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Bomenkennis uitdragen en vergroten • Monumentale 
okkernoten te Linschoten • Boomambassadeur Jaap Smit 
• Door houtwal geen zonnepanelen • Het geslacht Pyrus • 
How trees survive the urban jungle • Tetradium daniellii • 
Gymnocladus dioica • Groeiplaatsverbetering

‘Een Gymnocladus groeit 
zoals hij groeit’
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Standaarduitrusting

Hamer en prikstok behoren tot de vaste uitrusting 

van elke boomonderzoeker. Ook de grondboor 

en spade horen te allen tijde binnen handbereik 

van de praktiserend boomadviseur te zijn. Deze 

eenvoudige, doch onmisbare instrumenten hel-

pen hem of haar om snel een algemeen beeld 

te krijgen van de ligging, spreiding en intensivi-

teit van de beworteling. De hamer en prikstok 

hebben een technische equivalent in de PiCUS-

meting of elastometrie. Onderzoek met de spade 

en grondboor is uit te breiden met de Airspade® 

en grondradar. We diepen als eerste deze ‘lucht-

schep’ uit.

Blazen of zuigen?

De Airspade® wordt ingezet voor het vrijblazen 

van grotere oppervlaktes om vooral de hoger 

gelegen beworteling bloot te leggen. Waar de 

onderzoekers erg enthousiast van worden is de 

inzet van de Airspade®  om de stamvoet, wor-

telaanzetten of één enkele gestelwortel van een 

boom vrij te blazen om wortelschade of wortelrot 

in beeld te brengen. Ook onverenigbaarheid bij 

iep, zuileik of Hongaarse eik brengt de Airspade® 

snel in beeld. Met een lans wordt met hoge 

druk de grond rondom de wortels weggeblazen. 

Zo kun je op een boomvriendelijke manier het 

wortelpakket (deels) blootleggen. Je kunt beoor-

delen of de wortels zijn aangetast of de mate 

van beworteling op verschillende diepten in kaart 

brengen. 

De Airspade® kan ondersteund worden met een 

grondzuiger. Door de combinatie van blazen en 

zuigen kunnen ook dieper gelegen wortels bloot-

gelegd worden. In de praktijk wordt in dezelfde 

gang, waar mogelijk, oppervlakkig gelegen 

beworteling naar diepere grondlagen geleid. Een 

alternatief op het kwalijke wortelkappen bij ver-

hardingsopdruk?

Boomwortels in kaart

Liggen de wortels eenmaal bloot? Dan kunnen 

ze nauwkeurig worden ingemeten door een 

landmeter of met een GPS-systeem. De ligging 

en diepte van de wortels worden zo nauwkeurig 

op kaart gezet. Met deze informatie, die wordt 

aangevuld met randvoorwaarden die zijn opge-

steld door een boomtechnisch adviseur, kan 

het ontwerp of inrichtingsplan worden. Met de 

exacte ligging van de boomwortels op de kaart 

en de randvoorwaarden in de hand kunnen op 

een weloverwogen en onderbouwde wijze keu-

zes gemaakt worden. Kan de boom al dan niet 

behouden blijven, zijn er alternatieven in het 

ontwerp mogelijk en wat zijn passende boombe-

schermingsmaatregelen.

Grondradar

Is wroeten in de grond niet mogelijk of wenselijk? 

Dan is voor ondergronds boomonderzoek moge-

lijk de grondradar als specialistische en ‘non-

De ondergrondse boom in 
beeld, een drieluik

Bij bomen denken we in de regel aan dat deel van de boom dat zichtbaar is. Maar hoe maak je dat niet zichtbare deel inzichtelijk? In dit 

drieluik staan we stil bij een aantal aspecten van het groeiplaatsonderzoek. Achtergronden en nieuwe technieken komen aan bod. Het eerste 

deel van dit drieluik gaat over de alom bekende profielsleuf en grondboring. En over de toepassingen van de Airspade®, grondzuiger en het 

innovatieve grondradar voor het nauwkeurig lokaliseren van boomwortels. In het volgende deel zoomen we in op wortel- en bodemanalyses 

en we sluiten af met het beoordelen van de bewortelingstoestand vanuit de lucht en het heelal. 

Auteur: Joost Verhagen

Van graven 
en blazen naar 

grondradar 
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destructief’ onderzoeksapparatuur in te zetten. 

Graven en boren beschadigt wortels en levert 

in de regel een beperkt inzicht in de ligging van 

wortels op. Na afloop van een onderzoek met de 

Airspade® lijkt het alsof er een bom is ontploft. 

En gedurende het onderzoek is het ook niet han-

dig om toeschouwers in de buurt te hebben.

Wanneer graven, boren, blazen of zuigen niet 

toereikend of niet mogelijk is, hoe krijgen we dan 

antwoord op vragen als; waar bevindt zich de 

wortelkluit, wat is de reikwijdte en hoe diep zijn 

de bomen geworteld? Niet altijd (of nooit?) zijn 

wortels overal gelijk verdeeld. Wortels zoeken nu 

eenmaal een weg die gemakkelijk begaanbaar 

is, waar lucht, vocht en voeding in een gunstige 

verhouding te vinden zijn. 

Grondradar laat zien waar wortels zich in de 

grond bevinden, zonder dat hiervoor de bestra-

ting hoeft worden verwijderd en er gegraven 

hoeft te worden. Grondradar is de enige non-

destructieve manier om zelfs onder asfalt te 

zoeken naar de aanwezigheid van wortels. 

Bovendien zijn met grondradar ook kabels en 

leidingen en verschillen in bodemlagen in beeld 

te brengen.

Voordat grondradar wordt ingezet, is het belang-

rijk om te weten of de inzet ook loont. Een 

vooronderzoek is dan ook noodzakelijk. En dit 

vooronderzoek wordt gedaan met, je raadt het 

al, grondboor en schep in combinatie met een 

gezonde dosis kennis en ervaring. Alleen zo is te 

bepalen of al die technische hoogstandjes ook 

daadwerkelijk in te zetten zijn.

Scan de QR-code voor 

een filmpje van de 

Airspade® in uitvoering.

De diepte van de vrijgeblazen wortels wordt nauwkeurig ingemeten met een zogenoemde GPS-Rover.

De radarbeelden op deze afbeelding geven het bovenaanzicht van de wortelkluit aan, waarbij om de 20 cm een 
uitsnede is gemaakt. Deze beelden zijn gebruikt om inzicht te krijgen in de mate van beworteling onder een 
geasfalteerde rijbaan in gemeente Vught. De kleuren rood, geel en groen geven in dit geval de bewortelings-
intensiteit weer.

Joost Verhagen is directeur/eigenaar van de

vijf Cobra-loten; Cobra boomadviseurs bv,

Cobra planadviseurs bv, Cobra ecoadviseurs

bv, Cobra geoadviseurs bv en Cobra groen-

juristen. Cobra is sinds 2000 actief in het

groene domein van de openbare ruimte.

Cobra wil door kennisoverdracht en innova-

tie een wezenlijke bijdrage leveren aan onze 

groene vakwereld. Daarom ook deze drieluik, 

dat inzicht geeft in de mogelijkheden rond-

om groeiplaatsonderzoek en het innovatieve 

grondradar.

Voor vragen kunt u contact opnemen met 

Joost Verhagen. Hij is bereikbaar op tele-

foonnummer 088 – 262 72 00 of per e-mail:

Joost.Verhagen@Cobra-adviseurs.nl.

Bedrijf: Cobra adviseurs

Naam: Joost Verhagen

Functie: Directeur

Plaats: Wilbertoord, Cuijk, Meppel, Pijnakker

Omvang: 25 medewerkers

Thema: Drieluik 'De ondergrondse boom in 

beeld'

Geschreven onder verantwoordelijkheid van

Joost Verhagen.

1 Van graven en blazen naar grondradar

2 Wortel-, bodembalans- en bodem-

   voedselwebanalyse [medio juni]

3 Het ondergrondse beoordeeld vanuit 

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

TREE
INDUSTRY
PERSONALITY

   Voor al uw rooi- en 
snoeiwerkzaamheden  

 

Kortenhoef 

Tel: 06-21225226

www.robvandenhoek.nl

Markelo: 0547-750 900 

Dedemsvaart: 0523-611 176 

info@boomspecialist.nl 

www.boomspecialist.nl 

Adviseurs voor: Bomen, 
Grootgroen, Flora&Fauna

Van Pallandtlaan 10

6998 AW Laag-Keppel

T: 0314-642 221

info@foreestgroenconsult.nl

www.foreestgroenconsult.nl

Boomverzorging en 
Groenvoorziening

Treviso 13

2921 BJ Krimpen aan den IJssel

T: 0180-515844

info@kdbgroen.nl

www.kdbgroen.nl 

Windhoek 5

7345 EH  Wenum Wiesel

T: 055-3121041

F: 055-3120728

bouwmeester@treeworker.nl

www.treeworker.nl

Bloemendaalseweg 68a

2804 AB  Gouda

T: 06-22420943

info@hovenier-boomverzorging.nl

www.hovenier-boomverzorging.nl 

Boomverzorging
Dwazziewegen 17

9301 ZR Roden

T: 050-501 53 46 

M: 06-53240346

vosgroenverzorging@planet.nl

www.vosroden.nl

Expert advies voor 
bomen in de stad

25 jaar ervaring

T: 020-411 87 53

couenberg@natura-ingenium.nl

www.natura-ingenium.nl

T: 030-656 3016

M: 06-54942530

info@vanaschgroenvoorziening.nl

www.vanaschgroenvoorziening.nl

Boomadviesdiensten Heusden
Boomtechnisch onderzoek, VTA, 

Boomeffectanalyse, 

(Picus-) geluidstomografie

T: 06-12330613

info@boomkarwei.nl

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

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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Boomkwekerij Udenhout BV koopt de bijenboom als halfproduct in: spillen en lichtere bomen (6-8/8-10) die op contract worden gekweekt 

door gerenommeerde spillenkwekers. Zij verkrijgen hun uitgangsmateriaal uit zaad; de bomen staan dus op eigen wortel. 

Corné Leenders over de 
Tetradium daniellii25   



6 www.boomzorg.nl   

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:    Santi Raats (santi@nwst.nl)

 Kelly Kuenen (kelly@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

Inspiratieboom
26 De boom die niet aanwezig is 

 (maar er wel staat)

Column
35 'Bomen zijn emotie'

54 Hoofdredactioneel

 

Door houtwal geen 
zonnepanelen 

Acht bewoners van de Voorstebree in Assen gaven 

in de zomer van 2014 aan last te hebben van de 

zomereiken op de houtwal langs hun huizen. Deze 

zouden in verband met het eventuele plaatsen van 

zonnepanelen te veel schaduw geven. De gemeen-

te Assen schakelde hierop het ingenieursbureau 

Boom KCB in voor een analyse. Het kappen van de 

slechte bomen en wat snoeiwerk moeten nu voor 

‘verlichting’ zorgen. 

16

en verder32

Monumentale okkernoten 
te Linschoten
 

Afgelopen jaar hebben we de stabi-

liteit van twee monumentale okker-

noten aan de rand van het dorp 

Linschoten in de provincie Utrecht 

nader onderzocht. De twee okker-

noten zijn particulier eigendom en 

staan op een boerenerf. Ze staan 

vermeld in het Landelijk Register 

van Monumentale Bomen van de 

Bomenstichting en tevens op de 

lijst van waardevolle bomen van de 

gemeente Montfoort. 
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How trees survive the urban jungle

Hoe kunnen bomen goed groeien in een hoogstedelijke 

omgeving waar de omstandigheden verre van ideaal 

zijn? In hoogstedelijk omgevingen zien we de laatste 

tijd steeds meer constructies worden toegepast waarin 

bomen worden geplant, de zogenaamde groeiplaats-

constructies.  

Het geslacht Pyrus
 

‘Chanticleer’ en ‘Conference’, wie kent ze niet? De twee 

bekendste peren van de wereld, de een voor de sier en 

de ander voor het sap! Beide komen ruim aan bod in 

dit deel van het feuilleton dat geheel gewijd is aan het 

geslacht Pyrus, oftewel de peer!

36

48

inhoud

‘Eigenlijk klopt alles aan deze boom’
 

Een nicheboom, maar wel een boom van de toekomst. Vraag 

dendroloog en vakspecialist bomen Jaap Smit naar de Tetradium 

daniellii (bijenboom) en hij wordt vanzelf enthousiast. Smit breekt in 

deze nieuwe rubriek (zie kader) een lans voor zijn lievelingsboom. 

‘Tetradium daniellii is een probleemoplosser die niets extra’s kost en 

nog bijzonder is óók.’

20 
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Veel eikenprocessie-

rupsen verwacht
De eikenprocessierupsen worden dit jaar rond 

13 april uit het ei verwacht, net voordat de 

bladeren aan de eiken komen. Ze zijn daarmee 

twee weken later dan in 2014. Dat meldt het 

Kenniscentrum Eikenprocessierups. Bij een nor-

male ontwikkeling van de temperatuur zullen de 

eerste rupsen rond 20 mei brandharen krijgen. 

De conditie van de rupsen in de eitjes is goed; 

er worden, in tegenstelling tot vorig jaar, vrijwel 

geen lege eitjes aangetroffen. In combinatie met 

de gunstige uitvliegomstandigheden vorig jaar 

zijn dit jaar relatief grote aantallen rupsen te ver-

wachten.

GTH stroomt vol
Het gaat goed met GroenTechniek Holland. 

"Voor de tweede editie van deze tweejaarlijkse 

grootste groene vakbeurs hebben zich nu al - vier 

maanden voor de opening - 125 deelnemers 

ingeschreven. 

Daarmee zijn de expositievelden van het Walibi 

evenemententerrein in Biddinghuizen al driekwart 

gevuld," aldus beursmanager Willem Bierema. 

"Alle marktleiders uit de afdelingen Tuin & Park 

en Groen & Milieu van Fedecom zijn van dinsdag 

8 tot en met donderdag 10 september 2015 van 

de partij. Voor alle professionals die werkzaam 

zijn in de groene openbare ruimte is de entree - 

na voorregistratie - gratis en ook het parkeren is 

dichtbij en gratis." 

Fedecom-directeur Gerard Heerink bevestigt dat 

zijn leden blij zijn met het vervolg op de eerste, 

succesvolle editie van dit professionele 'eigen' 

groenevenement. Hij onderstreept het collectieve 

belang van deze grootste groene vakbeurs van 

Nederland: "We organiseren de beurs voor én 

door de branche, dus zonder winstoogmerk. 

Met het aanbod van fabrikanten, importeurs en 

dealers is GroenTechniek Holland een must voor 

alle professionals in de groene openbare ruimte, 

waaronder hoveniers, loonwerkers, sportpark-, 

golfbaan- en wegenbeheerders tot medewerkers 

van gemeenten, waterschappen, recreatiebedrij-

ven, werkvoorzieningschappen en inkopers van 

tuincentra en doe het zelf winkelformules." 

Mansveld reageert 

op onderzoek WHO 
Staatssecretaris Wilma Mansveld heeft in een 

brief aan de Tweede Kamer gereageerd op een 

onderzoek van de WHO, waarin de onderzoekers 

concludeerden dat glyfosaat mogelijk kanker-

verwekkend is. In haar brief geeft Mansveld aan 

nog geen oordeel te kunnen geven over het 

onderzoek, omdat de onderliggende publicatie 

van het artikel nog niet naar buiten gebracht 

is. Desondanks zegt ze dat de conclusie uit het 

onderzoek zorgelijk is en haar ambitie sterkt 'om 

het onnodige gebruik van gewasbeschermings-

middelen buiten de landbouw een halt toe te 

roepen'. 

Volgens de staatssecretaris is het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen op verharding over-

bodig, omdat er genoeg haalbare en betaalbare 

alternatieven voorhanden zijn. Ze houdt daarom 

vast aan het plan om gewasbescherming op 

verharding begin volgend jaar te verbieden. Voor 

professionele gebruikers kunnen er uitzonderin-

gen gelden, maar zelfs in die gevallen moet het 

gebruik worden teruggedrongen. Ook wil de 

staatssecretaris het particuliere gebruik van der-

gelijke middelen terugdringen.

Mansveld benadrukt in haar brief dat er geen 

sprake is van het intrekken van toelatingen. 

'Ingrijpen in de toelatingen door het College 

voor de toelating van gewasbeschermingsmid-

delen en biociden (Ctgb) is alleen mogelijk indien 

er wetenschappelijke aanwijzingen bestaan dat 

niet langer wordt voldaan aan de toelatingsvoor-

waarden.' Volgens Mansveld zijn hier echter nog 

onvoldoende aanwijzingen voor. Eerdere studies 

toonden bovendien aan dat glyfosaat niet kan-

kerverwekkend zou zijn.

Het onderzoek waarop Mansveld reageert, werd 

eind maart gepubliceerd in het wetenschappelijke 

tijdschrift The Lancet Oncology. De onderzoekers 

concludeerden op basis van andere onderzoeken 

dat mensen die regelmatig worden blootgesteld 

aan het onkruidmiddel Roundup waarschijnlijk 

een grotere kans hebben op non-Hodgkinlymfo-

men, een vorm van lymfeklierkanker. Glyfosaat, 

een hoofdbestandsdeel van Roundup, zou een 

carcinogene werking hebben. Zodra de achterlig-

gende gegevens van het onderzoek van de WHO 

bekend zijn, zullen het RIVM en het Ctgb een 

oordeel vellen.

Monam-dosering 

bijgesteld naar 300 

l/ha
Het etiket van grondontsmettingsmiddel Monam 

is aangepast. De dosering is verlaagd naar 300 

l/ha. Dit is de dosering die maximaal is toege-

staan volgens het Europese Annex-I-besluit.  

Grondontsmetting met Monam blijft toegestaan 

bij alle gewassen die al op het etiket stonden. 

Ook met 300 l/ha blijft een goede bestrijding van 

aaltjes mogelijk. De toepassing tegen knolcyperus 

komt echter te vervallen. Telers missen hiermee 

een zeer effectieve maatregel tegen knolcyperus. 

De aanvullende toepassingsvoorwaarden zoals 

die vorig jaar in augustus door het Ctgb zijn vast-

gesteld, blijven van kracht.

Einde verlaagd 

btw-tarief in zicht
Per 1 juli 2015 vervalt het verlaagde btw-tarief 

voor renovatie en herstel van woningen, inclu-

sief hovenierswerk. Er komt geen aanvullende 

overgangsregeling. Mensen die nog willen 

profiteren van het lage tarief van 6% moeten 

ervoor zorgen dat de werkzaamheden vóór 

1 juli zijn afgerond. Per 1 maart 2013 werd 

het btw-tarief op de arbeidskosten tijdelijk 

verlaagd van 21% naar 6%. De tijdelijke 

verlaging moest de bouw- en woningmarkt 

ondersteunen en de bouwsector een impuls 

geven. Om nog in aanmerking te komen voor 

het lage tarief, moeten de werkzaamheden 

dus vóór 1 juli 2015 worden afgerond. Voor 

werkzaamheden die na 30 juni 2015 worden 

afgerond, geldt het btw-tarief van 21%. Het 

tarief van 21% geldt ook als vóór 1 juli 2015 

vooruitbetalingen zijn gedaan voor werkzaam-

heden die na 30 juni 2015 worden afgerond.

Nieuws
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‘Bomenman’ ont-

vangt eigen cedrus
Jan Heemskerk was veertig jaar lang de 'bomen-

man' van de gemeente Haarlem. Ter gelegen-

heid van zijn pensionering werd onlangs een 

boom gepland. De boom werd geschonken 

door boomkwekerij Van den Berk en Pius Floris 

Boomverzorging Amsterdam. De keuze viel 

op een ceder, omdat Heemskerk volgens de 

Keltische boomhoroscoop op basis van zijn 

geboortedatum een ceder is. Vrijdag 10 april was 

het moment daar dat de boom werd geplant. 

Lex Wijnbeek, gebiedsbeheerder bij de gemeente 

Haarlem, trad op als ceremoniemeester. Onder 

het toeziend oog van familie en collega's plantte 

Heemskerk zijn Cedrus libani 'Heemskerkii' op 

het Floraplein te Haarlem.

Amfibieënschermen 

langs de N617
Tussen 's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel 

zijn onlangs de groene GreenMax-

amfibieënschermen geplaatst. Daarnaast staan er 

gietranden rondom 600 bomen langs de provin-

ciale weg. Langs de provinciale weg N617, tussen 

's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel, heeft 

Jos Kanters Groenvoorziening uit Boerdonk 2,5 

km wildraster geplaatst. Op meerdere plekken 

zijn ook amfibieënschermen tegen de wildrasters 

bevestigd. Amfibieënschermen worden vaak 

geplaatst in combinatie met gaas om zowel pad-

den als klein wild te beschermen.

Jos Kanters Groenvoorziening kreeg ook opdracht 

om 600 nieuwe bomen langs de provinciale weg 

aan te planten. Omdat het bedrijf de komende 

jaren verantwoordelijk is voor het beheer, werd 

er besloten om GreenMax-gietranden rondom de 

nieuwe bomen te plaatsen. Gietranden zijn een-

voudige hulpmiddelen om bewatering rondom 

de stamvoet effectiever te maken. De gietrand 

wordt voor een deel in de grond ingegraven. 

Hierdoor blijft de gietrand stabiel, is er een grote 

wateropslagcapaciteit en blijft het water in het 

gebied rondom de stamvoet.

Organisaties vragen 

om Belgisch verbod 

glysofaatproducten
Tien organisaties zien graag dat de Belgische 

overheid glyfosaathoudende producten voor 

particulieren verbiedt. Middels een brief verzoe-

ken zij de Belgische ministers Maggie De Block 

(Volksgezondheid) en Willy Borsus (Landbouw) 

hiertoe stappen te nemen. 

De tien nationale en internationale belangen-

organisaties (Test-Aankoop, Kom op tegen 

Nieuwe combi-

gereedschappen 

Husqvarna
Husqvarna lanceert een nieuwe lijn com-

bigereedschappen. Op één basisapparaat 

zijn verschillende gereedschappen en 

opzetstukken te bevestigen: van trim-

mer tot bezem en van heggenschaar tot 

bladblazer. De nieuwe lijn van Husqvarna-

combigereedschappen bevat producten 

voor de tuinbezitter (122LK) en de hove-

nier (524LK en 525LK). Het verschil tussen 

de producten zit onder meer in het ver-

mogen (0,6 kW tot 1,0 kW), het gewicht 

(4,8 kg tot 5,4 kg) en de benzinemotor 

(tweetakt, viertakt of X-TORQ). De gereed-

schappen voor de professional zijn extra 

uitgerust met een softgriphendel. Op de 

Husqvarna-basisapparaten kunnen de vol-

gende gereedschappen worden bevestigd: 

trimmers, bezems, kantensnijders, beluch-

ters, frezen, motorzeisen, bladblazers, 

heggenscharen en stokzagen. De opzet-

stukken zijn eenvoudig te verwisselen. 

Bij het opbergen en vervoeren neemt het 

gereedschap weinig ruimte in.
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Kanker, Gezinsbond, Bond Beter Leefmilieu, Velt, 

Greenpeace, Nature & Progrès, La Ligue des 

Familles, Alliance for Childhood en IEW) reage-

ren hiermee op een recent onderzoek van het 

Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek 

(IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie 

(WHO), waaruit bleek dat glyfosaat mogelijk kan-

kerverwekkend is. 

Naast het verbod voor particulieren verzoeken 

de partijen de ministers ook het gebruik van gly-

fosaat in de landbouw en de impact hiervan op 

leefmilieu en volksgezondheid te analyseren. 'We 

geloven dat bovenstaande voorzorgsmaatregelen 

een gepaste reactie zijn op de recente beslissing 

van het IARC', stellen de organisaties in hun 

brief. In de brief verwijzen de partijen ook naar 

de situatie in Nederland.

EPR-plaag op komst
‘Er worden dit jaar grote aantallen eikenproces-

sierupsen verwacht. Ze hebben brandharen die 

huidirritatie veroorzaken. Als er niets gebeurt, 

levert dat deze zomer veel overlast op’, voorspelt 

Martijn van der Spoel van BSI Bomenservice.  Van 

der Spoel baseert zijn voorspelling op zijn erva-

ring met biologische bestrijding. Hij bepleit de 

inzet van gaasvliegen en adalia's, de larven van 

lieveheersbeestjes, een effectieve manier om een 

plaag van eikenprocessierupsen te voorkomen. 

Van der Spoel: ‘Door het weer van de afgelopen 

weken is de conditie van de rupsen in de eitjes 

goed. Nu de komende veertien dagen zon en 

hoge temperaturen worden verwacht, komen de 

rupsen snel uit het ei. Zoals het er nu naar uitziet, 

krijgen de rupsen half mei brandharen, die vanaf 

dat moment huidirritatie veroorzaken. Er kan veel 

ellende worden voorkomen als we de eikenpro-

cessierups biologisch bestrijden, eerst door de 

inzet van gaasvliegen, later in het seizoen met 

de larven van het lieveheersbeestje. Zeker nu we 

weten dat er een plaag op komst is, kunnen we 

de overlast voor zijn. De inzet van gaasvliegen 

vanaf half april voorkomt overlast en ook nest-

vorming.’

De eikenprocessierups is de laatste tien jaar bezig 

aan een gestage opmars in Nederland. Hadden 

eind vorige eeuw alleen de provincies Brabant 

en Limburg last van de rups, anno 2015 is het 

plaaginsect opgerukt tot Groningen en Friesland. 

Iedereen die zich in het bos begeeft, voor zijn 

plezier of professioneel, kan ermee te maken 

krijgen. 

Voorkeur neonicoti-

noïden brengt bijen 

in gevaar
Een opvallend berichtje in tijden waarin pestici-

den worden aangewezen als belangrijke veroor-

zakers van bijensterfte: bijen blijken er zelf nogal 

gek op te zijn. Dat blijkt uit onderzoek dat onder 

andere werd uitgevoerd door de Universiteit 

van Newcastle. De resultaten werden onlangs 

gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift 

Nature. Onderzoekers van de Universiteit van 

Newcastle concluderen dat honingbijen de voor-

keur geven aan sacharose (tafelsuiker) waar pes-

ticiden in zitten boven sacharose zonder pestici-

den. De onderzoekers lieten honingbijen en aard-

hommels kiezen tussen nectar met imidacloprid, 

thiamethoxam of clothianidin en nectar zonder 

een van deze toevoegingen. Geen van beide 

soorten vermeed de voeding met toegevoegde 

neonicotinoïden. De bijen en hommels bleken 

voeding met imidacloprid en thiamethoxam zelfs 

te prefereren boven voeding zonder deze stof-

fen. De resultaten ontkrachten overigens niet 

dat pesticiden schadelijk kunnen zijn. Volgens de 

onderzoekers zijn de resultaten zorgelijk, omdat 

de bijen zelf geen invloed hebben op de opname 

van de stoffen.

Week van het 

Onkruid
Op 14, 15 en 16 april vond op drie verschil-

lende locaties, bij Aannemingsbedrijf Punt 

in Rotterdam, Sight in Harderwijk en De 

Groenmakers in Doetinchem, de Week van het 

Onkruid plaats. In totaal werden deze week 

ongeveer 300 bezoekers bijgepraat over onder 

andere de transitie van chemisch naar chemievrij 

Boombordjes met 

een educatieve 

knipoog
De Bomenstichting heeft onlangs 37 nieuwe 

boombordjes uitgebracht met daarop diverse 

feitjes. De Bomenstichting is van mening dat 

het leuk en leerzaam is om tijdens een wan-

deling door park, bos of natuurgebied inge-

leid te worden in de wereld van de bomen 

om ons heen. Op veler verzoek lanceerde de 

Bomenstichting daarom 37 nieuwe, fleurige 

boombordjes, waarop voor jong en oud van 

alles over onze Nederlandse bomen te leren 

valt. Wat maakt nu juist de berk zo speciaal? 

Waarom is de plataan een echte stadsboom? 

En welke boom wordt ook wel ‘Koning van 

het woud’ genoemd? De antwoorden op 

deze en andere vragen staan op de bordjes. 

Op elk bordje staat de naam van de boom, 

een korte uitleg, een leuk bomenweetje en 

een vrolijke illustratie. Door het scannen van 

de QR-code wordt bovendien nog extra uitge-

breide informatie over de betreffende boom 

onthuld.

Nieuws
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beheer, de inrichting van de openbare ruimte 

zodat onkruid behandelbaar blijft, óók in tijden 

van krimpende budgetten, de betekenis van de 

nieuwste technologie, machines en apparatuur 

en de rol die ontwikkelingen als burgerparticipa-

tie en social return on investment in de toekomst 

zullen vervullen. Tijdens de beheerdersquiz werd 

fanatiek gestemd met ‘Week van het Onkruid-

bezems’. Hoewel een groot aantal bezems met 

een bezoeker mee naar huis ging, bleven er een 

paar op de redactie achter. Deze zijn uiteindelijk 

weggegeven aan een aantal scoutingverenigin-

gen.

Van Herwijnen terug 

naar zijn roots
Tree Ground Solutions meldt dat Erwin van 

Herwijnen bij dit bedrijf in dienst is getreden. 

De laatste jaren werkte Van Herwijnen bij 

Boomkwekerij Van den Berk. Ook hier was hij in 

dienst gekomen vanwege zijn kennis van groei-

plaatsinrichtingen. Eerder werkte Van Herwijnen 

bij de Nationale Bomenbank, een zusterbedrijf 

van Tree Ground Solutions.

Genetische manipu-

latie kan groei boom 

beïnvloeden
De groei van een populier kan beïnvloed worden 

met genetische manipulatie. Dat blijkt uit een 

onderzoek dat gepubliceerd werd in het tijdschrift 

Current Biology. Door twee specifieke genen te 

manipuleren, kan men zowel de groeisnelheid als 

de uiteindelijke omvang van de boom beïnvloe-

den. Bomen zouden niet alleen sneller groeien, 

maar ook hoger en groter worden en meer 

bladgroei vertonen. Dat blijkt uit onderzoek van 

de universiteit van Manchester. In het onderzoek 

werden de twee genen als het ware gestimuleerd 

om extra hard te werken, met een 'groeispurt' 

als gevolg.

De wetenschappers hebben met hun onderzoek 

geen esthetisch doel voor ogen. Ze hopen dat 

deze vorm van genmanipulatie kan beantwoor-

den aan de groeiende vraag naar biobrandstof en 

dat de methode bomen beter bestand zal maken 

tegen klimaatverandering. ‘Met ons werk kunnen 

we mogelijk een optimale groei garanderen, zelfs 

bij de ongunstige en veranderlijke milieuomstan-

digheden waarmee waarschijnlijk alle planten 

geconfronteerd zullen worden’, aldus professor 

Simon Turner, die het onderzoek leidde. De resul-

taten zijn gebaseerd op een testopstelling. De 

onderzoekers hopen binnenkort na te gaan of de 

theorie ook in de praktijk werkt.

Planten nemen nico-

tine op uit bodem en 

sigarettenrook
Planten zijn in staat nicotine op te nemen uit 

een met nicotine vervuilde bodem en uit de 

rook van sigaretten. Dat blijkt uit onderzoek dat 

gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijd-

schrift Agronomy for Sustainable Development. 

Aanleiding voor het onderzoek was een recente 

stijging in de nicotinewaarde in een grote hoe-

veelheid planten. Vroeger werd nicotine gebruikt 

als insecticide, maar na het verbod op een derge-

lijke toepassing in 2009 werd een standaard resi-

du-level in planten aangehouden. Verschillende 

kweekplanten, waaronder een grote hoeveelheid 

pepermuntplanten, bleken veel meer nicotine 

te bevatten dan de gestelde standaardwaarde. 

Omdat dit ook het geval was bij planten die 

waren gekweekt in een gecontroleerde omge-

ving, vermoedden de onderzoekers onder andere 

dat planten in staat zouden zijn nicotine uit de 

omgeving op te nemen.

In het onderzoek werd gekeken of en in welke 

mate pepermuntplanten nicotine uit aarde en 

tabaksrook opnamen. Uit de resultaten blijkt dat 

de planten zowel nicotine uit de bodem als uit 

rook opnemen. Hiermee is voor het eerst bewe-

zen dat planten als het ware 'meeroken' met 

mensen. De onderzoekers denken dat de hogere 

nicotinewaarden in de planten in elk geval deels 

veroorzaakt worden door deze bronnen. Ook de 

planten die geen nicotine kregen toegediend, 

bleken een kleine hoeveelheid nicotine te bevat-

ten. Dit wijst er volgens de onderzoekers op dat 

planten mogelijk óók in staat zijn om de stof zelf 

aan te maken.

Wiebes stelt 

alternatief VAR en 

BGL voor
Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes wil 

een alternatief invoeren voor de VAR (Verklaring 

Arbeidsrelatie) en de opgestelde vervanger BGL 

(Beschikking geen loonheffing). Dat schreef hij 

onlangs in een brief aan de Tweede Kamer. In het 

nieuwe model geven opdrachtgever en zzp'er, 

net als in de VAR, aan dat er geen sprake is van 

werkzaamheden in loondienst. Wiebes stelt voor 

dat partijen gaan werken met contracten die 

zij zelf opstellen. Zij kunnen een overeenkomst 

Meer ruimte voor 

crowdfunding
Er moet meer ruimte komen voor crowd-

funding. Dat maakte minister Dijsselbloem 

(Financiën) onlangs bekend in een brief 

aan de Tweede Kamer. Volgens minister 

Dijsselbloem kent het huidige beleid knel-

punten die de groei van crowdfunding 

belemmeren. Zo zou het provisieverbod, dat 

voorkomt dat een adviseur de klant in een 

bepaalde richting stuurt, moeten worden 

aangepast zodat het niet op crowdfunding 

van toepassing is. Het financieren van pro-

jecten door middel van crowdfunding is de 

laatste jaren sterk in opkomst. De Autoriteit 

Financiële Markten schatte de omvang van 

crowdfunding (onder haar toezicht in 2014) 

in haar rapport vorig jaar op 37 miljoen 

euro; dat is een verdubbeling ten opzichte 

van het jaar daarvoor. Ook in de groene sec-

tor worden projecten, vaak plaatselijke initi-

atieven, regelmatig gefinancierd door middel 

van crowdfunding.

onkruid
week

van het
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voorleggen aan de Belastingdienst, die een 

oordeel velt over de arbeidsrelatie. De overeen-

komsten worden vervolgens toegankelijk voor 

elke opdrachtgever en -nemer. Op verzoek van 

vakbonden en zzp-organisaties stelt Wiebes 

ook een sectorale benadering voor. Hierbij zijn 

contracten afhankelijk van afspraken of termino-

logie die in een bepaalde sector gelden. Wiebes 

verwoordt in zijn brief verschillende voordelen 

van het nieuwe beleid. Een van deze voordelen 

is dat het de administratieve handelingen zou 

vergemakkelijken. Wiebes hoopt met de plannen 

zogenaamde fictieve dienstbetrekkingen tegen 

te gaan. Dit houdt in dat mensen zich melden 

bij de Belastingdienst als zelfstandige, terwijl er 

eigenlijk geen sprake is van échte zelfstandigheid. 

Het gaat in dit geval om thuiswerkers en gelijkge-

stelden. Het nieuwe besluit vormt een alternatief 

voor de eerder opgestelde BGL, die veel kritiek 

te verduren kreeg. Wiebes streeft ernaar aan het 

einde van dit jaar veertig overeenkomsten te kun-

nen presenteren.

Afscheid Gerrit 

Bronk
Op 16 april jl. was het veertig jaar geleden dat 

Gerrit Bronk zijn carrière startte bij de Nationale 

Bomenbank. Voor Gerrit een mooi moment om 

zijn loopbaan af te sluiten en te gaan genieten 

van zijn welverdiende pensioen. Gerrit startte 

zijn loopbaan als Boomverzorger van het eerste 

uur en legde daarmee samen met zijn collega’s 

de basis voor de hedendaagse boomverzorging. 

Later werd hij bedrijfsleider van de Nationale 

Bomenbank en vervulde de laatste jaren de 

functie van accountmanager. De feestelijke 

afscheidsreceptie was zeer druk bezocht. In zijn 

dankwoord sprak Gerrit zijn waardering uit voor 

zoveel persoonlijke aandacht.

Succesvolle kennis-

middag Nematoden
Op donderdag 2 april jl. heeft Nationale 

Bomenbank in samenwerking met Kuppen 

boomverzorging een kennismiddag georgani-

seerd voor haar relaties. De middag stond in het 

teken van het bestrijden van de eikenproces-

sierups door middel van nematoden. Nematoden 

zijn bodemorganismen. Voor de bestrijding 

van de eikenprocessierupsen worden specifieke 

insectparasitaire nematoden ingezet. De nieuwste 

ontwikkelingen zijn op de kennismiddag gepre-

senteerd. Zo werd er een rondleiding gegeven 

door het Insecten Onderzoeksstation te Mill en 

werd het gebruik van specialistische apparatuur 

voor de inzet van nematoden gedemonstreerd. 

Tevens konden de relaties via de microscoop een 

blik werpen op de nematoden zelf.

In ‘t Land 5a  
4043 JM | Opheusden

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

 bomen planten, verplanten, 
snoeien en kappen

Opleiding ETW 

nieuwe stijl
Boomverzorging is een vak. Als boomverzor-

ger weet je dat geen twee bomen gelijk zijn. 

Er komt heel wat bij kijken en dat maakt de 

verzorging ervan tot gespecialiseerd vakwerk. 

Dat weten de opdrachtgevers ook. Daarom 

vragen ze steeds vaker om gecertificeerde 

allround boomverzorgers (European Tree 

Workers). Net als bij bomen zijn ook mensen 

verschillend. IPC Groene Ruimte weet dat 

en biedt haar ETW-opleiding modulair aan. 

Voorafgaand aan de opleiding wordt in een 

persoonlijk adviesgesprek bekeken welke 

kennis al aanwezig is of dat bijscholing nodig 

is. Dit resulteert in een persoonlijk oplei-

dingsplan. Vanaf september zal IPC Groene 

Ruimte haar ETW-opleiding in een nieuwe 

formule aanbieden. IPC merkt dat boomver-

zorgers hun kennis graag bij willen houden, 

en uit willen breiden. Bij IPC is dat vanaf de 

start van de nieuwe opleiding in september 

mogelijk om dit via de digitale leeromgeving 

te doen. De digitale leeromgeving (ELO) 

wordt ingezet om online theorieopdrachten 

te maken. De motorzaagtrainingen tijdens 

de opleiding zijn vernieuwd. IPC stapt over 

op het Europees zaagbewijs (ECC= European 

Chainsaw Certificate). De opbouw en uitvoe-

ring van deze zaagtrainingen is vergelijkbaar 

met situaties die een ETW’er tegenkomt in 

de praktijk. Ook de technische innovaties in 

het materiaal en klimtechnieken zijn opge-

nomen in de vernieuwde ETW-opleiding. Er 

wordt gekeken naar nieuwe technieken en 

materialen waarmee het klimmen en werken 

in bomen ergonomischer, veiliger en sneller 

kan worden uitgevoerd. Een ander belangrijk 

onderdeel in de ETW-opleiding  is de toepas-

sing van de laatste CROW richtlijnen in de 

praktijk. In de trainingen boomveiligheid 

en snoeien wordt er uitgebreid aandacht 

besteed aan de nieuwste richtlijnen.

Nieuws
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‘We merken dat plantenkennis, en dan vooral 

de toepassingsleer, in de branche meer naar 

de achtergrond verdwijnt’, vertelt Toon Ebben. 

‘Terwijl nou net die kennis zorgt dat de juiste 

boom op de juiste plaats geplant wordt, en 

het gewenste eindbeeld gecreëerd en in stand 

gehouden kan worden. Daarom willen we onze 

bomenkennis uitdragen en laten zien wat er 

allemaal mogelijk is.’ De nieuwe website van 

Ebben moet een belangrijke rol gaan spelen in 

dit streven. Bezoekers kunnen er uitgebreide 

informatie vinden over bomen en hun diverse 

toepassingsmogelijkheden. Denk hierbij aan alles 

wat komt kijken bij het ontwerpen en inrichten 

van een gebied, of het planten en beheren van 

bomen. 

‘We willen als kennispartner bijdragen aan een 

brede en innovatieve kijk op groenontwikkeling 

in de openbare ruimte’, aldus Ebben. ‘Dat doen 

we in de eerste plaats door bomen en planten 

te kweken met een uniek karakter als het gaat 

om vorm, kleur en toepassing. Vanuit die optiek 

zijn we steeds meer gaan kweken op de - soms 

bizarre - eigenheid en natuurlijke groeivorm 

van bomen. Terug naar de eigenheid en de 

verscheidenheid van de natuur. Dat maakt de 

openbare ruimte een stuk interessanter dan 

strakke monoculturen.'

'Welke boomkarakteristieken 

belangrijk zijn, verschilt 

per project, persoon en 

vakgebied’

TreeEbb

'Op de nieuwe website geven we nu verder 

invulling aan die rol als kennispartner', vervolgt 

Ebben. Vanuit het idee om bomenkennis te 

vergroten, ontwikkelde Ebben de TreeEbb: een 

digitale zoektool waarmee de gebruiker op basis 

van zijn of haar specifieke wensen geschikte 

bomen voor een groenproject kan vinden. 

'We willen bomenkennis 
uitdragen en vergroten'
Ebben brengt kennis onder de aandacht met bomentool TreeEbb

Eind mei lanceert Boomkwekerij Ebben een compleet nieuwe website, gericht op landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, 

groenaannemers, boomverzorgers, studenten en andere vakgenoten. Paradepaardje binnen het geheel is de TreeEbb, een digitale tool 

waarmee iedere groenprofessional op basis van zijn of haar specifieke wensen snel en eenvoudig de juiste boom vindt voor elk groenproject.

Auteur: Kelly Kuenen

Toon Ebben 
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Bij de ontwikkeling bracht het Ebben-team in 

kaart welke kenmerken gebruikersafhankelijk 

zijn. Want, zo redeneren zij, welke boom-

karakteristieken iemand belangrijk vindt, 

is afhankelijk van het werkveld waarin de 

betreffende persoon actief is én van het project 

waarvoor hij of zij bomen zoekt. Zo zal een 

boombeheerder misschien eerder op zoek gaan 

naar een specifieke soort, terwijl een architect 

wellicht als eerste kijkt welke boom geschikt is 

voor een bepaalde locatie - bijvoorbeeld een 

omgeving met veel bebouwing en verharding.

De gebruiker van de TreeEbb kan daarom 

niet alleen zoeken naar een soort, maar 

ook eenvoudig selecteren op verschillende 

karakteristieken; denk aan standplaats 

(bijvoorbeeld een boom die goed gedijt op 

een schaduwrijke plek), vormkenmerken 

(zoals meerstammige bomen), een bepaalde 

seizoenskleur, of – met name voor de 

internationale markt – zelfs geografische 

ligging (zoals bomen die goed tegen koude 

kunnen). De tool past de zoekresultaten aan 

de geselecteerde wensen aan en elke keer dat 

een extra kenmerk wordt aangeklikt, wordt het 

aanbod specifieker. Heeft de gebruiker de bomen 

die aan zijn wensen voldoen eenmaal voor 

zich, dan kan hij hiervan achtergrondinformatie 

zoals soortkenmerken, toepassing en foto’s 

inzien en downloaden. Ebben benadrukt dat 

de tool fungeert als vraagbaak, inspiratiebron 

en naslagwerk. ‘Het bestellen van bomen is 

nog altijd mensenwerk. Het is belangrijk om de 

bomen te ervaren. Even zien en aanraken; dat 

gevoel kun je niet digitaliseren.’

'We willen dat de TreeEbb 

een digitaal platform 

wordt voor de 

hele groenbranche’

Voor en door professionals

De TreeEbb moet geen site voor ‘Ebbenaren’ 

worden, maar een site ‘voor en door alle 

groenprofessionals’. Voor een compleet beeld 

wordt de website dan ook gevuld met kennis 

en ervaringen van professionals uit de branche. 

De bomentool bevat momenteel duizenden 

bomen, opgedeeld in een groot aantal 

verschijningsvormen. Het aanbod wordt de 

komende tijd continu aangevuld en uitgebreid 

met onder meer onderbeplanting en specifieke 

projectbeplanting. Ebben: 'Alle gegevens en 

foto’s in de TreeEbb zijn vrij te gebruiken. 

We willen dat het een inspirerend, digitaal 

platform wordt voor de hele groenbranche en 

hopen dat anderen hun bomenkennis en -foto’s 

met ons delen, zodat het een gezamenlijk succes 

wordt. Verscheidenheid in bomen en groen 

maakt het geheel online én offline tenslotte een 

stuk interessanter.'

Digitaal platform voor en door groenprofessionals.

Advertorial

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5254



16 www.boomzorg.nl   

Afgelopen jaar is de stabiliteit van twee monumentale okkernoten aan de rand van het dorp Linschoten in de provincie Utrecht nader onder-

zocht. De twee okkernoten zijn particulier eigendom en staan op een boerenerf. Ze staan vermeld in het Landelijk Register van Monumentale 

Bomen van de Bomenstichting en tevens op de lijst van waardevolle bomen van de gemeente Montfoort. De bomen zijn waarschijnlijk aan-

geplant in de 17e eeuw en kunnen daarmee even oud zijn als de boerderij; vermoedelijk behoren ze tot de oudste bomen in de provincie 

Utrecht. De exacte leeftijd valt echter niet meer aan te tonen, omdat het kernhout in de stam van beide bomen grotendeels vergaan is, 

waarbij grote holtes ontstaan zijn tot in de gesteltakken.

Auteur: Dennis de Goederen

Monumentale okkernoten 
te Linschoten
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Tijdens een zware storm in 1944 hebben de 

bomen hun oorspronkelijke habitus verloren. 

De oude notenbomen zijn al geruime tijd in het 

zogenoemde veteranenstadium beland, waarbij 

de boomgrootte ten opzichte van de oorspronke-

lijke habitus sterk gereduceerd is. Het onderhoud 

aan de bomen heeft zich de afgelopen jaren 

gericht op het reduceren van de gesteltakken 

om de windvang van de kronen in te perken. De 

bomen staan namelijk op het zuidwesten, maar 

hebben heden ten dage een geringe hoogte van 

10 à 12 m en staan bovendien redelijk beschut 

achter een groep esdoorns aan de overzijde van 

de straat.

De beide veteranen zijn reeds jaren aangetast 

door een houtparasitaire tonderzwam van het 

geslacht Ganoderma. Vanwege de ernstige aan-

tasting en de twijfels van de eigenaren en de 

gemeente over de stabiliteit, zijn de notenbomen 

na bemiddeling van de stichting Hugo Kotestein 

voor het eerst in drie eeuwen nader onderzocht. 

De kleinste boom aan de zijde van de inrit heeft 

een minimale restwand. Er is hier nog slechts 

één tonderzwam actief, in tegenstelling tot de 

andere noot, waarop de meerjarige tonderzwam-

men duidelijk groeien en sporeleren. Tevens heb 

ik aan de noordzijde van deze stam vruchtlicha-

men aangetroffen van de zeldzame, saprotrofe 

zijdeachtige beurszwam (Volvariella bombycina). 

De grootste noot vormt in tegenstelling tot 

zijn buurman reactiehout, waarbij op bepaalde 

punten een sterke houtaanwas zichtbaar is. De 

stabiliteit van deze grootste boom is onderzocht 

met behulp van de boomtrekproef conform de 

elasto-inclinomethode om de vermeende insta-

biliteit te onderzoeken (kans op stambreuk en/of 

windworp).

Hieruit blijkt dat de breukvastheid van de stam 

goed is. Die van de zuidwestelijke gesteltak, die 

een grote wond aan de zuidoostzijde heeft, is 

lager, maar toch ruim voldoende. Uit de scherpe 

verhouding tussen de standvastheid van het wor-

telgestel en de breukvastheid van de stam valt op 

te maken dat het wortelgestel ernstig is aange-

tast. Er is echter wel sprake van een veiligheids-

marge (30 à 40%), die uiteraard mede bepaald 

wordt door de relatief geringe kroonomvang ten 

opzichte van de stamdiameter en de mate van 

aanwezige beschutting. Deze waarde is gemeten 

aan de oostzijde van de stamvoet. De overige 

delen van het wortelstelsel leveren hogere waar-

den op.

De windlast van de meest verzwakte notenboom 

aan de zijde van de inrit is ongeveer een kwart 

ten opzichte van de grotere notenboom. Dit 

verschil is te danken aan een kleinere kroonop-

pervlakte en een hogere mate van beschutting 

achter de groep esdoorns. De kleinste noten-

boom heeft echter een grote scheur in de stam, 

die diagonaal vanuit de grote snoeiwond loopt. 

Aan de zijde van de inrit is het cambium (de deel-

laag) afgestorven en is niet langer sprake van 

diktegroei, noch van wondovergroeiing.

Overzichtsfoto vanaf inrit. Holte en zwammen in de grootste okkernoot.

De beide veteranen zijn reeds 

jaren aangetast door een 

houtparasitaire tonderzwam 

van het geslacht Ganoderma
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Om deze boom veilig te kunnen behouden, 

waren dus maatregelen noodzakelijk. Dat houdt 

in: een verhoogde zorgplicht, bestaande uit 

het omspannen van de stam met een op maat 

gemaakte stalen band ter voorkoming van het 

opsplitsen van de stam, het afsluiten van een 

olifantenpaadje langs de voortuin, dat gebruikt 

wordt door fietsers en wandelaars, en het plaat-

sen van een kroonverankering in driehoeksver-

band tussen de gesteltakken, verbonden aan een 

lijn naar het westen (valbeveiliging), zodat even-

tuele breuk gecontroleerd plaatsvindt.

Om het behoud mogelijk te maken, hebben de 

Bomenstichting en de gemeente Montfoort de 

kosten op zich genomen, zodat we deze werk-

zaamheden afgelopen najaar hebben kunnen 

realiseren. Hiermee zijn de eigenaren gerustge-

steld en hebben we de monumentale okkerno-

ten voorlopig kunnen behouden. Zij zullen de 

komende jaren nauwlettend in de gaten worden 

gehouden.

Dennis de Goederen is hoofd van de afde-

ling onderzoek, taxaties en advies van Pius 

Floris Boomverzorging te Amsterdam en 

Alkmaar. Zijn specialisme is het beoordelen 

en testen van de stabiliteit van oude bomen 

middels diverse technieken, waaronder de 

boomtrekproef (lid SAG Baumstatik).

Zijdeachtige beurszwam. Plaatsen op maat gemaakte stalen band. 

  

De kleinste notenboom

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5255
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Jaap Smit is vicevoorzitter van de dendrologische 

vereniging en bij zijn werkgever Cobra is hij 

teamleider boomadviseurs. Als overheden de sta-

biliteit van bomen willen onderzoeken, een rap-

port vragen over de veiligheid van een boom of 

boomeffectanalyses verlangen, is de kans groot 

dat ze bij Jaap Smit en zijn team uitkomen. Nog 

afgezien van alle andere adviezen die ze geven.   

Weelderig

Hij zou wel ambassadeur voor tien bomen willen 

zijn, bekent Smit aan het begin van het interview. 

Hij komt net bij de gemeente Noordwijk vandaan, 

die op basis van zijn advies en enthousiasme juist 

een eerste Tetradium daniellii (voorheen Euodia 

hupehensis) heeft besteld. 

‘Ik hou van weelderig’, zegt Smit over zijn eigen 

bomensmaak. ‘Dat zie je ook in mijn eigen tuin 

terug. Daar mag het van mij best een beetje 

natuurlijk zijn. Ik ben niet van de structuur. Ik hou 

niet van gekunsteld. Ik hou van natuurlijk ogende 

bomen.’

Vlucht

Smit denkt dat de bijenboom de komende jaren 

een vlucht zal nemen. ‘Het is echt een boom voor 

in de wijk’, vertelt hij. ‘Hij wordt niet al te groot, 

groeit goed, is voldoende winterhard, bloeit 

laat. Hij valt daarmee op. Magnolia’s zie je al op 

genoeg straathoeken staan.’ 

Je kunt de bijenboom als geleide boom gebrui-

ken, maar ook als meerstammige struik. Hij biedt 

dus volop mogelijkheden voor toepassing in de 

openbare ruimte. 

Smit omschrijft de bijenboom als een snelle 

groeier, zeker als hij het eenmaal naar zijn zin 

heeft. Hij is goed verplantbaar en redelijk bodem-

vaag; je moet hem alleen niet op heel zware 

en heel natte grond neerzetten. ‘En het is een 

betaalbare boom. Tetradium is nu misschien nog 

iets duurder omdat hij nog niet in grote aantallen 

wordt gekweekt, maar dat zal snel veranderen 

naarmate er meer besteld worden.’ 

De bijenboom wordt de laatste tijd steeds meer 

opgezet door kwekers. Hij doet het vooral goed 

in de export. ‘Hij komt uit Japan, maar ziet er 

niet exotisch uit’, begint Smit aan nóg een lange 

opsomming van de goede eigenschappen van 

Tetradium daniellii. ‘Hij veroorzaakt geen rommel. 

Hij maakt wel rode vruchten met zwarte zaadjes 

erin en geeft op een ander moment ook bloeme-

tjes die eruit vallen, maar dat zie je nauwelijks en 

het waait vanzelf weer weg. Hij is ook goed te 

zaaien en heeft geen ziekten. Een boom zonder 

zorgen bestaat tegenwoordig niet meer, maar er 

is niets bekend van afwijkingen bij deze boom.’

Bijen

Zijn passie voor de bijenboom kreeg Jaap Smit 

eigenlijk van huis uit mee: zijn vader was imker. 

De bijenboom voorziet bijen van voedsel op 

‘Eigenlijk klopt alles aan deze boom’
Boomambassadeur Jaap Smit (Cobra boomadviseurs) over 
de Tetradium daniellii

Een nicheboom, maar wel een boom van de toekomst. Vraag dendroloog en vakspecialist bomen Jaap Smit naar de Tetradium daniellii (bijen-

boom) en hij wordt vanzelf enthousiast. Smit breekt in deze nieuwe rubriek (zie kader) een lans voor zijn lievelingsboom. ‘Tetradium daniellii 

is een probleemoplosser die niets extra’s kost en nog bijzonder is óók.’

Auteur: Peter Voskuil
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momenten dat er voor hen weinig te halen is, 

omdat bijna alles is uitgebloeid. Bijenbomen blij-

ven na de langste dag in juni tot en met februari 

bloeien. Die nectar hebben bijen hard nodig. Het 

geeft ze soms net dat beetje extra energie om de 

winter te overleven. 

Smit zelf bestiert allang geen eigen bijenvolkje 

meer, maar heeft de discussies van de laatste 

jaren over de massale bijensterfte uiteraard 

gevolgd: ‘Wat doe je als je, zonder dat het iets 

extra’s kost, die bijen kunt helpen door deze 

boom te planten? En dan zie ik de bij als ambas-

sadeur van alle andere beesten die ook nog profi-

teren van deze boom.’

Passé 

Lange lanen van één boomsoort zijn volgens Smit 

sowieso passé: ‘Dat is enorm 2005.’ 

In plaats daarvan pleit hij voor diversiteit. ‘Het 

wordt steeds belangrijker om gevarieerd te kie-

zen’, vertelt hij. ‘Ik denk dat veel bedrijven en 

gemeenten uit een te beperkt sortiment kiezen. 

Het ontbreekt vaak aan vakkennis, terwijl diver-

siteit de enige oplossing voor ziekten is. We 

kunnen niks bestrijden in de openbare ruimte; 

bovendien wil je dat ook niet. Eikenprocessierups, 

noem het maar op; misschien komt er nu iets in 

linden, terwijl de essentaksterfte en de essenke-

ver aan de poort staan te rammelen.’

Zelf bezoekt Smit regelmatig boomkwekers en 

botanische tuinen om zijn vakkennis op bomen-

gebied bij te houden. ‘Er is nog zo veel meer 

mogelijk. Op dit moment zie je een aantal mode-

bomen. Een tijdje terug was dat de grootbladige 

els, tegenwoordig zijn dat de Liquidambar en 

Gleditsia. Op zich is dat niets nieuws, maar als 

we zo’n boom te massaal gaan toepassen, krijg 

je weer het effect van wedden op één paard. 

Als er dan een nieuwe aantasting komt in zo’n 

boomsoort, heb je meteen in de hele gemeente, 

provincie of in het hele land een probleem.’

 

Vakkennis

Het leuke van risico’s spreiden is volgens Jaap 

Smit, dat groen er ook nog eens aantrekkelijker 

door wordt. In veel gevallen is het goedkoper en 

biedt het mogelijkheden om beter in te spelen op 

de klimaatverandering van veel neerslag ineens 

en langere perioden van droogte. En een bijko-

mend voordeel is: er wordt een groter beroep 

op vakkennis gedaan. Smit: ‘Als boombeheerder 

doen we er echt weer toe.’

De belangrijkste klant voor al dat groen is en blijft 

de bewoner. Smit: ‘Als groen wegblijft van het 

“groenebolsyndroom” en echt mooi en bijzonder 

Hij zou wel ambassadeur 

voor tien bomen willen zijn, 

bekent Smit aan het begin 

van het interview

Op de bres voor de bijenboom

Formeel bestaat de titel ‘Boom van het 

Jaar’ nog steeds, maar de teloorgang lijkt 

compleet. De redactie kon voorafgaand 

aan dit artikel geen enkele groenbeheer-

der, boomverzorger of landschapsarchitect 

vinden die de boom van 2015 (Magnolia 

kobus) spontaan kon benoemen. De vak-

bladen Boomzorg en Boom-In-Business 

willen dit goede initiatief daarom nieuw 

leven inblazen. Na een oproep in dit blad 

om bijzonder sortiment onder de aandacht 

te brengen, mogen in elke uitgave twee 

boomambassadeurs hun favoriete ‘vreem-

de’ boom promoten.

Tetradium Daniellii met bloem in Londen. Bloem van de Tetradium Daniellii met hommels.
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is, merk je dat eromheen een positieve vicieuze 

cirkel ontstaat. Ik spreek de laatste tijd steeds 

meer wethouders die daarvan doordrongen zijn. 

Die beseffen dat een huis bijvoorbeeld vijf tot tien 

procent meerwaarde krijgt door een mooie groe-

ne omgeving in plaats van een kale omgeving. 

Dat betekent dat de WOZ-waarde hoger wordt, 

wat meer inkomsten oplevert voor de gemeente. 

Groen levert dus bijna direct meerwaarde op.’

Slim planten

In Heerhugowaard is Cobra boomadviseurs 

momenteel betrokken bij de herplanting van een 

lindenlaan van 42 bomen. Oorspronkelijk was 

het de bedoeling om één boomsoort neer te zet-

ten. ‘Maar daar komen nu veertien verschillende 

selecties van linden, waardoor de bloeitijd van 

twee naar acht weken wordt verlengd. Kost niks 

extra, maar de bijenvolken, die wel wat onder-

steuning kunnen gebruiken momenteel, heb-

ben daar op de lange termijn profijt van’, aldus 

Smit. Daarnaast is zoiets ook nog een prachtig 

voorbeeldproject voor een gemeente, heeft hij 

gemerkt. 

Gemeenten die veel zelf doen, maken volgens 

Smit soms fouten waar men zich niet altijd 

bewust van is. Door het sortiment net even slim-

mer te kiezen, kun je een hoop geld besparen: 

‘Een gewone plataan heeft last van bladvlekken-

ziekte in juni. Dan vallen er veel jonge bladeren 

van die boom. Dat betekent dat je moet vegen. 

Maar je hebt ook selecties die daar geen last van 

hebben. Dan hoef je niet op te ruimen, terwijl de 

boomkosten min of meer hetzelfde zijn.’ 

In een aantal projecten waaraan Cobra boomad-

viseurs werkt, vormen bloesembomen een pro-

bleem. ‘Prunus, lijsterbes, dat soort klein blijvende 

bomen; ik merk dat die bomen uit de mode 

beginnen te raken. Vaak zijn ze geplant in de 

jaren zestig en raken ze versleten. Mensen willen 

dan wel eens wat anders. Dan is de bijenboom 

een prima alternatief.’ Er zijn volgens hem niet zo 

veel vervangers voorhanden die ook betrekkelijk 

los groeien. 

‘Stirax is ook zo’n boom’, voegt Smit eraan toe. 

‘Die staat in Amerika enorm in de belangstelling. 

We zouden sowieso meer bomen uit Amerika 

moeten halen, vind ik.’ 

Nadelen

Is er dan helemaal niets slechts over deze boom 

te vertellen? ‘Hij heeft geen mooie herfstkleur; hij 

loopt gewoon groen uit’, zegt de boomambas-

sadeur na enig nadenken.  

Daarnaast heeft hij de indruk dat bijenbomen 

in Nederland niet heel oud worden: een jaar of 

veertig, dan heb je het wel gehad. ‘Maar dat vind 

ik helemaal niet erg. Je hebt een gemêleerde 

leeftijdsopbouw nodig. Duurzame bomen heb je 

ook nodig, maar op sommige plekken een boom 

die minder oud wordt, dat kan geen kwaad.’ 

In zijn werk merkt hij nog een ander gevaar: 

bewoners verwarren vaak wespen met bijen. Hij 

legt het verschil uit: bijen komen op bloemen af, 

wespen zijn de beestjes die op je eten afkomen. 

‘Verder moet je deze boom niet op winderige 

plekken zetten. Niet dat zijn takken dan met-

een kapot waaien, maar het blad kan daar niet 

tegen’, waarschuwt hij. In Duitsland heet de 

bijenboom overigens stink-es. Als je het blad 

kneust, dan stinkt hij, maar verder geurt hij niet. 

‘Landschapsarchitecten vinden dit soort nichebo-

men nog niks’, zegt Smit. ‘Die denken in structu-

ren, in zichtlijnen. Napoleon heeft ooit bedacht 

dat hij bomen met schaduw wilde, zodat zijn 

soldaten niet in de zon hoefden te lopen, maar 

daarvóór was er helemaal geen sprake van lange 

lanen met dezelfde soort.’ 

Ecologen zijn op hun beurt weer meer voor 

inheemse bomen. ‘Ik ben het daar niet altijd 

mee eens, in ieder geval niet in een stedelijke 

omgeving. Daar komt nog bij: is een iep of popu-

lier nou zo inheems? Het is aan ons als groene 

beroepsgroep om zowel landschapsarchitecten als 

ecologen te overtuigen van de juiste aanpak.’

Chateau 

In Wageningen staan al bijenbomen; in Hilversum 

en Alkmaar ook. In Heiloo staat er sinds kort op 

advies van Jaap Smit ook eentje. Maar de mooi-

ste bijenboom van Nederland staat naar verluidt 

in Limburg, bij het Valkenburgse kasteel Chateau 

St. Gerlach. Stamomtrek: zeker anderhalve meter. 

Het is een boom die kan praten: hij zoemt (van 

de insecten). 
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Tetradium daniellii is een min of meer struikvor-

mige, kleine boom van 6 tot maximaal 9 meter 

hoog in cultuur. Het natuurlijke verspreidings-

gebied ligt in de Chinese provincies Hubei en 

Yunnan, tot aan de oostelijke grenzen van de 

Himalaya, en in delen van Korea.

De bijenboom, zoals de Nederlandse naam luidt, 

vormt een brede, schermvormige kroon met een 

dikke, vrij korte stam en wijd afstaande gestel-

takken. De stam en gesteltakken dragen een vrij 

gladde schors, grijs of iets roodachtig van kleur. 

De jonge twijgen zijn vrijwel altijd donzig tot 

dicht, zacht behaard en roodbruin tot bruin van 

kleur. De beharing verdwijnt geheel, gedeeltelijk 

of vrijwel niet, afhankelijk van de soort. De twij-

gen zijn bedekt met veel ronde tot ovaalronde 

bruine lenticellen en binnenin zit sponsachtig, 

grijswittig merg. De knoppen zijn klein, naakt, 

grijs en spits eivormig, boven de niervormige tot 

hartvormige bladmerken met bladsporen. De 

eindknop is groter, soms viltig behaard en zonder 

knopschubben. In tegenstelling tot hun tropische 

broertjes en zusjes zijn de makkers van de gema-

tigde streken bladverliezend, met grote, tot wel 

25 cm lange, tegenoverstaande, oneven geveerde 

bladeren. 

Het blad heeft, afhankelijk van de soort, twee 

tot vijf bladjukken en een topblad aan de lange, 

veelal roodachtige bladsteel. De blaadjes zijn zeer 

kort gesteeld, ovaal eivormig tot lancetvormig, 5 

tot 12 cm lang en tot 4 cm breed, met een toe-

gespitste bladtop en een zwak afgeronde tot licht 

hartvormige of enigszins wigvormige bladvoet. 

De bladrand is gaaf, soms fijn gekarteld en de 

negen tot twaalf paar bladnerven buigen voor 

de bladrand af. Vrijwel alle bijenbomen hebben 

oliekliertjes in de bladeren en het blad stinkt bij 

kneuzing. Het blad is glanzend donkergroen en 

aan de onderzijde lichtgroen, met een behaarde 

middennerf met witte okselbaarden. De herfst-

kleur is schitterend, afhankelijk van de stand-

plaats in alle nuances van de kleur geel, variërend 

van lichtgoudgeel tot donkeroranjegeel, een heel 

bijzondere verschijning, ook dus in de herfst. 

De bloeiwijze is zeer bijzonder en verschijnt 

meestal na de langste dag, vanaf 21 juni tot diep 

in het najaar, in breed piramidale pluimen van 

wel 20-22 cm lang en tot 25-28 cm breed. De 

bloeiwijze is eenhuizig met eenslachtige bloemen 

in eindstandige en okselstandige fijn behaarde 

tuilen of pluimen. De groenige kelk bezit vier à 

vijf tanden en de bloempjes zijn klein, met vier 

tot vijf ovale kroonblaadjes, ca. 5 mm groot, wit 

tot crèmewit van kleur en zeer talrijk. De manlijke 

bloemen hebben vier tot vijf buiten de bloem uit 

stekende helmknoppen, de vrouwelijke bloemen 

vier à vijf stampers met een duidelijk gelobde 

stempel. Deze schitterende grote bloemschermen 

worden veelvuldig door bijen bezocht, aangezien 

ze veel nectar bevatten. Ze worden dan ook zeer 

gewaardeerd door imkers, vanwege de bijzonder 

fijne honing die dat oplevert. 

De vrucht is een 7 tot 9 mm lange leerachtige 

doosvrucht met twee kleppen, die ontstaan zijn 

uit vier à vijf vergroeide vruchtbladen. De rijpende 

vruchten zijn bruinrood tot wijnrood van kleur en 

geven de boom ook na de bloei nog een aantrek-

kelijk uiterlijk. De vruchten springen aan de top 

open, waarna de  twee glanzend zwarte zaden 

vrijkomen. Deze zaden zijn rond en hebben 

de grootte van een hagelkorrel – hagel uit een 

geweer, niet uit de lucht. 

Het is een prachtige parkboom met weinig 

bodemeisen, maar met voorkeur voor een 

warme, voedzame grond. Voor optimale bloei is 

een warme, zonnige standplaats wel een vereiste. 

Binnen de systematische indeling van het regnum 

vegetabile – het plantenrijk – behoort het geslacht 

Tetradium tot de orde van de Sapindales en daarbin-

nen tot de familie van de Rutaceae, of, in gewoon 

Nederlands, de ruitachtigen. Andere, wat bekendere 

geslachten binnen deze grote familie zijn bijvoor-

beeld Citrus, Euodia, Phellodendron en Skimmia. Het 

geslacht Tetradium kent ca. 50 soorten, verspreid 

over Oost-Azië en hier niet of nauwelijks winterhard, 

met uitzondering van enkele Chinese exemplaren. 

Tetradium daniellii is daar één van. 

Auteur: Jan P. Mauritz VRT

Tetradium, de bijenboom

Jan P. Mauritz, VRT
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‘Deze spillenkwekers verzorgen voor ons de tota-

le research met betrekking tot de beste kweek’, 

vertelt accountmanager Corné Leenders namens 

Udenhout BV. De spillenkwekers staan ook onder 

toezicht van de NAK, wat weer gezond en virus-

vrij materiaal garandeert. 

De spillen en lichtere bomen worden in het voor-

jaar machinaal geplant met een plantmachine. De 

plantafstand in de rij is 1,50 tot 1,75 meter en de 

rijafstand 2 meter. ‘Wij planten blokken aan van 

zes rijen’, aldus Leenders. ‘Deze nieuwe aanplant 

wordt drie jaar doorgekweekt.’ 

De opplant vindt in februari/maart plaats op vol-

legrond voor een periode van drie tot vijf jaar. 

Wortelsnoei wordt toegepast om een mooie wor-

telpruik te krijgen met veel haarwortels. Leenders: 

‘Tetradium heeft als spil niet zo veel hout. Dan 

wordt alleen het dikke hout verwijderd om een 

mooie jonge volle kroon te krijgen.’

Iedere boom wordt voorzien van een bamboestok 

om een mooie rechte boom te krijgen. De stam-

men worden verder voorzien van kokers, omdat 

konijnen het hout van Tetradium lekker vinden. 

Daarna vindt eenmaal per jaar wintersnoei plaats, 

zodat de bomen in het voorjaar flink getriggerd 

worden om te groeien. Ook wordt in het voorjaar 

gezorgd dat de ‘kop’ op tijd gezet is. ‘Dit om 

te zorgen dat de boom lentegroei gaat creëren, 

zodat je een goede lengte-dikteverhouding 

krijgt.’ 

Watergeven op vollegrond gebeurt alleen bij 

extreme droogte in het eerste jaar. Leenders: ‘Het 

grootste gedeelte van onze kwekerij bestaat uit 

leemhoudende zandgrond. Deze gronden leveren 

voldoende vocht voor een constante groei, wat 

belangrijk is voor de vertakking van bomen. Dit 

is onder meer te danken aan het oplopende of 

homogene profiel, waardoor er een goede capil-

laire opstijging is.’ 

De boom is dan niet alleen afhankelijk van water 

in de hangwaterzone, maar kan ook beschikken 

over grondwater dat opstijgt naar de bewortel-

bare zone. Dit biedt volgens Leenders een aantal 

voordelen: 

• constante en geleidelijke groei door 

   vochthoudend vermogen

• fijn vertakt wortelgestel, fijner dan van kwekers 

   op klei

• acceptatie na verplanting is optimaal (zowel op 

   zand, klei als veen).

Bij de teelt wordt geen gebruik gemaakt van 

chemische middelen. Na drie jaar komen de eer-

ste leverbare bomen van het perceel. De bomen 

worden om en om gerooid. Ongeveer de helft 

van de bomen wordt dan gerooid in de maat 

14-16-18, afhankelijk van soort en groeikracht. 

Door het om en om rooien komen de bomen 

weer op ruime afstand van elkaar te staan. 

De bomen die niet gerooid worden, worden in de 

zomer nog een keer goed gesnoeid, waarbij extra 

aandacht wordt gegeven aan een doorgaande 

kop. In de maand september worden de bomen 

dan rond gestoken, zodat ze nog nieuwe haar-

wortels kunnen vormen voor het najaar. 

De bijenboom wordt door Udenhout altijd met 

draadkluit geleverd. De minimumkluitmaat ligt 

rond de vijftig centimeter.

Boomkwekerij Udenhout BV koopt de bijenboom als 

halfproduct in: spillen en lichtere bomen (6-8/8-10) 

die op contract worden gekweekt door gerenom-

meerde spillenkwekers. Zij verkrijgen hun uitgangs-

materiaal uit zaad; de bomen staan dus op eigen 

wortel. 

Auteur: Peter Voskuil

Kwekerij Udenhout over 
de Tetradium daniellii

Corné Leenders
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‘Ik vind die boom zo veel architectonische kwa-

liteiten hebben en tegelijkertijd zo goed kunnen 

in de stad, dat ik niet begrijp dat hij zo weinig 

wordt toegepast’, zegt Frans van der Steen. 

Gereedschapskist

Van der Steen (61) is tuin- en landschapsont-

werper en docent. Een dag per week geeft hij 

les aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. Hij 

begeleidt daar aankomende tuin- en landschaps-

ontwerpers, techneuten en beheerders in hun 

eerste twee jaar op hbo-niveau. Ontwerpen en 

beplanting zijn de vakken die hij geeft. ‘Wat dat 

inhoudt? Gereedschapskist vullen. Wat is een 

buitenruimte, hoe vorm je zo’n buitenruimte, wat 

willen gebruikers, hoe pak je zoiets aan, hoe ana-

lyseer je een plek, hoe maak je daar een ontwerp 

van en met welke beplanting? Dat soort vragen.’ 

Daarnaast is Van der Steen al meer dan dertig 

jaar actief als tuin- en landschapsarchitect met 

een eigen bureau (BOA, bureau voor onderzoek 

en architectuur). Sinds kort houdt hij kantoor in 

Gouda. Hij doet particuliere tuinen, maar werkt 

ook veel grootschalig stedelijk. Hij heeft juist een 

periode van opdrachten voor overheden achter 

de rug, hoewel het momenteel moeilijk is in die 

hoek werk te krijgen. 

‘De overheid heeft zich toch een beetje terugge-

trokken’, vertelt Van der Steen daarover. ‘Terwijl 

er wel degelijk behoefte is aan zinvolle buiten-

ruimtes. Als je het hebt over kleinschalige bottom 

up-verblijfsplekken voor bewoners, duurzaam-

heid, stress- en hittetolerantie in de stad, kun je 

niet om investeringen in groen heen.’ 

Het is een stokpaardje van Van der Steen, waar 

hij later in het gesprek nog een keer op zal terug-

komen: wie zorgvuldig met openbare ruimte wil 

omgaan, moet daarvoor de bestuurlijke en finan-

ciële middelen beschikbaar stellen.

Dom

‘Voor alle duidelijkheid: ik heb geen favoriete 

boom’, zegt Frans van der Steen aan het begin 

van het interview. ‘Alle beplantingen in de wereld 

zijn voor mij per definitie mooi. Het gaat erom 

dat je ze niet fout gebruikt: de juiste boom op 

de juiste plek. Mijn insteek is in beginsel puur 

architectonisch, maar iets neerzetten wat niet kan 

groeien of doodgaat, is natuurlijk gewoon dom. 

Wat dat betreft ben ik echt een ambachtsman.’

Dat neemt niet weg dat Van der Steen de 

Gymnocladus ‘een heel mooie boom’ vindt. 

Ondergewaardeerd ook. ‘En dat heeft niet alleen 

met mijn persoonlijke smaak te maken’, legt hij 

uit. ‘Het is een heel losse en open boom, die 

prima in een straatprofiel past en heel goed in 

een stedelijk milieu functioneert. Zijn winter- 

en zomerbeeld verschillen enorm. Daar kijk je 

naar als architect. Vooral in de winter geeft hij 

een geheel eigen sfeer, met die skeletachtige 

De boom die niet aanwezig is 
(maar er wel staat)
Frans van der Steen is boomambassadeur voor de Gymnocladus dioica

Het is een boom met twee gezichten. Die prachtige dikke, kale takken in de winter, en in de zomer die enorme lappen van bladeren die het 

zonlicht zo prachtig gefilterd op stadsgevels kunnen laten vallen. Tuin- en landschapsontwerper Frans van der Steen treedt op als ambassa-

deur van de Gymnocladus dioica, oftewel de doodsbeenderenboom. 

Auteur: Peter Voskuil
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structuur. Hij heeft superweinig takken, en die 

takken zijn redelijk dik. Prachtig!’ Verder heeft 

Gymnocladus volgens de tuin- en landschaps-

ontwerper een prachtige herfstkleur. In de zomer 

dragen die skeletachtige takken juist weer enorm 

brede bladeren. ‘Zeventig bij negentig centimeter 

is geen uitzondering’, aldus Van der Steen. 

Gymnocladus betekent letterlijk ‘naakte tak’. In 

Duitsland draagt de boom een heel andere naam: 

de hertengeweiboom.   

Lijnenspel

Eén ding is opvallend: de doodsbeenderenboom 

is niet zo aanwezig in de openbare ruimte. Van 

der Steen: ‘Hij staat niet als een huis, als een blok 

tussen de dingen in. Nee, je kunt erdoorheen 

kijken. Hij fungeert als een soort scherm, dat fil-

tert wat erachter gebeurt. In zulke situaties plant 

je hem dus. Je kunt ook zeggen: ik wil het hier 

afsluiten, bàm. Dan zet je er paardenkastanjes 

voor.’

De Gymnocladus kan iets suggereren in de over-

gang tussen ruimtes. Zo staat hij volgens Van der 

Steen bijvoorbeeld magnifiek voor oude gevels in 

de stad. Maar nog mooier, nog specifieker komt 

hij tot uiting bij moderne gebouwen, vindt de 

tuin- en landschapsarchitect. ‘Zoals dat filterende 

licht op die moderne gevels valt, werkelijk schijnt; 

dat lijnenspel is daar extra mooi. Ik vind hem ook 

heel mooi in een woonwijkje. Echt prima voor 

verblijfsplekjes met een groentje erin. Het biedt 

bewoners een keuze: je kunt onder die boom in 

de zon zitten, maar ook in de halfschaduw of in 

de schaduw.’

Lang was de Fraxinus het obligate alternatief, 

maar die is inmiddels ingehaald door ziekte. En 

je kunt op dergelijke plekken misschien ook met 

berken werken, maar dan ga je voorbij aan een 

aantal prima eigenschappen van deze van oor-

sprong van Amerikaanse boom. 

‘Hij is absoluut ziekteresistent. Ik heb nog nooit 

gehoord van ziekten in Gymnocladus. Erg belang-

rijk, want er is tegenwoordig met steeds meer 

bomen iets aan de hand. Hij kan ietsje minder 

tegen zout, maar is zeer droogteresistent. De 

opwarming van het klimaat gaat door; dat is 

tegenwoordig dus een belangrijke factor bij 

bomen. Hij kan heel goed tegen het stadsmilieu 

en zeker tegen luchtvervuiling. Amerikaanse tes-

ten wijzen dat uit.’

Ik vind die boom zo veel 

architectonische kwaliteiten 

hebben en tegelijkertijd zo 

goed kunnen in de stad

Op de bres voor de doodsbeenderen-

boom

Formeel gezien bestaat de titel ‘Boom van 

het Jaar’ nog steeds, maar de teloorgang 

lijkt compleet. De redactie kon voorafgaand 

aan dit artikel geen enkele groenbeheer-

der, boomverzorger of landschapsarchitect 

vinden die de boom van 2015 (Magnolia 

kobus) spontaan kon benoemen. De vak-

bladen Boomzorg en Boom-In-Business 

willen dit goede initiatief daarom nieuw 

leven inblazen. Na een oproep in dit blad 

om bijzonder sortiment onder de aandacht 

te brengen, mogen in elke uitgave twee 

boomambassadeurs hun favoriete ‘vreem-

de’ boom promoten. 

Gymnocladus dioicus in het kasteelpark.

Gymnocladus dioicus voor openbare gebouwen in Leidschendam.
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Goedbeschouwd is het een boom met maar 

een paar zwakke punten: ‘Je moet hem niet in 

verharding zetten, maar in middenbermen of 

beplantingsstroken doet hij het perfect. Ook is hij 

enigszins windgevoelig.’

Is het voor het onderhoud geen nadeel dat hij 

in een berm moet staan? Van der Steen: ‘Dat 

vind ik geen argument om hem niet te plaatsen. 

Je kunt de hele natuur wel willen terugbrengen 

tot een setje perfecte eigenschappen, maar dan 

houd je één boom over. Dat wil niemand.’ 

Volgens de literatuur kan hij verder last hebben 

van harde peulen bij de voet. Die kunnen een 

belemmering vormen bij het grasmaaien. ‘Ik heb 

dat in de praktijk nog nooit meegemaakt, maar 

ik ben om die reden toch op zoek naar een man-

nelijke variant. Die heeft die peulen niet. Er zou 

sprake van zijn dat de Amerikanen die variant 

al hebben, maar ik heb ernaar gevraagd en ben 

die tot nu toe in Nederland nog niet op de markt 

tegengekomen.’ 

Peuteraar

Elk ontwerp begint bij Van der Steen met een 

literatuurstudie naar de juiste soort. ‘Ik sla dan 

heel veel boeken open, ga regelmatig op excur-

sie. Als ik eenmaal op de kwekerij rondloop, heb 

ik al een duidelijk idee in mijn hoofd. Maar dat 

betekent niet dat ik daar niet vanaf kan stappen’, 

vertelt hij. ‘Waar ik voor beducht ben, is dat ik 

in de val trap van mijn eigen beperktheid. Ik kan 

wel een idee hebben, maar ik wil dat eerst uitge-

test zien. Waarom wil ik die boom daar? Kan dat 

wel, is hij daar wel geschikt voor?’ 

Dat laatste is een bekende valkuil in zijn vakge-

bied. ‘Als ontwerper heb je een zware stem. Dat 

brengt echter verantwoordelijkheid met zich mee. 

Daarom moet dat proces heel zorgvuldig doorlo-

pen worden, in het belang van je opdrachtgever.’

Die instelling stampt hij er ook bij zijn leerlingen 

in. ‘In het eerste en tweede jaar hoef je nog niet 

precies te weten wat voor boom het is. Zet eerst 

eens op een rijtje wat die boom moet kunnen. 

Moet hij licht geven of moet het een donkere 

boom zijn? Staat hij op gras? Dan moet je mis-

schien een Gymnocladus nemen, want dat is 

een open, transparante boom die licht filtert 

en waaronder het gras perfect groeit. Dat soort 

afwegingen.’

Zelf is Van der Steen ‘een enorme peuteraar’ 

als het op zijn vak aankomt. ‘Als ik beplanting 

toepas, heb ik twee dingen in mijn hoofd. Ten 

eerste heb ik een abstract architectonisch beeld, 

een sfeer in gedachten. Waterachtig, vloeiend 

en zicht, of juist een harde ruimte. Dat zijn zoek-

tochten. Ik ben dan zo’n peuteraar – zo noem 

ik dat zelf – die lijsten uitschrijft met namen van 

beplanting die bij die sfeer past, wat betreft 

grondslag en geschiktheid.’ 

Bühne

Welke boom waar komt te staan, wordt uiteinde-

lijk door de omgeving bepaald. ‘Je moet het per 

project en per gebied bekijken. Wat voor plek is 

het, wat voor uitstraling heeft die en wat wil je 

ermee? Piet Oudolf heeft als tuinarchitect vaste 

planten en siergrassen in het stedelijk gebied 

weer onder de aandacht gebracht, en met suc-

ces. Alle hulde. Maar ik ben kritisch ten opzichte 

van trends. Een goede aanpak, een goed idee 

kan ook doorslaan. Dan wordt het te veel voor 

de bühne.’

Kroon

Van der Steen juicht het boomambassadeurs-

initiatief van dit blad toe: ‘Als dat tot gevolg 

heeft dat we minder gaan denken in termen van 

modebomen, en met zijn allen gaan kijken wat er 

nog meer mogelijk is op bomengebied, dan moe-

dig ik dit initiatief van harte aan.’

Er is een praktisch probleem op dit vlak, con-

stateert hij: werken met beplanting kost tijd. 

Inhoudelijk kun je over beplanting praten wat je 

wilt, maar als de budgetten er niet zijn, houdt het 

volgens Van der Steen op. ‘Waar het om draait, 

is dat je de ruimte krijgt om een zorgvuldig plan 

te maken. Ik zou mijn boomambassadeurschap 

dan ook willen aangrijpen voor een pleidooi om 

specifieker met beplanting om te gaan.’

Wie snel een ontwerp wil of moet maken, denkt 

minder na over beplanting. ‘Vaak gaat het ten 

koste daarvan. Terwijl beplanting het kroonjuweel 

van de tuin- en landschapsarchitectuur is, let-

terlijk en figuurlijk de kroon op je werk. Dat is 

niet alleen iets van ontwerpers zelf, maar ook van 

opdrachtgevers, bewoners en gebruikers. Voor 

een leefbare en duurzame openbare ruimte in 

onze steden is bijzondere aandacht voor bomen 

essentieel.’

Gymnocladus dioicus in Hilversum.

Goedbeschouwd is het een 

boom met slechts een paar 

zwakke punten

Welke boom waar komt te 

staan, wordt uiteindelijk door 

de omgeving bepaald
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De Nederlandse naam, doodsbeenderenboom, 

dankt de boom aan zijn knokige, bruingrijze 

twijgen die enigszins blauw berijpt zijn. Daardoor 

ontstaat een soort vale lijkkleur, zodat de twijgen 

een sterke gelijkenis vertonen met menselijke 

botten.

Gymnocladus dioica komt van nature voor in de 

oostelijke staten van Noord-Amerika, van de rijke 

gemengde loofhoutbossen van zuidelijk Ontario 

tot in Pennsylvania en Oklahoma ten westen 

van het Alleghany-gebergte. De boom heeft een 

voorkeur voor open, goed doorwortelbare, voch-

tige vruchtbare gronden. In zijn natuurlijk ver-

spreidingsgebied wordt de boom wel 30 meter 

hoog met een zeer brede, open en losse kroon. 

Bij ons in cultuur wordt de boom slechts 10 tot 

maximaal 15 meter hoog. De grillige gestel- en 

zijtakken zijn te herkennen van grote afstand. 

De stam is imposant en met donkergrijze, diep 

gegroefde en ruw afschilferende schors bezet. 

De gesteltakken zijn spaarzaam bezet met dikke, 

knokige, stijve en knoestige twijgen. De jonge 

twijgen zijn lichtgrijs en behaard, later kaal, 

grijzig bruin en blauw berijpt met ruwe wittige 

lenticellen, waardoor de gelijkenis met mense-

lijke botten zo treffend is. De grote hoefvormige 

bladmerken zijn iets verzonken, met daarboven 

de bruine tot roodbruine knoppen los van het 

hart- of hoefvormig bladmerk; de twijgen heb-

ben vrijwel nooit een eindknop. Mede door het 

ontbreken van een eindknop ontstaat de hoekige 

groei van twijgen en takken, die de boom zo’n 

bijzonder karakter geven.

Het blad is zeer groot, dubbelgeveerd en meestal 

evengeveerd, maar oneven geveerd komt ook 

voor, evenals beide vormen aan één individu. Het 

blad loopt zeer laat uit en kan dan uitgroeien 

tot 90 cm lengte en 60 cm breedte, aan jonge 

bomen nog groter. Aan de centrale bladspil, die 

tot wel 80 cm lang kan worden, zitten zij-jukken 

of spillen van 14 tot 20 cm lang. De jukken zitten 

exact tegenover elkaar. Aan deze zijspillen zit-

ten vervolgens de drie tot zeven bladjukken met 

zes tot veertien deelblaadjes. Vanaf de bladvoet 

van de centrale bladspil zitten eerst twee tot 

drie bladjukken, voordat de zijspillen beginnen 

met de deelblaadjes eraan, ook weer in tegen-

overstaande bladstand. De blaadjes zijn mat of 

dofgroen, aan de onderzijde lichter en behaard 

langs de nerven. De boom heeft een schitterende 

goudgele herfstkleur en de bladval is een ritueel 

op zich. Allereerst vallen de gele blaadjes, vervol-

gens de gele zij-jukken van de centrale bladsteel 

en als laatste de centrale bladsteel met een of 

twee zij-jukken eraan. Je hebt er in ieder geval 

lang plezier van! De bloeiwijze verschijnt in juni 

en is zoals gezegd eenslachtig en dus tweehuizig, 

zoals de soortnaam al aangeeft. Soms is de boom 

eenhuizig met polygame bloemen. De vrouwe-

lijke bloemen staan in eindstandige bloemtuilen 

van 20 tot 30 lengte en bestaan uit 1,5 tot 2 cm 

lange buisvormige kelken met vijf kelkbladen als 

uitgespreide tanden; ze zijn groenwittig van kleur. 

De manlijk bloemen staan in kortere pluimen tot 

10 cm lengte en zijn veel kleiner, wittig van kleur, 

met tien meeldraden. De vruchten zijn dikke en 

harde peulen, 10 tot maximaal 30 cm lang en 

4 tot 5 cm breed, eerst groenig van kleur met 

een blauwige vleug, bij rijping bruinig en berijpt. 

De drie tot tien grote platte zaden zijn keihard 

en moeten voor vermeerdering bewerkt worden 

door middel van stratificeren. Er bestaat slechts 

1 cv van deze prachtige parkboom, ‘Variegata’, 

en die draagt bladeren met een roomwitte kleur-

schakering op de deelblaadjes. Deze bonte kleu-

ring blijft ook bestaan aan de boom; er zit dus 

geen verloop in naar geheel groen. 

Binnen de systematische indeling van het regnum 

vegetabile – het plantenrijk - behoort het geslacht 

Gymnocladus tot de orde van de Fabales en daarbinnen 

tot de familie Leguminosae of Fabaceae (synoniem) en 

de onderfamilie van de Caesalpiniaceae. Bijzonder is 

dat het geslacht Gymnocladus dus wel behoort tot de 

Leguminosae, de peulvruchtachtigen, maar niet tot de 

Papilionaceae, de vlinderbloemigen, zoals bijvoorbeeld 

Robinia. Andere geslachten binnen de peulvruchtfa-

milie zijn onder andere de judasboom Cercis, de valse 

christusdoorn Gleditsia en de johannesbroodboom 

Ceratonia. De geslachtsnaam van deze bijzondere spe-

cies is afgeleid van het Grieks: gymnos = naakt en kla-

dos = tak. Samengevoegd is dat dan ‘naakte tak’, ofte-

wel een bladverliezende boom. De soortnaam dioica 

betekent ‘tweehuizig. ’Weet u het nog?’

Het kleine geslacht kent een vijftal soorten, waarvan 

twee in de gematigde zone van het noordelijk halfrond 

en een drietal subtropische tot tropische makkers. De 

bekendste van de vijf is ongetwijfeld Gymnocladus 

dioica. 

Auteur: Jan P. Mauritz VRT
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Voor een kweker is de doodsbeenderenboom 

volgens Herman Mauritz niet makkelijk om te 

kweken. ‘Hij heeft een heel eigen groeiwijze. 

Het nadeel is dat klanten die niet weten hoe de 

boom eruitziet, hem vergelijken met bijvoorbeeld 

een plataan. Ik bedoel, het is geen uniform pro-

duct.’ 

Verwachtingspatroon

Je moet als koper van een Gymnocladus dus niet 

verwachten dat de takken netjes verdeeld zitten. 

‘We proberen dat als kweker wel een beetje bij 

te sturen. Maar een Gymnocladus groeit zoals hij 

groeit.’ In deze tijden van afnemende vakkennis 

maakt dat verkeerde verwachtingspatroon van 

mensen hem soms moeilijker verkoopbaar, vertelt 

Mauritz. 

Teelt

Mabo Boomkwekerijen gebruikt zaailingen en 

zaait haar Gymnocladus niet zelf. Zij betrekt ze 

van een collega-kweker uit Vrouwenparochie in 

Friesland. Controle of een plantenpaspoort is niet 

nodig, omdat deze doodsbeenderenboom totaal 

geen ziektegeschiedenis heeft. 

‘Wij kopen ze twee jaar oud in containers, omdat 

we anders te veel uitval krijgen’, aldus Mauritz. 

‘Het ene jaar groeien ze harder dan het andere 

jaar. Soms zitten ze ook een jaar langer in de 

pot.’ De afstand tussen de rijen is anderhalve 

meter. De boom wordt (uiteraard) ondersteund 

door een stok. Omdat hij slecht zijhout maakt, 

is hij niet snoei-intensief (jaarlijkse vormsnoei). 

Verder wordt de Gymnocladus volgens Mauritz 

hetzelfde behandeld als de laanbomen op de 

kwekerij. 

Prijs

Omdat er al met al veel meer werk in de boom 

gaat zitten, is de prijs die ervoor gemaakt wordt 

ook beter. Toch is dat dus niet de voornaamste 

reden om hem op te nemen in het leverings-

programma. Mauritz: ‘Met dit soort bijzondere 

soorten heb je geen enkele garantie voor afzet. 

Je hebt het altijd over enkele stuks. Wij zien het 

daarom meer als een extra service dat we die 

ook leveren. Je poot vijftig niche-bomen; twintig 

daarvan verkoop je nooit of ze gaan dood. Ook 

daarom is de kostprijs hoger.’ Watergeven hoeft 

in principe niet meer zodra ze op de volle grond 

staan. ‘Dat laten we aan de natuur over’, zegt 

Mauritz. Gewasbescherming is ook niet nodig, 

want er zijn geen ziektes bekend. Ook met 

andere aantastingen, bijvoorbeeld door konij-

nen, hoeft geen rekening te worden gehouden. 

‘Volgens mij lusten konijnen ze niet, óf wij heb-

ben soorten staan die ze lekkerder vinden.’

Afzet

Na vier jaar komt het moment van verkopen. Er 

vindt geen uitgebreide selectie plaats; de prijs 

wordt bepaald aan de hand van de stamdikte. 

Het rooien is niet buitensporig moeilijk. De kluit, 

die vrij standaard is, gaat er in zijn geheel uit. 

Verder is de doodsbeenderenboom niet lastig te 

vervoeren. Het opbinden van de kroon bij vervoer 

gaat wel wat moeizaam, vertelt Mauritz. ‘Je kunt 

hier en daar heel voorzichtig een tak opbinden; 

meer kun je er niet aan doen.’ 

De doodsbeenderenbomen die onverhoopt niet 

worden verkocht, zet de kweker zelf in de con-

tainer alvast klaar voor de verkoop. Kopers weten 

dan dat ze geen risico meer lopen dat de boom 

door het verplanten doodgaat. Mabo verkoopt 

vooral aan de handel, en heeft dus niet direct 

een eigen garantieregel. De handel heeft die wel, 

maar die is bij deze soort zelden nodig. 

Kweker Herman Mauritz, directeur/eigenaar van Mabo Boomkwekerijen 

uit Randwijk, vertelt over de botanische eigenschappen van en ervarin-

gen met Gymnocladus dioica, en over de weg die de boom aflegt voor 

hij naar zijn eindbestemming gaat. ‘Wij zijn een beetje sortimentsgek.’

Auteur: Peter Voskuil

‘Een Gymnocladus groeit zoals hij groeit’
Kweker Herman Mauritz over Gymnocladus dioica
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Tijdens de bouw van de wijk Marsdijk, medio 

1990, bleven de lijnvormige landschappelijke ele-

menten gespaard. Deze houtwallen vind je onder 

meer terug in het noordelijke deel van de wijk, in 

de omgeving van de Voorstebree. Het gaat om 

drie houtwallen met in totaal zo’n 150 zomerei-

ken. In de zomer van 2014 kreeg de gemeente 

Assen een schrijven van bewoners van de eerste 

houtwal, vertelt beheeradviseur Groenbeheer 

Elzo Koops. ‘Sommige bewoners wilden graag 

zonnecollectoren plaatsen, maar dat had weinig 

zin door de schaduwwerking. Wij zijn daarop bij 

elkaar geweest en kwamen tot de conclusie dat 

er een onafhankelijk onderzoek moest komen. 

De gemeente Assen wilde die houtwal uiteraard 

behouden, maar de bewoners wilden juist zo veel 

mogelijk bomen weg hebben, zodat er zo veel 

mogelijk zonlicht zou komen. 

Conditie bomen beoordeeld

Het ingenieursbureau Boom KCB kreeg opdracht 

om een onderzoek in te stellen. In eerste instantie 

werd de conditie en de kwaliteit van de bomen 

visueel beoordeeld en werd er vooral gelet op 

knopbezetting en vertwijging. Daarnaast werd 

gekeken naar zwamaantasting, stamholten en 

overige structurele gebreken. De conditie van de 

bomen werd onderverdeeld in de categorieën 

goed, redelijk, matig en slecht. Bomen in de 

categorie goed hebben een levensverwachting 

van meer dan twintig jaar, die in de categorie 

redelijk meer dan vijftien jaar, bomen in de 

categorie matig vijf tot tien jaar en die in de 

laatste categorie hadden een levensverwach-

ting van hooguit vijf jaar. Ook werden ernstige 

structurele gebreken zoals zwamaantasting en 

ernstige stamholten beoordeeld; deze zijn immers 

medebepalend voor de levensverwachting van 

bomen. De resultaten werden opgenomen met 

de Boom-DB-bomensoftware en daarna visueel 

weergegeven op een digitale ondergrond. De 

levensverwachting van de bomen werd op een 

kaart geprojecteerd. 

Twee kanten aan verhaal

Boomtechnisch adviseur Jan-Bouke Sijtsma 

van Boom KCB is er duidelijk over. ‘De bomen 

stonden echt heel dicht op elkaar. In het eerste 

gedeelte van in totaal zo’n zestig bomen zijn 

de slechtste exemplaren, een stuk of twaalf, 

eruit gehaald. Het snoeiwerk staat gepland voor 

juni, als de bomen goed in het blad staan. De 

helft van de werkzaamheden, het kappen van 

de slechte bomen, is dus al uitgevoerd. Straks 

worden de bomen dus ook nog gesnoeid en de 

afspraak is dat we na de zomer van 2015 weer 

bij elkaar komen om de resultaten van de uitge-

voerde werkzaamheden te evalueren, waarna er 

eventueel ook weer metingen worden verricht.’

Eerst waren in overleg met de gemeente de eisen 

boven tafel gehaald. Het belangrijkste wat hierbij 

naar voren kwam, was dat er door de maatre-

gelen geen schade aan de houtwal berokkend 

mocht worden. Daarop werden er randvoorwaar-

den gesteld. Zo wilde Boom KCB best tot maxi-

maal 20 procent van de bomen snoeien, maar de 

Door houtwal geen zonnepanelen
Maatregelen tegen schaduwwerking zijn nodig, maar de houtwallen 
moeten wél intact blijven

Acht bewoners van de Voorstebree in Assen gaven in de zomer van 2014 aan last te hebben van de zomereiken op de houtwal langs hun 

huizen. Deze zouden in verband met het eventuele plaatsen van zonnepanelen te veel schaduw geven. De gemeente Assen schakelde hierop 

het ingenieursbureau Boom KCB in voor een analyse. Het kappen van de slechte bomen en wat snoeiwerk moeten nu voor ‘verlichting’ zor-

gen. 

Auteur: Sylvia de Witt
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houtwallen moesten echt behouden blijven. De 

vraag is: waren de klachten van de bewoners dan 

wel terecht?

Sijtsma: ‘Ja, kijk, hun woningen staan heel dicht 

op die houtwallen. Deze mensen hebben er wel 

voor gekozen om daar te gaan wonen. De hout-

wal stond er al en de bomen op deze wal blijven 

wel doorgroeien, dus er zitten twee kanten aan 

het verhaal.’ 

Schaduw meten met zonnepadvinder

De bomen die in de categorie slecht vielen, zijn 

dus gekapt. De overige bomen werden allemaal 

opgemeten; hun hoogte en kroondiameter werd 

in kaart gebracht, zodat Boom KCB gericht scha-

duwmetingen op de daken van de woningen kon 

verrichten. 

‘Wij hebben op het dak van vijf representa-

tieve woningen metingen verricht, om daar de 

schaduw in kaart te brengen met behulp van 

een zogenaamde Zonnepadvinder’, vervolgt 

Sijtsma. ‘Dit hulpmiddel is pas sinds kort op de 

Nederlandse markt. Om een correct gebruik en 

correcte interpretatie van de gegevens te waar-

borgen, zijn deze metingen uitgevoerd in samen-

werking met een externe deskundige van SHFT, 

de leverancier van de Zonnepadvinder in Europa. 

De Zonnepadvinder is een handig meetinstrument 

dat bestaat uit een semitransparante spiegelkoe-

pel waarin alle objecten, rondom in de omgeving, 

tot aan de horizon weerspiegeld worden. Door 

de spiegelkoepel heen is de zonnepadkaart zicht-

baar. Aan de hand van de resultaten van deze vijf 

daken konden we een inschatting maken van de 

schaduwwerking op de overige daken.’

Gerichte snoei van laaghangende takken

Het beeld dat het plaatsen van zonnepanelen 

door de schaduwwerking weinig zin heeft, klopte 

aardig. 

De schaduw op de daken van de woningen die 

evenwijdig aan de houtwal staan, bedraagt op 

jaarbasis tussen 35 en 70 procent, meldt het 

rapport van Boom-KCB. De daken die haaks op 

de wal staan, zijn op grotere afstand van de wal 

gesitueerd. Globaal bedraagt de schaduw op 

deze daken minder dan 25 tot 50 procent. Bij 

toenemende schaduwwerking nemen efficiëntie 

en rendement van zonnepanelen af. Met andere 

woorden: het duurt steeds langer tot de inves-

tering zich heeft terugverdiend. Uiteraard is het 

aan de individuele bewoner zelf welke terugver-

dientijd hij acceptabel vindt. Met behulp van de 

nieuwe bomensoftware BOOM-SafetyCalc wer-

den berekeningen gemaakt om snoeimaatregelen 

te toetsen aan de 20%-regel. Snoei waarmee 

de schaduwlast geheel wordt weggenomen, 

bleek niet haalbaar. Wel is vermindering van de 

schaduw mogelijk door gerichte snoei van laag-

hangende takken in de richting van de straat en 

de woningen. Op deze wijze komt er meer licht 

in de tuinen en rondom de woningen en wordt 

er meer openheid in de onderzijde van de wal 

verkregen. 

Veel bomen dicht op elkaar

Op een aantal locaties staan veel bomen op 

zeer korte afstand van elkaar. Door de onder-

linge concurrentie van de bomen om boven- en 

ondergrondse groeiruimte, gaan sommige bomen 

scheef groeien in de richting van ruimte en licht, 

worden ze beperkt in hun kroonontwikkeling of 

sterven ze af. Vijf bomen zijn stervende. Het is 

onvermijdelijk dat in de toekomst meer bomen 

doodgaan als gevolg van deze concurrentiestrijd. 

Sijtsma: ‘Geadviseerd wordt om aanvullend zeven 

bomen te kappen, om ruimte te maken voor de 

overblijvende bomen; dunnen, dus. Deze maat-

regel heeft echter maar een tijdelijk effect op de 

schaduwwerking van de houtwal. Door de groei 

van de overblijvende bomen zijn de ontstane 

gaten in het kronendak binnen enkele groeisei-

zoenen weer dicht. Om deze houtwal op lange 

termijn gezond te houden, moet je de dunning 

dus eigenlijk doorzetten, zodat de overblijvende 

bomen voldoende ruimte krijgen om te groeien. 

Hiertoe dienen eens in de vier à vijf jaar enkele 

bomen gekapt te worden op de locaties waar 

de bomen nog te dicht op elkaar staan. Om de 

overlast door schaduw enigszins te verminde-

ren, is het raadzaam om tijdens de driejaarlijkse 

boomveiligheidscontrole te letten op laaghan-

gende takken in de richting van de straat en de 

woningen. Deze takken kunnen dan tijdens het 

reguliere onderhoud gesnoeid worden.’

Zoeken naar de gulden middenweg

Schaduwwerking of niet, de visie en uitgangs-

punten van de gemeente Assen waren duidelijk, 

zo is ook in het rapport te lezen: 

Boomtechnisch adviseur Jan-Bouke Sijtsma. Elzo Koops, gemeente Assen.

‘De maatregelen mochten 

geen schade aan de houtwal 

berokkenen’
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‘De gemeente Assen acht het gemeenschappelijk 

belang van het in stand houden van de oude 

houtwallen hoger dan een tegenstrijdig individu-

eel belang. Wel wil zij een compromis, waarbij 

bomen gesnoeid en/of slechte bomen gekapt 

worden, onderzoeken. Hierbij mag van individu-

ele bomen niet meer dan twintig procent van het 

kroonvolume gesnoeid worden en dient dit op 

een boomtechnisch verantwoorde manier plaats 

te vinden.’ 

Volgens beheeradviseur Koops was het op voor-

hand al duidelijk dat de gemeente daar niet alle 

bomen zou weghalen, maar naar een midden-

weg zocht. 

Koops: ‘Die woningen staan er zo’n vijfentwin-

tig jaar; die houtwal is er al een jaar of tachtig 

en bestaat uit ongeveer vijftig gezonde eiken 

met een leeftijd van 50 à 60 jaar. Tien oudere 

exemplaren bevinden zich in het zuidelijke deel; 

deze zijn 70 à 80 jaar oud. De schaduw op de 

woningen wordt hoofdzakelijk door de hout-

wal veroorzaakt. De bomen zijn natuurlijk wel 

wat gegroeid, maar het was toch ook al een 

behoorlijke wal toen de woningen daar werden 

gebouwd. Met elkaar hebben we gezocht naar 

een oplossing. We hebben besloten om de slech-

te bomen en een aantal bomen die erg dicht op 

elkaar stonden weg te halen. Ik heb de bewoners 

van tevoren duidelijk aangegeven, dat ze zich niet 

al te veel van de te nemen maatregelen moeten 

voorstellen. Er worden in juni van dit jaar nog 

enkele takken weggesnoeid. Het gaat zeker niet 

gebeuren dat de bewoners nu ineens volop zon 

krijgen op hun perceel. De bewoners zijn akkoord 

gegaan met het huidige plan.’ 

‘Deze mensen hebben er wel 

voor gekozen om daar te 

gaan wonen’

‘Het gaat zeker niet gebeuren 

dat ze nu ineens volop zon 

krijgen’
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Donderdagochtend 12 maart om half twee ‘s nachts is een ruim 

honderdjarige iep in Beverwijk gekapt, aldus Dagblad Noord-

Holland. Verderop in de krant staat: ‘”Het is een stukje emotie”, zei 

gemeenteraadslid Co Backer, die bij de kap aanwezig was. “Ik hoorde net 

iemand zeggen dat haar moeder nog had gezien hoe de boom geplant 

werd.”’ Verderop in het artikel lees ik dat een kunstenaar voor 

€ 50.000 een kunstwerk gaat maken van de stam. In mijn vak hoor ik het 

wel vaker: ‘bomen zijn emotie’.

Als ik dit lees, dan vraag ik me af wat nu die emotie is. Ik kan me indenken 

dat mensen goede herinneringen koesteren aan zo’n imposante iep. 

Misschien de eerste zoen van je vriend of vriendin gekregen, al leunend 

tegen de stam? Maar is dat het, wat zo bijzonder is aan bomen? 

Ik denk dat ik het weet. Bijzonder aan bomen is dat zij leven en veel 

tijd nodig hebben om tot wasdom te komen. Bomen zijn kwetsbaar en 

dat weten we. Diep verscholen in ons primitieve brein voelen wij ons 

verbonden met bomen. Dat is niet zo vreemd, want we hebben duizenden 

jaren geprofiteerd van bomen. We eten de vruchten, gebruiken het 

hout en genieten van de schaduw. Ja, we voelen ons verbonden met 

bomen. Als een gemeente weer eens zo’n woudreus wil kappen voor 

een verkeersknooppunt of een vliegveld of whatever, dan pikken we het 

niet. Mocht het toch onverhoopt gebeuren, dan trekken bestuurders 

alles uit de kast om te pleasen. Want bestuurders zijn net echte mensen; 

zij beschikken ook over emoties, zeker tijdens de laatste fase van onze 

groenstammige bebladerde vrienden. Dit in schril contrast tot de fases 

daaraan voorafgaand.

Bij ontwikkelingen in steden en dorpen is er altijd strijd tussen 

de stedenbouwkundige/ verkeerskundige en de groenontwerper/

beleidsmedewerker. ‘Wat, moeten die bomen van jou 25 kuub 

doorwortelbare ruimte hebben? Ben je wel goed bij je hoofd? Iets verderop 

staat een iep in een vakje van twee bij twee; die groeit toch ook?’ Dan ben 

je uitgepraat en neem je genoegen met vijf kuub. Je komt dan toch wat 

boos en verdrietig thuis. Emotie, dus. 

In de verdere levensfases van de in een te kleine ruimte geplante boom 

gaat het al niet veel anders. Bij de aanschaf moeten we maar al te vaak 

genoegen nemen met de goedkoopste van drie geoffreerde bomen. 

Hoe sommige kwekers het redden om voor dit soort prijzen bomen aan 

te bieden, is mij af en toe een raadsel. Daarna planten we onze groene 

jongeling met veel liefde (emotie) in een lekker schraal grondmengseltje, 

om ons vriendje vervolgens alle lucht en vocht te ontnemen door er 

met shovels langs te rijden en door op zijn voetjes een aantal dikke 

betonproducten neer te laten ploffen. ‘Zo, die kan gaan groeien’, zei 

uitvoerder Jan tevreden.

Iepje junior is dapper, met de wortels van een wilde tante. Zijn eigen 

worteltjes waren wat gevoelig, dus heeft de kweker iepje junior aan een 

heel stel nieuwe wortels van tante Carpini geholpen. Nou, iepje heeft er 

zin in, hoor. Hij groeit lekker. Af en toe krijgt hij van de beheerder met veel 

liefde een lekkere slok water. Nou, een lekkere slok… De beheerder is wat 

onbehouwen. Eerst heeft iepje dorst, veel dorst, en als hij zijn blaadjes laat 

hangen, dan krijgt hij een plens water waarbij vergeleken een tsunami in 

het niet valt. Iepje is sterk, heel sterk en groeit als kool, want hij heeft iets 

lekkers gevonden: stront! De mooie weelderige wilde wortels kwamen 

op een goede dag een heel klein scheurtje in een buis tegen. Eenmaal 

binnengekomen in die buis was het warm, vochtig, er was voldoende 

eten en lucht. Andere wortels hadden ook lucht gekregen door die zware 

betonzooi van hun rug af te werpen. 

Op een dag hoorde iep een luide knal en daarna een luide vloek. De 

mensenbuurman Kees was over een tegel gestruikeld. Witheet van 

woede belde de voormalige bomenvriend de gemeente: ‘Kunnen jullie die 

rotbomen niet eens kappen? Ik breek mijn benen, krijg geen licht in mijn 

tuin en veeg me het schompes.’ De man was boos, erg boos en wilde van 

de ambtenaar alleen maar horen: u heeft gelijk, wij gaan kappen. Maar 

nee, Piet de groene ambtenaar zei: ‘We hebben beleid; gezonde bomen 

worden niet gekapt, maar we kunnen wel snoeien en leggen uiteraard de 

tegels recht voor u.’ En zo geschiedde; een dag later komt stratenmaker 

Gijs. Gijs is een vrolijke kerel en hakt als een volleerd houthakker fluitend 

eenderde van de pluizige wortelbrij af, legt behendig de tegels terug en 

geniet van het bakje koffie dat de behulpzame vrouw van Kees nog op 

ouderwetse wijze heeft gezet. Precies een week later stopt bij Kees een 

hoogwerker met twee stoere koelbloedige kerels. Ze bellen bij Kees aan. 

‘Dag meneer. Als u uw wagen effe wegzet, zullen we het boompje effe 

snoeien. Weer effe in model brengen, begrijpt  u.’ Later op de dag ziet de 

iep eruit als een kaalgeschoren hippie. De mannen van Groen zijn blij, Gijs 

is blij, Kees is blij en vooral zijn vrouw is blij (Kees zeurt de laatste tijd een 

stuk minder). Alleen loopt de wc een stuk minder door, vooral na de grote 

boodschap. Toen Kees trots de wc uit liep, dacht hij: ‘Als ik eraan denk, 

moet ik toch nog eens de gemeente bellen.’ Zie je wel, allemaal emotie…

Groet,

Chris

De auteur is beleidsmedewerker groen bij de gemeente Castricum 

Beleidsmedewerker groen bij de gemeente Castricum  

(ChrisWinter@castricum.nl)

‘Bomen zijn emotie’     

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5263
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Dit deel van het feuilleton gaat dus over de 

peer en dan over de makkers die op een stam 

gekweekt zijn; deels over smakelijke, eetbare 

productieperen, de echte fruitbomen, en deels 

over de sierperen waar soms wel een peertje 

aangroeit, maar die in de meeste gevallen ‘niet te 

vreten’ zijn!

Peren, zowel de vruchten als de bomen zelf, wer-

den al meer dan 10.000 jaar voor Christus in het 

wild verzameld en omstreeks 3000 jaar voor onze 

jaartelling al veredeld. Ja, waarde lezers, veredeld, 

u leest het goed. De kunst van vermeerdering 

door enten bestaat dus al meer dan 5000 jaar! 

De oerpeer stamt uit het gebied aan de voet van 

het Tian Shan-gebergte in Centraal Azië. Deze 

bergketen, met toppen tot meer dan 7000 meter 

hoogte, ligt in het grensgebied van Kazachstan 

en Kirgizië en voor een groot deel in de Chinese 

autonome regio Sinkiang. In de meeste talen 

wordt de Chinese naam Tian Shan gebruikt, wat 

‘hemelse bergen’ betekent. 

Theophrastus van Eresus, een plantkundige, 

beschreef in 322 vóór Christus in zijn Causis 

plantarum drie perenrassen. Daarbij schreef hij 

ook over de noodzakelijke snoei én het enten van 

deze rassen op wilde onderstammen. 

Plinius de Oudere beschreef rond 77 ná Christus 

in zijn Naturalis historia (een encyclopedie van 

102 delen!!) al 38 perenrassen, de vermeerdering 

daarvan door enten en een bereidingswijze: het 

stoven van peren in honing.

‘Toen al een beetje bourgondisch, die botanis-

ten… hé toen al!’

Dichter bij huis, in Europa, zijn ook resten van 

peren en veredelingen van peren aangetroffen bij 

archeologische vondsten van voorhistorische paal-

woningen in een aantal Zwitserse meren.

De peer is, net als de appel, langs en via de Grote 

Zijderoute verspreid. De genencentra van zowel 

de appel als de peer liggen namelijk in de omge-

ving van de zogenaamde Noordelijke route. In 

Centraal Azië komen meer dan 15 wilde peren-

soorten voor, waaruit de gekweekte peer is ont-

staan. Geselecteerde rassen werden later in stand 

gehouden door de Kirgiezen en de Chinezen, 

die de techniek van enten ontdekten. Tussen de 

achtste eeuw voor Chr. en de vijfde eeuw na 

Chr. bestond er al een florerende teelt en han-

del in peren door de oude Grieken, later door 

de Romeinen. De Romeinen hebben de rassen 

tijdens hun veroveringstochten in West-Europa 

verder verspreid, tot in Engeland toe. De sappige 

vrucht was zeer geliefd, meer nog dan de appel, 

bij vorstenhuizen, hoge adel en rijke kooplieden. 

In de middeleeuwen en later werd de peer dan 

ook een symbool voor macht en pracht. Franse 

koningen in de 18e eeuw, zoals Lodewijk XV en 

Lodewijk XVI, kregen bij hun kroning in de kathe-

draal van Reims een peer en een glas champagne 

als geschenk van het stadsbestuur aangeboden.

Koning Hendrik III van Engeland kreeg van de 

sheriff van de stad Londen peren die per schip 

vanuit Frankrijk aangevoerd werden. Een duur 

geschenk in die tijd, mogelijk bedoeld om op 

bepaalde momenten even de andere kant op te 

kijken…

In Nederland komt van nature uitsluitend de 

wilde peer, Pyrus pyraster, voor, vaak verwilderd 

in de zoom van oudere gemengde bossen. Het is 

meestal een struikvormige species. 

Het geslacht Pyrus

‘Chanticleer’ en ‘Conference’, wie kent ze niet? De twee bekendste peren van de wereld, de een voor de sier en de ander voor het sap!

Beide komen ruim aan bod in dit deel van het feuilleton dat geheel gewijd is aan het geslacht Pyrus, oftewel de peer!

Auteur: Jan P. Mauritz, VRT
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Kenmerken

Peren zijn bladverliezende, kleine tot middelgrote 

struiken, meerstammige en ook middelgrote 

solitaire bomen. De meeste exemplaren wor-

den 6 tot 8 meter of 12 tot 16 meter hoog, 

met van origine een breed piramidale of ovale 

tot schermvormige, losse en grillige kroon. 

Hoogstamfruitbomen hebben vaak een koepel-

vormige kroon met schuin opgaande gesteltak-

ken, die bij oude exemplaren aan het uiteinde 

wat doorbuigen of overhangen met wat han-

gende twijgen. De stam is zelden doorgaand 

tot in de top, maar vaak vergaffelend in zware 

nevenstammen of zware gesteltakken. Peren zijn 

ook prachtig te leiden tegen een zonnige muur 

van een woning of een slangenmuur rondom 

een buitenplaats. De cv’s van de sierspecies zijn 

veelal geselecteerd op een smallere en volle, 

regelmatiger gevormde kroon. De schors op de 

stam en de zware gesteltakken is in de jeugdfase 

vaak glad grijzig bruin tot groenig bruin; later 

vormen zich prachtige diep gegroefde, ruwe 

zwartgrijze schorsruggen, vrij diep en grillig 

verticaal gegroefd, of grove, al dan niet afschilfe-

rende, grijsbruine tot bijna zwarte ruw gevormde 

en dikke schorsplaatjes. Alle peren hebben een 

verspreid staande bladstand met enkelvoudige 

bladeren, met een gladde, fijn of grof gezaagde, 

getande of soms gelobde bladrand. Het blad 

verschilt nogal, van klein tot middelgroot, en qua 

vorm van ovaal tot breed ovaal, vrijwel rond tot 

ellipsvormig of smal lancetvormig, ruitvormig, 

eirond of nog anders. Het blad, vaak voorzien 

van steunblaadjes, heeft een breed pallet van 

groene kleuren, de één dof tot dof glanzend, 

de ander donkergroen of lichter groen, tot glan-

zende bladeren. Maar ook zilvergrijze en (tijdelijk) 

rode species zijn binnen het geslacht te vinden. 

Behaard, tijdelijk behaard of niet behaard, alle 

mogelijkheden zijn voorhanden.

De bloeiwijze is éénnhuizig met tweeslachtige 

bloemen en is in de meeste gevallen indrukwek-

kend tot zeer indrukwekkend. Wat een enorme 

rijkdom aan bloemen, tijdens of net na de blad-

zetting. De bloemen zijn helder zuiverwit tot 

crèmewit, enkelvoudig, in tuilen, bundels of in 

trossen van zes tot twaalf bloemen per tuil, elke 

bloem met vijf ronde tot ovale petalen; meestal 

zijn er ca. 20 meeldraden aanwezig met rode of 

roodbruine helmknoppen en groene kroonblaad-

jes aan de buitenrand van de bloemrozet. 

De vrucht is een vlezige pitvrucht, die in de 

volksmond peer heet. Binnen het geslacht zijn de 

vruchten zeer verschillend van grootte, kleur en 

soms zelfs smaak. De zaden in een klokhuis zijn 

klein en zwart van kleur.

Ook bij dit geslacht kunnen zich parthenocarpe 

vruchten ontwikkelen.

'Partheno-wat? hoor ik op de achtergrond mom-

pelen. We duiken zeker weer de diepte in J.P.? 

Jazeker, vrienden, heel even want het is zeker de 

bedoeling van dit feuilleton dat u er ook nog wat 

van opsteekt!' Parthenocarp betekent letterlijk 

‘maagdelijk fruit’. Het woord is afgeleid van het 

Griekse parthenos, wat maagd betekent, en kar-

pos, wat fruit of vrucht betekent. In de botanie 

is het de benaming voor fruit dat zich ontwikkelt 

zonder dat er bevruchting heeft plaatsgevonden. 

Parthenogenese komt soms als mutatie voor in 

de natuur, wat dan een gebrek is, omdat de plant 

zich niet langer generatief kan voortplanten en 

dan zou uitsterven. In de tuinbouw worden som-

mige planten zodanig veredeld dat ze partheno-

carp worden. Er hoeft dan niet voor bestuiving 

gezorgd te worden en de vruchten bevatten geen 

of weinig zaden, wat een voordeel kan zijn voor 

verdere verwerking.

Een aantal peren, maar ook veel andere vruchten 

bezitten deze eigenschap. ‘Wel handig niet zo 

…… toch?’

Verder levert de perenboom kostbaar en bijzon-

der mooi hout voor draaiwerk, beelden en andere 

sier- en gebruiksvoorwerpen.

Het sortiment

Een aantal onder u, trouwe lezers van dit feuil-

leton, zit al te wachten op de door mij regelmatig 

gebezigde uitspraak: Opstoken, die rotzooi; 

Rosaceaeën zijn geen bomen, weg ermee! En dat 

is voor een groot aantal species nog altijd aan de 

orde. 

Allereerst enkele peren voor de dorst, en dan een 

peertje voor het oog

Pyrus communis ‘Conference’ 

Dit is de meest bekendste peer in Nederland 

en de meest gekweekte. Ongeveer 70% van 

het perenareaal in Nederland is ‘Conference’. 

Het is van oorsprong een Engels ras van de 

heer T. Rivers uit Sawbridgeworth, die de peer 

in 1894 in de handel bracht. Het is een peer 

waarmee in Nederland al meer dan 65 jaar 

ervaring is. Een van de eerste aanplanters van 

het ras in Nederland was de familie Vogelaar 

in Krabbendijke. ‘Conference’ is een grote 

smaakvolle en sappige peer, lang en bol, met 

vaak een wat roestige ronding. De boom draagt 

zeer gemakkelijk en rijk, ook zonder andere 

bestuivers. Bij veel perenrassen leveren andere 

bestuivers in de buurt wel een hogere opbrengst 

op. ‘Conference’ is parthenocarp (zie boven), 

zodat er zelfs vruchtzetting kan plaatsvinden 

na vorstschade aan de bloesem. De boom kan 

gemakkelijk biologisch geteeld worden, ook 

in particuliere tuinen. Het grote voordeel van 

dit ras is de lange afzetperiode, omdat de peer 

Binnen de systematische indeling van het 

Regnum Vegetabile – het Plantenrijk - 

behoort het geslacht Pyrus tot de orde van 

de Rosales en daarbinnen tot de familie van 

de Rosaceae, de rozenfamilie. Deze grote 

familie met meer dan 8000 species (= indi-

viduen) en ongeveer 140 geslachten is op 

basis van de vruchten onderverdeeld in een 

viertal onderfamilies, te weten: Rosoideae, 

Spiraeoideae, Amygdaloideae of Prunoideae 

en Maloideae. Tot deze laatste onderfamilie 

behoort het geslacht Pyrus, in de volksmond 

peren genoemd. Het geslacht Pyrus is veel 

minder groot qua soortenrijkdom en aantal 

cv’s dan broertje Malus. Er zijn fruitperen en 

sierperen; deze komen allebei aan bod in dit 

deel van het feuilleton.

Er zijn ruim 40 soorten, een aantal hybriden 

of kruisingen en honderden cv’s, vooral in de 

consumptieperen, binnen het geslacht dat 

uitsluitend voorkomt in de gematigde stre-

ken van het noordelijk halfrond, in Europa, 

Noord-Afrika, Centraal-Azië en het Verre 

Oosten, China en Japan.

Een hele echte 'Conference' in bloei.
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lang bewaard kan worden en de smaak tijdens 

de bewaring goed behouden blijft. De groei 

van de boom is vrij sterk. Als tussenstam geniet 

‘Doyenné du Comice’ de voorkeur, met als onder-

stam Kwee MC. De bloei is vroeg en het ras kan 

zichzelf bestuiven. De pluk valt vanaf de tweede 

week van september. Vlak voor de pluk kunnen 

de vruchten al van de boom vallen.

Het ras ‘Doyenné du Comice’ wordt ook wel 

‘koninginnepeer’ genoemd. De geelbruine 

vruchten zijn groot, breed en onregelmatig 

gevormd. Het is een zeer goede, zoete en sap-

pige handpeer met een aromatische smaak en 

smeltend vruchtvlees. De ‘Doyenné du Comice’ 

is een handpeer, en is van de handperen na 

‘Conference’ het meest in Nederland geteelde 

ras. Het ras komt van oorsprong uit Frankrijk en 

is in 1848 in Angers in de handel gebracht. De 

opgaande boom heeft een sterke groei en heeft 

veel last van beurtjaren, waardoor het ene jaar 

veel vruchten, het andere jaar geen of bijna geen 

vruchten aan de boom hangen. De pluktijd valt in 

de tweede en derde week van september. 

De cv ‘Concorde’ is een kruising tussen de twee 

bovenstaande toppers, met de overeenkomstige 

kwaliteiten verenigd in één vrucht vol zacht, sap-

pig vruchtvlees met een geweldige smaak. De 

pluktijd is laatste week september, eerste week 

oktober. De groei van de boom is goed, wat steil 

opgaand en weinig vatbaar voor ziekten. Een 

prima aanwinst in het sortiment.

Nieuwe rassen

Er worden zeer regelmatig nieuwe peren op de 

markt gebracht. Deze peren krijgen dan een han-

delsnaam zoals XENIA en DICOLOR. Zoals u aan 

de schrijfwijze van deze naamgeving kunt zien, 

hoofdletters en zonder komma’s heeft deze han-

delsnaam geen enkele binding met de Latijnse 

naamgeving van een ras bestaande uit een 

geslachts-, een soortnaam en een CV naam.

XENIA

Dit is een nieuw ras met uitstekende eigen-

schappen en een goede tot zeer goede sap-

pigheid, afhankelijk van de rijpheid. XENIA is 

de merknaam van de peer die groeit aan de 

boom Oksana Xenia®. Deze merkenrechtelijk 

beschermde boom is bij het Research Institute 

for Horticulture in Chisinau (Moldavië) in de jaren 

zestig ontstaan door de kruising van een Pyrus 

communis ‘Triomphe de Vienne’ met een Pyrus 

communis ‘Nicolai Krier’. 

Hieruit ontstond Pyrus communis ‘Noiabriskaia’, 

wat door geen sterveling kan worden uitgespro-

ken, laat staan marketingtechnisch een topper 

worden. Vandaar de goed in de mond en het oor 

liggende handelsnaam XENIA. De vrucht heeft 

een bolle vorm, soms zelfs diabolovormig, en 

een frisgroen uiterlijk; hij is smaakvol, fris, knap-

perig: een uitstekende handpeer. De boom is een 

matige groeier, weinig ziektegevoelig, met een 

kroonvorm van breed tot enigszins opgaand. De 

plukperiode is vanaf half september tot begin 

oktober, eerder dus dan de ‘Conference’. 

De boom is verkrijgbaar bij boomkwekerij Fleuren 

BV in Baarlo.

DICOLOR

Als antwoord op de vraag naar roodgebloste 

peren introduceert boomkwekerij René Nicolaï 

het nieuwe perenras DISCOLOR (CPVR). Het ras 

is een Tsjechische kruising van Pyrus communis 

‘Holenick’ en Pyrus communis ‘Williams’, en is 

op ca. 50% van het vruchtoppervlak geblost 

met een licht glanzende, gladde schil. DISCOLOR 

heeft een lange steel en is gevoelig voor schuur-

schade. De hoge productie is regelmatig en 

treedt vroeg in; de vrucht kan goed bewaard 

worden en heeft een lang uitstalleven. De vorm 

van de vrucht is kort, conisch en uniform. Met 

het geelwitte vruchtvlees heeft DISCOLOR een 

verfrissende zoete aangename aromatische 

smaak. De pluktijd is eind september. 

Snel even twee oude perenrassen op het podium:

De cv ‘Juttepeer’

Een zeer oude, waarschijnlijk al uit de 

Middeleeuwen, Nederlandse  late zomerhand-

peer. De vruchten zien er wat onooglijk uit: klein, 

grauwgroen en later geelgroen, maar ze zijn 

heerlijk smeltend, sappig, met zeer aromatisch 

vruchtvlees. De boom is prachtig groot, groeit 

zeer traag, maar gestaag en is laat vruchtbaar. 

Het is een schitterende boom met fantastische 

vruchten, helaas ook in de vergetelheid geraakt.

‘Gieser Wildeman’

Dit is de meest gewaardeerde stoofpeer. Het 

ras is gekweekt door de heer Wildeman uit 

Gorinchem en omstreeks 1850 in de handel 

gebracht. In de commerciële fruitteelt is ‘Gieser 

Wildeman’ in Nederland momenteel het meest 

geteelde stoofperenras. Daarnaast wordt op 

bescheiden schaal het stoofperenras ‘Saint Remi’ 

geteeld.                                                                      

De vrucht is tamelijk klein en tot ver in de lente 

bewaarbaar. Hij kookt lichtrood af. Het is een 

matig sterke groeier die een kleine gedrongen 

boom vormt, matig schurftgevoelig, maar gemak-

kelijk gezond te houden.

Tot omstreeks 1850 werden peren vrijwel uit-

sluitend voor consumptie gekweekt. De eerste 

sierpeer werd gevonden door Joseph-Marie 

Callery (1810-1862), een Franse missionaris die 

de boom tijdens een van zijn reizen aantrof en in 

een eigen boekwerk over de botanie in Centraal 

en Zuid-China beschreef. De species is in 1872 

Pyrus betulifolia vruchtje.
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officieel beschreven door de Franse botanicus 

Jean Decaisne. De soortnaam calleryana dankt de 

boom dus aan zijn ontdekker. De boom kwam 

na 1870 in cultuur; toen was de vinder Callery 

allang dood. Plantenjager Ernest H. Wilson van 

de Boston University nam in 1908 vruchten en 

planten uit de provincie Hubei mee naar Arnolds 

Arboretum. Enkele jaren daarna werd mede-

werker Frank Meyer van het onderzoeksinstituut 

Glenn Dale naar China gestuurd, om zo veel 

mogelijk zaad van verschillende peren te verza-

melen en mee terug te brengen. 

Hierover later meer. 

Uit een aantal van deze species zijn met name in 

Noord-Amerika meerdere cv’s gewonnen, en zo is 

direct de brug gelegd naar de sierperen.

Er zijn ongeveer 27 soorten sierperen en een 

paar hybriden omschreven in de standaardwer-

ken van Krüssmann, Rehder en Bean. Marco 

Hoffman benoemt er vijftien in zijn Naamlijst van 

Houtige Gewassen 2010-2015. Het verschil komt 

vanuit welk systeem je de lijst opstelt. ‘Ik stop al 

…….Gloeiende gloe…….!!’

Pyrus betulifolia

De soortnaam spreekt voor zich, hoop ik. Deze 

makker is in 1865 in Noord-China gevonden en 

wordt daar al eeuwen gebruikt als onderstam 

voor fruitbomen. Het is een sterke en snelgroei-

ende boom, tot een meter of 10 hoog, met een 

slanke en gracieuze kroon. De takken en de 

twijgen zijn sierlijk gebogen, waardoor vooral 

in de winter een schitterend beeld ontstaat. De 

bladeren zijn ruitvormig tot eivormig, als van 

een Betula, ‘Goh, niet verwacht hé?’ ca. 4 tot 

7 cm lang met een lang toegespitste bladtop, 

een scherp gezaagde bladrand en een ronde of 

kielvormige bladbasis. De bovenzijde van het blad 

is prachtig glanzend groen, de bladonderzijde is 

grijsgroen en behaard. De bloemen zitten in tros-

sen en zijn spierwit, 2 tot 2,5 cm in doorsnede, 

met vijf kroonbladeren. De vrucht is klein, kogel-

vormig, 1 tot 1,5 cm dik en bruin van kleur met 

witte puntjes erop. Een heel mooie boom, sterk 

en hier volledig winterhard. De boom heeft één 

probleem: hij is totaal onbekend bij boomkwe-

kers en -beheerders en dus nauwelijks in cultuur. 

Jammer, hoor!

Pyrus calleryana 

Zoals hierboven al vermeld, komt de soort cal-

leryana uit China. Deze peer is een zogenaamde 

invasiesoort in de Verenigde Staten van Noord-

Amerika. Dat wil zeggen dat de makker zich daar 

zo goed thuis voelt, dat hij zelfs verwildert in 

bepaalde staten of regio’s. 

De boom werd in 1908 in Amerika ingevoerd 

en vooral gebruikt voor de hybridisatie met con-

sumptieperen om nieuwe perenrassen te winnen, 

die resistent waren tegen bacterievuur, Erwinia 

amylovora. Deze ziekte werd aanvankelijk ook 

perenvuur genoemd en had catastrofale gevolgen 

voor de teelt. Pyrus calleryana is als enige resi-

stent tegen deze aantasting, vandaar het benut-

ten van deze eigenschap voor rasverbetering. 

Deze onderzoeken werden in grote onderzoek-

stations en faculteiten van universiteiten uitge-

voerd, om zo veel mogelijk prettige eigenschap-

pen te verzamelen in één species. 

Aangezien Pyrus calleryana en zijn cv’s in vrijwel 

alle staten aangeplant kunnen worden, is er ook 

veel onderzoek en vermeerderingswerk verricht 

om sierperen te kweken. Dr. John Creech, onder 

meer directeur/onderzoeker van het Agriculture 

Department of plant Introduction Station Glenn 

Dale in Maryland, selecteerde de eerste ornamen-

tale kloon uit zaailingen van Chinese herkomst 

die Frank Meyer jaren daarvoor meegenomen 

had. Hij introduceerde deze in 1950 als Pyrus cal-

leryana ‘Bradford’.  

In 1956 won de grote selecteur, boomkweker en 

dendroloog Edward H. Scanlon in Olmsted Falls in 

de staat Ohio de tweede forma: Pyrus calleryana 

‘Chanticleer’, de meest toegepaste species in het 

stedelijk gebied in de 20e eeuw. Vrijwel alle cv’s 

van de soort calleryana komen dus uit Amerika. 

Omdat de soort eigenlijk alleen gebruikt wordt 

als onderstam voor de cv’s, heb ik de morfolo-

gische kenmerken ook bij de cv’s beschreven, te 

beginnen met:

Pyrus calleryana ‘Aristocrat’

‘Aristocrat’ groeit veel sneller dan de soort en 

vormt een breed piramidale kroon met een regel-

matige en vrijwel horizontale takstand. De boom 

kwam in 1972 in cultuur en wordt tussen de 13 

en 15 meter hoog; hij bereikt dan een kroondi-

Pyrus call. 'Aristocat'. Pyrus call. 'Aristocat' blad.
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ameter van 8-9 meter. De stamschors is als van 

de soort, in de jeugdfase glad, bruingroenig van 

kleur, met ruwe wittige lenticellen. Op latere 

leeftijd ontstaan verticale scheurtjes in de schors, 

die op oude leeftijd ruw gegroefd en donkergrijs 

van kleur wordt. Het blad is glanzend groen en 

breed eivormig, met een wat opstaande rand, 

4-8 cm lang en 3-5 cm breed. De bloei is zeer 

uitbundig met enorme aantallen witte bloemtros-

sen en bloemen met een diameter van ca. 2 cm. 

Het blad is ovaal tot breed ovaal en diepglanzend 

groen; het blijft lang aan de boom en verkleurt 

dan naar wijnrood tot purperrood. De vruchten 

die sporadisch aanwezig zijn, zijn klein, bruinig 

met lichtere lenticellen. De boom is zeer goed 

toepasbaar in de stad en in verharding.

Pyrus calleryana ‘Autumn Blaze’

Deze makker is in 1981 geselecteerd en enkele 

jaren daarna uitgegeven door Oregon State 

University; een vrij nieuwe selectie dus. De boom 

groeit minder snel en wordt ook minder groot 

dan de vorige: tot 10 meter hoog met een smal-

lere piramidale kroon tot ca. 5 meter breed. 

Het is een prachtige selectie, waarvan het blad 

roodachtig uitloopt en dan snel naar prachtig 

glanzend groen verkleurt. In de herfst verkleurt 

dit blad dan weer naar schitterend opvallend en 

egaal rood, écht rood wel te verstaan!

Ook bij deze selectie is de bloei zeer uitbundig in 

grote trossen of tuilen. 

Er komen ook aan deze boom weinig tot geen 

vruchten, en wat eraan komt is niet zo verhef-

fend dat het beschreven moet worden, anders 

dan bij de buurman.

Pyrus calleryana ‘Bradford’ 

Deze selectie bestaat uit de eerste cv’s van de 

soort calleryana. De boom bereikt een hoogte 

van ca. 10 tot 12 meter en een breedte van 9 

meter, met een wat onregelmatige eivormige, 

dicht vertakte kroon, die op latere leeftijd uitzakt 

tot rond en zelfs waaiervormig als de soort. Het 

stevige blad is prachtig glanzend groen, 4 tot 7 

cm lang en heeft een golvende bladrand. Het 

blad verkleurt in de herfst naar geel en brons. 

Ook deze species bloeit ontzettend mooi met 

grote trossen witte bloemen.

Een groot nadeel is de vorstgevoeligheid van deze 

species. Jonge twijgen kunnen zelfs totaal bevrie-

zen en bij late nachtvorst kan de stamschors zelfs 

opensplijten. Daardoor is de boom in Europa 

minder geschikt. 

Pyrus calleryana ‘Capital’

‘Capital’ heeft een smal piramidale kroonvorm; 

deze makker wordt ca. 10 meter hoog en is dan 

nog geen 4 meter breed. De takstand is sterk 

opgaand met lange sterke takken, vrijwel paral-

lel aan de central leader. Het ovale tot breed 

'Bradford' in herfsttooi.
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ovale blad is diep donkergroen en glanzend. De 

herfstkleur is uiteindelijk diep purperrood: prach-

tig, zo’n smalle vlammende zuil in het najaar. De 

vruchtjes zijn klein, bruin en weinig opvallend. De 

boom is uitermate geschikt voor gebruik in smalle 

straten en kleinere tuinen.

Pyrus calleryana ‘Redspire’

‘Hé eh JP, vergeet je er niet één, in jouw alfabeti-

sche volgorde?

Goed opgemerkt maar die ene bewaar ik als laat-

ste beschrijving van deze soort, want dat verdient 

de CV in kwestie als geen ander!’

‘Redspire’ is in 1975 in cultuur gebracht door 

Princeton Nurseries te Kingston in de staat New 

Jersey. 

Deze makker heeft een smal opgaande, kegelvor-

mige tot smal ovale kroon.

De boom wordt tot 12 meter hoog en ongeveer 

half zo breed. Het gezonde blad is glanzend 

donkergroen en ovaal tot breed ovaal, net als 

alle andere cv’s en de soort zelf. Alleen de diepte 

van de kleur verschilt nogal eens. De herfstkleur 

is van donkergeel-oranje tot paarsrode tinten, 

bijzonder fraai. 

De bloemen van deze species zijn groot, tot 2,5 

cm diameter in talrijke tuilen in de boom. April 

en mei zijn de bloeimaanden van deze makkers, 

maar dat geldt voor veel peren. 

Pyrus calleryana ‘Trinity’

Een door Boomkwekerij Udenhout BV uit 

Amerika geïmporteerde species met een smal 

eivormige kroon tot ca. 10 meter hoogte en 

een goede central leader. De boom draagt grote 

glanzend groene bladeren, die in de herfst paars-

rood tot purperrood verkleuren. De bloeiwijze is 

overdadig met witte bloemen, tot twaalf stuks in 

een tuil. Het is een prima straatboom voor smalle 

profielen.

'En dan nu, waarde lezers van het feuilleton, 

onder tromgeroffel en trompetgeschal, mag ik u 

voorstellen aan ‘Chanticleer’: de peer der peren 

en dé straatboom van de 20e eeuw'.

Zoals boven al aangegeven is Pyrus calleryana 

‘Chanticleer’ in 1956 door Scanlon in cultuur 

gebracht. De ons ontvallen grootmeester uit 

Oudenbosch, ‘Ome’ Piet van der Bom van de 

Koninklijke, heeft een belangrijke rol gespeeld 

bij zowel de naamgeving als de verspreiding 

van deze kanjer in Europa. Ome Piet en Edward 

Scanlon waren goede vrienden en daarnaast de 

oprichters van de Tailored Trees Group, waarin 

goed toepasbare bomen in het stedelijk gebied 

gekweekt en onder de aandacht gebracht wer-

den. 

Uit betrouwbare bron heeft uw schrijver ver-

nomen dat Ome Piet de naam ‘Chanticleer’ 

voorstelde aan zijn vriend. Chanticleer is de haan 

in het epos Van den vos Reijnaerde, waarbij de 

prachtige oranjerood tot paarsrood gekleurde 

staartveren verwijzen naar de herfstkleuren van 

deze peer. 

Veel lezers zullen die haan nog wel kennen als 

markies De Canteclaer uit de reeks Olivier B. 

Bommel van Marten Toonder, die in kranten, tijd-

schriften, op tv en in de bioscoop te zien was als 

‘heer van stand’ met Tom Poes aan zijn zijde. 

Daarnaast heeft Ome Piet de boom meegenomen 

naar Nederland, van waaruit de verspreiding 

in heel Europa plaatsvond. Zo zijn er honderd-

duizenden gekweekt en echt overal aangeplant. 

Geen stad of dorp, of deze sierpeer is er aange-

plant.

De boom heeft een smal kegelvormige tot smal 

eironde kroonvorm, wordt tot 12 meter hoog en 

is dan ca. 4 meter breed. Het blad is glanzend 

lichtgroen  van kleur, 4 tot 8 cm  lang en 3 tot 5 

cm breed, met opstaande en licht gegolfde ran-

den. De bloeiwijze is zeer uitbundig, met grote 

witte bloemen met een diameter van 2 cm in 

tuilen van zes tot twaalf bloemen. Hij draagt zel-

den of nooit vruchten; en zo ja, dan kleine bruine 

peertjes van ca. 1 cm met witte lenticellen.

‘Chanticleer’ heeft een groot aantal prettige 

eigenschappen. Hij kan op alle standplaatsen 

groeien, ook op armere gronden, heeft een heel 

goede verankering door een diepgaand wortel-

gestel, verdraagt een standplaats in verharding 

goed, zijn wortels drukken de verharding niet op 

(tenminste als de onderstam echt calleryana is), 

hij is spijkerhard, bloeit als een dolle en houdt zijn 

opgaande kroonvorm heel lang, heeft de hele 

zomer glanzend blad, een prachtige herfstkleur, 

een schitterend wintersilhouet etc. Wie kan dat 

nog meer aanbieden?

Pyrus communis ‘Beech Hill’

Een smal piramidale kroonvorm heeft deze mak-

ker, die 9 tot 12 meter hoog kan worden met 

een breedte tot 6 à 7 meter. De schors op de 

stam en gesteltakken is op oudere leeftijd diep 

gegroefd en diep donkergrijs, tot zwart aan 

toe. Deze schors laat los in kleine onregelmatig 

gevormde plaatjes.

De jonge twijgen zijn grijsbruin van kleur en soms 

bewapend met doorns, takdoorns met vieze 

scherpe puntjes. Het blad is glimmend donker-

groen van kleur en ovaalrond  tot ellipsrond van 

vorm, 4 tot 8 cm lang met een puntig getande 

bladrand. De herfstkleur is oranjerood tot geel-

rood. De bloei is overdadig, met vele bloemtuilen 

van vijf tot negen witte bloemen van 4 cm  door-

snede; schitterend mooi. Er komen geelbruine 

eetbare peertjes aan deze species, die smakeloos 

tot vies in de mond zijn. 

Pyrus nivalis

De soortnaam ‘nivalis’ van deze makker bete-

kent ‘in de sneeuw groeiend of bloeiend’. De 

Nederlandse naam is sneeuwpeer, en dat klopt 

dan voor één keer. Het is een middelgrote boom, 

tot ca. 15 meter hoog, met zijn oorsprong in 

Midden- en Zuid-Europa, van Oostenrijk en 

Hongarije tot Roemenië en Griekenland. De 

kroon wordt erg breed met grijsbruine takken, en 

de twijgen zijn tot in het najaar bedekt met een 

wittige viltlaag.

De bladeren zijn ovaal of elliptisch, 5 tot 8 cm 

lang en 2 tot 4 cm breed met een korte toege-

spitste top, donkergroen van kleur met aan de 

onderzijde een vlokkerige viltlaag. De herfstkleur 

is prachtig donkerrood. De bloeiwijze is groot 

met witte bloemen, tot 3 cm in diameter, zes tot 

negen stuks bijeen. De peren zijn 3 tot 5 cm dik, 

geelgroen van kleur, met een roodachtige blos 

aan de zonzijde en wrang van smaak.
Pyrus communis 'Beech Hill' vruchten.
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Gebruik als parkboom en niet voor in de straat.

Boomkwekerij Udenhout BV heeft een species uit 

Hongarije gehaald met glanzend grijs blad. De 

bloeiwijze is ook weer wit, rijk als de soort, en de 

vruchten zijn kleiner. Dit is een prachtig mooie 

parkboom; de naam is Pyrus nivalis ‘Catalina’.

En als laatste in dit deel: Pyrus salicifolia

Deze wilgbladige peer komt van nature voor in 

Zuid-Europa en West-Azië, in de Kaukasus tot 

in Armenië en in Noord-Iran. De boom is daar 

gevonden door de Duitse botanicus en ontdek-

kingsreiziger P.S. Pallas en in 1780 in Engeland 

door hem in cultuur gebracht. Het is een kleine 

boom, tot 8-9 meter hoog, met een breed sprei-

dende kroon op een vrij korte stam. Zowel de 

takken als de twijgen zijn horizontaal spreidend 

en iets overhangend, waardoor er een schitte-

rende parkboom ontstaat. De bladeren zijn smal 

elliptisch aan de voet en aan de top versmallend, 

3 tot 10 cm lang en 8 tot 16 mm breed, en in 

de jeugdfase aan beide zijden wit viltig behaard; 

later vrijwel kaal en dofgroen van kleur. De bloei-

wijze is zuiver wit, zes tot acht bloemen bij elkaar 

in een bloemtros met behaarde kelk en bloemste-

len. De vruchten zijn klein, 2 tot 3 cm lang, groen 

tot geelgroen en peervormig.

Van deze makker bestaan meerdere cv’s, waarvan 

ik de treurvorm aan u voorstel.

Pyrus salicifolia ‘Pendula’ 

Een brede treurvorm met breed afstaande tot 

neerbuigende takken en dunne, sterk afhangen-

de, lange grijsbehaarde twijgen. De lancetvormi-

ge grijsviltige bladeren versterken deze prachtige 

treurvorm met helder crèmewitte bloemen. Een 

schitterende parkboom.

Afsluitend

Peren, zowel de siermakkers als de consumptie-

makkers, leveren de mens enerzijds een prachtig 

schouwspel van bloeiwijzen, kroonvormen en 

herfstkleuren, en anderzijds zeer smakelijke 

vruchten die het leven veraangenamen. Er zijn 

dus, naast ‘Chanticleer’, meerdere, goed bruikba-

re peren voor in de openbare ruimte. Ik hoop dat 

u ze nu vanuit een ander perspectief zult bekij-

ken en kunt beoordelen of ze toepasbaar zijn, 

bijvoorbeeld voor in pluktuinen: heerlijke peren, 

‘Conference’ en consorten, hand- en stoof-, te 

kust en te keur! Gebruiken die peren en aan de 

andere kant van de medaille, in de voorraadlijst  

opnemen en kweken die bomen, ze zijn het meer 

dan waard vrienden !!

Groet,

Pyrus salicifolia 'Pendula'.

DGA Mauritz Adviseurs & Taxateurs BV

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5264
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Het gebruik van luchtdrukapparatuur is een 

methode voor groeiplaatsverbetering die al 

30 jaar in Nederland toegepast wordt. Deze 

methode heeft veel benamingen in de markt. Bij 

Nationale Bomenbank wordt deze methode aan-

geduid als Boom Vitaal Injector (BVI-methode). 

Wat is de werking van deze methode, in welke 

situatie pas je de bodeminjectie toe en wanneer 

niet. Wat zijn de voor- en nadelen? 

Kennis van de bodem

Het oplossen van groeiplaatsproblemen begint bij 

kennis van de bodem en bodemprocessen in rela-

tie tot de biologische processen van een boom. 

Het liefst per boomsoort. In dit kader weten we 

dat een boom baat heeft bij een ideale mix van 

fysiologische, chemische en bodembiologische 

omstandigheden. Het gebruik van luchtdrukap-

paratuur is met name gericht op het verbeteren 

van de fysiologische omstandigheden. Door mid-

del van het injecteren van voedingsstoffen en 

biologische preparaten wordt gericht gestuurd 

op verbetering van de chemische en biologische 

omstandigheden.   

Bij de groeiplaatsoplossingen wordt onderscheid 

gemaakt in preventieve maatregelen bij nieuwe 

aanplant en reactieve maatregelen bij bestaande 

bomen met groeiplaatsproblemen. Het gebruik 

van bodeminjectieapparatuur is daarbij één 

van de oplossingen. Vervolgens is onderscheid 

te maken in groeiplaatsproblemen waarbij de 

conditie van de boom in het geding is en groei-

plaatsproblemen waarbij juist wortelopdruk het 

probleem vormt. 

Voor nieuwe aanplant in de verharding wordt bij 

de groeiplaatsinrichting gekozen voor preventief 

voorkomen van conditionele problemen of wor-

telopdruk. Oplossingen zijn het (op een juiste 

manier) toepassen van bomenzand, boomgranu-

laat of groeiplaatsconstructies zoals de Permavoid 

‘Sandwich constructie’. In open grond varieert 

de preventieve maatregel in het verbeteren van 

de bodemstructuur, inbrengen van organisch 

materiaal of bodemleven tot het uitwisselen met 

bomengrond.  

Als het gaat om het toepassen van luchtdrukap-

paratuur dan valt dit over het algemeen in de 

categorie oplossen van groeiplaatsproblemen bij 

bestaande bomen. 

Het oplossen van groeiplaatsproblemen begint bij 

het achterhalen van de oorzaak

Wie denkt dat het algemeen toepassen van 

luchtdrukapparatuur de oplossing is voor het 

groeiplaatsprobleem wordt meestal teleurgesteld. 

Het oplossen start met het vinden van de oorzaak 

van het groeiplaatsprobleem door middel van een 

Voor- en nadelen van groeiplaats-
verbetering met luchtdrukapparatuur

Een stedelijke omgeving is niet ideaal voor de groei van bomen. Door het intensieve gebruik van de openbare ruimte komen bomen letterlijk 

in de verdrukking en kunnen groeiplaatsproblemen ontstaan. Deze problemen zijn divers. Daarom is het goed eerst te bepalen wat de pre-

cieze oorzaak is van het probleem door middel van een groeiplaatsonderzoek. Om vervolgens de meest geschikte groeiplaatsoplossing toe te 

passen.  

Auteur: Dirk Doornenbal
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groeiplaatsonderzoek. Op basis van de resultaten 

wordt naar de problematiek en bodemgesteld-

heid het plan van aanpak opgesteld. 

Wanneer bijvoorbeeld bodemverdichting bij 

bomen wordt veroorzaakt door zware belasting 

van verkeer dan zal een meer structurele maatre-

gel genomen moeten worden. Of de oorzaak van 

de verdichting (het verkeer) wordt weggenomen, 

of er wordt een ander type groeiplaatsverbete-

rende maatregel genomen zoals bijvoorbeeld 

uitwisselen van grond. Andere veel voorkomende 

voorbeelden zijn: de aanwezigheid van een 

verstikkende toplaag (verslemping) of nieuwe 

verharding, het aanwezig zijn van een teveel aan 

water dat niet weg kan of juist een tekort aan 

water door een storende laag na bodembewer-

king of verhoging van het maaiveld. Wanneer 

een boom na 30 jaar nog steeds een stamom-

vang heeft van 30 cm, of wanneer een boom 

juist wortelopdruk veroorzaakt: dan is er over het 

algemeen een tekort aan doorwortelbare ruimte. 

In die zin moet het gebruik van de BVI-methode 

gezien worden als één van de hulpmiddelen bij 

het weer op orde krijgen van de groeiplaatsom-

standigheden en niet als “de oplossing” voor elk 

groeiplaatsprobleem. Het uitvoeren van groei-

plaatsverbeterende maatregelen blijft maatwerk, 

waarbij het aanbrengen van voedingspijlers door 

middel van de zuigtechniek of het volledig uitwis-

selen van grond ook een oplossing kan bieden. 

Tabel 1: Situaties waarin de BVI-methode kan worden toegepast.

v

Situatie/probleem

Verminderde conditie door verdichting bij de 

boom, na bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden

Verminderde conditie en verstoorde groei door 

gebrek aan voedingsstoffen en bodemleven

Verminderde conditie als gevolg van water-

overlast door storende lagen

Slechte aanslag jonge aanplant door 

verstoorde groeiplaats

Ontbreken doorwortelbare ruimte door 

plaatselijke verdichting, hierdoor wortelopdruk 

of gestagneerde groei boom

Geen aanvoer van organische stof bij de boom

Slechte bodemstructuur

Voedingsmedium

Vloeibare voedingsstoffen, voorzien van sporen-

elementen, direct opneembaar

Droog organisch voedingssubstraat, voorzien van 

bodem activerende micro-organismen

Droog organisch voedingssubstraat, voorzien van 

bodem activerende micro-organismen

Vloeibare voedingsstoffen voor snelle wortelgroei.

Droog organisch voedingssubstraat voor 

structuurverbetering

Droog organisch voedingssubstraat, voorzien van 

bodem activerende micro-organismen

Vloeibare voedingsstoffen of droog organisch 

voedingssubstraat. Droog organisch voedings-

substraat, voorzien van bodem activerende micro-

organismen

Resultaat

Door luchtpulsen verdichting opgeheven, 

voedingstoffen direct opneembaar door boom

en door bodemleven zodat groeiprocessen 

direct starten

Verhoogde aanwezigheid van organisch 

materiaal en verrijking van het bodemleven.

Opheffen wateroverlast en structuur-

verbetering bodem

Verbeterde doorgroei van jonge aanplant en 

structuurverbetering bodem

Vergroten doorwortelbare ruimte

Verhogen van de organische stof

Verbeterde bodemstructuur door

toedienen organisch materiaal en micro-

organismen

Advertorial



Honingdauw is een plakkerige, suikerachtige 
substantie die door bladluizen wordt uitge-
scheiden. Op deze honingdauw groeit ver-
volgens weer een schimmel, roetdauw. Deze 
schimmel veroorzaakt een zwarte aanslag.

Niet bestrijden is geen optie
Gemeenten voeren verschillende redenen 
aan om niet te bestrijden zoals faunavervals-
ing, bestrijding is giftig of te hoge kosten. In 
de praktijk blijkt dat wanneer de natuurlijke 
balans niet wordt hersteld bladluis de kans  
krijgt te vermeerderen en daarmee groeit 
tevens het probleem en de kosten voor het 
schoonmaken/herstellen van de schade 
achteraf. Niet bestrijden is dus eigenlijk geen 
optie.

Geen faunavervalsing
Biologische bestrijding door middel van een 
natuurlijke vijand is in veel gevallen de beste 
optie. Het tweestippelig lieveheersbeestje 
(Adalia bipunctata) is zo’n natuurlijke vijand. 

De Adalia bipunctata is een inheemse soort, 
deze komt dus van nature voor in Nederland. 
Vos Capelle levert Adalia’s die speciaal door 
Koppert Biological Systems voor hen worden 
gekweekt. De eieren worden in een klimaat 

gecontroleerde omgeving ‘uitgebroed’ en 
vervolgens met de juiste voeding en tem-
peratuur opgekweekt tot het leverbare larve 
stadium. 

Het verschil
In de Nederlandse markt zijn een aantal 
aanbieders actief welke Adalia leveren. Het 
grote verschil zit hem in de verpakking. 
Zo worden er plastic en kartonnen bakjes 
aangeboden, al dan niet met bescherming 
en voeding voor de larven. De larven uit deze 
bakjes moeten worden overgeheveld in een 
zakje of kartonnen box om in de boom op te 
hangen wat zorgt voor extra handelingen en 
dus extra kosten. Daarnaast wordt gebruik 
gemaakt van papieren zakjes, die kunnen 
gaan scheuren als ze nat worden. 

Vos Capelle levert de larven gebruiksklaar 
aan in ongebleekte (100% biologischafbreek-
bare) linnen zakjes. Hieraan worden boekweit 
doppen toegevoegd zodat de larven ruimte 
hebben om te bewegen en tijdens transport 
geen schade oplopen. Levering door Koppert 
bij Vos Capelle geschiedt dagelijks rond 8.00 
uur. Op het afgesproken tijdstip worden de 
zakjes met daarin 100 of 250 larven, onder 
geconditioneerde omstandigheden, door Vos 
Capelle bij de klant afgeleverd. De onge-
bleekte linnen zakjes kunnen na het openen 
eenvoudig, zonder extra handelingen in de 
boom worden gehangen door middel van 
een nietje, spijker of punaise. 

Eenvoudig, snel en kostenbesparend
Door de eenvoudige bevestiging en het aan-
leveren in gebruiksklare linnen zakjes is het 
een koud kunstje om de larven in de boom 
te krijgen. Hierdoor blijven de arbeidsuren 
beperkt en dus de personele kosten laag, 

“Doe iets aan die  plakkerige troep!”

Plakkerige aanslag op straatmeubilair, auto’s, fietsen en monumenten. 
Veel Gemeenten kampen met dit probleem. De aanwezigheid van bladluizen kan 
een behoorlijke overlast geven in de openbare ruimte. Het gaat hierbij niet zozeer 
om de luizen zelf, maar wel om honing- en roetdauw. 

Adalia bipunctata - Tweestippelig lieveheersbeestje 

tevens wordt de overlast voor omwonenden 
tijdens het uitzetten tot een minimum 
beperkt. 

De inzet van Adalia larven kan het beste 
vroeg in het seizoen gebeuren, nog voor er 
overlast is van honingdauw. Door een vroege 
inzet is de populatie van de luizen beter 
beheersbaar en valt de overlast in de rest van 
het seizoen mee.

Vos Capelle is in Nederland marktleider met 
zakjes Adalia larven. Al in 1996 werd Vos 
Capelle genomineerd voor de BOV Trofee 
(Beste Ondernemers Visie) en ontving uit 
handen van minister Prof. Dr. Ernst M.H. 
Hirsch Ballin de bijbehorende oorkonde voor 
het aandeel in de biologische bestrijding van 
ziekten en plagen in het openbaar groen.

Advies
Al vele jaren adviseerd Vos Capelle gemeent-
en over het bestrijden van ziekten, plagen en 
onkruiden. Wilt u ook graag meer weten over 
de mogelijkheden van biologische bestrijdi-
ing neem dan contact op met de adviseurs 
van Vos Capelle 0416 - 311 326.
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Werking luchtdrukapparatuur

De BVI-methode werkt als volgt: met behulp 

van luchtdruk wordt een holle lans in de bodem 

gebracht. Wanneer de gewenste diepte is bereikt 

worden onder druk van luchtpulsen via de zijkant 

van de lans gangen en scheuren in het bodem-

profiel aangebracht. Deze zogenaamde luchtka-

nalen worden vervolgens vanuit de lans gevuld 

met een droog organisch voedingssubstraat, 

voorzien van bodem activerende micro-organis-

men en lavakorrels. 

Het resultaat is:

• Verbeterde lucht- en waterhuishouding

• Doorwortelbare ruimte wordt vergroot

• Storende lagen worden doorbroken en 

   verbetering van doorwortelbaarheid

• Stagnerend grondwater wordt makkelijker 

   afgevoerd

• Verbeterde bodemstructuur

• Verrijking van het bodemleven

• Verhoging van organische stof in de bodem

Wanneer toepassen

In tabel 1 wordt weergegeven bij welke situ-

atie de BVI-methode toegepast kan worden. In 

een aantal situaties wordt gebruik gemaakt van 

vloeibare voedingsstoffen. Dit wordt gebruikt in 

gevallen waar directe opname van nutriënten 

door de boom gewenst is. De luchtimpulsen en 

het inbrengen van de vloeibare voedingsstoffen 

worden gescheiden uitgevoerd om verslemping 

van de bodem te voorkomen. De werkingsduur 

van de vloeibare voedingsstoffen is minder lang 

dan van een droog voedingssubstraat.

Wat zijn de voordelen maar ook de beperkingen

Zoals eerder aangegeven is de BVI-methode een 

hulpmiddel en niet een doel op zich. Om de 

BVI-methode effectief in te kunnen zetten is het 

belangrijk de voordelen maar ook de beperkingen 

te kennen. 

De grootste beperking van de methode is dat er 

een relatief beperkte hoeveelheid substraat geïn-

jecteerd kan worden. Met name onder verharding 

is dit een item, het materiaal moet immers ergens 

naar toe.  

Enkele voordelen voor het inzetten van luchtdruk-

apparatuur zijn: 

• Door het inzetten van slangen hoeft de 

   werklocatie niet per se makkelijk bereikbaar te 

   zijn.

• Bestrating kan blijven liggen

• Geen schade aan wortels 

• Relatief goedkoop om schade aan de groei-

   plaats te herstellen of conditie van de bomen 

   te verbeteren

• Bodemopbouw blijft gehandhaafd 

Conclusie

Het gebruik van luchtdrukapparatuur is een 

goede methode voor het oplossen van een scala 

aan groeiplaatsproblemen. Dat laat onverlet dat 

een goede analyse van het groeiplaatsprobleem 

de basis moet vormen voor elke oplossing. Het 

gebruik van luchtdrukapparatuur blijft in dat 

kader één van de hulpmiddelen bij het weer op 

orde krijgen van de groeiplaatsomstandigheden. 

Ze moet niet gezien worden als “de oplossing” 

voor elk groeiplaatsprobleem. Het uitvoeren van 

groeiplaats verbeterende maatregelen blijft dan 

ook maatwerk.

Geschreven onder verantwoordelijkheid 

van Dirk Doornenbal, directeur Nationale 

Bomenbank.

De Nationale Bomenbank B.V. is sinds 1972 

actief op het gebied van boomverplan-

ting, boomverzorging en onderzoek in de 

breedste zin van het woord. Op het gebied 

van het verplanten van grote bomen is de 

Nationale Bomenbank marktleider.

Voor vragen over de BVI-methode kunt u 

contact opnemen met Dirk Doornenbal. 

Hij is bereikbaar op nummer 

06 - 53 69 39 16, per mail: 

d.doornenbal@nationalebomenbank.nl

Advertorial

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5265
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In het laatste jaar van de hbo-opleiding Tuin en 

Landschap aan Van Hall Larenstein wordt een 

onderzoek gevraagd. We hebben gezocht naar 

een maatschappelijk relevant onderwerp dat ook 

betrekking heeft op het werkveld en kwamen uit 

bij het onderwerp groeiplaatsconstructies.

Met hoogstedelijk bedoelen we alle mogelijke 

verharde plekken in het stedelijke weefsel: plei-

nen, smalle en brede straten etc. Het plaatsen 

van bomen in constructies heeft te maken met 

de wens om bomen een betere groeiplaats te 

geven in een omgeving die van nature niet bij de 

boom past. Een stedelijke omgeving kent diverse 

uitdagingen als het om bomen gaat. Bomen 

kunnen opdruk van bestrating veroorzaken (zie 

foto wortelopdruk), ze kunnen ongeschikt zijn 

voor een bepaalde groeiplaats. Sommige bomen 

kunnen niet tegen spatzout; de meeste bomen 

kunnen niet goed tegen een te natte standplaats. 

Een overmaat of een tekort aan vocht is een veel-

voorkomend probleem bij stadsbomen. Kortom: 

een boom heeft bepaalde behoeften om gezond 

tot wasdom te komen.

Waarom planten we eigenlijk bomen aan in een 

omgeving die niet aansluit op de behoeften van 

een boom? Of anders gezegd: waarom planten 

we bomen aan in een hoogstedelijke omgeving? 

Daar zijn veel redenen voor. De meeste daarvan 

hangen samen met het leefbaar maken van de 

omgeving. Zonder groen wordt de omgeving saai 

en kil. Vaak speelt ook een rol dat een plek zijn 

karakter of identiteit ontleent aan de aanwezige 

bomen. Zo is Amsterdam zonder iepen eigenlijk 

ondenkbaar. 

Wat heeft een boom nodig?

Een boom heeft behoefte aan grond (bodem), 

vocht, lucht en voeding. In ‘Stadbomen 

Vademecum deel 2a Groeiplaatsaspecten’ wordt 

in detail aangegeven wat een boom nodig 

heeft voor een optimaal verloop van de diverse 

processen die zich in de boom afspelen. Wat 

volgt is een kort overzicht van de problemen 

die stadbomen ondervinden. Bomen in verhar-

ding hebben vaak onvoldoende doorwortelbare 

ruimte. Bovendien is de grond vanwege de ver-

harding meestal erg verdicht. Hierdoor kan er 

zuurstofgebrek voor de wortels ontstaan; deze 

hebben namelijk ook zuurstof nodig. Bomen in 

verharding hebben op termijn vaak behoefte aan 

voeding. In een hoogstedelijke omgeving staan 

bomen soms gewoon in het straatzand; dit zand 

levert veel te weinig voeding en er zullen op 

termijn problemen ontstaan met de ontwikkeling 

van de boom. Bij stadsbomen is het grondwater 

soms niet bereikbaar, wat voor verdroging kan 

zorgen. Grote verharde delen wateren soms af 

naar een groeiplaats, waardoor zich te veel vocht 

bij de boom ophoopt. Er kan dan zuurstofgebrek 

ontstaan en de wortels kunnen bij langdurige 

blootstelling aan water gaan rotten.

Groeiplaatsconstructies

Om meer tegemoet te komen aan de eisen 

die een boom aan zijn omgeving stelt, is men 

sinds de jaren 90 gaan experimenteren met 

groeiplaatsconstructies. Eerst waren er diverse 

groeimedia, zoals bomengrond, bomenzand en 

bomengranulaat. Later kwamen hier steeds meer 

innovatieve constructies bij, zoals sandwichcon-

structies en bunkers. Door het toepassen van der-

gelijke groeiplaatsvoorzieningen heeft men het 

leefklimaat voor de boom sterk kunnen verbete-

ren. Er wordt een ideale omgeving nagestreefd. 

De ideale situatie houdt in: voldoende vocht, 

zuurstof, voeding en bodemleven in de bodem. 

Zo zijn er de drukspreidende oplossingen in de 

vorm van groeimedia en sandwichconstructies. 

Bij drukontlastende oplossingen komt men uit bij 

boomkratten of boombunkers. Boomkratten wor-

den in Nederland echter nauwelijks toegepast, 

gezien de beperkte ontwikkelingsruimte voor de 

wortels.

De klassieke groeiplaats in hoogstedelijke 

omgevingen

Een groot probleem bij deze oplossing is de 

geringe hoeveelheid teelaarde voor de wortels. 

Al snel raken de wortels de wegfundering, die 

Hoe kunnen bomen goed groeien in een hoogstedelijke omgeving waar de omstandigheden verre van ideaal zijn? In hoogstedelijk omgevin-

gen zien we de laatste tijd steeds meer constructies worden toegepast waarin bomen worden geplant, de zogenaamde groeiplaatsconstruc-

ties.  

Auteurs: Martien van Diest en Henco van Ravenswaaij

How trees survive the urban jungle
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uit granulaat bestaat. De minimaal vereiste 1 

m³ doorwortelbare ruimte per groei-jaar bij een 

boom van eerste grootte wordt in deze situatie 

bij lange na niet gehaald. Het tweede probleem is 

het vochtgehalte. Door de verhoogde trottoirban-

den kan er geen oppervlaktewater het plantgat 

in stromen. De boom zal dus alleen vocht krijgen 

van dat deel van de regen dat in de boomspiegel 

valt. Bij een hoge grondwaterstand kunnen de 

wortels ook nog water aan de bodem onttrek-

ken. Bij een tekort aan vocht zoeken de wortels 

water aan het oppervlak, waardoor daar worte-

lopdruk zichtbaar wordt.

Bomenzand

Bomenzand is geschikt voor toepassing bij een 

verkeersdruk tot klasse 5. Dit betekent in de 

praktijk: voet- en fietspaden en licht belaste par-

keerplaatsen. Hierbij is een dekking van 200 mm 

straatzand essentieel, om zetting in het bomen-

zand te verminderen; zie bijgevoegd profiel van 

een groeiplaats met bomenzand.

Bomengrond

Bunkerconstructies worden vaak gevuld met 

bomengrond. Qua samenstelling komt dit pro-

duct het dichtst in de buurt van teelaarde. Het 

verschil is dat bomengrond wordt gemaakt uit 

een mix van allerlei producten.

Bomengranulaat

Een groeimedium dat toegepast kan worden bij 

de zwaarste verkeersklassen, tot klasse 60, is 

bomengranulaat. Granulaat is leverbaar in twee 

typen: lavagranulaat en breuksteengranulaat; zie  

bijgevoegd profiel met granulaat. 

Kratten-sandwichsysteem (tweede maaiveld)

In situaties waar de verkeerslast hoger is dan klas-

se 5, kan een krattensysteem worden toegevoegd 

aan de groeiplaats. Door op de groeiplaats een 

laag kunststof kratten aan te brengen, ontstaat 

een luchtlaag, die ervoor zorgt dat de druk op 

de constructie wordt gespreid en die tevens dient 

als barricade voor de wortels. In de bovenzijde 

van de constructie wordt een luchtlaag gecreëerd 

waar wortels niet doorheen kunnen, want wor-

tels kunnen niet of nauwelijks door lucht groeien. 

De wortelopdruk zal hierdoor sterk afnemen. Er 

wordt als het ware een tweede maaiveld onder 

de verharding gemaakt. Het krattensysteem kan 

maximaal verkeersklasse DK45 aan. Dergelijke 

Klassieke groeiplaats

Bomenzand
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constructies kunnen goed worden toegepast 

onder fietspaden, parkeerplaatsen, pleinen, dak-

tuinen en dergelijke.

Binnen de bunkersystemen is onderscheid te 

maken tussen systemen van kunststof en van 

kunststof in combinatie met beton. Het kunst-

stofsysteem is van GreenMax en wordt onder de 

naam Silva Cell verkocht. De systemen met beton 

zijn verkrijgbaar onder de namen Watershell en 

Treebox HP.

Silva Cell

Een opkomend systeem is het Silva Cell-systeem 

van GreenMax. Het is ontwikkeld door Deeproot, 

een Amerikaans bedrijf. Na studies in Nederland 

naar diverse groeiplaatssystemen heeft dit 

bedrijf een eigen product ontwikkeld, de Silva 

Cell. Silva is Latijns voor bos; met dit systeem 

wordt dan ook getracht de condities van een 

bos na te bootsen in hoogstedelijk gebied (Bron: 

Greenmax.eu).

Watershell

Het Watershell-systeem is een product van 

Waterblock BV. Deze constructie kan een ver-

keerslast tot klasse 60 aan, dat wil zeggen een 

belasting tot 600 kN, wat overeenkomt met een 

zware volgeladen vrachtwagen. Het Watershell-

systeem van Waterblock BV is ontwikkeld als 

ondergronds wateropslagsysteem voor waterbuf-

fering en infiltratie. Daarnaast wordt dit systeem 

steeds vaker toegepast in groeiplaatsconstructies 

voor bomen, waarbij wortelopdruk aan het weg-

dek wordt voorkomen. Dit wordt bewerkstelligd 

door de kunststof shells tegen elkaar te plaat-

sen en hierop een laag beton te storten. (Bron: 

Waterblock.nl)

Treebox HP

Dit systeem bestaat uit Permavoid kunststof krat-

ten in combinatie met betonnen kruizen en een 

afwerking van betonplaten. Het systeem is in 

iedere situatie op maat te maken, omdat het is 

opgebouwd uit losse elementen. Bij de Treebox 

HP wordt een afgesloten bak gecreëerd waarbin-

nen wortels vrij spel hebben en het zuurstofni-

veau op peil blijft. De zijwanden van de Treebox 

zijn gemaakt van verticaal geplaatste Permavoid 

kratten. Deze worden bekleed met geotextiel, 

waardoor een luchtruimte ontstaat van 20 cm.

De boomwortels kunnen niet door deze laag 

heen groeien, zodat er geen wortels buiten de 

bak kunnen komen. De bovenconstructie wordt 

gedragen door betonnen kruizen. Deze kruizen 

worden voorzien van gaten, waar de wortels 

doorheen kunnen groeien. Afsluiting vindt plaats 

door een of meerdere betonplaten, afhankelijk 

van de grootte van de constructie. De betonplaat 

wordt voorzien van een boomgat, waarin de 

Bomengranulaat

Permavoid

Silva Cell
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boom geplant kan worden. Deze plaat wordt 

onder het maaiveld aangebracht, zodat diverse 

vormen van afwerking op het maaiveld mogelijk 

zijn, bijvoorbeeld straatwerk, grind of asfalt. De 

betonkruizen kunnen bij een dekking van 20 cm 

een verkeerslast klasse 45 aan; bij een hogere 

dekking is zelfs verkeersklasse 60 mogelijk. (Bron: 

Tgs.nl)

Groeimedia

Om een goed inzicht te krijgen van de werking 

van de diverse groeimedia in relatie tot wat een 

boom nodig heeft, is een tabel opgesteld (zie 

matrix groeimedia). Hierin worden de diverse 

groeimedia afgezet ten opzichte van de behoef-

ten van een boom: bodem(leven), lucht, voeding 

en vocht.

De media zijn gerangschikt van minder geschikt 

tot optimaal voor de ontwikkeling van de boom. 

Hierbij valt op dat vooral bomenzand en bomeng-

ranulaat eigenlijk tekortschieten als het gaat om 

bodemleven, voeding en vocht. Alleen bij het 

gebruik van bomengrond of teelaarde wordt 

op alle onderdelen een voldoende gescoord. 

Bomengrond en teelaarde worden in hoogste-

delijke omgevingen eigenlijk alleen toegepast in 

combinatie met een drukontlastende constructie, 

een zogenaamde bunkerconstructie. 

Met een goede structuur wordt bedoeld dat de 

grondsoort al een goede bodemstructuur heeft. 

Bomengrond heeft nog geen goede structuur, 

want deze is uit losse componenten samen-

gesteld. Teelaarde is afkomstig uit de toplaag 

van een akker; er zitten nog wortelresten in en 

de grond is in de loop der jaren goed gerijpt. 

Verrijkte teelaarde verschilt in zoverre van gewo-

ne teelaarde, dat er tot een maximum van 8% 

organische stof aan toegevoegd is.

Voor- en nadelen groeiplaatsconstructies

Groeimedium

In sandwich-constructies wordt vaak bomenzand 

of bomengranulaat toegepast. Dit levert een licht 

verbeterde situatie op voor de boom, maar bij 

lange na geen optimale situatie. Bij de construc-

ties Silva Cell, Watershell en Treebox wordt voor-

namelijk bomengrond of teelaarde toegepast. 

Vocht

Alleen in de klassieke situatie is er een probleem; 

het vocht kan dan alleen via het plantgat bij de 

wortels komen. De kieren in de verharding leve-

ren vaak onvoldoende vocht. Bij de Watershell 

en de Treebox wordt gesteld dat vocht moeilijk 

bij de wortels kan komen. Dit is slechts tot op 

zekere hoogte waar, want er kan bijna altijd een 

Treebox

Watershell
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irrigatiesysteem worden toegepast om dit te ver-

helpen. 

Flexibiliteit

Het enige systeem dat concreet problemen ople-

vert, is de Watershell. Dit komt doordat deze 

constructie met beton in het werk gestort is. 

Achteraf is het lastig om de ontwikkeling van de 

boom te monitoren.

Kabels en leidingen

Het probleem met kabels en leidingen is dat de 

boomwortels erdoorheen en eromheen gaan 

groeien. Dat levert vooral problemen op indien 

er na verloop van tijd bijvoorbeeld gewerkt moet 

worden aan de kabels en leidingen. Het enige 

systeem dat flexibiliteit biedt ten aanzien van 

kabels en leidingen is de Silva Cell; hierbij bestaat 

namelijk de mogelijkheid om kabels en leidingen 

door te voeren.

Duurzaamheid

Hier is gekozen om wat betreft duurzaamheid 

uitsluitend naar het materiaal te kijken. Indien 

men de boom hierbij betrekt, dan zijn bomen in 

groeiplaatsconstructies duurzaam als het gaat om 

levensduur.

Onderhoudskosten

Hier is gekeken naar de kosten van herbestra-

ten in verband met wortelopdruk en inboeten. 

Aangezien de boom in een constructie optimale 

condities aangeboden krijgt, zal deze vrijwel 

zeker een gezond leven hebben, wat uiteraard 

ook lagere onderhoudskosten betekent.

De beslisboom

De beslisboom is een instrument om te bepa-

len welke constructie het geschiktst is voor een 

bepaalde situatie. Het instrument is bedoeld 

voor afnemers van groeiplaatsconstructies, vaak 

gemeenten. Het model is samengesteld op basis 

van informatie die door middel van interviews 

met gemeenten is verzameld. Het model geeft 

richting aan een oplossing, maar het toepas-

sen van groeiplaatsconstructies blijft maatwerk, 

want je hebt altijd te maken met afwijkende 

lokale omstandigheden: de grondwatersituatie 
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en grondslag. Nederland is uniek wat betreft het 

grote aantal verschillende lokale situaties. 

Optimale situatie

De ideale situatie is een ruime strook volle grond 

voor het aanplanten van bomen. De bomen 

hebben er voldoende doorwortelbaar volume 

en kunnen met voldoende tussenruimte geplant 

worden. In een dergelijke situatie hoeft niets 

gedaan te worden. 

Verharde omgevingen

Verhardingen zijn vaak de boosdoener, als het 

gaat om problemen met het welzijn van de 

boom. Behalve van de verharding zelf, ondervindt 

de boom ook veel last van de verkeersdruk die 

op de verharding en de ondergrond uitgeoefend 

wordt. De eerste vraag die opkomt, is: kan er 

ergens groeiruimte gevonden worden? Als er 

geen ruimte voorhanden is, ontstaat er een uitda-

ging, want er zijn diverse oplossingen mogelijk.

Soortkeus

Veel problemen kunnen worden voorkomen door 

een juiste boomsoort toe te passen, die specifiek 

geschikt is voor de lokale omstandigheden wat 

betreft bodem en vocht.

Ontwerpingreep

In gemeenten waar nieuw gebouwd wordt of 

bij herinrichting van een wijk, is het soms nog 

mogelijk het ontwerp zo aan te passen, dat er 

ruimte komt voor de bomen. Dit kan natuurlijk 

alleen als in een vroeg stadium een beheerder of 

boomadviseur geraadpleegd wordt.

Meer volume in de hoogte creëren

Op verharde plekken in de stad is het soms niet 

mogelijk om ondergronds ruimte te maken. Dan 

is het mogelijk op de locatie waar de boom komt 

bovengronds doorwortelbaar volume te creëren. 

Dit kan bijvoorbeeld door het maken van een 

verhoogde rand, die tevens als zitgelegenheid 

gebruikt kan worden.

Geen ruimte ondergronds of bovengronds?

Dan geen boom aanplanten. Indien men in deze 

situatie toch besluit tot aanplant van een boom, 

dan zullen er op termijn allerlei problemen ont-

staan, bijvoorbeeld het opdrukken van de ver-

harding. De boom leidt een kwijnend bestaan en 

wordt vatbaar voor ziekten en plagen.

Verharde omgevingen met lichte belasting, 

klasse 5

In principe kan op dit soort locaties volstaan wor-

den met bomenzand. Dit wordt dus toegepast 

onder trottoirs en fietspaden. Wel dient opge-

merkt te worden, dat er bij bomenzand vaak toch 

sprake is van een zwaardere belasting dan men 

zou verwachten. Veegkarretjes, bijvoorbeeld, heb-

ben een zeer zware wieldruk. 

Verharde omgevingen met matige verkeers-

belasting, klasse 30

Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan markt-

pleinen, parkeerplaatsen en daktuinen. Er is dus 

wel sprake van enige verkeersbelasting. In deze 

situaties wordt vaak bomengranulaat toege-

past. Daarvoor moet wel voldoende ruimte zijn. 

Vergeleken met bomenzand is er twee- tot drie-

maal zo veel volume nodig, doordat slechts een 

derde van het volume bomengranulaat doorwor-

telbaar is. In deze situaties is het vaak voordeliger 

om constructies toe te passen. 

Verharde omgevingen met zware verkeers-

belasting, tot klasse 60

In deze situaties wordt vaak overgegaan op 

constructies op basis van het creëren van een 

tweede maaiveld. Welk systeem wordt toegepast, 

is afhankelijk van de specifieke situatie. Deze 

constructies zijn toepasbaar bij wegen met weinig 

verkeer en lage snelheden, tot 30 km/uur. Alle 

bunkersystemen zijn toepasbaar bij rijsnelheden 

tot 30 km/uur. Bij hogere snelheden moet men 

uitwijken naar granulaat, want zelfs bunkersy-

stemen van beton zijn niet bestand tegen de 

hoge remkrachten die op de constructie kunnen 

inwerken.

Situaties met een hoge grondwaterstand ten 

opzichte van het maaiveld

In deze situaties is er onvoldoende ruimte om een 

van de bunkersystemen te kunnen toepassen. Het 

enige wat men kan doen, is granulaat toepassen 

met een laag gehalte aan organische stof. 

Kabels en leidingen  

Indien flexibiliteit vereist is ten aanzien van 

kabels en leidingen, kan men voor de Silva Cell-

oplossing kiezen. Deze biedt namelijk de meeste 

flexibiliteit. Na de aanleg kan men altijd eenvou-

dig bij de kabels en leidingen komen. Die flexibili-

teit is er niet bij betonnen boombunkers.

Geschikt groeimedium

In dit geval wordt daarmee bomengrond en/of 

(verrijkte) teelaarde bedoeld.

Henco van 

Ravenswaaij 

werd op 27 

september 1990 

geboren te 

Utrecht. In 2009 

behaalde hij zijn 

vwo-diploma 

aan het RSG 

Lingecollege 

te Tiel. Hierna begon hij de opleiding bouw-

kunde aan de TU te Eindhoven. Na twee jaar 

switchte hij naar de deeltijdopleiding tuin- en 

landschapsinrichting aan Van Hall Larenstein. 

Deze opleiding bood ruimte voor de combi-

natie van werken en leren. Tegelijk met deze 

opleiding begon hij dan ook zijn eigen bedrijf, 

Van Ravenswaaij Tuinen, een hoveniersbedrijf 

dat een breed scala aan werkzaamheden in en 

om de tuin voorbereidt, begeleidt en uitvoert. 

In de zomer van 2015 hoopt hij zijn bachelor-

diploma aan Van Hall Larenstein te behalen.

Martien van 

Diest werd 

op 21 maart 

1967 geboren 

te Leiden. Hij 

rondde met suc-

ces de lagere 

en middelbare 

detailhandels-

school af. 

Vervolgens werkte hij na zijn diensttijd vijf jaar 

in de bloembollenteelt en -export, eerst als 

algemeen medewerker, later als commercieel 

medewerker. Daarna volgde een periode van 

vijftien jaar waarin hij werkte voor een interna-

tionaal opererend tabaksbedrijf. Daar had hij 

diverse marketingfuncties, onder andere op het 

gebied van productmanagement en exportma-

nagement. Ongeveer vier jaar terug begon hij 

aan een deeltijdopleiding tuin- en landschaps-

inrichting aan Van Hall Larenstein. Tijdens deze 

opleiding had hij diverse parttime banen als 

greenkeeper in de golfbranche. In de zomer 

van 2015 hoopt hij zijn bachelor-diploma aan 

Van Hall Larenstein te behalen, om vervolgens 

een functie in de werkvoorbereiding te zoeken 

bij een tuin- en landschapsbureau.
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Net terug van een trip naar Denemarken, voor een afspraak met een 

Deense onderzoeker over essentaksterfte. Deze onderzoeker, Iben Margrete 

Thomsen, zal een van de hoofdsprekers zijn op onze Boom Innovatie Dag, 

die wij dit jaar voor de zesde keer gaan organiseren. Superinteressant. 

Haar hoofdboodschap is dat wij niet al te spastisch moeten doen over 

deze ziekte. Essentaksterfte is ingrijpend en moet goed gemonitord 

worden, maar is echt niet zo dramatisch als de Nederlandse specialisten 

ons proberen wijs te maken. Ik heb bomen gezien die al bijna tien jaar 

ziek waren en er nog best redelijk uitzagen, die waarschijnlijk nog wel tien 

of twintig jaar op hun plekje blijven staan. Als je mij vraagt of dat mooie 

bomen zijn, kan ik daar alleen maar nee op antwoorden. De es is sowieso 

niet mijn favoriet, maar deze bomen zien er door het constante afsterven 

van eindtakken een beetje uit als mijn hond als hij kletsnat uit een smerige 

sloot komt gekropen: helemaal piekerig en zeker niet moeders mooiste. 

In een mooie droge zomer met een volledig bladerdek, zouden zieke 

bomen echter zelfs voller in het blad kunnen zitten dan de zeldzame 

gezonde es. Dat komt dan door het snoeien dat plaatsvindt in verband met 

de ziekte. Iedere keer sterft de eindknop in en worden nieuwe zijscheuten 

gevormd, die zorgen voor een compacte boom.

Een boom waar het aanmerkelijk beter mee gaat, is onze inspiratieboom. In 

deze uitgave presenteren we u weer kanshebbers. De boomambassadeurs 

zijn dit keer echte kenners en dat is aan hun keuze te zien: de 

doodsbeenderenboom van Frans van der Steen en de bijenboom van Jaap 

Smit. U krijgt van ons nog een keer twee inspiratiebomen aangereikt, en 

dan bent u zelf aan zet. 

Op de zo-even aangehaalde Boom Innovatie Dag zal de echte winnaar 

bekend worden gemaakt. Natuurlijk verdienen alle acht inspiratiebomen de 

eindprijs, maar de boomambassadeur en de hem toegewezen kweker die 

het meeste rumoer rondom hun boom weten te bewerkstelligen, mogen 

met de titel naar huis.  

Met vriendelijke groet,

Hein van Iersel hein@nwst.nl

Hoofdredacteur

De es is niet mijn favoriet, maar deze bomen 

zien er door het constante afsterven van 

eindtakken een beetje uit als mijn hond als hij 

kletsnat uit een smerige sloot komt gekropen  

De boomambassadeurs zijn dit keer echte 

kenners en dat is aan hun keuze te zien

Essen 
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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
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