomerbloei voorspel-

len, maar dat klopt niet. Na heel lang twijfelen 

gaat ‘Frontier’ pas na een jaar of 20 bloeien en 

dat doet hij dan heel laat, eind oktober, begin 

november. Voor zaadoverlast hoeven we dus niet 

te vrezen.  

De Amerikanen hebben wel meer geëxperimen-

teerd met bijzondere kruisingen. Wijlen prof. 

Smalley bestoof een parvifolia-moeder met stuif-

meel van de hoofdsoort in de VS, Ulmus ame-

ricana (en dat is een nauwe verwant van onze 

Ulmus laevis). Ook hieruit ontsproten wonderwel 

zaailingen. Een ervan wordt inmiddels door ons 

gekweekt onder de naam ‘Rebella’. Ook zo’n 

sierlijk iepje, hoogresistent en met een mooie 

herfstkleur. Maar daarover later meer…

Ronnie Nijboer

Ulmus Frontier herfst Ulmus Frontier zomer. (Foto's m.d.a. Lappen).

  

Ulmus ‘Frontier’ is afkomstig uit het veredelingsprogramma van het National Arboretum in Washington DC. De moeder is een Europese 

veldiep (Ulmus minor), de vader is de kleinbladige Aziatische iep Ulmus parvifolia, met als Nederlandse naam Chinese iep (alhoewel hij ook 

in omringende landen voorkomt).

Auteur: Ronnie Nijboer, Noordplant

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5202
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www.rootbarrier.nl of neem rechtstreeks contact op met een van onze medewerkers op 
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De Amsterdamse bomenconsulent Hans 

Kaljee is een groot iepenliefhebber en 

in Nederland een belangrijke Ulmus-

deskundige. De iep is voor Amsterdam 

een zeer dankbare boom, omdat hij 

goed groeit op plekken waar de meeste 

andere boomsoorten niet verder komen 

dan een kwarrend bestaan.

Auteur: Teije de Haan (Boomkwekerij 

Lappen) 

Ulmus ‘Frontier’, absoluut 
uniek in het iepensortiment 
Gezien het bovenstaande is het dan ook niet 

vreemd dat Kaljee ambassadeur is voor een 

iepensoort: Ulmus ‘Frontier’. Voor andere bomen-

liefhebbers is de iep echter slechts een van de 

vele mogelijke boomsoorten en variëteiten. Ulmus 

‘Frontier’ is voor de meeste boomgebruikers niet 

een boomsoort die direct in het oog springt. Bij 

nadere beschouwing is het echter een bijzondere 

en veelbelovende boom.

Lappen, de kwekerij waarvoor ik werk, heeft 

sinds 2009 een partij Ulmus ‘Frontier’ staan. 

Enkele jaren daarvoor is bij wijze van proef van 

meerdere Amerikaanse iepenvariëteiten een 

tiental exemplaren opgeplant. Op basis van de 

vertoonde groei en de Amerikaanse omschrij-

ving van een volwassen boom zijn de bomen 

beoordeeld. De variëteiten die goed bevielen, zijn 

vervolgens later gepromoveerd tot het opplant-

programma van het bedrijf en als spil in grotere 

aantallen aangeschaft. Ulmus ‘Frontier’ was daar 

een van. 

Eerlijk gezegd is Ulmus ‘Frontier’ mij de eerste 

jaren na opplant helemaal niet opgevallen, wat 

misschien ook niet vreemd is in een kwekerij van 

650 ha. Ulmus ‘Frontier’ stond tussen andere 

Amerikaanse iepen, zoals Ulmus ‘Pioneer’ en 

Ulmus ‘Homestead’, en viel mij pas later op 

doordat hij in dikte minder snel groeit dan 

andere iepen. Daar waar bijvoorbeeld Ulmus 

‘Homestead’ al een stamomvang heeft bereikt 

van 30-35-40 cm, heeft een Ulmus ‘Frontier’ van 

dezelfde leeftijd een omvang van ‘slechts’ 20-25 

cm. De lengtegroei doet overigens in de jonge 

jaren niet veel onder voor die van andere iepen. 

Door hun bijzondere lengte-dikteverhouding 

maken de jonge boompjes in de kwekerij dan 

ook een iele indruk. Later trekt dat wel bij en zijn 

ze wat robuuster.

Ulmus ‘Frontier’ is wat betreft de opkweek en 

de benodigde snoeimaatregelen niet anders dan 

andere iepen. Het grote verschil is de geringere 

groeisnelheid. Terwijl sommige andere iepen soms 

zo snel groeien dat er bijna niet tegen te snoeien 

valt, is Frontier veel gematigder. Daardoor hoeft 

deze minder ingrijpend gesnoeid te worden.

Verder heeft Frontier een losse kroon. De tak-

ken zijn opwaarts gericht en staan in een hoek 

van min of meer 45 graden ten opzichte van de 

doorgaande spil. Bij ons in de kwekerij hangen 

de uiteinden van de twijgen af, wat de boom een 

sierlijk uiterlijk geeft. Door de takstand en losse 

afstaande groei heeft Ulmus ‘Frontier’ geen last 

van zuigers (zijtakken die de centrale spil over-

groeien), zoals je dat bij soorten als Ulmus ‘Lobel’ 

en Ulmus ‘Collumella’ soms wel ziet.

De herfstkleur is rood, en daarmee is Ulmus 

‘Frontier’ in onze regio absoluut uniek in het 

iepensortiment. Veel iepen vertonen een gele 

herfstkleur; denk bijvoorbeeld aan Ulmus 

‘Clusius’, Ulmus ‘Pioneer’ en Ulmus ‘Dodoens’. Bij 

Ulmus ‘Lobel’ blijft het blad zelfs tot eind novem-

ber groen aan de boom hangen. Kortom, een iep 

met een rode herfstkleur is iets bijzonders. Vanuit 

Amerika komen foto’s naar ons toe waarop een 

Ulmus ‘Frontier’ is te zien die in zijn geheel en 

overal tegelijk purperrood verkleurt. Daarbij moet 

ik een kanttekening plaatsen: tot nu toe laten de 

bomen bij ons in de kwekerij de herfstkleur in 

kroondelen zien en niet tegelijkertijd in de hele 

kroon. Maar ook dat is een prachtig gezicht.

Ulmus ‘Frontier’ is een kruising tussen Ulmus 

carpinifolia en Ulmus parviflora en is sinds 1990 

op de markt. Hij wordt in Amerika door stek 

vermeerderd en staat dus op eigen wortel. In een 

ander artikel in deze editie van Boomzorg wordt 

de dendrologie van de Frontier nader omschre-

ven. In eerste instantie was de boom alleen op 

de Amerikaanse markt te verkrijgen. De laatste 

jaren is Ulmus ‘Frontier’ in kleine aantallen en 

kleine maten ook bij een enkele Europese kwe-

kerij verkrijgbaar. De groottes die worden toe-

gepast in Amsterdam zijn momenteel bijna niet 

verkrijgbaar. Frontier wordt in Europa (nog) niet 

op grote schaal gekweekt. De voorraad van bijna 

200 stuks Ulmus ‘Frontier’ in de maat 20-25 die 

Lappen momenteel heeft staan, is dan ook zeer 

uitzonderlijk. Het overgrote deel van deze voor-

raad is gereserveerd door Amsterdam voor de 

Rode Loper. Ulmus ‘Frontier’ is een relatief jonge 

kruising, dus er kan niet met zekerheid gezegd 

worden hoe de boom zich op oudere leeftijd 

gedraagt, simpelweg omdat er nog geen oude 

bomen van zijn. Ik ben dan ook benieuwd hoe 

groot en breed de boom zal worden. Volgens de 

Amerikaanse omschrijving vormt Ulmus ‘Frontier’ 

een opgaande piramidale kroon. Dit herken ik 

(nog) niet in de bomen in onze kwekerij. Verder 

voorspellen de Amerikanen dat de boom uitein-

delijk middelgroot zal worden. De komende jaren 

moet blijken of Ulmus ‘Frontier’ in Europa de 

groei vertoont zoals de Amerikaanse vakbroeders 

ons voorhouden. Vooralsnog zijn wij door de 

resultaten in de kwekerij hoopvol gestemd, en 

zien wij Ulmus ‘Frontier’ als een waardevolle aan-

vulling op het Europese bomensortiment! 

Teije de Haan

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5203
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Het oude centrum van Roermond heeft de laatste vijftien jaar een ware metamorfose doorgemaakt. Een voorlopige bekroning van die 

metamorfose is het opnieuw inrichten van de Singelring. De bekroning van die renovatie wordt bepaald door tachtig Gleditsia triacanthos 

‘Skyline’. Groenbeheerder René Camp en zijn wethouder Raja Fick Moussaoui willen met plezier de boomambassadeur-sjerp voor deze valse 

christusdoorn omgorden.

Auteur: Hein van Iersel

Een boom met weinig ziektes, die het goed 
doet in de verharding 
Wethouder Raja Fick Moussaoui en groenbeheerder René Camp zijn 
boomambassadeur voor Gleditsia triacanthos ‘Skyline’
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Vijftien jaar geleden besloot de raad van 

Roermond met een vooruitziende blik de blik van 

de stad te richten op toerisme, retail en dienst-

verlening. Dat bleek een gouden greep. Mede 

door de komst van een outletcenter bezoeken 

nu jaarlijks miljoenen mensen Roermond. Als ik 

met René Camp en wethouder Moussaoui van 

het stadhuis op de markt door het oude cen-

trum naar de Singelring loop, kun je zien dat 

niet alleen het outletcenter goede zaken doet 

en dus profiteert van die koersverandering van 

vijftien jaar geleden. Het is gezellig druk op de 

koude vrijdagochtend dat ik in Roermond ben. 

Ook in Roermond zal best leegstand zijn, maar 

gevoelsmatig veel minder dan in veel andere 

steden. René Camp: ‘Aanvankelijk was er veel 

verzet tegen de komst van het outletcenter, maar 

uiteindelijk profiteren ook de middenstanders 

in de oude stad ervan. Je moet natuurlijk geen 

spijkerbroeken verkopen, maar de horeca doet 

het hier fantastisch. Daarnaast levert het outlet-

center veel werkgelegenheid op waar iedereen in 

Roermond van profiteert. Het outletcenter is met 

name gericht op de Duitse markt, maar schijnt 

zelfs in trek te zijn bij Chinezen. Er zijn charters 

vol Chinese toeristen die speciaal voor het outlet-

center Roermond bezoeken en daarna – vanuit 

Düsseldorf – weer terug naar China vliegen.

Clean

Natuurlijk heeft Camp en niet wethouder 

Moussaoui de keuze gemaakt voor de Gleditsia 

triacanthos ‘Skyline’. Hij vertelt hoe dat gegaan 

is: ‘Wij zijn gestart met een aantal soorten op 

een lijstje te zetten, waarvan wij het idee had-

den dat ze zouden passen in de visie. Dat was 

een redelijk lange lijst met onder andere linde, 

Liquidambar en Gleditsia. Die lijst hebben we 

vervolgens in een breder verband uitgebreid 

besproken en daar hebben we plussen en min-

nen bij geplaatst. Linde, bijvoorbeeld, lieten we 

afvallen vanwege het luizenprobleem. Gleditsia is 

een boom die weinig ziektes krijgt, die het goed 

doet in de verharding. Het enige nadeel van deze 

boom is de wat warrige groei. Met de keuze voor 

Skyline moeten we dat probleem ook kunnen 

tackelen. Skyline is een variëteit met een mooie 

doorgaande harttak. Een ander belangrijk voor-

Skyline is een variëteit met 

een mooie doorgaande 

harttak, maar het blijft een 

Gleditsia
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Groot...
...in keuze. Lappen heeft een unieke
voorraad karaktervolle, grillige en 
uitzonderlijke planten. Wat vindt 
u bijvoorbeeld van deze Prunus 
serr. ’Kanzan’ van 8 meter hoog?
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deel van Gleditsia is de transparante kroon. De 

stedenbouwkundigen vonden dat erg belangrijk, 

omdat zij het zicht op de oude historische gevels 

in stand wilden houden.’ 

Stadsmuren

De Singelring is de ontsluitingsweg die rondom 

de oude stadskern ligt, ongeveer op de plek waar 

in de middeleeuwen de stadsmuren stonden. 

Vroeger stonden hier natuurlijk ook bomen, een 

mix van onder andere linde en plataan. Deze 

konden echter niet behouden blijven, omdat het 

totaal aan ingrepen te ingrijpend was. Daarbij 

komt dat de oude bomen eigenlijk te dicht op 

de gevels stonden. Verkeerstechnisch, maar ook 

architectonisch was de insteek van de renovatie 

om meer rust in de straat te brengen. Dat bete-

kent onder andere dat gekozen is voor eenrich-

tingsverkeer, met zo weinig mogelijk ontsierend 

straatmeubilair. Voor de bomen wil dat zeggen 

dat er ondergrondse verankering is toegepast, 

maar ook op andere gebieden zijn er zo weinig 

mogelijk paaltjes, ditjes en datjes geplaatst.

Het complete traject van de renovatie van de 

straat is aangenomen door aannemer Den 

Ouden uit Schijndel. Alleen het planten van de 

bomen is daaruit gehouden. Dat heeft Kuppen 

Boomverzorging aangenomen. Die is de komen-

de drie jaar ook verantwoordelijk voor de verzor-

ging van de tachtig valse christusdoornen, dus 

inclusief watergeven en een inboetgarantie.

Groeiplaats

Door de complete renovatie van de straat kon 

Roermond de bomen de best mogelijke groei-

omstandigheden meegeven. Camp: ‘Hopelijk 

kunnen we – bijvoorbeeld over vijfentwintig jaar 

– bij een volgende renovatie de bomen gewoon 

laten staan. De bomen zijn nu geplant in een 

groeiplaats die gecreëerd is met behulp van met 

bomengrond gevulde boomkratten en boom-

granulaat, met minimaal dertig kuub per boom. 

Boven op de kratten is een vlies gelegd met 

daarop een straatlaag met de bestrating. Doordat 

de grond in de kratten altijd iets inklinkt, ontstaat 

hier een tweede maaiveld. De kratten zijn gevuld 

met een mengsel van compost, perlite en bomen-

grond met een hoog gehalte organische stof. Het 

idee daarbij is dat er door uitspoeling voedings-

stoffen naar de onderliggende laag verdwijnen, 

waar de boom er profijt van heeft.’

Een opvallende keuze heeft Roermond gemaakt 

met betrekking tot het afwerken van de boom-

spiegels. Deze zijn afgewerkt met Elastopave. 

Elastopave is een product van Basf op basis 

van polyurethaan. Het middel wordt eenvoudig 

met grint gemengd en in een dunne laag op 

de boomspiegel gebracht. Na uitharden blijft 

Elastopave extreem waterdoorlatend, al verwacht 

Camp wel dat het middel uiteindelijk zal vervui-

len. Dat betekent dat het van tijd tot tijd zal moe-

ten schoongemaakt, zodat de poriën tussen de 

steentjes open blijven. Als ik in Roermond ben, 

is het Elastopave overigens nog niet toegepast. 

Dat gaat later in het jaar gebeuren, omdat er een 

minimumtemperatuur voor nodig is. 

Raja Fick Moussaoui, wethouder. René Camp, groenbeheerder.

De stedenbouwkundigen von-

den de transparante kroon 

van de boom erg belangrijk, 

omdat zij het zicht op de 

oude historische gevels in 

stand wilden houden 

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5204
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Onkruid, invasieplant, pionierplant, het kan niet 

anders dan dat deze boom een krachtige groeier 

is en geen uitgesproken voorkeuren kent. Hij 

geeft weliswaar de voorkeur aan een pH tussen 

6 en 8, maar gedijt ook uitstekend bij een lagere. 

De plant is bestand tegen zeewind en verdraagt 

strooizout. Als oeverplant verdraagt hij natte 

voeten, maar hij heeft ook een hoge droogtere-

sistentie. De plant verdraagt zowel strenge vorst 

als extreme hitte. Gleditsia heeft een voorkeur 

voor rijke en goed doorwortelbare gronden, maar 

komt ook tot zijn recht op schrale grond. 

Gezien de sterke natuurlijke eigenschappen van 

deze plant verdraagt hij cultuur zowel op de 

kwekerij als in een stedelijke omgeving. In goed 

Nederlands: we have a winner. 

Vermeerdering van Gleditsia triacanthos gebeurt 

via zaad, en van zijn cultivars veelal middels enten 

of oculeren op een onderstam van de soort. 

Enten op een vaststaande onderstam, net voor 

het moment van uitlopen, geeft een prima resul-

taat. Veelal wordt Gleditsia triacanthos F. Inermis 

als onderstam gebruikt; niet omdat de triacan-

thos-zaailing een slechter resultaat geeft, maar de 

doornvrije stammen maken het veredelingswerk 

minder bloedig. Mits wortelecht, kan via wortel-

stek snel en veel vermeerderd worden.  

Kenmerkend voor Gleditsia is het ontbreken van 

een krachtige eindknop. Veelal is bij de twijgen 

een insterven van de top te zien, met een spreid-

kop als gevolg. Gelukkig is het vrij makkelijk om 

steeds weer een nieuwe top ‘in te zetten’. Om 

daarom te beweren dat ‘Skyline’ van nature een 

doorgaande top heeft vind ik overdreven, maar 

zeker is dat ‘Skyline’ zich binnen de triacanthos-

familie het makkelijkst met een doorgaande top 

Gleditsia triacanthos is een pionierplant 

die bij voorkeur langs de randen van de 

Amerikaanse loofhoutbossen zijn plaats 

inneemt, waarbij hij zich met zijn snelle 

groei en spreidkroon verzekert van vol-

doende ruimte. In andere delen van de 

wereld wordt hij gezien als een exoot en 

invasieplant. Wat Amerikaanse vogelkers 

is voor Nederlandse bossen, is deze valse 

christusdoorn voor de Australische gras-

vlakten. In het midwesten van de VS, zijn 

geboortegrond, zien akkerbouwers hem 

daarom ook als onkruid. Zoals de meeste 

pionierplanten worden ze door de concur-

rentie het bos uitgezet en kunnen ze zich 

alleen handhaven in de randen, zoals bij 

ons berken zich in de bosranden handha-

ven. In Australië kan Gleditsia triacanthos 

langs de oevers van beekjes zo sterk 

overheersen, dat zelfs de inheemse fauna 

moeite heeft het water te bereiken.

Auteurs: Rutger Becude, Henk den Mulder 

(Den Mulder Boomteelt) 

Gleditsia triacanthos ‘Skyline’: 
een prima boom, maar het 
blijft een Gleditsia, dus 
bamboestok meeleveren 

Enten op een vaststaande 

onderstam, net voor het 

moment van uitlopen, geeft 

een prima resultaat
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laat kweken. De plant verdraagt begeleidings-

snoei goed en vertakt makkelijk. Hoewel Gleditsia 

vrij makkelijk hergroeit, is vanwege zijn diepe 

beworteling tijdige verplanting gewenst om 

zware wortels in de kluit te voorkomen. Gezien 

de krachtige groei kan een opplantmaat van 8-10 

in drie tot vier jaar de maat 20-25 opleveren, op 

voorwaarde dat de planten vrij van galmuggen 

worden gehouden.

In het land van herkomst kent Gleditsia triacan-

thos vele belagers. De introductie van de boom in 

Nederland vond ruim 300 jaar geleden plaats.

Toch duurde het tot de jaren 70 van de vorige

eeuw voordat de eerste belager Europa bereikte.

De introductie van de gleditsia-galmug

(Dasineura gleditchiae) viel samen met de

introductie van de doornloze Amerikaanse 

cultivars, waaronder ‘Skyline’.                                                                                                                                       

De slechts enkele millimeters grote mug legt haar 

eitjes vanaf begin mei op de ontluikende gleditsi-

ablaadjes. De plant reageert met de vorming van 

gal, waarin de larve zich schuilhoudt, waardoor 

deze zeer moeilijk te bestrijden is. Omdat de 

galmug in Europa geen natuurlijke vijanden kent, 

kan de aantasting ernstige vormen aannemen. 

Bomen kunnen al in juni een winters beeld ver-

tonen. 

In Nederland komen tot drie generaties per jaar 

voor, waarna de larven in de grond verpoppen 

en overwinteren. Omdat niet alle muggen tege-

lijkertijd uit hun winterverblijf komen, is er van 

mei tot september een constante infectiedruk van 

muggen. Om planten, met name plantmateriaal, 

hier vrij van te houden, is wekelijkse bestrijding 

noodzakelijk. Indien er niet wordt bestreden op 

de kwekerij, is in jong plantmateriaal tot 90% 

groeireductie te verwachten. Op latere leeftijd 

is in bomen een afname van de heftigheid van 

de aantasting te zien. Waarschijnlijk heeft dit te 

maken met de voorkeur van de mug voor jonge 

scheuten. Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ wordt 

veel in verhardingen aangeplant, wat als bijkom-

stig voordeel heeft dat de meeste larven van 

Dasineura gleditschiae de ondergrond niet kun-

nen bereiken om te overwinteren. 

 

Rutger Becude Henk den Mulder

De plant verdraagt 

begeleidingssnoei goed en 

vertakt makkelijk

Stuur of twitter dit artikel door! 
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TIP 1: Nooit beren op de weg zien zonder de uit-

spraak echt gelezen te hebben. Dan wordt direct 

duidelijk dat het hier niet gaat om een rechter, 

maar om een bindend adviseur. 

TIP 2: Doet deze bindend adviseur een uitspraak, 

dan kunnen partijen niet meer naar de gewone 

rechter. Slechts bij een advies dat op grond van 

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, kan 

men naar de gewone rechter voor vernietiging. 

De gemeente had wellicht beter voor de gewone 

rechtbank kunnen staan; dan was voor haar nog 

hoger beroep bij het Hof mogelijk geweest. Ook 

belangrijk: de tv-rechter is zeer vrij inzake de 

bewijsmiddelen, bewijslastverdeling en waarde-

ring van bewijs. Uitspraak van zo’n bindend advi-

seur wil dus niet zeggen dat dit advies een op 

een op alle overlastzaken is toe te passen.

De partijen wilden in deze zaak advies over abe-

len die in dubbele rijen langs een doorgaande 

weg staan. De bomen zijn in een bomenplan 

opgenomen als beeldbepalende structuur. Zij 

geven volgens de bewoners overlast in de vorm 

van zonlichtontneming en de gebruikelijke blad- 

en pluisval et cetera. 

Nu is het afwegen van overlast te zien als een 

soort weegschaal: de klachten aan de ene kant 

en de belangen van de gemeente aan de andere 

kant. 

TIP 3: Hoe meer gemeentelijke bomenstatus 

in plannen en beleid, des te beter. Heeft de 

gemeenteraad de afstand waarop bomen tot de 

erfgrens mogen staan bovendien verkleind tot 

0,50 meter, dan blijkt ook daaruit de status van 

de bomen. Maar ook een bomenverordening of 

APV is belangrijk. Vallen de overlastbomen niet 

onder het gemeentelijk kapverbod, dan kan de 

rechter of adviseur van mening zijn dat deze 

groep bomen niet al te belangrijk is. Het lastige 

voor deze gemeente is: populieren als wegbe-

planting mogen volgens artikel 15 lid 2 van de 

Boswet niet onder een gemeentelijk kapverbod 

vallen. 

Dan de overlast zelf. Buren mogen elkaar geen 

onrechtmatige hinder toebrengen ex artikel 5:37 

BW. Dit moet echter gezien worden in samen-

hang met de onrechtmatige daad van artikel 

6:162 BW. Het moet dus niet gaan om lichte 

overlast, maar om daadwerkelijke onrechtmatige 

hinder. En daar komt wel wat bij kijken. 

Lichte paniek bij gemeentelijke boombeheerders. Ja, zeiden zij, gezien de laatste uitspraak van die tv-rechter op 29 januari 2015 moeten wij 

toch echt wel… Om vervolgens zuchtend allerlei bomen met daarbijhorende overlastklachten te noemen, die op grond van zo’n uitspraak nu 

gekapt moesten worden. Wat te doen?

Auteur: Kitty Goudzwaard

Hoe staat het met de buren? 
Even wat overlastzaken… 
Laatste uitspraak van tv-rechter zorgt voor onrust bij boombeheerders
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TIP 4: In deze advieszaak gaat de adviseur uit 

van hinder op grond van het relaas van de enige 

aangetrokken deskundige op dat gebied. En die 

deskundige neemt daarvoor als uitgangspunt de 

bezonningsrichtlijn van een andere gemeente. 

Wettelijk zijn er namelijk geen regels over bezon-

ning. Op zich kan deze richtlijn als voorbeeld 

dienen. Had de gemeente echter zelf een richtlijn 

gehad, dan had zij daarmee sterker gestaan. 

Mogelijk had de gemeente bovendien zelf een 

deskundige kunnen aantrekken voor een contra-

expertise. Ook dan had zij sterker gestaan. 

Ons voorbeeld: In deze polder stonden de abelen 

op een soort aarden wal en lagen de woningen 

dus mogelijk dieper ten opzichte van een boom 

dan normaliter het geval is. Misschien was hier 

sprake van abnormale zonlichtontneming. Het 

ging bovendien om een dubbele rij abelen. 

Verder kon de gemeente niet aantonen dat het 

gebruikelijk is dat abelen altijd dubbel aangeplant 

worden in hun boomstructuren. Mochten de vijf 

bomen moeten verdwijnen, dan zouden volgens 

de gemeente voor het uniforme beeld veel meer 

bomen gekapt moeten worden. Dit laatste kan 

de gemeente echter niet bewijzen. Als dan blijkt 

dat de overlast onrechtmatig is, dan zijn de rapen 

gaar. De gemeente had dus geen tegengewicht 

tegen de overlastclaim. 

Voor een goede afloop van overlastzaken zijn de 

volgende aandachtspunten belangrijk. Maak een 

gedegen afweging over de vraag of dat bindend 

advies wel een goede zet is. Een gemeente is niet 

verplicht hieraan deel te nemen en kan ook een 

reguliere dagvaarding afwachten. Zorg wel altijd 

voor voldoende boombescherming op gemeen-

telijke bomen. Borg je bomen indien mogelijk 

onder een kapverbod. Maak overlastbeleid. Kies 

als gemeente zelf voor gedegen en onafhankelijk 

deskundigenadvies. Maar bovenal: zorg voor een 

gedegen voorbereiding bij rechtsgang. Kies voor 

de juridisch juiste procedure, de juiste (juridische) 

strategie en draag zorg voor het juiste bewijs 

om die strategie tot een succes te maken. Een 

aandachtspunt voor gemeenten: rechtsbijstand-

verzekeringen voor particulieren zijn eerder regel 

dan uitzondering.

De vorm- of leiboom langs de erfgrens

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 24 maart 2015. 

Een casus rond een regel in de Algemene 

Plaatselijke Verordening (APV): vorm- en leibo-

men mogen op een afstand tot 1 meter van de 

erfgrens staan met een maximumhoogte tot 4 

meter. Buren hebben onderling een conflict en 

willen verwijdering van de bomen. Hier rest de 

centrale vraag: wat is een vorm- of leiboom? 

Jammer genoeg staat in de APV niets naders ver-

meld. Het Hof gaat op zoek naar de uitleg van de 

term ‘boom’ respectievelijk ‘vormboom’ en ‘lei-

boom’. Dus: is een conifeer of taxus een ‘boom’? 

Gelukkig is daarover – door hetzelfde Hof - volop 

gesteggeld en staat vast dat een conifeer of een 

taxus een boom is. 

De vorm- of leiboom is lastiger. Advies bij APV-

ontwerp: breng in kaart waarbij je een definitie 

moet maken. Beruchte ‘vergeten’ definities zijn 

‘boom’, ‘houtopstand’, ‘bebouwde kom Boswet’. 

TIP 5: Leg definities tijdens het werkproces 

vast, vooral voor de collega’s die ondertus-

sen doorwerken aan beleid. Dit geeft dan 

één term ‘Lijst waardevolle bomen’ en 

niet vier. Een paar bekende valkuilen: de 

APV definieert de ‘Waardevollebomenlijst’. 

Deze lijst heet dan bij collegebesluit ineens 

‘Monumentalehoutopstandenlijst’, en in het 

Bomenbeleidsplan weer anders. De laatste naam 

keert dan terug in de toelichting op de APV. 

In deze rechterlijke uitspraak kom ik de gebrek-

kige toelichting APV tegen. Gemeenteraden zet-

ten daar van alles in. Vaak ‘nieuwe’ regels, maar 

men vergeet dan juist onderdelen die wel toelich-

ting nodig hebben! In deze Toelichting ontbreekt 

uitleg over de belangrijke term. Op zich is het 

trouwens zaak zo veel mogelijk in de regel zelf te 

hebben staan. Opvallend is, dat het Hof in deze 

civiele zaak noemt dat niet gesteld of gebleken 

is dat in enige andere regeling van de gemeente 

een nadere definitie of toelichting kan worden 

gevonden. Een gemeenteraad moet dus bij een 

beperking op een privaatrechtelijke regel ook 

echt rekening met burgers houden. Hier hebben 

burgers mogelijk een conflict door onduidelijke 

gemeentelijke regelgeving. 

Terug naar – uiteindelijk slechts – de vormboom. 

Uiteindelijk zoekt het Hof de uitleg in het nor-

male spraakgebruik. Een vormboom is een boom 

die gedurende zijn groei in een bepaalde vorm 

wordt gebracht en gehouden. Voor een aantal 

bomen geldt echter dat het verwijderingsrecht 

is verjaard. Bijzonder: de rechtbank (van eerste 

aanleg) is over twee bomen van oordeel dat zij 

weliswaar nú geen vormboom zijn, maar dat 

wel worden. Zij zullen namelijk op korte termijn 

gesnoeid worden. In dat geval mogen zij tot 1 

meter van de erfgrens staan. Het Hof haalt daar 

een streep door. Het is nú een vormboom of nú 

geen vormboom. Er bestaat geen derde categorie 

bomen. Het eindoordeel is dat voor veel bomen 

het verwijderingsrecht is verjaard, of de bomen 

zijn vormboom en mogen dichter bij de erfgrens 

staan. 

De auteur mr. A.V.K.(Kitty) Goudzwaard  is 

werkzaam als boomjurist bij Cobra 

groenjuristen. Cobra groenjuristen is onderdeel 

van Cobra-adviseurs (www.cobra-adviseurs.nl). 

Lezers kunnen vragen stellen over dit artikel 

via k.goudzwaard@cobragroenjuristen.nl

Buren mogen elkaar geen 

onrechtmatige hinder 

toebrengen

Maak een gedegen afweging 

over de vraag of dat bindend 

advies wel een goede zet is

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5206
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Beschermde dieren

Roeken zijn een inheemse diersoort als bedoeld 

in artikel 4, lid 1, onder b, van de Flora- en 

faunawet. De soort is eveneens opgenomen in 

Bijlage II-2 van de Vogelrichtlijn. De vogels zijn 

hierdoor streng beschermd. Ook hun nesten ken-

nen een jaarrond beschermde status (categorie 

2). Het verwijderen van de Amerikaanse eiken 

met daarin de nesten, zou daarom een overtre-

ding van de Flora- en faunawet zijn. De wet biedt 

wel de mogelijkheid om nesten te verhuizen!

Ontheffingsaanvraag

De gemeente Deurne heeft Cobra ecoadviseurs 

gevraagd de ontheffingsaanvraag te verzorgen 

die nodig is om de nesten te verhuizen. Daar 

komt meer bij kijken dan alleen papierwerk. 

Cobra heeft tijdens veldbezoeken in maart 2013 

en in september 2014 onderzocht hoe groot de 

kolonie is. Ook brachten ze in beeld hoe het met 

de roeken is gesteld in de wijde omgeving van 

Deurne. Het bedrijf moest inzichtelijk maken dat 

het verwijderen van de nestlocatie niet leidt tot 

een bedreiging van de instandhouding van de 

soort. Ook is tijdens het onderzoek gezocht naar 

een geschikte locatie om de nesten naartoe te 

verhuizen. Dit is essentieel om tot een succesvolle 

ontheffingsaanvraag te komen. Een ontheffing 

voor de Flora- en faunawet krijg je namelijk 

alleen als wordt aangetoond dat:

• de instandhouding van de roek niet in gevaar 

   komt;

• het natuurlijke verspreidingsgebied van de roek 

   niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd 

   kleiner gaat worden;

• er voor de roek een voldoende grote habitat 

   bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om 

   de populaties van de soort op lange termijn in 

   stand te houden.

De ecoloog stelde vast dat de nieuwe locatie in 

lijn was met de voorwaarden die de Flora- en fau-

nawet stelt. Er zijn meer dan genoeg geschikte 

bomen aanwezig in een ideaal foerageergebied 

waarin nu nog geen of nauwelijks nesten aanwe-

zig zijn. Het leefgebied zal door de verplaatsing 

niet afnemen; er zijn zelfs groeimogelijkheden in 

De Flora- en faunawet zorgt voor een wet-

telijke bescherming van (bedreigde) plant- 

en diersoorten. Het is bijvoorbeeld verboden 

om individuen van deze beschermde soor-

ten te doden of te verplaatsen of om hun 

voortplantingsplaatsen en vaste rust- en 

verblijfplaatsen te verstoren of te vernielen. 

Maar er zijn uitzonderingen mogelijk: de 

overheid kan besluiten om onder voor-

waarden een ontheffing te verlenen. Bij 

beschermde planten en dieren geldt het 

“Nee, tenzij”-principe. Voor een aantal 

beschermde soorten is een soortenstan-

daard ontwikkeld die gebruikt kan worden 

om een ontheffingsprocedure te doorlopen.

Weg heringericht, 
roeken verhuisd

Het riool in de Zeilbergsestraat in 

Deurne is dringend aan vervanging toe. 

Bij forse regenbuien ontstaat er flinke 

wateroverlast bij de bewoners. Maar het 

vervangen van het riool betekent ook 

dat de bestaande bomenstructuur van 

volwassen, beeldbepalende Amerikaanse 

eiken, niet gehandhaafd kan blijven. De 

kwaliteit van de bomen liep al terug. 

Uit het oogpunt van veiligheid zijn er 

daarom verschillende gekapt. Een aantal 

van de resterende bomen vormden een 

verblijfslocatie voor roeken. Een kolonie 

van circa twintig dieren had zich al enke-

le jaren in deze bomen gevestigd. En dat 

betekent dat bomen niet gekapt mogen 

worden zonder daar rekening mee te 

houden. De kolonie is vermoedelijk in 

2012 ontstaan door broedsucces elders, 

waarvan (een deel van) de jongen op 

zoek is geweest naar een nieuw leefge-

bied. De kolonie bevindt zich namelijk op 

de route tussen grotere kolonies in het 

westen en belangrijke foerageergebieden 

in het oosten.

Auteur: Dennis Slotboom

Roekenverhuizing in Deurne
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het gebied. Het natuurlijke verspreidingsgebied 

van de roeken wordt niet aangetast. 

Naast deze ontheffingsaanvraag voor de roeken 

moet de gemeente Deurne uiteraard ook vol-

doen aan de zorgplicht ten opzichte van andere 

soorten. Zij hebben zeker gesteld dat er zich, 

voorafgaand aan de kap, geen andere dieren, 

verblijfplaatsen of groeiplaatsen van beschermde 

soorten aanwezig waren.

Volgens de wet moet een locatie worden gezocht 

voor het verplaatsen van roeken die voor langere 

tijd geschikt is voor de huisvesting van de kolo-

nie. De bomen op de alternatieve locatie moeten 

geschikt zijn als nestboom, een goede levensver-

wachting hebben en de eigenaren van de locatie 

moeten akkoord zijn met de hervestiging. De 

alternatieve locaties mogen geen overlast geven. 

Uit onderzoek blijkt dat bij de keuze voor nest-

locaties er bij de roeken vaak sprake is van enige 

vorm van inprenting. Dat houdt in dat roeken 

uit een kolonie vaak een sterke voorkeur hebben 

voor dezelfde boomsoort bij het vestigen van een 

nieuwe (satelliet)kolonie.

Verhuizen!

In februari 2015 is, na een doorlooptijd van 

enkele maanden, de ontheffing verleend en 

aansluitend zijn de nesten verhuisd. Onder bege-

leiding van Cobra ecoadviseurs zijn de nesten en 

de takken waarop de nesten zijn gebouwd door 

Avonda Faunabeheer zorgvuldig uit de bomen 

gezaagd. De nesten zijn vervolgens goed verste-

vigd met gaas in bomen op de nieuwe locatie 

geplaatst. Hierbij heeft Cobra gekozen voor 

bindbuis, om te voorkomen dat de boomtakken 

in de toekomst door afknelling in de problemen 

zullen komen. 

Vanaf 1 maart 2015 wordt in de gaten gehouden 

of de roekenkolonie zich vestigt op een onver-

wachte locatie. Bijvoorbeeld in kleinere bomen of 

in bomen van een andere soort. Als dat een plek 

is die niet gewenst is, worden maatregelen geno-

men om vestiging te weren zoals:

• Nesten in aanbouw worden verwijderd, waarbij 

   nesten waarop gebroed wordt met rust 

   worden gelaten.

• Er worden afschrikkende maatregelen 

   getroffen, bijvoorbeeld het afspelen van angst

   kreten, reflecterende linten of knallen.

Deze maatregelen maken onderdeel uit van de 

verleende ontheffing.

Hebt u ook te maken met beschermde plan-

ten of dieren en heeft u advies nodig? Neem 

dan contact op met Dennis Slotboom, speci-

alist natuur en ecologie, op telefoonnummer 

088-2627206 of via 

dennis.slotboom@cobraecoadviseurs.nl.

Geschreven onder verantwoordelijkheid van 

Dennis Slotboom.

Scan de code en bekijk het filmpje.

De roek is een beschermde inheemse dier-

soort als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b,

van de Flora- en faunawet en is tevens 

opgenomen in Bijlage II-2 van de 

Vogelrichtlijn.

De nesten van roeken zijn het hele jaar 

beschermd en vallen onder categorie 2 van

vogelnesten: ‘nesten van koloniebroeders 

die elk broedseizoen op dezelfde plaats

broeden en die daarin zeer honkvast zijn of 

afhankelijk van bebouwing. De (fysieke)

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak 

zeer specifiek en limitatief beschikbaar.’

Hierbij moet ook de functionele leefomge-

ving worden bezien. In de Flora- en fauna-

wet

staan verbodsbepalingen. Het is verboden 

om:

• de roek te doden, te verwonden, te 

   vangen, te bemachtigen of met het oog 

   daarop op te sporen (artikel 9);

• de roek opzettelijk te verontrusten 

   (artikel 10);

• voortplantings- of vaste rust- of verblijf-

   plaatsen van de roek te beschadigen, te

   vernielen, weg te nemen of te verstoren 

   (artikel 11);

• eieren van de roek te zoeken, te rapen, te 

   beschadigen of te vernielen (artikel 12);

• roeken dan wel eieren van de roek te ver

   voeren of onder zich te hebben (artikel 

   13).

Bron: soortenstandaard Roek

v

Verplaatste nesten op nieuwe locatie.Verplaatste roekennest geprepareerd met gaas en 
vastgemaakt met bindbuis.
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Op de Oude Markt in Tilburg stonden tot voor 

kort vijf zilverlindes. Ongeveer vijftien jaar gele-

den werden zij geplant in een lange plantsleuf 

met bomenzand. De bomen hadden het zwaar in 

de bestrating van het voetgangers- en uitgaans-

gebied, waar aan één zijde ook vrachtwagens 

passeren op hun weg naar de nabijgelegen win-

kelstraat. De groeiplaats van deze bomen was 

compleet verdicht. Daarnaast kregen de bomen 

veel te weinig vocht en waren ze uitgedroogd. 

Er was enkel wortelgroei zichtbaar vlak boven en 

onder de puinfundering en er was vrijwel geen 

wortelgroei te zien in het bomenzand.

Van Helvoirt kreeg van de gemeente Tilburg de 

opdracht de bomen aan de Oude Markt te ver-

vangen en een extra boom aan de Piusstraat te 

planten; een mooi project om twee verschillende 

groeiplaatssystemen te demonstreren. Gemeente 

Tilburg koos voor een drukontlastende construc-

tie, waarbij de doorwortelbare ruimte volledig 

wordt ontlast. Voor de boom aan de Piusstraat 

werd gebruikgemaakt van het boomkratten-

systeem Stratacell. Voor de vijf nieuwe lindes 

op de Oude Markt koos de gemeente voor het 

boombunkersysteem Silva Cell van Greenmax. 

Het grote verschil tussen boomkratten en boom-

bunkers zit in de openheid van het systeem. 

Boomkratten bestaan uit vele kleine gesegmen-

teerde ruimtes, terwijl boombunkers één geheel 

vormen.

Silva Cell

Silva Cell bestaat uit met fiberglas versterkte 

kunststof, die gestapeld wordt rondom de plaats 

waar de kluit komt. Na het aanbrengen van de 

grond wordt het systeem afgedekt met dek-

sel en geotextiel. Het product is ontwikkeld in 

Engeland en wordt in ons land door Greenmax 

Gemeente Tilburg en Van Helvoirt 

Groenprojecten gaven in samenwerking 

met Joosten Kunststoffen, Greenmax en 

Den Ouden Groenrecycling een 

demomiddag in Tilburg, om de markt  

kennis te laten maken met twee typen 

groeiplaatsinrichtingen: boomkratten en 

boombunkers. 

Auteur: Marlies van Iersel

Zilverlindes op de Tilburgse 
Oude Markt, net zo fit als in 
het bos
Demomiddag Greenmax en Van Helvoirt over 
groeiplaatsinrichting

Roel Vermeulen is boomadviseur bij Van Helvoirt 
Cultuurtechniek. 

Pascal Otten van Joosten Kunststoffen
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op de markt gebracht. Volgens Werner Hendriks 

van Greenmax is de context van boombunkers 

belangrijk. Boombunkers worden toegepast op 

plaatsen waar weinig plaats is voor boomwortels 

en waar overal kabels en leidingen of hoog ver-

dichte grond voor funderingen aanwezig is. ‘Het 

gaat erom dat je de druk die op de wortels en de 

boom zelf terechtkomt, overbrengt naar de Silva 

Cell-constructie. Deze constructie is een bouw-

werk om de boom heen, waarbij de dragende 

delen boven de kluit uitkomen. De boom vangt 

daardoor veel minder druk op, en hij kan zich 

ontwikkelen als een boom in een bos, zonder 

stress’, aldus Hendriks. Ruud Kempen van Van 

Helvoirt rekent ons voor: de plaatsing van een 

boom kost vijfduizend euro, en de constructie is 

nog eens ongeveer vijfduizend euro. ‘Dit lijkt veel 

geld, maar je hebt dan wel een boom die kan 

groeien en floreren en rustig dertig jaar meekan’, 

aldus Kempen. 

Stratacell

Op het kruispunt van de Piusstraat met de 

Heikesestraat demonstreerde Van Helvoirt 

Groenprojecten het boomkrattensysteem van 

Joosten Kunststoffen. Bij dit Australische systeem 

van Stratacell worden kratten in de groeiplaats 

rondom de boom gezet, waarna het plantgat 

wordt afgevuld met bomengrond. Daarvoor 

werkt Joosten samen met de Den Ouden Groep 

uit Schijndel. De Stratacell-kratten zijn voor 94% 

open en zijn eenvoudig aan elkaar te klikken 

en te stapelen. Het krattensysteem lijkt op het 

eerste gezicht gemakkelijker aan te brengen dan 

het Silva Cell-systeem van Greenmax. Het Silva 

Cell-systeem is echter flexibeler en daardoor 

geschikt voor groeiplaatsen met ongebruikelijke 

afmetingen. Trots vertelt Pascal Otten van Joosten 

Kunststoffen over het plein bij het nieuwe station 

van Arnhem, waar zij in samenwerking met Van 

Helvoirt hun krattensysteem verwerkten in de 

ondergrondse groeiplaats van een aantal bomen. 

Jarno van Veelen van de Den Ouden Groep bena-

drukt het belang van goede aarde in het systeem. 

‘Je moet zorgen voor goed uitgerijpte grond, die 

mooi fijn gezeefd is, zodat hij tussen de kratten 

in valt’, aldus Van Veelen. 

Jeroen Walet loopt stage bij de gemeente 

Dongen. Hij studeert tuin- en landschaps-

management aan de HAS van Den Bosch. 

Met veel interesse volgt hij de demonstratie. 

‘Bij ons in Dongen werken we ook met Silva 

Cell van Greenmax. Je ziet de bomen weer 

opfleuren’, aldus Walet.

Ruud Janssen is wegbeheerder bij de 

gemeente Dongen, maar hij heeft ook veel 

interesse in bomen. Volgens eigen zeggen 

is hij de enige wegbeheerder die ook de 

opleiding voor treeworker heeft gedaan. ‘Het 

blijft altijd een conflictsituatie, de stad en het 

groen. Onder de Vaartweg hebben we voor 

een boom een betonnen kelder gemaakt, in 

samenwerking met Waterblock uit Breda’, 

vertelt Janssen. 

Jeroen Walet Ruud Jansen Jarno van Veelen, van Den Ouden

Een krat van Greenleaf, het systeem dat Joosten 
levert, is 25 cm hoog en ongeveer 45 cm in doorsnee.

De Silva Cell constructie, een laag is 40 cm hoog.

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5207
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Binnen de systematische indeling van het 

Regnum Vegetabile – het Plantenrijk – behoort 

het geslacht Alnus tot de orde van de Fagales – 

de eenhuizige, eenslachtige nootvruchtdragende 

katjesdragers – en daarbinnen tot de familie van 

de Betulaceae, met daarin de andere genera 

Betula, Carpinus, Corylus en Ostryopsis, en ver-

volgens tot de onderfamilie Betulae, samen met 

het geslacht Betula. Het geslacht Alnus is vrij 

omvangrijk met 26 soorten, 8 ondersoorten, 8 

hybride-soorten, 14 vars; (dat zijn geografische 

variëteiten) en 38 CV’s. 

De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat lang niet 

al deze verschijningsvormen van de els boomvor-

mers zijn, maar dat er ook een flink aantal is dat 

grote struiken vormt. En belangrijker nog, dat ze 

niet allemaal in cultuur zijn en heden ten dage 

nog een goede toepassing kennen. Van de 94 

species zijn er ruim 25 van belang voor in cultuur 

en een aantal daarvan zal ik aan u voorstellen.  

‘Ja, een aantal om te voorkomen dat ook dit deel 

van het feuilleton weer te groot wordt inclusief 

het daarbij behorende gesodemieter en gedon-

der met het opperhoofd’. Het geslacht laat zich 

gelukkig (op basis van morfologische kenmerken, 

waarin vooral de vorm en grootte van de bloei-

wijzen, de mannelijke en vrouwelijke katten, de 

belangrijkste rol spelen) onderverdelen in vier 

subgenera of ondersoorten. ‘Voor degenen onder 

u die altijd voor nog meer diepgang gaan, met 

andere woorden diegenen in de categorie “Niet 

gevaarlijk maar wel Stapel, stapel… “ zitten, het 

volgende:’

Subgenus I: Alnaster met o.a. Alnus viridis, Alnus 

pendula en Alnus maximowiczii 

Subgenus II: Gymnothyrsus met o.a. Alnus gluti-

nosa, Alnus pubescens en Alnus incana 

Subgenus III: Clethropis met Alnus nitida en Alnus 

nepalensis

Subgenus IV: Cremastogyne met Alnus lanata en 

Alnus crematogyne 

Kenmerken 

Het geslacht Alnus heeft een enorm natuurlijk 

verspreidingsgebied, dat zich over de gehele 

breedte van de gematigde en Arctische zone van 

het noordelijk halfrond uitstrekt, vanaf de west-

kust van Noord-Amerika en Canada via Europa, 

Azië tot en met Japan. De wereld rond dus. 

Een aantal elzen komt zelfs via de subtropische 

staten van de VS via Midden-Amerika in een 

smalle kuststrook tot in de tropische gebieden 

van Peru voor. Het barst van de species over de 

hele wereld, verdeeld over genoemde soorten, 

ssp’s, bastaarden, vars en CV’s van deze soorten. 

Sommige van deze makkers zijn continentaal en 

komen dus bijvoorbeeld uitsluitend in Europa 

voor; andere makkers zijn intercontinentaal met 

enorme verspreidingsarealen, verspreid over de 

wereld. De meeste elzen prefereren van nature 

een vochtige, voedselrijke bodem, aan het water 

of in de directe omgeving daarvan. In cultuur is 

het aanpassingsvermogen van deze boom erg 

groot, zodat er op drogere gronden goede resul-

Na de 1ste editie van Boomzorg 2015, 

stampvol met allochtone makkers nu, op 

speciaal verzoek van het opperhoofd Hein 

wederom een deel van het feuilleton over 

één geslacht en een die een ieder wél 

kent en waar bij voorkeur, zelfs een paar 

autochtone of inheemse makkers in zit-

ten. Het geslacht Alnus voldoet aan deze 

gunningseisen. ‘Oh ja, in de volksmond 

gewoon elzen hé’.

Auteur: Jan P. Mauritz (VRT) 

Het geslacht Alnus

Alnus glutinosa 'Imperialis'
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taten mee bereikt kunnen worden. Een aantal 

makkers komt van oorsprong voor in het heuvel-

land en er zijn zelfs gebergtebomen binnen het 

geslacht.

Door het enorme, wereldomvattende versprei-

dingsgebied is het geslacht Alnus niet alleen 

behoorlijk soortenrijk, maar ook zeer vormenrijk 

wat betreft grootte, kroon en bladvorm, schors, 

twijgen en knoppen, wat betreft vorm en lengte 

van de katjes, vorm en grootte van de elzenprop-

pen, bloeiwijzen etc.  

Alle elzen zijn bladverliezende bomen, meerstam-

migen of struiken, van klein tot heel groot en 

alles wat daartussenin zit.

Er staan makkers in hun natuurlijk verspreidings-

gebied van 20 tot 25 meter en hoger; majesteite-

lijk hoog opgaande, grote bomen met imposante 

stammen en tamelijk regelmatige, meer of min-

der breed of smal piramidale kronen, met vaak 

een mooie central leader. De beter toepasbare 

soorten voor in het stedelijk gebied hebben die 

centrale, kaarsrechte spil tot in de top. Andere 

species krijgen bij het ouder worden schitterend 

mooie en geweldige grillige kronen. Superbomen 

dus, die tot mijn jopper-categorie behoren. In 

cultuur, bij ons in Nederland, zijn met name de 

exotische bomen beduidend kleiner. Zoals ik al 

in eerdere delen van dit feuilleton meldde, kan 

dat wel 20-30% schelen. Het overgrote deel van 

de makkers, all over the world, valt in de cate-

gorie van 10 tot 20 meter hoog. Daaronder is 

ook weer een hele groep – en dan zijn we bij de 

struikachtigen beland – die verder in dit deel van 

het feuilleton niet op het podium verschijnen. 

De jonge stammen en takken hebben een gladde 

bast, op jonge leeftijd vaak grijsbruin tot groen-

bruin, zilverbruin, roodbruin, bruingrijs etc., maar 

wel glanzend. Op latere leeftijd is hij meer don-

kerbruin en onregelmatig ribbelig schorsvormend. 

Op oudere leeftijd dragen de imposante stam-

men en ook vaak de gesteltakken in de kroon 

diep gegroefde en ruwe schors, in onregelmatige 

zwartbruine schorsplaten versplijtend. De twijgen 

van de els zijn kantig roodbruin tot hardgroen of 

grijsgroen, afhankelijk van de soort, al dan niet 

kleverig of glad, vrij breekbaar, vrijwel altijd dun 

en soms zelfs zeer dun en slap. Vaak zijn ze min 

of meer behaard en later in de nazomer kaal. 

De bladknoppen zijn lang eivormig en gesteeld 

aan de twijgen, met een grotere eindknop. De 

knoppen zijn aan twee zijden iets afgeplat, in 

het najaar en de winter bruinig en iets blauwig 

berijpt en in het voorjaar paarsachtig rood en 

kleverig.

Ook het blad is per soort verschillend, zeer ver-

schillend zelfs, met een al dan niet gezaagde 

of getande bladrand, rond, eirond, omgekeerd 

eirond, breed eivormig, breed hartvormig, lang 

elliptisch, breed lancetvormig 'U roept en de els 

draait', wel of niet gelobd etc. Het bladoppervlak 

kan donkergroen zijn, gewoon groen, lichtgroen, 

grijzig groen… Zo divers dat ik dit bij de beschrij-

vingen van de species zal vermelden. In ieder 

geval zijn de bladeren enkelvoudig en staan ze 

afwisselend langs de twijgen.

Alle elzen zijn eenhuizig met eenslachtige bloe-

men 'ik leg het niet meer uit!' De bloeiwijzen 

zijn in de vorm van katten, allemaal katten, lange 

hangende mannelijke en zeer korte, 

af- en opstaande vrouwelijke katten, min of meer 

eivormig of als een klein knotsje. Bij alle makkers 

binnen het geslacht, op de species van subgenus 

‘Alnaster’ na, zijn de bloemen in het jaar voor de 

bloei al gevormd; langs de uiteinden van de een-

jarige twijgen en in dicht gesloten toestand over-

winteren ze dan. De katten staan of hangen in 

groepen bijeen: katten, allemaal katten, die zeer 

vroeg in het nieuwe jaar bloeien, bij zachte win-

ters al eind januari, dus ruim voor de bladuitloop. 

Vanwege deze katachtige bloeiwijzen behoort 

de els, naast de bovengenoemde systematische 

indeling in het Regnum Plantarum, tot de groep 

van de Amentiflorae. Amentum = katje en florae 

= bloeiend, oftewel bloeiende katjes of katjes-

dragers. ‘U had het zelf kunnen bedenken toch?’ 

Om de euforie hierover direct weer de kop in te 

drukken: deze groep katjesdragers is wederom 

onderverdeeld en bestaat uit 3 orden die ….. ‘ik, 

om verschillende redenen, u inmiddels bekend 

niet verder zal toelichten!’

Andere soorten die tot deze groep behoren, zijn 

onder andere beuk, eik, tamme kastanje, haag-

beuk, berk, noot, wilg en nog veel meer species 

waarvan ten minste de mannelijke bloeiwijze de 

vorm van een aarvormige centrale spil met bloe-

metjes bezit. ‘Ik stop al Opperhoofd, ik stop al 

…. ! Nee, nee hoor ik een aantal van u roepen, 

hoe zit het nu met die elzenproppen of zelfs 

‘kegels’ aan een loofboom JP, wij willen het nú 

weten?’ ‘Oké, vrienden, let op’; Na de bevruch-

ting groeien de vrouwelijke katjes uit tot de 

harde leerachtige, hardgroene ei- tot bolvormige 

elzenproppen, bestaande uit de gesloten vrucht-

schubben. In de herfst verhouten deze vrucht-

schubben, net zoals bij een naaldboom, en bij 

rijping openen deze bruine tot soms bijna zwarte 

bolletjes zich geleidelijk aan, om het aanwezige 

zaad vrij te geven. De vruchtjes zijn kleine platte 

en smal gevleugelde nootvruchtjes van 2 tot 4 

mm lang en breed en donkerbruin tot zwartbruin 

van kleur. De lege proppen blijven lang, soms wel 

een jaar lang aan de boom hangen.

Elzen zijn bijna allemaal diepwortelende bomen 

met sterk vertakte wortelpakketten. De soorten 

die thuishoren op zeer vochtige en natte gronden 

met hoge grondwaterstanden of langs water-

kanten vormen een breed uitwaaierend wortel-

gestel. De boom maakt deze brede en ondiepe 

wortelkluiten zo groot mogelijk om windworp 

zo veel mogelijk te voorkomen. Het aanpassings-

vermogen aan vochttoestanden in de grond is 

erg groot, evenals aan de bodemgesteldheid en 

dichtheid van de grond. Daarom zijn elzen ook 

pioniers die zich vrijwel overal kunnen vestigen, 

tot in gebergten en tot op grote hoogten toe.

Elzen worden vaak als verzorgende houtsoort in 

gemengde houtopstanden gebruikt.

Het bodemverbeterend vermogen van de boom 

is groot, niet alleen door het goed en snel en 

volledig verterende blad, maar zeker ook door 

de wortelknolletjes die gevormd worden op het 

wortelgestel, waarin stikstofbindende schimmels 

Een belangrijk kenmerk van de onderfamilie 

Betulae zijn de afzonderlijke mannelijke en 

vrouwelijke bloemen in gescheiden katjes, 

met het onderscheidende verschil tussen 

deze twee genera dat bij het geslacht Alnus 

de vrouwelijke bloempjes in groepen bijeen 

staan, waarbij de bracteeën blijvend zijn. Deze 

zijn eerst wat leerachtig en daarna verhouten 

ze zelfs tot de overbekende elzenproppen, 

die ook na de zaadverspreiding lang aan de 

boom blijven hangen. Het geslacht Betula 

daarentegen draagt alleenstaande vrouwelijke 

bloemen, waarvan de bracteeën, de niet-

houtige schutblaadjes, bij de vruchtrijpheid 

wel afvallen.       

U wist dat toch nog wel, waarde lezers, over 

die bracteeën en zo? 

De genoemde elzenproppen lijken sterk op de 

kegels van een naaldboom, die zich ook ope-

nen om de zaden te kunnen verspreiden.

In nummer 7 van Boomspiegel, een bota-

nische uitgave van Boomkwekerijen M. van 

den Oever & Zn. BV in de vorige eeuw, een 

omschrijving van de auteur van deze bijzon-

dere botanische boekwerken, grootmeester 

Frans Fontaine (1921-2002). Ja, die van 

Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’, de els als 

‘de enige loofboom die kegels draagt’. En zo 

is het, Amen!’
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huizen die deze stikstof omzetten in opneembare 

eiwitten en vrijgeven aan de els zelf, maar ook 

aan de omringende beplanting. 

Sortiment

Zoals in de inleiding al gemeld, zijn er ca. 25 spe-

cies van dit geslacht op enigerlei wijze interessant 

in cultuur. Dan bestaat er nog een groep makkers 

die vrijwel uitsluitend in botanische tuinen en 

andere sortimentstuinen te zien zijn en dan de 

rest, uitsluitend voor de … ‘U weet wel!’ 

Van de 25 species zal ik er een aantal op het 

podium zetten om aan u voor te stellen. Zoals u 

inmiddels gewend bent, zult u genoegen moeten 

nemen met mijn keuze daarin, wederom in alfa-

betische volgorde. 

Alnus cordata

De Nederlandse naam voor deze makker is hart-

bladige of Italiaanse els. De soortnaam cordata 

betekent ‘hartvormig’, dus geniet deze benaming 

de voorkeur. Nou, voorkeur… Uw schrijver han-

teert met tegenzin Nederlandse namen, omdat 

deze nogal eens tot misverstanden leiden. Zo 

ook hier, met twee verschillende Nederlandse 

namen voor één Latijnse (‘zie ook enkele andere 

delen van het feuilleton en zo even uit het hoofd 

het Iepenverhaal van in deel 1 van 2014'). Deze 

schitterende boom heeft een heel klein natuurlijk 

verspreidingsgebied op het eiland Corsica en in 

Zuid-Italië, in de berggebieden onder Napels tot 

in de teen van de Italiaanse laars, in de gemeng-

de loofhoutbossen met moseiken en beuken 

aldaar, tot wel 1500 meter hoogte. Op Corsica 

groeit deze els in hetzelfde verspreidingsgebied 

als de Corsicaanse dennen Pinus nigra var. mari-

tima en Pinus nigra var. calabrica. Het is een sterk 

groeiende opgaande boom, die in zijn natuurlijk 

verspreidingsgebied tot 24 meter hoog kan wor-

den. Hij is in cultuur sinds ongeveer 1820, en hier 

tot 14-15 meter hoog met een breed piramidale 

tot eivormige kroon op een kaarsrechte stam, 

soms bovenin wat slingerend en tot in de top van 

de boom. De kroon bestaat uit nagenoeg hori-

zontaal uitstaande takken. De stam is vrij lang, 

glad, grijsbruin van kleur en op latere leeftijd 

verschijnt aan de voet lichte schorsvorming in ver-

ticale grijze schorsstrepen. De jonge twijgen zijn 

lang en slank, aan de top kantig en wat kleverig. 

De uitgerijpte twijgen zijn kaal, glad, bruinrood 

van kleur met veel kleine wittige lenticellen. De 

winterknoppen zijn lang eivormig en gesteeld en 

roodbruin van kleur.

Het blad is 6 tot 12 cm lang en rond hartvormig 

tot breed eivormig. De breedte-lengteverhouding 

is 3:4, met vaak een diep hartvormige bladvoet, 

minder vaak iets minder diep hartvormig, en altijd 

een korte toegespitste bladtop. Het blad heeft 

vijf tot zeven paar zijnerven, die vlak voor de 

bladrand afbuigen en dan stoppen. De bladrand 

is fijn gezaagd tot zeer licht getand, bij uitrollen 

kleverig lichtgroen en later glad, hard leerachtig 

en glanzend diep donkergroen van kleur. De 

onderzijde van het blad is lichter gekleurd, met 

gelig bruine okselbaarden bij de neven. De man-

nelijke katten zijn ca. 5-8 cm lang, lang gesteeld 

en zitten in groepen van drie tot zes bijeen. De 

vrouwelijke katjes zijn beduidend kleiner, tot 3-4 

cm, ook lang gesteeld en in groepjes van drie tot 

vier bijeen. De elzenproppen verschijnen vanaf 

september en blijven tot ver in het voorjaar, en 

soms nog langer, aan de boom. De bloeitijd is 

gewoonlijk wat vroeger dan bij de inheemse 

soorten Alnus glutinosa en Alnus incana.

Alnus cordata munt uit in zijn grote aanpas-

singsvermogen wat betreft grondsoort en andere 

standplaatseigenschappen. De boom prefereert 

weliswaar een wat zurige tot neutrale standplaats 

met voedzame en vochthoudende eigenschap-

pen, goed doorwortelbaar etc., maar is zeer tole-

rant op de lichtere en drogere gronden, en ook 

zwaardere en moeilijke doorwortelbaarheid wordt 

eigenlijk zonder morren geaccepteerd, zonder 

daar veel van te tonen. De boom verdraagt een 

standplaats in verhardingen uitstekend en kan 

tegen de zoute zeewind. ‘Het is dus geen zeikerd 

van een boom die direct een pruillipje trekt en 

laat zien in zijn verschijning, zijn groei of blad-

grootte en kleur als het niet helemaal naar zijn 

zin is, een prima straatboom dus en dat is het 

zeker!’ Het is bijzonder om aan te geven dat er 

buiten de CV ‘Purpurea’ geen andere CV’s van 

deze boom bekend zijn. Tot de jaren 70 van 

de vorige eeuw werd Alnus cordata door zaad 

vermeerderd, wat een prima resultaat gaf met 

enige variatie in groei, meestal niet storend. Maar 

heden ten dage wordt deze Italiaanse species 

vegetatief vermeerderd door middel van stek van 

enkele door Naktuinbouw in ‘s-Hertogenbosch 

geselecteerde bomen, één met een meer rondere 

kroon en één met een meer piramidale kroon, 

die uitstekend te gebruiken zijn in de openbare 

ruimte. 

De CV ‘Purpurea’ is een in 1927 in het Poolse 

Kòrnik-arboretum geselecteerde boom, met 

een aan de twijgen purperbruine uitloop van de 

bladeren. De boom is voor zover bekend niet 

in cultuur en ook nog niet door uw schrijver in 

levenden lijve tegengekomen tijdens bezoeken 

aan bovengenoemd arboretum.

Alnus cordata blad en bloeiwijze. Elzenkegels half leeg.
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Alnus glutinosa

De Nederlandse naam voor deze, ook in ons land 

autochtone, species is zwarte els.

Het natuurlijk verspreidingsgebied omvat het 

grootste deel van Europa, de zuidelijke helft 

van Scandinavië, rond de Zwarte Zee, tot in 

de Kaukasus, Noord-Irak en verder, tot in het 

voorste, noordelijke deel van Siberië aan toe. 

Bijzonder is dat de boom in een strook in Zuid-

Spanje, boven Gibraltar, niet voorkomt, maar aan 

de andere zijde van het water, langs een deel van 

de Noord-Afrikaanse kust, weer wel – bizar. De 

soortnaam glutinosa betekent ‘kleverig’, vandaar 

de merknaam Gluton voor een lijmproduct.

De ‘zwarte’ is een hoog opgaande boom, 17 

tot 20 meter hoog en in uitzonderlijke situaties 

met optimale omstandigheden tot wel 25 meter 

hoog, van nature vaak een meerstammige boom, 

maar in cultuur als een hoogstam gekweekt met 

een onregelmatige, losse, breed piramidale kroon 

met grillige afstaande takken. De stam is in de 

jeugdfase glad, prachtig glanzend groenbruin van 

kleur, later donkerbruin en op oudere leeftijd met 

diep gegroefde, onregelmatige, hoekige zwarte 

schorsplaten; prachtig mooi. De jonge twijgen 

zijn kantig, hardgroen van kleur en zeer kleverig. 

Ze doen de soortnaam eer aan. De uitgeharde 

twijgen zijn glad, donker zwartbruin van kleur en 

nogal breekbaar. De winternoppen zijn gesteeld, 

lang eivormig, aan twee zijden afgeplat, in najaar 

en winter blauwachtig berijpt bruin en in het 

voorjaar paarsachtig blauw en… zeer kleverig!

Het blad is rondachtig tot omgekeerd eirond en 

4 tot 10 cm lang, met de grootste breedte boven 

het midden. De bladvoet is wigvormig, de blad-

top afgerond en het blad bezit vijf tot zes paar 

krachtige nervenparen. De bladrand is onregel-

matig en grof getand of gezaagd, stevig leerach-

tig en glanzend donkergroen van kleur aan een 

kantige en gegroefde bladsteel die nogal kleverig 

is. Alnus glutinosa blijft extreem lang groen in het 

najaar en heeft een bruinige herfstkleur. 

De mannelijke katten zijn 3-6 cm lang in trossen 

van drie tot vijf bijeen en gesteeld; de vrouwelijke 

zijn kleiner en dik eivormig tot knotsvormig en 

roodachtig van kleur. De vruchten zijn na rijping 

bruinig zwart, bol eirond en verhout, tamelijk 

klein, 8-15 mm en in groepjes bijeen. Hij is vooral 

toepasbaar langs waterpartijen, vochtige wadi’s 

en in landschappelijke beplantingen, en niet of 

nauwelijks toepasbaar als straat- en laanboom, 

anders dan in brede en vochtige profielen waar 

het verkeer redelijk ver bij de bomen wegblijft. 

Wel is het een karaktervolle boom, die meer 

smoel geeft aan de ruimte waarin hij staat dan 

menige andere boom.

Er bestaan een stuk of tien CV’s van deze soort 

en één var., een geografische variëteit uit de 

Kaukasus en Iran. 

Alnus glutinosa var. barbata

Deze species is in 1870 in cultuur gekomen en via 

de Botanische tuin in Wenen in cultuur gebracht. 

Het is een opgaande boom, tot ca. 18-20 meter 

hoog met een meer regelmatig piramidale kroon 

dan de soort. De knoppen zijn zeer schilferig met 

behaarde steeltjes. Ook de onderzijde van de bla-

deren is donsachtig behaard, vooral op de nerven 

en de middenrib.

Aan deze flinke beharing dankt de makker ook 

zijn var.-naam: barbata = met een baard!

Het blad is ovaal tot smal eivormig, tot 8 cm 

lang en 6 cm breed met een dubbelgezaagde 

bladrand die fijner is dan de soort, een spitsere 

bladpunt en een afgeronde bladvoet. De kleur 

is aan de bovenzijde glanzend donkergroen en 

zoals gezegd donzig behaard aan de onderzijde. 

Het meest afwijkend, en daardoor ook direct het 

meest spraakmakende onderscheid van de soort, 

zijn de zeer lange, tot wel 15 cm lange mannelij-

ke katten, die in de bloeiperiode massaal en echt 

in overweldigende hoeveelheden aan de twijgen 

hangen en schommelen in de wind. Een ‘jopper’ 

met allure en een van de mooiste boomsilhouet-

ten in het vroege voorjaar. ‘Het is eigenlijk een 

grote schande vrienden, dat deze boom niet of 

nauwelijks in cultuur; lees: op een boomkwekerij 

te vinden is. Ben daar zelfs schijtziek van!’ 

Alnus glutinosa ‘Imperialis’

Een langzaam en zwakker groeiende broeder uit 

België, sinds 1859 in cultuur. Het is een opgaan-

de boom met een redelijk goed doorgaande spil 

tot in de top. Met veel gedoe en binderij langs 

een bamboestok op te kweken tot een fatsoen-

lijke boom met een maximale hoogte van 7-9 

meter, met een breed piramidale kroonvorm met 

zeer lange en fijne, sierlijk afhangende twijgen en 

zo diep ingesneden blad dat er zelfs lijnvormige 

gaafrandige lobben ontstaan. Het is een echte 

parkboom, die verhardingen slecht verdraagt. De 

boom bloeit als de soort, maar minder rijk en de 

elzenproppen blijven lang aan de boom hangen.

De CV-naam ‘Imperialis’ betekent trouwens ‘kei-

zerlijk’.

Alnus glutinosa ‘Laciniata’ 

Deze species met diep ingesneden blad, maar 

veel minder diep dan bij de voorganger, groeit 

veel beter en kan op een goede standplaats 

16-18 meter hoog worden. In de voorstad Meisse 

van Brussel, in de Nationale Plantencollectie van 

België, staat een mooi exemplaar van ruim 25 

meter hoog. Deze ‘jopper’ is al ruim 160 jaar 

oud. De boom is in 1755 in Frankrijk in cul-

tuur gebracht in de Tuinen van St. Germain; de 

oorspronkelijke vindplaats van dit in de natuur 

ontstane individu is in Zweden, rond 1740. De 

boom is eerst beschreven als Alnus glutinosa 

‘Pinnatifida’; dat is enkele jaren later gewijzigd in 

de CV-naam ‘Laciniata’. De CV-naam ‘Laciniata’ 

betekent niét ‘diep ingesneden’, maar ‘in slippen 

verdeeld’. 'Nu is uw schrijver de mening toege-

daan dat deze omschrijving veel beter past bij de 

diep ingesneden bladvorm van de vorige speler 

op de bühne, en niet bij het blad van deze spe-

cies, waarvan akte!'

De boom vormt een brede, regelmatige kroon 

met afhangende takken op een prachtige rechte 

stam. De onderste takken zijn zo diep afhangend 

dat het geen echte straatboom is, maar de boom 

verdraagt verharding op zijn wortelgestel heel 

goed. Het blad is mooi donkergroen van kleur 

en de lobben zijn niet getand, maar wel spitst 

en scherp toegepunt, maar toch korter en vooral 

smaller dan de soort. Gelukkig is deze boom 

behoorlijk in cultuur en dus verkrijgbaar bij de 

betere boomkweker.

Vervolgens zijn nog een aantal CV’s die ik in een 

sneltreinvaart, ‘Bah, ik houd niet van treinen en 
Alnus glutinosa 'Laciniata'
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al helemaal niet hier in Nederland. Vieze stations, 

smerige en uitgewoonde treincoupés, wegbezui-

nigde toiletten, treinen van 3 of 4 verschillende 

vervoerders en dan dat inchecken hier, uitchecken 

daar, en dat dan bij elke overstap, waardeloos ! 

Bij twee vlokken sneeuw ligt alles plat, vertragin-

gen waar je stapelgek van wordt en je moet er 

nog fors voor betalen ook, waanzinnig !, … Hé 

JP, terug naar je elzenverhaal dwaas, schreeuwt 

het opperhoofd door de coupé…terug, nu! 

De CV ‘Pyramidalis’, een Duitse selectie van 

rond 1880, door Späth Baumschulen in cultuur 

gebracht. Het is een forse boom, tot ca. 14-15 

meter hoog met recht opgaande takken, waar-

door er een smal piramidale kroon ontstaat en 

deze boom beduidend smaller is dan de soort. 

Het blad is 8-10 cm lang en omgekeerd eirond, 

aan de bovenzijde donkergroen van kleur; de 

onderzijde is lichter en behaard en heeft een 

meer afgeronde top dan de soort. Helaas ver-

draagt de boom een standplaats in verharding 

slecht. Jammer genoeg is hij weinig in cultuur.

De CV ‘Rubrinervia’ is dus ook niet in cultuur. 

Deze uit de Poolse landstreek Silezië afkomstige 

CV, een forse, krachtig groeiende boom tot ca. 

20 meter hoogte, met een forse kegelvormige 

kroon met opgaande takken, wordt gewoon niet 

gekweekt. Onbekend maakt onbemind; jammer 

maar waar. De boom is door de Nederlandse 

boomkweker Cornelis de Vos uit Hazerswoude 

omstreeks 1870 meegenomen naar West-Europa 

en Engeland. Deze Cor is ook de geestelijke vader 

van… ik schrijf effe niks, zelfwerkzaamheid, 

geachte lezers. Meld uw antwoord bij de hoofd-

redacteur voor een aardige attentie!)

De boom doet zijn CV-naam echt eer aan, want 

de fraaie donkergroene bladeren bezitten helrode 

tot donkerrode nerven en bladstelen. Een prach-

tige boom!

Alnus incana

Ook deze makker heeft weer twee Nederlandse 

namen, of beter gezegd twee niet-Latijnse 

namen, namelijk ‘witte els’ en ‘grijze els’. 

Aangezien de soortnaam incana vertaald wordt 

met ‘tamelijk grijs’, kun je beide kanten op. 

Ondergetekende kiest dan voor witte els, als 

tegenhanger van de zwarte makker. 

Het natuurlijk verspreidingsgebied van Alnus 

incana omvat de gehele zone die bekendstaat 

als de gematigde klimaatzone op het noordelijk 

halfrond, en dat dan de hele wereld rond over de 

drie continenten Noord-Amerika, Europa en Azië, 

een vele malen groter gebied dan het versprei-

dingsgebied van de zwarte. De boom komt in 

Engeland niet van nature voor en is daar in 1870 

in cultuur gebracht.

Witte elzen zijn hoge, opgaande bomen tot 

18-22 meter hoog, vaak meerstammig in hun 

natuurlijk verspreidingsgebied en smaller en meer 

piramidaal dan A. glutinosa. De boom is veel 

beter bestand tegen droge en lichtere gronden.

De stam blijft lange tijd zeer glad en zilvergrijs tot 

licht bruinig-grijs van kleur, met in de jeugdfase 

veel overlangse en lange, lichtgekleurde tot witte 

lenticellen. Op oudere leeftijd vormt de boom 

ook geen tot weinig schors, maar meer verticale 

groeven in de bast. De jonge twijgen zijn rond, 

lichtgroen, kort en behaard en niet plakkerig! Er 

plakt niks aan de witte; dit in tegenstelling tot de 

zwarte – een handreiking voor herkenning.

De uitgerijpte twijgen zijn slank en buigzaam, 

lichtbruin van kleur met wittige lenticellen. Het 

blad van deze makker is 5-10 cm lang met acht 

tot vijftien paar nerven, breed eirond van vorm 

met de grootste breedte rond het midden van 

de bladschijf. De korte bladtop is toegespitst en 

de bladvoet is wat wigvormig aan een tot 2 cm 

lange ronde bladsteel. De bladrand is regelmatig 

dubbel en scherp gezaagd. Bij het uitlopen van 

het blad is deze aan beide zijden behaard, later 

kaal aan de bovenzijde, grijsgroen van kleur en 

blauwig grijs tot blauwgroen aan de onderzijde, 

waar ook de viltachtige beharing lang aan blijft. 

De mannelijke bloemen zijn slank, 4-8 cm lang 

en zittend of kort gesteeld, meestal drie tot vier 

in een trosje bijeen met licht tot zwavelgeel stuif-

meel. De vrouwelijke katjes zijn slank eivormig tot 

lang cilindrisch, in groepjes  en rood tot paars-

rood van kleur. De elzenproppen zijn na rijping 

lichtbruin van kleur, smal eivormig tot 2 cm lang, 

tamelijk dicht bijeen in trosjes. Als laan- en straat-

boom wordt vooral de CV toegepast, waarvan er 

nu enkele volgen.

Alnus incana ‘Aurea’

De Nederlandse naam is goudels en de boom is 

sinds 1892 vanuit Duitsland in cultuur.

Het is een kleine maar zeer decoratieve boom, 

tot een meter of 8 hoog, met een goede centrale 

doorgaande spil. De bast van de stam en de 

gesteltakken zijn in de zomer geel tot oranjegeel 

en in de winter verkleurend naar geelbruinig. De 

jonge twijgen zijn geel tot zelfs goudgeel. De 

kleur geel overheerst bij deze fraaie boom, en 

dus is ook het blad geel, kleiner, eirond tot 8 cm 

lengte. Het blad blijft ook geel, in tegenstelling 

tot het blad van Alnus glutinosa ‘Aurea’.

De mannelijke katjes zijn ook oranjegeel van kleur 

en ze bloeien ook weer oranjegeel. De boom 

vraagt wel een goede voedselrijke standplaats om 

mooi op kleur te kunnen blijven.

‘Het lijkt wat eentonig al dat geel maar dat is 

het niet, waarde lezers, elk onderdeel heeft weer 

een iets andere tint geel of combinatie van tinten 

en alles bij elkaar is het een schitterende boom 

en absoluut geen kitscherig kut**boompje die 

geen verhardingen verdraagt maar verder prima 

in de groenstrook past, de kantoortuin, zelfs op 

het dak of in de pivate ruimte, een fantastische 

boom’ (** kut = kwalitatief- uitermate- teleurstel-

lend).

Alnus incana ‘Dalecarlica’ 

Deze boom is in 1926 in het wild aangetroffen in 

Midden-Zweden, in de gemengde bossen aldaar. 

Het is een matig hoge, smal piramidale boom tot 
Alnus x spaethii blad en jonge katten.
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16 meter hoog, met breed elliptische bladeren 

die smal en diep ingesneden zijn. De langgerekte 

driehoekige lobben die zo ontstaan zijn, zijn gaaf-

randig en staan recht of iets afgebogen. Een zeer 

fraaie boom, die door zijn prachtige bladvorm 

extra opvalt met zijn licht hangende twijgen. Hij is 

ook toepasbaar als straatboom, maar let dan wel 

op die hangende twijgen. Voor de rest heeft hij 

een licht zilvergrijze gladde schors die later wat 

gegroefd is, hangende mannelijke katten, kleine 

paarsrode vrouwen en vrij kleine elzenproppen, 

die lang aan de boom blijven hangen. 'Wel een 

zeer fraaie boom maar niet in cultuur in dit kleine 

kikkerlandje en dat is mooi k….., gloeiende 

gloeiende..!’

Alnus incana ‘Laciniata’ 

Een mooie Zweedse boom met een smalle 

opgaande kroon met een goede central leader. In 

cultuur bereikt de boom een hoogte van 10-11 

meter; dit is de witte els met de mooiste ingesne-

den bladeren. Deze fraaie lichtgroene bladeren 

zijn voor tweederde deel van de bladbreedte 

ingesneden, waardoor er een soort slippen ont-

staan, als van een herenjacquet. Prachtig mooi, 

deze parkboom, die ook in half-verhardingen 

goed gedijt. Maar niet te verwarren met Alnus 

glutinosa ‘Laciniata’, die veel groter, breder en 

omvangrijker groeit en andere bodemeisen stelt. 

Alnus incana ‘Pendula’ 

Een zeer oude, maar schitterende selectie van 

de Koninklijke Boomkwekerijen uit Oudenbosch 

van voor 1900. De selectie is dus door de vader 

van wijlen de grootmeester Piet van der Bom in 

cultuur gebracht, mogelijk zelfs door zijn bonpa.

Het is een boom met in kleine bogen overhan-

gende takken en twijgen, zo lang dat ze tot aan 

de grond kunnen reiken, met een goede en vrij 

rechte doorgaande stam, die door veelvuldig bin-

den en stokken op een bepaalde hoogte gebracht 

moet worden en vervolgens op 5 of 7 of 9 meter 

hoog ook de kop laat hangen. 

Helaas is hij weinig in cultuur, deze prachtige 

boom voor in het park, op de begraafplaats of in 

de kantoortuin.

‘Gezien de huidige stand van de woordjesmeter 

ben ik genoodzaakt een aantal species over te 

slaan maar ik meld ze wel even snel aan u zodat 

u bij uw keuze niet enkele bomen niet nader 

onderzoekt voor aanplant’.

Alnus rubra. Van nature voorkomend in een 

smalle strook van de westkust van Noord-

Amerika; een snelle groeier met een smal pira-

midale, open kroon tot ca.16-18 meter met een 

prachtige stamschors.

Alnus subcordata ‘Oberon’. Een snelle groeier, 

die kan wedijveren met Alnus x spaethii als straat- 

en laanboom, en qua gezondheid en kwaliteit.

Er is nogal gedoe onder mijn ‘vrienden’ (u weet 

wel wie ik bedoel) over de vraag of ‘Oberon’ nu 

een CV is van A. rubra of van A. subcordata. Ik 

laat de discussie even voor wat hij is, en meld u 

dat de boom in de jaren 50 van de vorige eeuw 

in Den Haag geselecteerd is door de grootmees-

ter S.G.A. Doorenbos, die vermeerderingsmateri-

aal van deze geweldige boom aan boomkwekers 

gegeven heeft. 'Uw schrijver heeft wel een duide-

lijke mening in dit dispuut, waarde lezers, laat dat 

duidelijk zijn!'

Alnus ‘Sipkes’. Een bastaard, ontstaan uit onbe-

kende kruisouders en voor het gemak ook nog 

verkeerd geschreven volgens de binaire nomen-

clatuur van de grote grootmeester Linnaeus, 

waarin een species altijd een soortnaam krijgt 

naast de geslachtsnaam. Nee, nee waarde lezers, 

ik zal me er niet over opwinden, deze keer dan 

niet!’ Het is een schitterende, Nederlandse boom 

die fors groeit, een eivormig piramidale kroon 

vormt, ca. 20 meter hoog wordt, met matglan-

zend donkergroen blad, die ook in verhardingen 

geplant een goede boom blijft in de bredere 

profielen.

Alnus x spaethii ‘Spaeth’

Het is volstrekt onmogelijk iets over elzen te 

schrijven en deze geweldenaar niet te noemen. 

De boom is een kruising tussen A. japonica x 

Alnus subcordata, in 1894 geselecteerd in het 

eigen arboretum van Spaeth Baumschulen en in 

1908 in cultuur gebracht als geweldige straat-, 

laan- en parkboom. Een boom die een prominen-

te plek in de ‘jopper’-categorie verdient.

Het is een zeer snel groeiende boom, tot ca. 20 

meter hoog, met een spits piramidale kroon met 

een schitterend rechte central leader tot in de top 

aan toe. Als deze boom op redelijk jonge leeftijd 

al een afrondende kroon krijgt, is er iets mis in de 

ondergrond; let daarop!

De takken zijn sterk opgaand en de stamschors is 

lang, glad, grauwig bruin van kleur en heeft op 

latere leeftijd verticale splijtende schorsscheuren. 

De jonge twijgen zijn groen, later meer bruin 

getint. Het blad is langwerpig, lancetvormig tot 

smal eivormig, 6-16 cm lang en 3-6 cm breed, bij 

uitlopen van het blad roodbruin tot donker violet 

van kleur en later stug en mat glanzend donker-

groen van kleur. Het blad zit vroeg aan de boom 

en tot diep in de herfst blijft het mooi zitten. Het 

blad bezit acht tot elf paar nerven en is aan de 

onderzijde langs deze nerven en in de oksels blij-

vend behaard. De bladrand is scherp onregelma-

tig gezaagd. De bloei is vroeg in het voorjaar met 

heel veel lange en sierlijke, hangende mannelijke 

katjes en veel kortere vrouwelijke bloemknots-

jes in groepjes. De vruchten, de elzenproppen, 

meestal met vier bijeen, zijn 1,5 tot maximaal 2 

cm lang aan korte stelen.

Echt een superboom, die een aanwinst is voor de 

openbare ruimte, als parkboom maar zeker ook 

als straatboom. Gezien de enorme bladzetting 

van deze boom moet men wel goed opletten op 

de zeer grote en lang blijvende schaduwkegel 

voor de woning waar deze boom voor staat.

Afsluitend

'Er worden veel te weinig elzen toegepast in 

de openbare ruimte, en dat is jammer. Het zijn 

namelijk geweldig mooie bomen en er is  zo’n 

grote diversiteit binnen dit geslacht beschikbaar, 

als je een beetje nadenkt over toepassing versus 

standplaats. Het is ook droevig gesteld met het 

sortiment op boomkwekerijen. Enkele bekende 

soorten worden wel gekweekt, maar dat is een 

schijntje van wat er mogelijk is. Uw schrijver 

wordt daar af en toe zelfs een beetje chagrijnig 

van, maar ik weet ook dat het niet uitsluitend aan 

die boomkweker ligt. De beheerders onder u zijn 

er mede schuldig aan. Niets is frustrerender dan 

goede bomen met zorg opkweken, en ze dan 

vervolgens naar de stookhoop kunnen brengen 

omdat niemand erom vraagt. De elzenwereld is 

groter dan Alnus glutinosa en Alnus x spaethii 

‘Spaeth’ Gloeiende, gloeiende……..!’

Groet

DGA Mauritz Adviseurs & Taxateurs BV

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5208
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Ik ben afgereisd naar Menaam voor een interview 

met Tom van Mourik, Iepenwacht-voorzitter en 

burgemeester van deze kleine Friese gemeente, 

en projectleider Gauke Dam. Het onderwerp is 

het veranderingsproces waarin de Iepenwacht 

zich momenteel bevindt. De strijd tegen iepen-

ziekte verloopt voorspoedig, en hoewel beide 

heren steeds weer benadrukken dat de strijdbijl 

nooit begraven kan worden zolang er niet-

resistente iepen in Friesland staan, moet instand-

houding van de Iepenwacht natuurlijk geen doel 

op zich zijn. Van Mourik stelt: ‘Wij zijn niet op 

zoek naar werk.’ Ongeveer een maand geleden 

stond in deze uitgave van Boomzorg een verslag 

van een bijeenkomst van de Iepenwacht over 

essentaksterfte. Al in 2013 en 2014 filosofeerde 

de Iepenwacht dat een deel van de toekomst 

van de Iepenwacht misschien in de bestrijding 

van deze nieuwe ziekte zou kunnen liggen. 

Dam en Van Mourik nuanceren dat inmiddels, al 

was het alleen maar omdat essentaksterfte een 

compleet andere manier van bestrijden vereist. 

Bij iepenziekte gaat het erom een zieke boom 

zo snel mogelijk te kappen. Daarbij beheerst de 

Iepenwacht in een groot samenhangend gebied 

de hele keten, van opsporing tot aan herplant. 

Essentaksterfte vergt een heel andere aanpak, 

waarbij aangetaste bomen misschien nog wel 

vele tientallen jaren kunnen overleven. 

Scenario

Van Mourik: ‘Wij staan als Iepenwacht voor 

een transitie. Grofweg zijn er twee scena-

rio’s. Scenario 1: we kiezen voor een kleinere 

Iepenwacht op het moment dat over vijf jaar de 

eerste contracten met onze leden aflopen, of 

scenario 2: we nemen nieuwe taken op ons – de 

bestrijding en het beheer van andere ziektes, 

zoals essentaksterfte.’ 

In zekere zin heeft de Iepenwacht al een beetje 

voorgesorteerd wat scenario betreft, want sinds 

enige tijd wordt er niet meer drie keer per jaar 

gecontroleerd op iepenziekte, maar nog slechts 

twee keer. Volgens Gauke Dam kan dat pro-

bleemloos; de iepenziekte is onder de 1% uitval 

gekomen, en dan kun je de boom op de belang-

rijkste momenten in het jaar blijven controleren: 

voorjaar en zomer. Minder zou overigens niet 

kunnen, omdat je dan het risico loopt dat iepen-

spintkevers uit een aangetaste boom gaan uitvlie-

gen en nabijgelegen gezonde iepen aantasten.

Ook op andere fronten wordt de werkwijze van 

de Iepenwacht met ingang van dit seizoen aan-

gepast. Tot nu toe werden ieder jaar nog enkele 

duizenden iepen behandeld met Dutch Trig, een 

vaccin tegen iepenziekte. Gauke Dam daarover: 

‘Bij de oprichting van de SIF is afgesproken dat 

de SIF dit de eerste vijf jaar zou gaan doen en de 

werking daarna zou evalueren. Uit de evaluatie is 

gebleken dat Dutch Trig geen meerwaarde heeft, 

omdat de ziektedruk zo laag is. Deze evaluatie 

is gebaseerd op een rapport dat de Iepenwacht 

heeft laten opstellen door Jitze Kopinga van 

Wageningen Universiteit.’ 

Stichting Iepenwacht Fryslân (SIF) is nu ongeveer tien jaar actief en is een succes gebleken. Het percentage aantastingen door iepenziekte is 

gedaald van meer dan 10 procent in 2005 naar minder dan 1 procent.  Zaak is nu om niet aan het eigen succes ten onder te gaan, want de 

strijd tegen de ziekte is nooit te winnen. Voorzitter Tom van Mourik: ‘Als we nu de strijdbijl begraven, zitten we binnen een paar jaar weer 

op 10 procent.’

Auteur: Hein van Iersel 

Stichting Friese Iepenwacht: 
‘Wij zijn niet op zoek naar werk’
Voorzitter Tom van Mourik en projectleider Gauke Dam: ‘De strijd tegen 
iepenziekte is nooit te winnen’

De strijd tegen iepenziekte 

verloopt voorspoedig

De gaande en komende generatie iepen!



Mijn vraag als interviewer is dan natuurlijk: ‘Is 

dat rapport openbaar en mag ik dat inzien?’ Van 

Mourik vindt dit moeilijk: ‘Het stuk is opgesteld 

voor het bestuur. We verstrekken een samen-

vatting aan onze leden, maar we zitten niet te 

wachten op eindeloze discussies. Wij hebben niks 

te verbergen, maar voor ons is de zaak afgerond.’

Gauke Dam haast zich te zeggen dat er wat 

hem betreft geen twijfel is over de effectiviteit 

van vaccineren tegen de ziekte. Dutch Trig werkt 

zonder twijfel, alleen in de specifieke situatie van 

de Friese Iepenwacht is de toegevoegde waarde 

te gering. Overigens heeft Dam ook meegemaakt 

dat er toch besmetting optrad, terwijl er gevac-

cineerd was. Een andere oorzaak van besmet-

ting kan zijn dat de guts waarmee het vaccin in 

de boom wordt gebracht niet goed ontsmet is, 

zodat de ene boom de andere boom besmet. 

Projectbureau

Een andere wijziging in de organisatie van de 

Friese Iepenwacht is de overgang van het 

projectbureau van BTL Bomendienst naar 

Aequator Groen en Ruimte van Ruud Mantingh. 

Tom van Mourik daarover: ‘Het werk blijft alle-

maal bij Gauke Dam liggen, dus wat dat betreft 

verandert er weinig, maar met het oog op de 

continuïteit hebben we natuurlijk wel een organi-

satie achter de projectleider nodig. Verder vinden 

we het belangrijk om in het geval van discussie 

over bijvoorbeeld de effectiviteit van vaccineren 

een partner te hebben met een wetenschap-

pelijke achtergrond, of in ieder geval relaties in 

Wageningen. Aequator gooide op dat gebied de 

hoogste ogen.’ Belangrijk is verder dat Aequator 

in de regio betrokken is bij een aantal land-

schapsprojecten. 
Gauke Dam

Tom van Mourik

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 en infrastructuur samengaan.

Duurzaam groen begint met een goede basisinrichting van het plantvak

connecting green and infrastructure

www.greenmax.eu
GreenMax | Tel +31(0)413-294447 | info@greenmax.eu 

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5209



Dat is de titel van een presentatie van Ceciel van Iperen, verbonden aan de 

CROW, tijdens de InfraTech van 2013. Toen ik een reactie op een forum 

aan het formuleren was, moest ik hieraan denken. Als groener snap ik wel 

hoe Ceciel op deze titel kwam. Toch vind ik dat er iets raars in zit. Zo van: 

veel mensen vinden bomen obstakels, maar het hoeft niet. Als we bomen 

zo veel mogelijk aanpassen, dan zijn bomen geen obstakels meer, maar 

misschien wel leuke nuttige voorwerpen. Een beetje raar, toch? Met net een 

cursus omdenken achter de rug dacht ik: dit moet toch om te denken zijn?

Een voorbeeld. In een bouwproject hadden bewoners afgedwongen dat er 

geen bomen gekapt mochten worden. De woningen moesten tussen de 

bomen geplaatst worden. Op papier zag dat er prachtig uit. De ontwerper 

had achter zijn pc echt zijn best gedaan om woningen, wegen en andere 

infra zo goed mogelijk tussen de bomen te projecten. Het centrum van 

de stam was als puntelement op coördinaat ingemeten. Het lukte de 

ontwerper om veel bomen in te passen. Prachtig, zou je zeggen.

Toen gingen we bouwen. En wat heb je voor bouwen nodig? Inderdaad, 

een hijskraan. Een kind kan het bedenken. En waar moest de hijskraan 

staan? Toch maar een kapvergunninkje aangevraagd. Gelukkig hebben we 

een boom die midden in de weg stond (of ging die weg nou midden door 

de boom?) laten staan. Tja, we moesten de poot even stijf houden. Toen 

het plan gereed was en de mensen, met een paar bomen minder, eindelijk 

in hun woning woonden, was iedereen tevreden. Alleen de beheerders 

niet. (Die beheerders ook altijd…) Zij zijn nog jarenlang aan het steggelen 

geweest met nieuwe bewoners. Want bomen die op een halve meter van je 

zuurverdiende Rabopaleisje staan, zijn toch wel heel grote obstakels. Jaren 

later, tijdens een overleg met de politie, vroeg een politieman mij: ‘Welke 

gek heeft er nou een boom in het midden van de weg geplaatst?’ Toen ik 

zei dat de boom er eerder was dan de weg, zei hij: ‘Dan had je toch een 

kapvergunning kunnen aanvragen.’ Toen besloot ik maar met: ‘Je hebt 

helemaal gelijk’, en ik kneep mijn ogen vriendelijk toe. Althans zo leek het. 

De boom staat er overigens nog en is alive en kicking. Als ik langs de boom 

fiets, geef ik een goedkeurend tikje tegen de bast. ‘Obstakel? Doei! Laat 

die hermandad liever boeven gaan vangen.’

Nu nog even hardop omdenken. Als iedereen doet waar hij of zij voor 

betaald wordt, daarbij goed nadenkt, de juiste mensen om zich heen heeft 

en goed communiceert, dan is een boom toch nooit een obstakel? Het ligt 

dus niet aan de bomen, maar aan de mensen. Misschien zijn de mensen die 

niet doen waarvoor zij betaald worden, wel een obstakel. Verrek, nou snap 

ik wat Ceciel bedoelt. Een boom hoeft helemaal geen obstakel te zijn…

Met groet,

Chris Winter

De auteur is beleidsmedewerker groen bij de gemeente Castricum 

Beleidsmedewerker groen bij de gemeente Castricum  

(ChrisWinter@castricum.nl)

De boom staat er overigens nog en is alive en 

kicking

‘Een boom hoeft geen obstakel te zijn’
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Niks boven bomen!
Ook in deze uitgave van Boomzorg staat weer een forse opsomming van groene projecten met daarin aandacht voor bomen in de openbare 

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

Aanplant bomen Hoofdstraat Ter Apel

In het kader van reconstructie van de Hoofdstraat in Ter Apel zijn 84 nieuwe 

bomen aangeplant. Het betreft 80 zomereiken, 3 smalbladige essen en één 

winterlinde (allen maat 50-60). Van den Berk Boomkwekerijen hoofdaan-

nemer en tevens  leverancier van de bomen en Stedelijk Groen bv heeft in 

nauwe samenwerking de aanplantwerkzaamheden verricht. In de aanloop 

van het project heeft Stedelijk Groen bv een groeiplaatsonderzoek uitge-

voerd teneinde een optimale uitgangssituatie voor de nieuwe bomen te cre-

eren. Het beoogde eindbeeld is voor de opdrachtgever gegarandeerd door 

het opnemen van hergroeigarantie en nazorg in het project. 

Opdrachtgever: Gemeente Vlagtwedde 

Leverancier: Van den Berk Boomkwekerij

Aannemer: Stedelijk Groen bv

Contactpersoon aannemer: Erik Bergsma

Contactgegevens aannemer: www.stedelijkgroen.com

Provincaal herplantproject iepen

Het terugplanten van iepen die de afgelopen tien jaren zijn gesaneerd als gevolg 

van de iepziekte. Tevens dient dit project voor het behoud van de iep als soort in 

de provincie Fryslân. Bijzonder in dit project is dat zowel gemeenten alsmede ook 

particulieren in dit project mee kunnen participeren.

Opdrachtgever: Stichting Iepenwacht Fryslân

Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. Gauke Dam

Contactgegevens opdrachtgever: 06-15247461

Aannemer: Fa. Jonker (Bij particuliere aanplant)

Contactpersoon aannemer: Dhr. J. S. Jonker

Contactgegevens aannemer: 0513-461696
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Palmverplanting in Kumbor 

Montenegro
In Kumbor een kustplaats in Montenegro wordt een nieuw 

resort gebouwd. Hiervoor wordt een oude legerbasis omgeto-

verd. Alle gebouwen zijn gesloopt en de bruikbare beplanting 

wordt gespaard. Hiervoor is BSI-Bomenservice gevraagd. Een 

lokale aannemer heeft de eerste fase uitgevoerd maar was 

niet in staat om de bomen in leven te houden. De tweede 

fase waarbij 65 palmen verplant moesten worden is door 

BSI-Bomenservice uitgevoerd. De palmen zijn rondgegraven 

en gehesen aan de stam. Vervolgens op depot gezet op een 

tijdelijke kwekerij, het op de uiteindelijke plaats planten van 

de boom gaat over 1 ½ a 2 jaar plaatsvinden. Vier keer per 

jaar wordt er door BSI een bezoek gebracht aan het project in 

het kader van nazorg. 

Opdrachtgever: Porto Nova Resort

Aannemer: BSI-Bomenservice

Contactpersoon aannemer: Bas van der Velden, T: 

06-50882863

Bomen planten Artisplein 

In juli 2014 zijn op het Artisplein de bomen geplant door 

Schadenberg Combi Groen. Omdat het bij dit project ging om 

bijzonder grote bomen, was dit een spectaculair werk en was een 

juiste coördinatie nodig tussen de verschillende betrokken partijen 

(de Vakgroep Plant van Artis, de architect, de leverancier Greenlink, 

de transporteur, het kraanbedrijf en Schadenberg). Voor dit project 

zijn er twee Robinia Pseudoacacia, twee Styphnolobium Japonicum 

(honingboom), één Gleditsia Triacanthos en één Liriodendron 

geplaatst. Deze bomen stellen bepaalde eisen aan hun groeiplaats. 

De Robinia groeit het beste op een droge grond en voedselarm. 

Op voedselrijke gronden is de boom gevoeliger voor takbreuken. 

De Styphnolobium is weinig eisend maar ongeschikt voor natte 

gronden. De Liriodendron groeit het liefst op humeuze, kalkarme 

en droge gronden.

Opdrachtgever: Natura Artis Magistra 

Architect: Michael van Gessel

Contactgegevens architect: michael@michaelvangessel.com

Aannemer: Schadenberg 

Contactpersoon aannemer: Nils van Steenis

Contactgegevens aannemer: 06-53922598
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Duurzame oplossing tegen wortelopdruk in Waalre
In samenspraak met TFI en de gemeente Waalre zijn via de TFI methode de groeiplaatsen bij 

9 moeraseiken geoptimaliseerd en is onder de bestrating InfraProtect aangebracht. Via de TFI 

methode zijn, een paar maanden voordat werd begonnen met het opnieuw leggen van de 

bestrating, de groeiplaatsen van de moeraseiken verbeterd. Door de bomen te stimuleren in 

hun groei en in de gelegenheid te stellen om meer en diepere wortelgroei te ontwikkelen is 

het mogelijk om in een latere fase hinderlijke oppervlakkige wortels te verwijderen. Tijdens 

het herstraten is InfraProtect onder de bestrating aangebracht om te voorkomen dat de afge-

snoeide wortels, tijdens het uitlopen, weer nieuwe problemen gaan veroorzaken. Aangezien 

via de TFI methode de bomen gestimuleerd en in staat gesteld zijn om dieper te wortelen, zal 

er in de toekomst, op deze locatie, geen sprake meer zijn van fysieke wortelopdruk.

Opdrachtgever: Gemeente Waalre

Contactpersoon opdrachtgever: Dion van Bommel

Aannemer: TFI groeiplaatsverbetering

Contactpersoon aannemer: Nicolaas Verloop  T: +31 6 11647098

Insectenhotels met eigen snoeihout
 
De gemeente Utrechtse Heuvelrug ontwikkelde rond haar gemeentekantoor in Doorn een 

prachtige tuin vol nectarplanten voor wilde bijen en insecten. Maar er was geen goede 

schuil-, overwinter- en broedgelegenheid voor insecten. De tuin en de locatie leent zich niet 

voor een gebruikelijke verzameling stammetjes, stenen en stengels als verblijfplaats. Dit zou 

te gevoelig zijn voor vandalisme en bovendien niet goed passen in de strakke, formele stijl 

die de tuin nu juist zo mooi maakt. Bureau Landplan ontwierp en plaatste solide insec-

tenhotels die aansluiten bij de maatvoering en vormgeving van de tuin. In de cortenstalen 

constructie is een binnenwerk gemaakt van snoeihout van bomen en landschapselementen 

uit de eigen gemeente. De dikke stammetjes zijn stevig gemonteerd in het frame en geper-

foreerd met gaten van verschillende diameters. Zo is een strak maar toch natuurlijk ogend 

insectenhotel ontstaan.

Opdrachtgever: Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Advies, ontwerp en plaatsing: bureau Landplan, Driebergen

Contactpersoon: Arjan Rosseel M: arjanrosseel@landplanbbl.nl

Zorgplicht bomen en bosranden 
 

Vanaf 2013 is Greenpoint Advies voor Staatsbosbeheer regio Oost gestart 

met het uitvoeren van VTA-controles en hieruit voortvloeiende beheermaat-

regelen. Als regisseur coördineert Greenpoint Advies het hele traject van 

controle en registratie tot en met uitvoering en gereedmelding. Met behulp 

van haar integrale beheersysteem Greenpoint, een interactief GIS-systeem 

via internet, worden twee registratiemethoden toegepast. Door de real-

time functionaliteit van Greenpoint kan de voortgang van het werkproces 

geregisseerd worden. Individuele bomen en exemplaren rondom bebouwin-

gen en parkeerplaatsen worden als afzonderlijk boompunt in Greenpoint 

geplaatst en onderworpen aan een VTA-controle. De vlaksgewijze registra-

tie heeft zijn toepassing in bossen en op bosranden. Bij deze registratie zijn 

de risicozones langs wegen en paden als boomvak in Greenpoint geplaatst. 

Uit te voeren maatregelen als (gevaarlijk) dood hout of inspectiefrequentie 

worden voor de hele zone vastgelegd. Ook de maatregel kappen wordt in 

het betreffende boomvak geregistreerd, waarbij aanvullend de diameter-

klasse en het betreffende aantal worden vastgelegd. Om het beheerproces 

sluitend te maken, wordt bij beide registratiemethoden het uitgevoerde 

werk ‘geparafeerd’ in Greenpoint. 

Opdrachtgever: Staatsbosbeheer regio Oost

Adviseur en regisseur: Greenpoint Advies

Contactpersoon adviseur en regisseur: Pascal van der Linden

Plantsoen 57i, 6701 AS  Wageningen T 0317-415501

Uitvoerder: Hooijer Renkum B.V.

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5211
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Ik heb het nog op school geleerd. In de tijden van de Germanen waren 

bomen bedoeld om mensen bij elkaar te brengen. In iedere dorp was wel 

een boom waar wijze mannen en hopelijk ook vrouwen bij elkaar kwamen 

om recht te spreken en te overleggen. 

In het oude beduimelde geschiedenisboekje van mijn lagere school zag 

er dat ongekend romantisch uit. Grote brede mannen met lang haar,  die 

bier dronken uit een koehoorn onder de plaatselijke heilige eik. Kom daar 

nog maar eens over anno 2015. Inmiddels zijn bomen eerder iets wat 

mensen uit elkaar drijft, dan bij elkaar brengt. Neem nu de vele initiatieven 

die we laatste jaren hebben zien ontstaan op het gebied van kennisdeling 

rondom boombeheer in de openbare ruimte. Dit vakblad organiseerde in 

2010 in Wageningen een symposium met het doel partijen bij elkaar te 

brengen. Ondanks de vele goede bedoelingen van alle betrokken partijen 

bleek het een losse flodder. Niet de eerste flodder overigens en zeker niet 

de laatste. De laatste drie jaar bijvoorbeeld heeft een brede coalitie van 

stakeholders geprobeerd alle neuzen op een richting te krijgen onder de 

titel van ‘Landelijk Kennis Knooppunt Bomen’. Datzelfde initiatief lijkt nu 

overigens min of meer gekaapt door de Intergemeentelijke Studiegroep 

Bomen(ISB), die liever in hun eentje onder de eik wil zitten. Het argument, 

zodat beredeneert een woordvoerder van deze club –en dat is misschien 

niet helemaal onterecht- dat ze een Poolse landdag  willen vermijden. En 

dat ze pas naar buiten willen komen als de business case helemaal klaar is. 

Een Poolse landdag is natuurlijk nooit een goed idee. Anderzijds is dat nu 

eenmaal het idee van democratie en past het in de moderne tijd dat een 

dergelijk initiatief openheid van zaken geeft en die andere partijen onder de 

boom uitnodigt.

Ik sprak pas geleden iemand van LTO wat er  nu werkelijk veranderd was 

in de sector, na het opdrogen van de subsidiepotten van het Productschap. 

Blijven er nu zaken achterwege die vroeger wel werden gedaan? Eigenlijk 

weinig was zijn mening. Als ergens echt behoefte aan is gaan mensen 

echt wel samenwerken. Onder druk wordt alles vloeibaar zou je kunnen 

stellen. Overigens durven ook Wageningers dat standpunt heel voorzichtig 

te onderschrijven en moet je concluderen dat in de goede oude tijd er 

werd vooral heel veel onderzoek gedaan om het onderzoek. Niet leuk om 

te horen en zelfs een beetje ontluisterend. Waar ik nu zo bang voor ben ik 

dat dit met dit initiatief ook weer gaat gebeuren. Een soort Aesculaap 3.0 

waarbij vooral wordt gekeken naar verouderde samenwerkingsmodellen uit 

het verleden en de digitale toekomst voor het gemak wordt vergeten. 

Ik was vorige week bij een presentatie van Zieplaweb van Cobra. Dit soort 

initiatieven staat –net als een aantal andere partijen- te popelen om samen 

te werken. Met dit verschil dat ze echt iets voor elkaar hebben gekregen. 

De Iepenwacht is een ander voorbeeld. In deze uitgave staat een interview 

over dit onderwerp. Dit zijn succesverhalen waarbij aan gehaakt moet 

worden. En hou op met die Haagse achterkamertjes!

Met vriendelijke groet,

Hein van Iersel hein@nwst.nl

Hoofdredacteur

Als ergens echt behoefte aan is gaan mensen 

echt wel samenwerken

Heilige eik

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5212



wordt gemaakt samen met onze partners.
Wij hopen dat u met interesse en plezier deze uitgave van Boomzorg gelezen heeft.

Wilt u reageren: hein@nwst.nl

Bedrijven openbare groenvoorziening.indd   1 08/04/15   11:00



Het snoeiseizoen is begonnen: het is nú de juiste tijd om bomen te snoeien! 

Bomen zijn gedurende de groeiperiode in staat snoeiwonden actief af te 

grendelen en kunnen de snoei dus beter verwerken. 

Wij eerbiedigen de gedragscode’s voor zorgvuldig stendig- en bosbeheer en 

kunnen daardoor ook tijdens het broedseizoen bomen rooien en snoeien. 

Ons goed opgeleide team draagt zo bij aan een betere flora en fauna.

Afvoeren van snoeihout vanaf uiw locatie Geen stortkosten, maar opbrengst houtchips

Veilig snoeien m.b.v. een hoogwerker

Snoeihout kunnen wij verwerken naar houtchips, 

die geleverd worden aan locale centrales voor 

de ontwikkeling van groene producten. Ook door 

middel van deze biobased economy dragen wij 

bij aan een betere toekomst. 

Boomrooierij Weijtmans beschikt 

over 11 eigen vrachtwagens en kan 

u altijd direct helpen. Twee Euro-VI 

auto’s zijn onze nieuwste aanwinst.

Uniek zijn onze telescoopkranen, waar-

mee we tot een hoogte van 32 meter takken 

vast kunnen pakken en afzagen, voor veilig en 

gecontroleerd rooien van bomen. Onze derde 

telescoopkraan is in bestelling.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, 

bedrijven, instellingen en de overheid. 

Wij zijn tevens leerbedrijf en gecertificeerd iepen 

verwijderaar. Erbo erkend, VCA**, NEN, ISO 

9001 en Groenkeur gecertificeerd.

Als eerste boomrooijerij in Nederland hebben

wij het certificaat voor de CO2 prestatie ladder

niveau 3 behaald.

Afvoeren van snoeihout vanaf de milieustraatEén van onze unieke telescoopkranen

start nú met snoeien!
Boomrooierij Weijtmans

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Inkoop/verkoop stamhout

Advies

Inkoop/verkoop van 
houtsnippers

Afvoer van gras

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73


