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Zonlicht is één van de essentiële onderdelen voor fotosynthese. Als licht van de zon is geabsorbeerd door een chlorofylmolecuul, dan wijzigt de elektro-

nische configuratie van het molecuul voor een korte periode door overdracht van een elektron. Op deze manier kan een boom energie uit licht absor-

beren. Het effect op chlorofyl kan worden veroorzaakt door fotochemische en niet-fotochemische processen. Fotosynthese is een fotochemisch proces, 

terwijl het vrijkomen van warmte en fluorescentie niet-fotochemische processen zijn. Tijdens het proces van fotosynthese zijn twee afzonderlijke 

fotosystemen in werking met verschillende groepen pigmenten. Deze groepen zijn bekend als fotosysteem I en II, in vaktermen PSI en PSII. Fotosysteem 

II is daarbij het belangrijkste en zorgt voor ten minste 95% van het chlorofylfluorescentiesignaal. Stressfactoren als hitte, kou, droogte, gewasbescher-

mingsmiddelen, tekorten aan nutriënten, luchtvervuiling etc. kunnen deze processen beïnvloeden. Verandering in de mate van fluorescentie geeft 

belangrijke informatie over de efficiëntie waarmee zonlicht kan worden gebruikt voor de boom. Het meten van chlorofylfluorescentie geeft dus een 

indicatie van de conditie van de boom.

Auteur: Michiel Mol, Terra Nostra, kennisatelier voor boom en bodem

Chlorofylfluorescentie
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ADVERTORIAL

Werkwijze
Bij het meten van chlorofylfluorescentie wordt de 
maximale fluorescentie bepaald en de efficiëntie 
waarmee dit gebeurt. Hierbij wordt een gedeelte 
van het blad verduisterd. Hiervoor is een bladknij-
per ontwikkeld met een schuifje dat een gedeelte 
van het blad afschermt. Na 10-20 minuten is 
het proces van fotosynthese in het verduisterde 
gedeelte in rust. Hierna wordt een meting uitge-
voerd met een lichtbron van hoge intensiteit, waar-
bij het fotochemische proces wordt gestart en een 
maximum wordt bereikt. Binnen 1 seconde wordt 
met verschillende tijdsintervallen een reeks metin-
gen uitgevoerd en automatisch opgeslagen. 

Van elke meting worden verschillende parameters 
berekend: het vertrekpunt (de minimale fluores-
centie, Fo), de maximale fluorescentie (Fm), de vari-
abele fluorescentie (Fv), die het resultaat is van Fm 
minus Fo en tevens het tijdstip waarop de maxima-
le fluorescentie is bereikt (Tfm), en de oppervlakte 
van het gebied aan de bovenzijde van de curve. 
De Fv/Fm-waarde is een veel gebruikte parameter 
als indicator voor stress. De maximale waarde 
hiervan is 0,85; deze waarde neemt af naarmate de 
invloed van stressfactoren toeneemt. Een tweede 
belangrijke parameter is de performance index 
oftewel de PI-waarde, die wordt berekend uit de 
verschillende parameters. Bij PI-waardes lager dan 
4 is de ondergrens bereikt. Lagere waarden zijn 
te vergelijken met een auto met een verbruik van 
1 op slurp; bij waarden groter dan 4 neemt de 
efficiëntie van de fotosynthese toe. Data worden 
weergegeven in de trapsgewijze zogeheten OJIP-
curve, met op de verticale as de fluorescentie en 
op de horizontale as de tijd in duizendste secon-
den (figuur 1). De spider curve geeft de relatie weer 
tussen de verschillende parameters (figuur 2) aan 

de hand van een referentiemeting.
Het verzamelen van blad vanuit verschillende loca-
ties in de kroon vergt wat tijd en handigheid. Een 
kwartier na het aanbrengen van de bladknijpers 
kunnen de metingen worden uitgevoerd. Na een 
paar minuten kan de database worden geïmpor-
teerd voor verdere analyse.

Toepassing
Wat is nu de toepassing van chlorofylfluorescentie-
metingen? De toepassingen zijn kwaliteitscontrole 
en monitoring. Boomkwekerij Barcham in Groot-
Brittannië gebruikt deze methode als onderdeel 
van haar kwaliteitscontrole. De afgelopen jaren 
heeft men daar een database opgebouwd met 
referentiewaarden per boomsoort. Monitoring 
kan plaatsvinden na aanplant van bomen, bij het 
verplanten van bomen, bij groeiplaatsverbetering, 
overmatige zoutbelasting, of bij vermoeden van 
vergiftiging. De invloed van stressfactoren op een 
boom is binnen enkele dagen zichtbaar in de OJIP-
curve en het spider diagram, terwijl er dan nog 
niets te zien is aan de boom. Hoe vaak de metin-
gen herhaald moeten worden, hangt af van de 
doelstelling. Bij een eenmalige gebeurtenis, zoals 
een tijdelijke warmtebron, is vaak herstel zichtbaar 
binnen een tijdsbestek van 3-4 maanden. 
De waarde van chlorofylfluorescentiemetingen 
ligt op dit moment in het gegeven dat meetresul-
taten harde gegevens zijn. Deze kunnen worden 
gebruikt bij de onderbouwing van de beoorde-
ling van de vitaliteit en conditie. De ervaring bij 
de toepassing van chlorofylfluorescentie is dat de 
huidige gesteldheid en het toekomstperspectief 
van bomen beter kunnen worden beoordeeld en 
gestaafd. Chlorofylfluorescentie is daarom een 
welkome aanvulling op het instrumentarium van 
boomtechnisch adviseurs.

Figuur 1 Figuur 2

Terra Nostra
Abbekesdoel 22a
2971 VA Bleskensgraaf
0184 69 89 93
 
Michiel Mol
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Michiel Mol is senior boomtechnisch onder-
zoeker bij Terra Nostra, kennisatelier voor 
boom en bodem.

Terra Nostra, kennisatelier voor boom en 
bodem, is uw betrouwbare kennispartner voor 
alles wat met bomen te maken heeft. Op ver-
schillende niveaus biedt Terra Nostra diensten 
en producten aan die een bijdrage leveren aan 
efficiënt en succesvol boombeheer. Deze dien-
sten zijn onderverdeeld in 6 hoofdgroepen: 
beleid, ontwerp, projectvoorbereiding, beheer, 
uitvoeringsbegeleiding en overige diensten. 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact 
met ons opnemen.
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De vakantie is voorbij, het rooiseizoen is weer in volle gang

Verantwoord rooien van bomen

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Afvoer van snoeihout,
blad en schoffelvuil

In- en verkoop van hout

In-/verkoop van 
houtsnippers

Boomrooierij Weijtmans is nationaal en 

internationaal specialist in het rooien, snoeien 

en onderhouden van bomen. Vandaag de dag 

telt ons bedrijf ruim 25 vaste medewerkers, 

goed opgeleide boomrooiers, ervaren chauf-

feurs en machinisten, 9 gecertifi ceerde tree 

workers en 2 tree technicians. Daarmee is 

Boomrooierij Weijtmans een vooraanstaand 

speler in Nederland met een gezonde blik 

op de toekomst.

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei veilig 

uitvoeren zonder schade aan te richten.

Wij kopen uw stamhout en houtsnippers graag 

in. Daarnaast verzorgen wij een verantwoorde 

afvoer van snoeiafval.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of lees 

meer over de mogelijkheden op onze site: 

www.boomrooijerijweijtmans.nl

Boomrooierij Weijtmans kunt u inschakelen voor elke klus: 

groot of klein, bij Weijtmans moet u zijn!

Eén van onze unieke telescoopkranen

Veilig snoeien m.b.v. een hoogwerker

Boomrooierij Weijtmans
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30 Een natuurlijke 
boom en geen 
stijve hark, waar 
boomkwekerijen 
vol mee staan 

‘Ik heb geen echte favoriete boom,’ meldt Johan Canoot, ontwerper in dienst van 

de gemeente Maastricht. ‘Hoogstens een voorkeur voor natuurlijk groeiende bo-

men en niet voor die stijve harken die je steeds meer ziet staan bij kwekers. Maar 

als ik moet kiezen, kies ik die Ulmus laevis vanwege het bijzondere verhaal dat aan 

deze boom vastzit.’
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Richtlijn voor aanpak  
roetschorsziekte

Roetschorsziekte vormt een risico voor de 

volksgezondheid. Het snel verwijderen van 

een aangetaste boom is belangrijk om dat 

risico te beperken. Roetschorsziekte gedijt 

goed bij droog en warm weer, maar hoewel 

er in 2016 nog weinig sprake is van ‘zomer’ 

heeft BTL Bomendienst ook dit jaar roet-

schorsziekte geconstateerd. 

Het geslacht Crataegus (deel 2)

Meidoorns… Zoals in deel I van dit geslacht al geme-

moreerd: aan de ene kant de schitterende bloemen-

zee en enorme pracht van vruchten waar  

insecten en vogels zich mee kunnen voeden, en aan 

de andere kant het slechte wortelstelsel, de enorme 

hoeveelheid vervelende insecten en als klap op de 

vuurpijl de dodelijke ziekte, bekend als bacterievuur 

(Erwinia amylovora), die dit geslacht veelvuldig 

bezoeken dan wel teisteren. 

COLOFON
Boomzorg wordt 8 keer per jaar in een  gemiddelde 
oplage van 2.250 exemplaren verspreid onder 
boomverzorgers en boombeheerders in dienst van 
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uw abonnement zal jaarlijks automatisch worden 
verlengd, tenzij uw schriftelijke wederopzegging 
uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan de nieuwe 
abonnementsperiode in ons bezit is. Op alle 
abonnementen zijn onze leveringsvoorwaarden 
van toepassing. Deze vindt u op 
www.boomzorg.nl/abonnement
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Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van 
(de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voor-
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openbaar gemaakt door middel van druk, scan, fotokopie, 
elektronisch of op welke wijze dan ook. Boomzorg wordt 
tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. Alle 
auteurs van tekstbijdragen in de vorm van artikelen of 
ingezonden brieven en/of makers van beeldmateriaal 
worden geacht daarvan op de hoogte te zijn en daarmee 
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Duurzaam behoud monumentale 
plataanstadhuis Tilburg

Om de kantoren van de gemeente Tilburg meer te con-

centreren zijn er renovatieplannen voor het stadskantoor 

in het centrum van Tilburg. Dit stadskantoor, met onder 

andere de publieksbalies, zal uitgebreid worden. Deze 

renovatie gaat niet zonder slag of stoot. Om ruimte te 

maken voor de renovatie moeten meerdere bomen 

geveld worden; ook een monumentale plataan staat op 

een ‘lastige’ plek. 

Hoe de boom zijn verhaal vertelt 

Iedere boomverzorger in Nederland zou zijn vingers aflikken bij de website van 

de Urban Forest Strategy in Melbourne, Australië. De site bevat een schat aan 

informatie over de 77.000 bomen van de stad, die allemaal in kaart gebracht zijn 

met naam en een eigen mailadres. De bomen ontvingen in twee jaar tijd meer 

dan drieduizend mails. ‘Ben jij die grote, ronde, mooie laaghangende boom? 

Dan ben jij mijn favoriet. Wat een schoonheid op zo'n lelijke weg. Ga door met je 

goede werk!’

18
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Ebben introduceert 
TreeEbb voor mobiel
Boomkwekerij Ebben lanceerde vorig jaar een 
nieuwe website inclusief ‘bomentool’ TreeEbb. Nu is 
daar ook een app voor op de mobiel bij gekomen. 
Net als op de site vindt de gebruiker in deze app 
uitgebreide informatie over bomen en hun toepas-
singsmogelijkheden. De gebruiker kan zoeken 
naar een specifieke soort, maar ook selecteren op 
karakteristieken, zoals standplaats, vormkenmer-
ken, een bepaalde seizoenskleur of een gewenste 
geografische ligging. 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. De app werd gelanceerd op de Dag 
van de Openbare Ruimte op 2 juni in Maastricht. 
Volgens Ebben zijn de eerste reacties positief; de 
dag na de lancering ontving het bedrijf al nieuwe 
feedback op de bomeninfo. ‘En dat is precies de 
bedoeling,’ reageert Toon Ebben. ‘De TreeEbb moet 
een platform zijn vóór en dóór groenprofessionals, 
waarin praktijkkennis over bomen wordt verza-
meld en gedeeld. Zo kunnen we van elkaar leren 
en daarmee zorgen voor een duurzame, groene 
toekomst.’ De app is gratis te downloaden voor 
zowel iPhone als Android.

BTL wint Boomproject 
van het Jaar 2016
Met de herinrichting van de Pannekoekendijk in 
Zwolle hebben BTL Bomendienst en BTL Realisatie 
de landelijke competitie Boomproject van het Jaar 

2016 gewonnen. Samen met Aannemersbedrijf 
Roelofs heeft BTL onlangs de prijs in ontvangst
mogen nemen. Dit gebeurde tijdens de 
Nederlandse Boominfodag op de Hogeschool Van 
Hall Larenstein in Velp. De jury vond het project in 
Zwolle onder meer sterk door de manier waarop 
het ontwerp aansluit op de omgeving en de wijze 
waarop historische beplanting werd gehand-
haafd. Naast het project van BTL waren ook de 
projecten van het Stationsgebouw Arnhem (ETS 
Boomexperts, Quercus Boomverzorging) en het 
Stadsplein in Oldenzaal (Nationale Bomenbank) in 
de race voor de titel. Het was de eerste keer dat de 
titel op initiatief van branchevereniging VHG werd 
uitgereikt.

Extreem weer, 
extreem veel 
onkruid
In de maand juni hebben we te maken 
gehad met weersextremen. Dat zorgt voor 
veel plantengroei, maar dus ook voor veel 
onkruid. ‘Onlangs werd in de vakliteratuur 
voor de landbouw gewaarschuwd voor veel 
mais en onkruid,’ zegt Robert Smid van Du 
Pre Groenprojecten. Er moet vaker worden 
geschoffeld en gemaaid. ‘Als de regen stopt, 
duurt het soms dagen voordat de gazons 
voldoende zijn opgedroogd zodat ze weer 
begaanbaar zijn voor machines. De hoge 
temperatuur zorgt in combinatie met al het 
water voor broei en extreme groei. Onlangs 
kwamen wij op een plek waar het gras in één 
dag tweeënhalve centimeter was gegroeid. Die 
groeipiek duurt nog zeker tot de langste dag: 
25 juni.’
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Voorbode explo-
sie EPR in Oost-
Nederland?
Het is een drukke periode voor Wolterinck BV. Ivo 
de Groot: ‘Op dit moment is er in Oost-Nederland 
een ware explosie van nesten met eikenproces-
sierupsen.’ Op plekken en in gemeenten waar niet 
preventief is gespoten tegen de rups, is de plaag-
druk hoog. ‘Wij zien op dit moment een vergelijk-
baar beeld als in 2011, toen er ook een explosie 
van uitbraak van de rupsen was. Op dit moment is 
er opgeschaald naar zeven bestrijdingsunits,’ aldus 
De Groot. Wolterinck voert de werkzaamheden uit 
met de Wipe Out. Dit is een machine die rupsen 
wegzuigt. ‘We zetten de Wipe Out in bij laanbe-
planting, bestaande uit eiken tot twaalf à dertien 
meter. Eiken die groter zijn, moeten benaderd wor-
den met een hoogwerker. De Wipe Out verbrandt 
niet, zoals de Parasite Hit dat wel doet.’

Eerste gecertificeerde 
controleurs Handboek 
Bomen
Afgelopen donderdag 9 juni hebben op de 
Boominfodag de eerste gecertificeerde contro-
leurs van het Handboek Bomen hun certificaat 
ontvangen. De geëxamineerden kunnen de 
Resultaatsmeter nu hanteren om werkzaamheden 

en leveranties als onderdeel van een opleverings-
procedure objectief te toetsen. Inmiddels maakt 
ruim een kwart van de gemeenten in Nederland 
gebruik van het Handboek Bomen. Eén van de 
toepassingen is om bij een uitvraag of levering 
te verwijzen naar de kwaliteitseisen van het 
Handboek Bomen. Het Norminstituut Bomen heeft 
de afgelopen jaren een applicatie ontwikkeld: 
de Resultaatsmeter Handboek Bomen. Met deze 
Resultaatsmeter kan worden gemeten of de vereis-
te kwaliteit is behaald. Deze metingen kunnen uit-
sluitend worden uitgevoerd door gecertificeerde 
controleurs. De namen van deze controleurs staan 
op de website van het Norminstituut.
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'Natuurlijk' goed in Laanbomen 
Volen 7 5812 AG Heide-Venray
T: 0478- 581436 
F: 0478-568219 
info@boomkwekerij-michels.nl 
www.boomkwekerij-michels.nl

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

Molenstraat 41b
4061 AB Ophemert

Groenkeur is een mooie stap 
richting de toekomst van 

onze kinderen

Boogaart Almere BV

De Paal 41 Almere-Haven

PB: 50236, 1305 AE Almere

T: 036-5311454

info@boogaartalmere.nl

www.boogaartalmere.nl

Ontwerp | Aanleg
Onderhoud | Beheer

J.D.Maarse en Zn. B.V.
Oosteinderweg 489

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

Info@maarse.nl - www.maarse.nl 
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Bio-stambeschermer 
ontvangt duurzaam-
heidspaspoort
Bio Treeprotect-stambeschermer is de com-
posteerbare uitvoering van de bekende 
stambeschermer. Deze bio-stambeschermer 
heeft het NL Greenlabel A voor duurzaamheid 
ontvangen. De kans op maaischade neemt 
sterk toe wanneer het gras tot aan de bomen 
groeit. De stamvoet van jonge bomen is bij-
zonder gevoelig voor beschadigingen die door 
bosmaaiers kunnen ontstaan. Deze schade kan 
tot vergroeiing en verzwakking van de boom 
leiden. Om kostbare jonge bomen te bescher-
men tegen schade door grasmaaiers en touw-
tjesmaaiers, kan TreeProtect van Greenmax 
geplaatst worden.



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

Grindweg 11
8422 DM Nijeberkoopwww.boom-kcb.nl

SafetyCa l c

Cursussen

Taxat ie

Trekproef

Sof tware

2- daagse cursus Controleur Handboek Bomen

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

website

www.boom-kcb.nl/boom-trekproef

19 & 26 
september

of in-company

www.boom-kcb.nl/cursusaanbod

De zekerheid van gedetailleerd onderzoek

Broeksteeg 2 

6732 GS  Harskamp 

 0318 479 166  

 info@treeologic.nl

 www.treeologic.nl  

INVENTARISATIE • BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE (VTA)

NADER ONDERZOEK • GROEI- EN VERPLANTBAARHEIDSONDERZOEK

BOMEN EFFECT ANALYSE (BEA) • WAARDEBEPALING EN TAXATIE

PROJECTMANAGEMENT • BEHEERINSPECTIE • SECOND OPINION 

BELEID EN BEHEER • FLORA- EN FAUNACHECK

Bomen maken onze stedelĳ ke omgeving leefbaar. Een gezonde groene infrastructuur in de stad 
is daarom onmisbaar. GreenMax is gespecialiseerd in duurzame innovatieve producten voor de 
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Weijtmans zit niet stil 
tijdens broedseizoen
Tijdens het broedseizoen zit Boomrooierij 
Weijtmans geenszins stil. Het rooien van bomen 
na het broedseizoen vergt preparatie, maar er 
zijn ook genoeg andere werkzaamheden die de 
volle aandacht vragen. Kees Weijtmans: ‘We tref-
fen voorbereidingen voor het bosbeheer in de 
Tilburgse bossen. We zijn aan het blessen in Gilze 
en Rijen. In Loon op Zand zijn we 3500 bomen aan 
het inventariseren op onderhoudstoestand en VTA. 
Ook zijn we aan het snoeien voor de gemeente 
Loon op Zand en de gemeente Breda.’ Bij uitzonde-
ring wordt er wél gerooid, vertelt Weijtmans: ‘Met 
één ploegje rooien we nog steeds bomen na een 
goede flora- en faunacheck. Op lastige plekken 
schakelen we hierbij een onafhankelijk ecoloog in.’

Van Weert werkt met 
de Merlo-verreiker
Van Weert Rondhout uit Loosbroek trekt buiten 
de aandacht met zijn nieuwe roterende Merlo 
R60.24MCSS-verreiker. Met de speciale velkop 
kunnen bomen tot een hoogte van circa 26 meter 
gesnoeid en geveld worden. Hij heeft een maxi-
maal hefvermogen van 6 ton. Leverancier Abemec 
heeft gezorgd voor een kantelbare cabine, pal-
letlepels, radiografische bediening, diverse hijsjibs 
en ledverlichting. Verder heeft hij brede Alliance-
banden en is hij gespoten in de rode bedrijfskleur 
van Van Weert Rondhout. Willem-Jan van Weert en 
drie collega's hebben er al meer dan 450 uur mee 

gedraaid. ‘Voorbijgangers en potentiële opdracht-
gevers zien de machine bezig en vragen specifiek 
naar zijn inzet voor klussen waarbij bomen geveld 
moeten worden die op moeilijke plekken staan. 
Dat zijn plekken waar men moeilijk bij kan, omdat 
nabije omgevingselementen niet beschadigd 
mogen worden.’ De Merlo heeft met zijn speciale 
velkop bomen geveld in de gemeenten Nijmegen, 
Breda, Veldhoven en ook voor de provincie Noord-
Brabant. Zonder velkop, maar met werkbak, 
heeft hij ook snoeiwerkzaamheden verricht in de 
gemeente Bernheze. 
‘Het is een stuk makkelijker om bomen binnen 
twintig meter vanaf de weg of parkeerplaats snel 
te vellen en op te ruimen. Voorheen deden we dat 
met de hand: klimmen, in gedeeltes zagen, werken 
met vanglijnen, afvangtouwen. Of werken met 
de duurdere telescoopkraan.’ Van Weert gebruikt 
de oude methodes nog geregeld. ‘De Merlo kun 
je niet zomaar in alle situaties inzetten. Als er een 
hele rits bomen geveld moet worden, dan hoeft de 
verreiker niet ingezet te worden. Maar wanneer er 
één uit moet waar we niet goed bij kunnen, wel.’ 

NIEUWS

Wijziging en 
uitbreiding in de 
directie van Krinkels
Na een dienstverband van 40 jaar waarvan 25 jaar 
als directeur draagt Jan Clement (65) per 1 sep-
tember 2016 zijn verantwoordelijkheden als alge-
meen directeur van Krinkels b.v. over aan Marc 
Bolier. Per 1 juli 2016 treden twee nieuwe direc-
teuren toe tot de directie van Krinkels. Dit is in lijn 
met de omzetontwikkelingen (orderportefeuille 
met 50 % gestegen t.o.v. vorig jaar) en ambities 
van het bedrijf. Vanaf 1 september 2016 zal de 
directie bestaan uit Marc Bolier (45) algemeen 
directeur en Richard van der Valk (48) en Karim 
Weiss (49) als operationele directeuren.

Richard van der Valk is afkomstig van 
Koninklijke BAM NV (o.a. BAM Rail en BAM Infra 
Verkeerstechniek) en heeft daarvoor na een loop-
baan bij Defensie de keuze voor het bedrijfsleven 
gemaakt. Karim Weiss is werkzaam geweest bij 
Heijmans N.V. en heeft daar de afgelopen 19 jaar 
diverse management en directiefuncties bekleedt 
bij o.a. Heijmans Infra en Utiliteitsbouw.

V.l.n.r. Richard van der Valk, Marc Bolier en Karim Weiss.
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180 lindes voor ‘Romeins bouw-
werk’ tuinbouwtentoonstelling
180 lindes met een stamomvang van 50 tot 60 cm vonden de afgelopen 
weken hun weg van Boomkwekerij Ebben naar Lahr voor de tuinbouwten-
toonstelling van 2018. De bomen hebben een plaats gekregen in de Vicus 
City Garden, een van oorsprong Romeinse stad. In een speciale constructie en 
met behulp van vormsnoei visualiseren ze Romeinse bebouwing. Ook werden 
meerstammige bomen in vele soorten en vormen aangeplant, waarna ze ter 
plekke speciale aandacht kregen van ‘Ebbenaar’ Thomas Franken. De Vicus 
City Garden maakt onderdeel uit van de Landesgartenschau, die van 12 april 
tot en met 14 oktober 2018 plaatsvindt. Tijdens dit evenement, dat wat weg 
heeft van de Floriade, worden diverse exposities en tentoonstellingen georga-
niseerd.

Schriftelijke vragen na nieuw 
rapport glyfosaat
Eind maart werd na een lange periode van voorbereidingen een verbod op 
glyfosaat op verhardingen van kracht. In de politiek wordt echter nog steeds 
over het onderwerp gepraat. De aanleiding is een bijeenkomst van de Food 
and Agriculture Organization van de Verenigde Naties (FAO) en de World 
Health Organization (WHO) in Zwitserland afgelopen mei. De Core Assessment 
Group on Pesticide Residues (JMPR) van de FAO stelde naar aanleiding van 
onderzoek dat glyfosaat waarschijnlijk niet kankerverwekkend is als mensen 
het binnenkrijgen via voedsel. Om deze reden zou het niet nodig zijn een 
acute reference dose (ARfD) op te stellen voor glyfosaat. De ARfD geeft de 
toelaatbare dosis aan die een mens kan binnenkrijgen zonder dat dit leidt tot 
gezondheidseffecten. Naar aanleiding van het rapport stelt Helma Lodders 
(VVD) schriftelijke vragen aan de staatssecretarissen van Economische Zaken 
en van Infrastructuur en Milieu, waarin ze onder meer ingaat op de toepassing 
van glyfosaat op verhardingen. Zo vraagt ze de staatssecretarissen of boven-
staande conclusie invloed heeft op het geldende verbod. Aan televisiepro-
gramma Zembla laat professor Christopher Portier, expert binnen WHO, weten 

zich zorgen te maken om de uitvoering van het onderzoek. Hij is bang dat nu 
mogelijk onterecht lijkt alsof het middel veilig is. Uit eerder onderzoek van 
WHO bleek dat glyfosaat wel kankerverwekkend is. Los van het verbod van 
het middel op verhardingen moet door de EU een beslissing gemaakt worden 
over een herregistratie van glyfosaat in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw. Dit 
vraagstuk is nog niet beslecht. Ook hier bemoeilijken elkaar tegensprekende 
onderzoeken het proces.

Import Argo Tractors naar 
Argi Didam
Argo Tractors heeft overeenstemming bereikt met Argi te Didam om de distri-
butie van de trekkermerken Mc Cormick, Landini en Valpadana voor de gehele 
Benelux te verzorgen. Argi is nu een distributiebedrijf van voornamelijk land-
bouwwerktuigen. Het bedrijf is tweeënhalf jaar geleden opgericht door Gerard 
Zweers. De genoemde merken, die allemaal geproduceerd worden onder de 
paraplu van Argo Tractors, werden eerder geïmporteerd door Louis Nagel. 
Begin dit jaar werd de samenwerking eenzijdig verbroken door Argo. Argo 
Tractors maakt een range trekkers van 25 tot 300 pk. Argo Tractors beschikt 
nu over drie productiefabrieken in Noord-Italië. Er wordt gebruikgemaakt van 
een honderdtal zeer moderne en geavanceerde CNC-productieplatformen 
en bewerkingsmachines om de componenten voor versnellingsbakken, ach-
terbruggen en voorassen te maken. Voor de grootste series wordt gebruik-
gemaakt van powershift en variotransmissies van ZF. De toegepaste motoren 
komen voornamelijk van FPT/NEF. Voor de distributie van de Argo-merken zal 
het team van Argi op korte termijn uitgebreid worden met een aantal perso-
nen die verantwoordelijk worden voor service en voor de verkoop van onder-
delen en trekkers.

NIEUWS
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Mullenders heeft genoeg stof voor een rondleiding 
van dagen achtereen, maar Efdee, Tijdgat en Peters 
blijven alleen de middag. Ze komen diversiteit 
opsnuiven en ideeën opdoen, voor hun eigen par-
ken en begraafplaatsen. 

Efdee over zijn eigen gemeente, Rijswijk: ‘Ik ga 
goed letten op bijzondere texturen en vormen.  
De lindeboom is typerend in het beeld van Rijswijk. 
Heel mooi, maar wel een beetje monotoon.’ 

Begraafplaats als arboretum
De Nieuwe Ooster, uit 1892, is bijna nergens mee 
te vergelijken: het terrein is 33 hectare groot en 
bevat 750 verschillende boomsoorten en hout- 
achtigen. De architect ervan is Leonard Springer, 
die meer dan 600 parken ontwierp, dertien 
begraafplaatsen maakte en er zes renoveerde. 
Mullenders, lid van de Nederlandse 
Dendrologische Vereniging, trof bij zijn aan-
stelling 162 boomsoorten aan, en begon met 
de uitbreiding van het arsenaal toen hij werd 

geïnspireerd door een zakdoekjesboom in arbo-
retum Trompenburg. In 2007 richtte hij stichting 
Arboretum De Nieuwe Ooster op, waar mensen bij-
zondere bomen kwijt kunnen, bijvoorbeeld in de 
vorm van een herdenkingsboom, die opgroeit met 
de as van de overledene, of een gesponsorde 
boom. Beleidskader daarbij is dat nieuwe bomen 
slechts een paar keer in het arboretum mogen 
voorkomen en dat nieuwe boomsoorten 
een bijzondere toevoeging moeten zijn. 
Schenkingsbomen koopt de stichting zelf in,  

Martin Efdee van de gemeente Rijswijk en Martin Tijdgat en Frank Peters van de gemeente Wijdemeren kregen op begraafplaats De Nieuwe Ooster  

in Amsterdam een rondleiding van de boomverzorger aldaar, Johan Mullenders. Er ontspon zich een filosofische discussie over de inrichting van parken 

en begraafplaatsen, ook al is De Nieuwe Ooster onmogelijk te vergelijken met de gemiddelde gemeentelijke begraafplaats.

Auteur: Santi Raats

‘De wandeling’:  
tijd voor een goed gesprek

De Nieuwe Ooster

Filosoferen over park- en begraafplaatsinrichting tijdens rondgang  

over ’s lands mooiste begraafplaats
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onder andere bij boomkwekerij Ebben. 
Mullenders houdt bij de aanplant algemene 
parkrichtlijnen aan: een kwart evergreens, zoals 
coniferen, en driekwart bloemdragende en blad-
verliezende bomen of heesters. De gemeente 
Amsterdam verzorgt de begraafplaats. ‘Mooie 
boomspiegels beschermen de bomen het beste’, 
aldus Mullenders. Mullenders beheert de bomen-
verzameling volgens de regels die gelden voor een 
arboretum. De bomen vormen een verzameling in 
een tuin of park, er is een collectielijst, de bomen-
verzameling heeft educatieve waarde, bijvoorbeeld 
door de naambordjes ernaast, de bomen- 
verzameling wordt wetenschappelijk benaderd 
door boombeheerders, -verzorgers en –kwekers en 
er is altijd een beheerder aanwezig. De stichting 
stuurt per jaar vijf nieuwsbrieven de wereld in.

Verzamelaar
Het antwoord op de vraag of Mullenders een  
historicus is of een verzamelaar, blijkt al gauw uit 
zijn grote enthousiasme voor zijn bomen- 
verzameling. Hij knikt bevestigend: ‘Ik ben een 
echte verzamelaar. Sortiment is mijn hobby. 
Daarbij heb ik de oude lijnen weleens uit het oog 
verloren. Ik vind dat niet erg. Met dit arboretum wil 
ik mensen soorten laten zien die nieuw voor hen 

zijn, ze enthousiast maken voor sortiment. Je zou 
kunnen oordelen dat het hier een ratjetoe is, maar 
ik noem het liever verrassend: je kunt hier zomaar 
een prachtige Parrotia persica ‘Bella’ tegen het lijf 
lopen!’

Historicus
Efdee: ‘Ik zie ons bomenbestand als een  
gemeentelijke bomencollectie, die we onder-
houden met behulp van de buurt. In ruil vragen 
wij aan de burgers te vertellen wat ze – binnen 
de gemeentelijke kaders – het liefst voor hun 
deur zien staan.’ Toch kijkt hij tegen zijn eigen 
bomenbestand duidelijk anders aan dan tegen 
het historische erfgoed van De Nieuwe Ooster. 
Licht fronsend met zijn wenkbrauwen loopt hij 
met Mullenders naar een laantje coniferen. ‘Ze zijn 
uitgelopen. Betreft het hier een probleemlaantje 
ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp?’ 
Hier in Amsterdam toont Efdee zich eerder een 
historicus. Hij vertelt dat hij zich al enige tijd in 
een studiegroep verdiept in de nalatenschap en 
de ideeën van landschapsarchitecten als de familie 
Zocher, maar ook Leonard Springer. Efdee heeft 
de opleiding tot tuin- en landschapsconservator 
gevolgd. De Rijswijkse boombeheerder wil nu met 
eigen ogen proberen de ‘lijnen’ van de meester te 

herkennen. ‘De kronkelende paden zijn echt een 
kenmerk van Springers stijl’, legt hij uit tijdens een 
minicollege. ‘En die twee eiken zijn hier bewust 
geplant.’ Hij wijst verder, voor zich uit: ‘Er zit  
symboliek in Springer-bomen. Sommige verwijzen 
naar de bergen. Hier omarmen de evergreens dit 
grafplekje. Vakindeling heeft bij Springer een  
duidelijke voor- en achterkant. Hij dacht in  
volwassen bomen, hij dacht vooruit.’ Mullenders 
legt uit dat zijn besluit tot creatieve vrijheid 
niet lichtzinnig genomen is: ‘In Wageningen is 
het archief van Springer. Er zijn wel ontwerp-
tekeningen en bestellijstjes met boomsoorten 
die hij op andere begraafplaatsen en in tuinen 
gebruikte, maar goede beplantingstekeningen van 
De Nieuwe Ooster ontbreken. Hieruit zouden wij 
vandaag de dag kunnen opmaken waar precies 
welke boomsoort moet komen. Natuurlijk zien we 
wel wat Springer-bomen zijn, en we zien de hoofd-
lijnen, door de manier waarop oude bomen rond 
oude graven staan. Maar richtlijnen om hierop ver-
der te borduren, zijn er dus niet. Wel spar ik regel-
matig met landschapsarchitecte Melle Wierper.’

Mogelijkheden toen en nu
Als Springer in deze tijd zou leven, zou hij  
waarschijnlijk ook andere soorten dan in de  

Mullenders leidt de gemeentes Rijswijk en Wijdemeren rond

4 min. leestijd
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oorspronkelijke aanleg aangeplant hebben, meent 
zowel Mullenders als Tijdgat. Beiden pleiten:  
‘Het is dus niet verstandig om alleen de soorten 
van Springer aan te planten. Bij afwezigheid van 
een gedetailleerd beplantingsplan moet men 
weliswaar in de geest van Springer de toekomst in, 
maar wel met de nodige ontwerpvrijheid,  
aangepast aan de moderne tijd. We hebben tegen-
woordig zo veel meer mogelijkheden. 

Het hoofddoel van Springer was om bezoekers te 
laten leren. Springer deed wat hij kon, maar  
vergeleken met nu werd hij beperkt. Tegenwoordig 
hebben we laagdrempelig de beschikking over  
een gigantisch sortiment. Het verleden en de 
tegenwoordige tijd zijn moeilijk met elkaar te  
vergelijken. Als we zijn hoofddoel in ere houden, 
dan doen wij óók zo veel we kunnen.’

Appels niet met peren te vergelijken
Tijdgat en Peters hebben aanzienlijk minder  
vrijheid bij de aankleding van hun begraafplaats. 
Tijdgat: ‘Wij willen als gemeentelijk boom- 
beheerder de burgers iets te bieden hebben.  
Maar op begraafplaatsen en dergelijke moeten  
we ons houden aan herkenbare variatie, die past 
binnen het beeld waarin mensen wonen.  
Een voorbeeld: veel kleine gemeenten hebben 
boerenbegraafplaatsen in de dorpen liggen. Die 
kunnen niet te uitbundig aangekleed worden.’ Zijn 
collega lacht: ‘De architecte van onze begraafplaats 
was nogal gecharmeerd van één boomsoort. Dat 
gaat natuurlijk ook weer wat ver. Anderzijds zijn 
gemeentelijke begraafplaatsen vaak commercieel, 
in de zin dat er zo veel mogelijk graven moeten 
kunnen worden aangelegd. Daar houdt een  
architect rekening mee, en in dat beeld zoekt hij 
eenheid met het aanwezige groen.’ Tijdgat pleit 

voor evenwichtig overleg tussen boombeheerder 
en architect, vooral als het gaat om de vormgeving 
van begraafplaatsen. ‘Begraafplaatsen worden 
regelmatig opgehoogd met dood zand. Daar moet 
een architect geen kers op intekenen, maar eerder 
een Gleditsia. Het is de taak van de beheerder om 
daarin te sturen!’

Frank Peters

Martin Efdee

Johan Mullenders

Martin Tijdgat

 ‘Begraafplaatsen worden 

regelmatig opgehoogd  

met dood zand. Daar moet 

een architect geen kers  

op intekenen, maar eerder 

een Gleditsia'
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Sorry voor plassende hond
De actie in Melbourne was niet ludiek bedoeld, 
maar bittere noodzaak. Droogte dreigde het 
halve stadsbos te vernietigen met alle gevolgen 
van dien, zowel ecologische als economische. 
Melbourne ontwikkelde een plan om bestaande 
bomen te behouden en het aantal bomen te 
verdubbelen. Zo moet de zomertemperatuur met 
vier graden omlaag gebracht worden. Alle bomen 
werden in kaart gebracht, voorzien van een eigen 
ID en een kleur die de gezondheid aangeeft. De 

bomen kwamen op een interactieve kaart op  
internet, zodat bewoners een melding konden 
maken van schade of verval. Tot ieders verbazing 
begonnen mensen persoonlijke berichten aan de 
bomen te sturen. Berichten om ze te bedanken of 
om zich te verontschuldigen omdat hun hond  
’s ochtends tegen de stam plast. 

Eerste tweet op 286-jarige leeftijd
De actie in Melbourne bracht werkvoorbereider 
Jorian Eichholtz van de afdeling Stadsbeheer in de 

gemeente Leidschendam-Voorburg op het idee 
om de dikste plataan van Zuid-Holland in park 
Hoekenburg een eigen identiteit te geven. Dat 
gebeurde op vrijdag 3 juni toen wethouder Nadine 
Stemerdink namens de plataan een eerste tweet 
en Instagram-beeld de wereld in slingerde: ‘Mijn 
1e tweet op 286-jarige leeftijd @gemeente_LV. 
En trots om in de groenste stad van NL te staan.’ 
Eichholtz ziet het twitteren van de plataan als een 
ludieke actie om meer begrip en aandacht voor 
bomen te kweken. Eichholtz: ‘We hebben zoveel 

Iedere boomverzorger in Nederland zou zijn vingers aflikken bij de website van de Urban Forest Strategy in Melbourne, Australië.  

De site bevat een schat aan informatie over de 77.000 bomen van de stad, die allemaal in kaart gebracht zijn met naam en een eigen mailadres.  

De bomen ontvingen in twee jaar tijd meer dan drieduizend mails. ‘Ben jij die grote, ronde, mooie laaghangende boom? Dan ben jij mijn favoriet.  

Wat een schoonheid op zo'n lelijke weg. Ga door met je goede werk!’

Auteur: Jessica Heggers

Hoe de boom zijn 
verhaal vertelt 
Groenbeheerders en gemeenten zoeken nieuwe manieren  

om burgers bij de bomen en het groen van de stad te betrekken
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prachtige oude bomen in onze gemeente waar 
bewoners niets van weten. Neem deze plataan: 
die is rond 1730 aangeplant en nu 27 meter hoog. 
Hij heeft een stamdiameter van 2,30 meter en een 
omtrek van 7,35 meter. Je hebt dus minimaal vier 
volwassen mannen nodig om die boom te  
omhelzen.’ Na het starten van een Twitter- en 
Instagram-account kreeg Eichholtz reacties van 
bewoners. ‘Er zijn appartementen die uitkijken 
op de boom en het blijkt dat bewoners de boom 
goed in de gaten houden. Nu hebben ze een direct 
adres waar ze zich toe kunnen wenden. We zijn 
benieuwd wat het op gaat leveren.’ 

Bevriende bomen
De twitteractie leverde de plataan binnen een paar 
dagen 58 volgers op en een nieuwe vriend: Titus 
de Tactus uit Leiden. ‘Goedemorgen waarde vriend 
@Plataan_LV, leuk je hier op #SocialMedia te  
treffen. Ik doe dit al een tijdje; #Twitteren,’  

reageerde de boom op de eerste tweet van 
de plataan. De honderd jaar oude eik moest in 
2014 omgehakt worden na de komst van een 
koningslinde in de tuin bij de oude universiteits-
bibliotheek in Leiden. De boom had geen  
monumentale status, maar wel vrienden: biologen 
en GroenLinksers spanden zich in voor behoud. 
Via het Twitter-account @TitusdeTaxus smeekte de 
taxus voor zijn leven. De actie werd een succes en 
Titus werd overgeplaatst naar het Mareplantsoen. 
Daar kreeg de boom na een jaar nieuwe scheuten 
en schoot in bloei. Een boom verhuizen kost 
normaal zo’n 7000 à 8000 euro, maar de Leidse 
GroenLinks-fractie ronselde mankracht, materieel 
en een beetje geld om het transport mogelijk te 
maken. In twee jaar tijd plaatste de boom 422 
tweets en kreeg hij 177 volgers. De vrienden van 
de boom hebben de plaatselijke politiek zover 
gekregen dat Titus in aanmerking komt voor een 
beschermde status. 

Groenste moestuin
In Deventer startte Het Groenbedrijf vorig jaar  
het lokale samenwerkingsproject De Groenste van 
Deventer. Onder de vlag van De Groenste  
organiseert het bedrijf samen met lokale partners 
groenprojecten waarbij inwoners, bedrijven en 
organisaties met elkaar verbonden worden. 
Directeur Jan Jette Donker: ‘We hebben een aantal 
stedelijke evenementen en initiatieven bij elkaar 

gebracht onder één noemer. Daarnaast hebben 
we zelf projecten bedacht die inwoners stimuleren 
om met het groen bezig te zijn. Samen met het 
Deventer Sportbedrijf organiseerden we in juni 
de Groenste Obstakelrun in een van onze stads-
parken. Daar namen ruim vierhonderd mensen 
aan deel. Ook doen twintig scholen en maatschap-
pelijke organisaties mee aan de verkiezing van het 
Groenste moestuintje van Deventer. Zij kregen van 
ons een bak, aarde en zaadjes. De resultaten delen 
ze via Facebook. Het is een kleine, leuke actie die 
veel positieve reacties oproept. Twee leveranciers 
sponsoren het materiaal en wij helpen hen weer 
door ze een steuntje in de rug te geven bij het 
opzetten van hun MVO-beleid.’ 

Kerstboomrecycle
Ook onder de vlag van De Groenste vindt in 
december de kerstboomrecycle plaats. Donker: 
‘Inwoners, bedrijven en scholen van Deventer 
kunnen hun kerstboom met kluit zelf herplanten, 
zodat de bomen kunnen uitgroeien tot een kerst-
bomenklimaatbos. Naaldbomen zijn goed voor de 
luchtzuivering. Daarom stelt de gemeente een stuk 
grond ter beschikking. De inleverdag wordt een 
feestje met erwtensoep en warme chocomelk.’ 
In ieder project van De Groenste werken minsten 
twee lokale partijen samen en zijn er altijd  
inwoners of maatschappelijke organisaties bij 
betrokken. De projecten beginnen steeds op 
bescheiden voet en kunnen zich in een rustig 
tempo ontwikkelen. Donker: ‘Het past niet bij onze 
organisatie om hoog van de toren te blazen. Deze 
manier van werken past wél en geeft medewerkers 
en inwoners de kans om het groen op hun manier 
te ontdekken en te beleven.’ 

Verkiezing Mooiste herfstboom
Op 11 november vindt in Deventer de verkiezing 
van Mooiste herfstboom 2016 plaats. Donker: ‘In 
dit project werken we samen met twee lokale  
partijen. Alle Deventenaren kunnen een boom  
kandidaatstellen. We vragen mensen hun  
persoonlijke verhaal over de boom te vertellen. 
Van dertig kandidaten maken we grote doeken 

Alle bomen krijgen een eigen ID en mailadres op de interactieve site van de gemeente Melbourne.

 http://melbourneurbanforestvisual.com.au/#mapexplore

Groenbeheerders en gemeenten zoeken nieuwe manieren  

om burgers bij de bomen en het groen van de stad te betrekken

5 min. leestijd

Zo vertellen we op een  

toegankelijke manier het 

verhaal van de boom, de 

mens en de omgeving
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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

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

info@boomtotaalzorg.nl
030-6011880

Boomadviesdiensten Heusden
Boomtechnisch onderzoek, VTA, 

Boomeffectanalyse, 

(Picus-) geluidstomografie

T: 06-12330613

info@boomkarwei.nl

Tarzan Boomspecialisten

Snoei & Kap - onderzoek, 

inventarisatie, aanplant, detachering

T: 0297-582994

f@tarzan.eu

www.tarzan.eu

Snoeien, rooien, verplanten
VTA controle,  advies

Treeworker, Tree Technician

T: 0525-653695
M: 06-51061686

info@boomentuintechniek.nl
www.boomentuintechniek.nl

Bomen & beplanting
T: 0172-631 720 

info@cyber-adviseurs.nl

www.cyber-adviseurs.nl

Waaldijk 24
6677 MB 
Slijk-Ewijk

0481-482 556
0653-847 171

bosland@planet.nl

VTA-rapportages
FFW-checks

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

“Onze 
kwaliteit 

is onze 
toekomst”

leverancier van 
Buxusstek Sempervirens, 
Faulkner & Prunus Novita

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

Boomtechnisch adviseur
European Tree Technician
Harderwijkerstraat 35

3881 ED Putten

T: 0341-370290

M: 06-46206749

info@boomadviesduifhuizen.nl

www.boomadviesduifhuizen.nl

Boomtechnisch onderzoek 
advies & taxatie 

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

www.ablboomverzorging.nl 

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

leendert Jan van Santen

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

info@degroenevallei.nl
www.degroenevallei.nl

DE GROEnE VAllEi

Onderzoek, advies, snoei
ETW, ETT

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

die door de stad komen te hangen, bijvoorbeeld 
in een stadspark of in het stadhuis. Zo vertellen we 
op een toegankelijke manier het verhaal van de 
boom, de mens en de omgeving. In oktober ver-
schijnt de shortlist van tien genomineerde bomen 
en daarvan gaat er één met de hoofdprijs vandoor. 
De winnaar krijgt de zorgbelofte van een school of 
groep bewoners in de buurt. De verkiezing wordt 
ondersteund door een website en sociale media. 
Het leuke is dat we dit de komende vier jaar  
kunnen herhalen; ieder seizoen levert een nieuwe 
winnaar op.’ De winnaar van vijf jaar geleden was 
boom Berry. De boom staat aan de IJssel en heeft 
een heldenstatus onder jongeren. Hij kreeg zijn 
eigen Facebook-pagina met tweehonderd volgers, 
waarop hij vertelt wat er allemaal in zijn buurt 
gebeurt: ‘Ik hossel al die mensen. Iedereen valt 
voor mij.’ https://www.facebook.com/bdeboom

Getrouwde boom zonder briefgeheim
Wie zonder sociale media een boom in de belang-
stelling wil zetten, kan een voorbeeld nemen aan 
de Bruidegomseik in het Noord-Duitse dorp Eutin. 

Het is de eerste boom met een eigen postadres.  
De eik heeft een ‘dode brievenbus’ die gebruikt 
wordt voor het doorgegeven van geheime  
berichten. De Bruidegomseik is meer dan  
vijfhonderd jaar oud en dankt zijn brievenbus aan 
het verhaal van de dochter van de boswachter. Zij 
en haar minnaar gebruikten voor hun correspon-
dentie de holte van de boom. Pas toen de vader 
instemde met de vriendschap, trouwde het stel op 
2 juli 1891, onder de eik. Het verhaal stimuleerde 
mensen wereldwijd om brieven naar de boom te 
sturen. In 1927 werd een postbode aangesteld 
om de veertig brieven per dag bij de boom te 
bezorgen. De brieven worden aan het eind van een 
ladder op een hoogte van drie meter in een holte 
in de boom met een doorsnee van 30 cm gelegd. 
Omdat het briefgeheim niet van toepassing is, kan 
iedereen de brieven meenemen en beantwoorden. 
Dankzij de correspondentie zijn er meer dan  
honderd huwelijken gesloten tussen mensen uit 
verschillende landen. De postbode is na een tv-
show in de jaren 90 getrouwd met een vrouw  
die hem via de eik brieven schreef.

Op 25 april 2009 is de eik zelf getrouwd met een 
kastanjeboom, de Himmelgeister Kastanie;  
de kastanje heeft ook een eigen postadres.

Nieuwe ideeën 
De rol van de overheid verandert. Burgers worden 
gestimuleerd om meer zelf te doen. Van de zorg 
voor bejaarde ouders tot het bijhouden van de heg 
en het speelpleintje om de hoek. In de wirwar van 
regelingen en organisaties raken mensen de draad 
kwijt. Een boom die twittert of op Facebook zit, 
kan burgers wat houvast en richting geven. 
Boomzorg is benieuwd naar uw experimenten en 
initiatieven om burgers bij het groen te betrekken. 
Mail ons uw ideeën naar info@boomzorg.nl en we 
zoeken ze op.

Plataan in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Jorian Eichholtz

Titus de Tactus: 

‘Goedemorgen waarde 

vriend @Plataan_LV, leuk je 

hier op #SocialMedia te  

treffen. Ik doe dit al een  

tijdje; #Twitteren’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5952
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Meidoorns… Zoals in deel I van dit geslacht al gememoreerd: aan de ene kant de schitterende bloemenzee en enorme pracht van vruchten waar  

insecten en vogels zich mee kunnen voeden, en aan de andere kant het slechte wortelstelsel, de enorme hoeveelheid vervelende insecten en als klap op 

de vuurpijl de dodelijke ziekte, bekend als bacterievuur (Erwinia amylovora), die dit geslacht veelvuldig bezoeken dan wel teisteren. Een aantal van u, 

geachte en vooral trouwe lezers van dit feuilleton, zitten al te wachten op een door uw scriba gedane, inmiddels beruchte, uitspraak: ‘Opstoken die rot-

zooi. Rosaceaeën, dat zijn geen bomen, weg ermee!’ En dat is voor een groot aantal species binnen het geslacht Crataegus nog altijd aan de orde. Amen!

Auteur: Jan P. Mauritz (VRT)

Het geslacht Crataegus (deel 2)
Je kunt er meer mee dan je denkt!
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Binnen de systematische indeling van het Regnum 
vegetabile - het Plantenrijk - behoort het geslacht 
Crataegus tot de orde van de Rosales en daar- 
binnen tot de familie van de Rosaceae, de rozen-
familie. Deze grote familie, met meer dan 8000 
species (= individuen) en ongeveer 140 geslach-
ten, is op basis van de vruchten onderverdeeld 
in een viertal onderfamilies: de Rosoideae, de 
Spiraeoideae, de Amygdaloideae of Prunoideae en 
de Maloideae of Pomoideae. Tot deze laatste onder-
familie behoren het geslacht Crataegus, dat we in 
de volksmond meidoorns noemen. Het geslacht 
Crataegus is enorm groot qua soortenrijkdom en 
cv’s. Er zijn honderden soorten, waarvan er ca. 500 
beschreven zijn. Veel soorten komen van nature 
voor in Noord-Amerika, ongeveer 90 soorten in 

Europa en Noord-Afrika. Klein-Azië en het Verre 
Oosten zijn ook met tig soorten vertegenwoordigd 
binnen dit grote geslacht. Tel daarbij op de  
hybriden of kruisingen, de vars en de tientallen 
cv’s en je heb een omvang van bijna 1000 species. 
Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het 
vaak gaat om heel kleine verschillen tussen de 
soorten en dat de vraag gerechtvaardigd lijkt of dit 
allemaal wel eigenstandige soorten zijn. Drie  
soorten Crataegi zijn in Nederland inheems.

Dit deel II van het geslacht begint met de species 
waar uw schrijver de vorige keer op bevel van het 
opperhoofd moest stoppen, Crataegus x media, en 
verder. 

Crataegus pinn. blad

Voor wat betreft dit onder-

deel verwijs ik u graag naar 

de vorige editie van dit 

feuilleton in dit bijzondere 

vakblad
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Kenmerken
Voor wat betreft dit onderdeel verwijs ik u graag 
naar de vorige editie van dit feuilleton in dit  
bijzondere vakblad. Hier kunt u allerlei informatie 
lezen over geitenkoppen, stekels versus doorns, 
één- en tweehuizig, flavonoïde glycosiden,  
morfologische kenmerken, etc.; alles van directe 
toepassing op het geslacht Crataegus.

Het sortiment
Het geslacht Crataegus kent, zoals gezegd,  
honderden soorten, kruisingen, vars en andere 
verschijningsvormen. Van de boomvormende 
species zijn dat er helaas veel minder. In dit deel 
van het feuilleton stel ik een aantal van deze 
boomvormers aan u voor, waarvan ik vind dat deze 
(hernieuwde) kennismaking enig nut heeft om 
de toepassing van deze makkers of de teelt ervan 
in de boomkwekerij te vergroten. Zoals u van uw 
scriba gewend bent, in alfabetische volgorde vanaf 
Crataegus x media. 

Crataegus x media
Deze hybride is ontstaan uit een kruising tus-
sen Crataegus laevigata ssp. laevigata x Crataegus 
monogyna ssp. nordica. De kruising is in de natuur 
ontstaan en waarschijnlijk in een haagstruweel in 
het noordelijk deel van het overlappende  
natuurlijke verspreidingsgebied. 

De soort wordt eigenlijk niet gekweekt; het zijn 
vrijwel uitsluitend cv’s die gebruikt worden.
De species heeft wat meer gelijkenis met moeder 
laevigata, maar de drie lobben zijn spits of  
toegespitst en de bladranden zijn sterker gezaagd. 
Deze makker heeft één of twee stijlen in de bloem 
die onderaan vergroeid kunnen zijn, en de kelk-
bladen of sepalen zijn iets langer dan dat ze breed 
zijn en hebben hier en daar enige verharing of juist 
niet, zoals bij papa monogyna. 

Crataegus x media ‘Paul’s Scarlet’ 
Verreweg de meest bekende cv van het hele mei-
doornsortiment, deze in de volksmond genaamde 
‘dubbele rode’*. In cultuur gebracht door William 
Paul (1814-1905), eigenaar van de beroemde  
kwekerijen William Paul & Son in Waltham Cross bij 
Londen en die omstreeks 1860 een tak uit een 25 
jaar oude ‘dubbele rode’ meidoorn haalde, omdat 
de bloemen zo diep donkerrood waren. Door deze 
te enten kreeg hij een bijzonder mooie, gevulde 
rode meidoorn die hij zijn eigen naam gaf en die 
hij vanaf 1866 in cultuur bracht. Hij kreeg voor 
deze species een ‘Getuigschrift Eerste Klas’ van de 
Royal Horticultural Society.
Een species die door een verbijzondering, in dit 
geval een donkerder bloeiwijze zoals de rest van 
de boom, noemen we een ‘sport’. Een sport is 
meestal genetisch niet stabiel en dat is bij deze 
Crataegus x media ‘Paul’s Scarlet’ ook het geval.  
In dit geval loopt de kleur van de bloemen bij her-
haalde vermeerdering van een moederboom terug 
naar lichtrood en van donkerroze naar roze. Ook 
kan het kleurenverloop optreden door ouderdom 
of verminderde vitaliteit van een boom. Het begint 
vaak in één tak die afwijkend is, en als die tak niet 
geheel verwijderd wordt, is het een kwestie van 
tijd, enkele jaren, voordat de gehele boom de 
afwijkende kleur krijgt. En dit kan zich vervolgens 
weer herhalen. Een ander voorbeeld van een sport 
is Acer platanoides ‘Drummondii’. U weet wel, die 
met die witte rand langs de bladrand en sommige 
bladeren, vaak diep in de kroon, helemaal wit of 
gelig wit. Het begint met één tak met groene  
bladeren en vervolgens twee en dan... U kent het 
verhaal. De boom loopt terug naar de moeder-
boom en die is groenbladig. ‘Genetisch instabiel’ 
wordt dat fenomeen genoemd en daar zijn genoeg 
voorbeelden van. Denk maar eens goed na.
‘Paul’s Scarlet’ is een schitterende, gevuld-
bloemige* rode meidoorn met een breed kegel-
vormige, en op latere leeftijd een onregelmatige 

ronde, kroon. De boom wordt 8-9 meter hoog met 
stevige vertakking die uiteindelijk de wat ronde 
kroon met een doorsnede van 6-7 meter bereikt. 
De stam en takken zijn grijs tot grijsbruin van 
kleur, eerst glad en later gegroefd met loslatende 
schorsplaatjes. De bewapening is een stuk minder 
dan die bij de soort, ongeveer 2 tot 3 cm lang en 
gemeen scherp. Het fraaie donkergroene blad is 
eivormig met drie tot vijf lobben, tot 6 cm lang.  
De enorme hoeveelheid gevulde bloemen  
bedekken de boom in het voorjaar totaal. De kleur 
is egaal donkerrood en verkleurt naar bleekrood.

*Deze bloemen zijn gevuld en dus niet dubbel-
bloemig, zoals in vele bomenboeken en in de 
volksmond gesteld wordt. 
Wat is het verschil, JP? En dan graag een korte en  
simpele uitleg, alsjeblieft! 
‘Dubbelbloemig’ betekent in de botanie dat het 
aantal kroonbladeren dubbel is, met andere  
woorden dus: twee keer zoveel. Bij gevulde  
bloemen is er, naast de altijd aanwezige kroon-
bladeren, een onbepaald aantal meeldraden ver-
groeid tot kroonbladeren. Naast bijvoorbeeld vijf 
standaardkroonbladeren kunnen er wel drie tot 
acht bijkomen in een gevulde bloem.  

'Paul's Scarlet' schors, blad en bloemenCrataegus x media 'Paul's Scarlet' bloemenzeeCrataegus monogyna 'Compacta'

14 min. leestijd SORTIMENT

‘Dubbelbloemig’ betekent 

in de botanie dat het aantal 

kroonbladeren dubbel is, 

met andere woorden dus: 

twee keer zoveel
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Dit fenomeen is bij deze makker aan de orde. 
Helaas draagt deze hybride geen vruchten. Het 
wortelgestel is sterk uitgebreid, diep spreidend, 
maar helaas niet honderd procent rondom 
gevormd, zodat de bomen op minder stevige 
gronden wel eens scheef kunnen waaien. Dus,  
voor het oculeren is een goede controle van de 
beworteling van de onderstammen een must.  
De boom is vrijwel overal toepasbaar, zij het in  
niet te smalle profielen.

Crataegus x media ‘Punicea’
De cv-naam Punicea van deze makker betekent 
‘granaatkleurig’, en is afgeleid van de kleur van de 
vruchten van Punica granatum met de Nederlandse 
naam ‘granaatappel’. U had het zelf kunnen beden-
ken, toch? Deze vruchten zijn  
smakelijk bitterzoet en worden onder andere 

gebruikt voor limonade, de rode grenadine voor 
the kids, en een mooi glas Campari voor papa en 
mama. Heerlijk fris met één klontje ijs. O ja, de 
kleur hè... Die is diep rood tot scharlakenrood. 
En dat is een héél andere kleur dan purperrood. 
Als u het maar even meeneemt. Al in de oudheid 
gebruikten de Egyptenaren, Grieken en Romeinen 
het scharlakenrode pigment van de kermes-
schildluis (Kermes vermillio) om wol, leer en zijde te 
verven. Deze luis leeft op de bladeren van Quercus 
coccifera, de kermeseik of hulsteik. Voor één kilo 
karmijn zijn ca.140.000 schildluizen nodig. De kleur 
van het pigment staat bekend als scharlakenrood. 
Terug… Terug naar Crataegus, JP. Het kan zo wel 
weer met al die zijsprongen. 
De meidoorn, waarover het voor de zijsprongetjes 
gaat, is een veel meer losse groeier dan broertje 
‘Paul’s’, met lange, afstaande overhangende en 

hangende takken. De takinzet op de centrale stam 
is onregelmatig, waardoor er een fraaie, grillige 
kroon ontstaat. Het is een parkboom of hij kan op 
een begraafplaats staan, waar de wat treurende 
vorm (geen echte treurvorm, hoor!) een welkome 
toevoeging is aan alle treurende, die u allen wel 
kent en waarvan de opsomming niet nodig is.
De boom wordt 6-8 meter hoog met een door- 
snede van 5-6 meter. De stam en takken zijn grijs 
tot grijsbruin van kleur, eerst glad en later gegroefd 
met loslatende schorsplaatjes. De bewapening is 
een stuk minder dan die bij de soort en weer wat 
meer dan bij bovenstaand broertje, ongeveer 2 tot 
3 cm lang en vlijmscherp. Het fraaie donkergroene 
blad is eivormig met drie tot vijf diep ingesneden 
lobben, tot 6 cm lang. De enorme hoeveelheid 
enkele bloemen is rood van kleur met een wit hart 
en is talrijk aanwezig in de boom. Deze kruising 
draagt wel vruchten - niet overweldigend, maar 
toch -, is dofrood van kleur en uw scriba weet niet 
of deze vruchten kiemkrachtig zijn. Wel een lastig 
dilemma: de ene hybride wel en de andere geen 
vruchten, de ene steriel, de ander vertiel; het kan 
allemaal in de botanie. Mijn goede vriend en  
botanicus Piet Vos van Arboretum het Gogh in 
Horssen omschrijft dat aldus: ‘De botanie kent 
geen wetten, edoch regels en uitzonderingen. 
Amen.’

Crataegus x media ‘Rubra Plena’
Deze species is een schitterende, gevuldbloemige* 
roze bloeiende meidoorn met een breed kegel-
vormige, en op latere leeftijd een onregelmatige, 
ronde kroon. De boom vertoont sterke gelijkenis 
met broertje Paul’s en wordt ook 8-9 meter hoog 
met stevige vertakking die uiteindelijk die wat 
ronde kroon met een doorsnede van 6-7 meter 
bereikt. De stam en takken zijn grijs tot grijsbruin 
van kleur, eerst glad en later gegroefd met  
loslatende schorsplaatjes. De bewapening, het 
donkergroene blad, is als zijn of haar broertje. De 
enorme hoeveelheid gevulde bloemen bedekken, 
net als bij ‘Paul’s Scarlet’, de gehele boom. De kleur 
is, zoals gezegd, mooi middenroze, egaal niet- 
verkleurend. Een schitterende boom die vanwege 
zijn bloemkleur vaak beter toepasbaar is en daar-
om een eigen plaats verdient in het sortiment. 

Crataegus monogyna
De Nederlandse naam is ‘eenstijlige meidoorn’ 
en u weet nu (weer) hoe dat zit met die stijlen. 
Het is een grote struik die uitgroeit tot een meer-
stammige boom met iets afhangende takken, 
waardoor er een brede, grillige, wat eironde tot 
ronde kroon ontstaat. De hoogte van deze species 
is 6 tot 8 meter met een laag vertakte en compacte 

Crataegus pinnatifida var. major
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kroonopbouw, waardoor deze species functioneel 
tot haag gevormd kan worden, samen met de 
compacte kroon en de sterke bewapening van tot 
ca. 3 cm lange en vlijmscherpe takdoorns. De stam-
schors is grijsbruin en schilfert in kleine plaatjes 
af. Het blad met drie tot zeven lobben is zeer diep 
ingesneden, tot driekwart deel of tot aan de blad-
nerf, en donkergroen van kleur. De bladonderzijde 
is wit-groen van kleur en behaard. De herfstkleur is 
geel. De bloemen staan in vlakke tuilen, zijn enkel-
voudig en wit van kleur en welriekend.  
De vruchten zijn kogelvormige besvruchten,  
dofrood van kleur en smakelijk. De species op 
soortniveau is prima toepasbaar als  

landschappelijke beplanting, in parken en voor 
hagen. Ook prima toepasbaar als windhaag of 
andere haag-vormer. De species is wat lastig om 
een boom van te kweken, dus vrijwel alle cv’s zijn 
veredeld op verschillende hoogten op een onder-
stam, om enige uniformiteit te verkrijgen. 
Het natuurlijke verspreidingsgebied van deze 
meidoorn omvat vrijwel het gehele Europese 
continent tot diep in Rusland. Wat niet echt veel 
mensen weten, vrienden van het feuilleton, is dat 
de soort door de enorme spreiding in areaal en de 
grote verscheidenheid in vormen binnen de soort, 
is onderverdeeld in vier ssp.’s of ondersoorten*,  
te weten:
ssp. nordica
Dit is de ondersoort die voorkomt in het vlakke 
land van noordelijk en Midden-Europa. Deze  
makker verspreidt zich vanaf de kusten tot aan  
de voet van de verschillende gebergten.
De morfologische kenmerken van deze ondersoort 
zijn in het kort: diep ingesneden bladeren met drie, 
vijf tot zeven lobben tot ca. 5 cm lang. De onder-
zijde van het blad is grijsgroen en onbehaard en  
de bladsteel heeft een lengte van 2 tot 2,5 cm.  
Het hypanthium** is ruw behaard en de kogel-
vormige bessen zijn donkerrood van kleur.
ssp. monogyna
Deze ondersoort komt voornamelijk voor in 
Zuid-Frankrijk, Noord-Italië, ten zuiden van de 
Karpaten, een gebergte bij Tsjechië, in Slowakije 
en Roemenië. De verschijningsvorm is met name 
in die van hagen en vrijwel ondoordringbare bos-
achtige struwelen. Het blad heeft drie tot vijf diep 
ingesneden lobben, is ca. 3,5 cm lang, heeft een 
heldergroene bladonderzijde en een bladsteel van 

0,5 tot 1,5 cm lengte. Het hypanthium is kaal of 
heeft enkele verspreid staande haren. De vruchten 
zijn wat meer ovaal rond tot bekervormig en  
donkerrood van kleur.
ssp. brevipina
Het verspreidingsgebied van deze ‘onder-
makker’ ligt in het westelijk deel van de 
Méditerranée: Spanje, Portugal, Zuid-Italië en 
Sardinië. Deze makker heeft meer leerachtige, tot 
3 cm lange bladeren met drie tot vijf diepe lobben 
en een blauwgroene bladonderzijde. De bloem-
beker is meestal kaal of heeft hier en daar een 
haartje. De verschijningsvorm is die van een grote 
onregelmatige struik of meerstammige boom met 
felrode vruchten.
ssp. azarella
Deze species komt van nature voor aan de  
oostelijke kust van Spanje en in Midden-Italië tot 
diep in de Balkan en Rusland. Dit is een sterke 
groeier, waarbij de jonge twijgen en bladeren 
dichtbehaard zijn, met een- tot drie-, vijf- en  
zevenlobbig blad met donkergroene bovenzijde  
en heldergroene onderzijde. De vruchten zijn 
kogelvormig en bruinrood van kleur.  
Het hypanthium is ruw en dichtbehaard.

* Een ondersoort (wetenschappelijke term:  
subspecies en afgekort als ssp.) is een  
taxonomische rang in de taxonomie. Het taxon 
‘ondersoort’ staat een rang lager dan het taxon 
‘soort’. Een soort kan uit verschillende ondersoor-
ten bestaan, die meestal niet in hetzelfde gebied 
voorkomen. Een geïsoleerde populatie van een 
soort, bijvoorbeeld op een eiland of in een  
moeilijk bereikbaar bergdal, kan op termijn  
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evolueren tot een nieuwe ondersoort of zelfs een 
geheel nieuwe soort. Er is sprake van een ‘onder-
soort’ als er waarneembare genetische verschillen 
zijn met de ‘moedersoort’.

** Het hypanthium (Latijn voor ‘onder de bloem-
kroon’) of de ‘bloembeker’ is een bekervormige of 
buisvormige structuur aan de basis van een bloem. 
Het is een uitgroeisel van de bloembodem (de 
torus) of van de voet van de bloembekleedselen 
oftewel de kelk- en kroonbladeren van de bloem. 
Het vruchtbeginsel zit aan de basis van of onder 
het hypanthium. Bij veel geslachten van de rozen-
familie komen hypanthia voor, zo ook bij Crataegus. 

De soort kent een kleine twintig cv’s, waarvan de 
meeste niet of nauwelijks in cultuur zijn. En dat is 
toch wel jammer, omdat er daardoor enkele mooie 
kroonvormen en kleuren toch verloren gaan. 

Crataegus monogyna ‘Compacta’
Deze kleine makker is ontstaan rond 1907 op de 
wereldberoemde boomkwekerijen van de familie 
Von Späth in de omgeving van Berlijn. De zeer 
compacte en gedrongen groeiende dwerg met een 
kleine ronde kroon wordt veredeld op een onder-
stam en is dan prima toepasbaar als leuk en bij-
zonder boompje in een boombak of in een stads-
centrum. De boom groeit langzaam en heeft na 
zo’n dertig jaar een kroondiameter van ca. 2,5 tot 3 
meter. Bijzonder is dat deze species onbewapend is 
(geen doorns in de kroon), wel mooie kleine, maar 
heel veel bloemschermen met witte enkelvoudige 
bloemen heeft en dus ook mooie rode bessen  
tussen het donkergroene en drie- tot vijflobbige 
lobbige blad in. Helaas weinig in cultuur.

Crataegus monogyna ‘Stricta’
Zoals ‘Paul’s Scarlet’ de meest bekende tweestijlige 
meidoorn is, is ‘Stricta’ de meest bekende makker 
met één zo’n ding. De cv-naam Stricta betekent 
‘stijf’ of ‘strak’ en slaat op de sterk zuilvormige 
kroon. Want dat heeft deze makker: met sterk 
opgaande takken wordt een smalle zuil gevormd. 
De lange takken gaan op oudere leeftijd iets uit-
hangen. De boom wordt ca. 8-10 meter hoog en 
heeft dan een kroonbreedte van ca. 3 meter.  
De schors op stam en gesteltakken is, als de soort, 
dus grijsbruin van kleur en afschilferend. Het  
diepgelobte blad is donkergroen en dun, waardoor 
in warme zomers met veel zonneschijn blad- 
verbranding kan optreden. De bloeiwijze bestaat 
uit bloempjes in tuilen, enkelvoudig, wit van kleur 
en welriekend in de winter, gevolgd door kleine 
dofrode vruchten. Behalve als een prima straat-
boom in smalle profielen ook heel goed  

toepasbaar als extreem smalle haag die van  
nature ook erg dicht en compact blijft. 
Een nadeel van deze makker kan zijn dat de  
verkeerde onderstam gebruikt is, met een niet 
sterk en volledig wortelgestel, waardoor de boom 
op latere leeftijd scheef zakt. De beste onderstam 
is de ondersoort ssp. nordica en helaas komen 
veel van deze ‘Stricta’s’ uit Italië en worden deze 
veelal op een ssp. monogyna veredeld. Dus, dames 
en heren boombeheerders, navraag naar de 
onderstam is altijd raadzaam en het traject van 
Nederlandse bomen is veel eenvoudiger te  
traceren dan het teelttraject van ‘die buitenlanders’. 

Crataegus x mordenensis ‘Toba’
Een Canadese kruising van Crataegus x media 
‘Paul’s Scarlet’ x Crataegus succulenta. 
De boom is in 1935 ontstaan op het onderzoeks-
instituut Morden in de staat Manitoba, waarbij naar 
zeer winterharde species gezocht werd om die aan 
te planten op plekken waar ‘Paul’s Scarlet’ niet  
voldoende winterhard is. En dat is gelukt.  
Deze hybride verdraagt temperaturen onder -35 °C 
en dat mag als zeer koud worden omschreven.
Het is een grote, struikvormige species waaruit een 
kleine boom tot 8 meter hoog gekweekt kan wor-
den, met een breed ronde kroon. De takken staan 
breed horizontaal en zijn op oudere leeftijd iets 
afhangend en zo wordt deze makker dan meer en 
meer breed rond. De schors is bruinrood en  
afschilferend. Het blad is à la moeder succulenta,  
5 tot 7 cm lang, diep ingesneden met drie lobben, 
glanzend donkergroen met een dubbelgezaagde 
bladrand. De takdoorns zijn dik en 1,5 tot 2 cm 
lang. De bloemen staan in middelgrote schermen, 
zijn gevuld, eerst roomwit van kleur en uitbloeiend 
naar zachtroze. De bloem bezit twee tot drie stijlen 
die vaak vergroeid zijn en lang blijven zitten aan de 
boom. De vruchten komen niet overdadig aan de 
boom, zijn breed kegelvormig en rood van kleur. 
Een bijzondere, mooie meidoorn die beperkt tot 
nauwelijks in cultuur is. Jammer, maar de waarheid 
is hard en veel boomkwekers kennen deze species 
niet eens. Laat staan het zusje ‘Snowbird’ dat een 
nog iets kleinere boom vormt, tot ca. 6,5 m hoog 
met een prachtige doorgaande stam, de central 
leader, zoals uw scriba dat regelmatig ventileert. 
Het blad is glanzend, heeft vaak diep ingesneden 
lobben en een meer gaafrandig blad. Bloeiwijze is 
gelijk aan broertje ‘Toba’.

Crataegus pinnatifida var. major
Deze bijzondere en zeer goed toepasbare makker 
komt van oorsprong uit Noord-China en de boom 
wordt als straat- en parkboom ook veelvuldig in 
plantages aangeplant, omdat de grote vruchten 

smakelijk zijn en in verschillende gerechten  
toegepast worden. De soortnaam pinnatifida  
betekent ‘veerspleting’ en slaat op de grote en zeer 
diep ingesneden bladeren; de var.-naam major 
betekent ‘tamelijk groot’, wat slaat op de grootte 
van de vruchten.
Het is een kleine boom tot ca. 7-8 meter hoog met 
een onregelmatige bolvormige kroon die op latere 
leeftijd enigszins afplat. De bewapening is zeer 
beperkt, met kleine doorns tot 1 cm lengte, maar 
wel met een venijnig scherp puntje. Au, au…
De bladeren zijn erg groot, hoekig eivormig en  
6 tot 12 cm lang met meestal twee zeer diepe aan 
de bladonderzijde en drie tot vijf à zeven veer- 
vormige lobben aan de bladtop. Het blad is leer-
achtig en donkergroen van kleur, met in het najaar 
schitterend mooie violetrode herfstkleuren.
De bloeiwijze is in schermen met witte enkel- 
voudige bloemen, welriekend, gevolgd door de 
grote lange kegelvormige, tot 2,5 cm dikke, felrode 
en zeer smakelijke vruchten.  
Een prima straat- en laanboom met een goed en 
diepgaand wortelgestel.

Crataegus x prunifolia ‘Splendens’ 
Deze bastaard is ontstaan uit een kruising van 
Crataegus crus-galli x Crataegus succulenta var. 
macracantha. De Nederlandse naam voor deze 
makker is ‘pruimbladige meidoorn’ en dat had 
uw schrijver ook zelf kunnen bedenken. De jonge 
garde onder u, waarde lezers, die toch nog enige 
sortimentskennis op de tuinbouwschool of gelijk-
soortig onderwijs gevolgd heeft, kent deze species 
als Crataegus x persimilis ‘Spendens’.  
De taxonomische wijziging van de soortnaam 
- gloeiende, gloeiende… waar is m’n buks? 
- zal ongetwijfeld veroorzaakt zijn door DNA-
gerotzooi en -geknoei en mogelijk daardoor zal 

Crataegus monogyna ssp. nordica hypantium met beharing 
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de Nederlandse naam van deze makker ook wel 
vervallen zijn.
Het is in ieder geval een zeer goede, kleine boom 
tot een meter of acht hoog met een afgeplatte 
bolvormige kroon. De schors is grijsbruin en licht 
gegroefd, op latere leeftijd in onregelmatig blok-
vormige schorsplaatjes wat loslatend. De  
bewapening is bij deze species goed voor elkaar 
met doorns tot 4-5 cm lang en vlijmscherp. Die 
doorns zijn van mama Crataegus succulenta var. 
macracantha wat trouwens ‘met lange doorns’ 
betekent.

Het blad is breed ovaal tot elliptisch van vorm, tot 
ca. 8 cm lang met een dubbelgezaagde bladrand, 
glanzend donkergroen van kleur en de bladonder-
zijde lichter van kleur met schitterend geeloranje 
tot rode herfstkleuren. De bloemen verschijnen in 
mei/juni in grote viltige tuilen met witte enkel- 
voudige bloemen. De vruchten zijn kogelvormig, 
rond en felrood van kleur. Vrijwel alle meidoorns 
hebben een pesthekel aan natte en koude bodems 
en deze species is daar geen uitzondering op. 

Crataegus succulenta ‘Jubilee’ 
Crataegus succulenta ‘Jubilee’ is een door PPO 
Nederland ontwikkelde en bacterievuur-resistente 

meidoorn. De boom is geïntroduceerd tijdens de 
Nationale Boomfeestdag in 2007. Het is een kleine 
boom, tot ca. 7-8 meter hoog, met een omgekeerd 
eivormige tot vaasvormige kroon. De boom  
vertoont sterke gelijkenis met de vorige makker. 
Het is een goede en sterk groeiende meidoorn. De 
boom heeft een stevige doorgaande central leader 
en een volle kroon, waarvan de onderste takken 
niet gaan hangen, zoals bij neefje ‘Splendens’. 
De schors is grijsbruin en licht gegroefd, op latere 
leeftijd met onregelmatige schorsplaatjes die 
afschilferen. De bewapening is ook bij deze species 
goed voor elkaar: doorns tot 4 cm lang. Het blad 
is breed ovaal tot elliptisch van vorm, tot ca. 7 cm 
lang met een scherpgezaagde bladrand, glanzend 
donkergroen van kleur. De bladonderzijde is lichter 
van kleur met schitterende geeloranje tot rode 
herfstkleuren. De bloemen verschijnen in mei/juni 
in grote tuilen met veel, tot 25 stuks, witte enkel-
voudige bloemen per tros. Meer bloemen dan neef 
‘Spendens’. De vruchten zijn kogelvormig, rond en 
felrood van kleur. Een geweldige meidoorn,  
bacterievuur-resistent hè, die prima toepasbaar is 
in verhardingen. Maar let op natte en koude  
voeten voor deze species. 

Afsluitend
Zo, waarde lezers van het feuilleton, twee delen 
met het geslacht Crataegus in de hoofdrol. Uw 
schrijver hoopt dat het u wat ondersteuning biedt 
bij de toepassing van deze makkers in de openbare 
en private ruimte. Zoals u in de twee afleveringen 
kunt lezen en zien, leveren meidoorns de mens 
een prachtig schouwspel van bloeiwijzen, kroon-
vormen en herfstkleuren. Aan de andere kant 
kleeft er een aantal vervelende eigenschappen 
aan dit geslacht, naast een fors aantal nare ziekten 

en aantastingen die het goede beeld van deze 
makkers weer aardig verpesten. Toch levert het 
geslacht een aantal goed bruikbare bomen op die 
de openbare en private ruimte kunnen verrijken. 
Zoals de afsluiting van het vorig deel: ‘Voor gebruik 
goed schudden’ is een veelgehoorde en - 
beschreven gebruiksaanwijzing. Voor de boom-
beheerders onder u: vervang ‘schudden’ door 
‘onderzoeken’ en u bereikt het gewenste resultaat, 
want er zijn genoeg species die wel toepasbaar zijn 
in uw werkomgeving. Gebruik ze!

Groet,
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Crataegus succ. 'Jubilee' vruchten en blad Crataegus x prunifolia 'Splendens'

DGA Mauritz Adviseurs & Taxateurs BV.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5953



30 4 - 2016



31www.boomzorg.nl 

Net als overal in Nederland en België stond 
Maastricht voor het uitbreken van de iepenziekte 
vol met iepen. De iep was een belangrijke boom 
op het platteland rondom Maastricht. De boom 
groeide daar goed en produceerde daarnaast ook 
nog eens prima hout. Toen de iepenziekte uitbrak, 
veranderde dat beeld heel snel. Bijna alle iepen 
verdwenen. Met één uitzondering: een tweetal 
iepen die op een steile helling direct aan het rivier-
tje de Jeker staan. Hoe het kon dat alleen deze 
bomen niet werden aangetast, wist of realiseerde 
zich op dat moment eigenlijk niemand. De steel-  
of fladderiep is van nature resistent tegen iepen-
ziekte. Eigenlijk is de boom helemaal niet resistent. 
Dat betekent dat, als je de fladderiep kunstmatig 
ziek maakt, deze wel degelijk ziekteverschijnselen 
krijgt. In de natuur gebeurt dat echter niet. 
Gewoon omdat de iepenspintkever, die de ziekte 
in de natuur overbrengt, de boom klaarblijkelijk 
niet op zijn menu heeft staan. 

Onder boomkwekers is Ulmus laevis nooit heel 
populair geweest. De fladderiep is een boom met 
een eigen karakter, eigenzinnig zelfs, een ‘rotboom’, 
als diezelfde kwekers een zeldzaam moment eerlijk 
zijn. Wanneer je een fladderiep aanplant, gaat hij 
zijn eigen gang en dat is zelden recht omhoog. 

Daarom wordt, of liever gezegd ‘werd’, de boom 
weinig aangeplant door kwekers. 

Steel- of fladderiep
Wanneer ik met Johan Canoot een korte  
wandeling maak door het Jekerdal naar de twee 
monumentale fladderiepen die moeiteloos de 
laatste uitbraak van iepenziekte hebben overleefd, 
zie je meteen waarom het niemand opviel dat het 
hier om een andere soort gaat dan de ‘gewone’ 
Hollandse iep. De boom is, half mei inmiddels, 
uitgebloeid en daardoor is ook het belangrijkste 
kenmerk verdwenen van de boom. Als in het 
vroege voorjaar een iep gaat bloeien, komt uit de 
bloemknop een propje kleine bloempjes die geen 
of een verwaarloosbaar steeltje hebben. Bij de 
steel- of fladderiep is dat anders. Deze bloemen 
zijn geplaatst op een duidelijk steeltje en bungelen 
sierlijk in de wind. De bloemen op een steeltje zijn 
niet het enige onderscheidende van de fladderiep. 
Ook het blad is anders. Het blad loopt veel  
schuiner weg dan dat van andere iepen. Maar  
hiervoor geldt de Cruijffiaanse wijsheid: je ziet  
het pas als je het doorhebt.

De bloemen van de iep zijn tweeslachtig en  
worden door de wind bestoven. De fladderiep 

komt van nature voor in Midden- en Zuid-Europa. 
De bomen die aan de oever van de Jeker staan,  
zijn volgens Canoot overigens aangeplant en  
waarschijnlijk geen natuurlijke zaailingen. 

Als ik voor de bomen sta, is het meteen duidelijk 
wat de Maastrichtse groenontwerper bedoelt met 
bomen met een natuurlijke uitstraling. Dit zijn echt 
giganten, die ontzag afdwingen in hun omgeving, 
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‘Ik heb geen echte favoriete boom,’ meldt Johan Canoot, ontwerper in dienst van de gemeente Maastricht. ‘Hoogstens een voorkeur voor natuurlijk 

groeiende bomen en niet voor die stijve harken die je steeds meer ziet staan bij kwekers. Maar als ik moet kiezen, kies ik die Ulmus laevis vanwege het 

bijzondere verhaal dat aan deze boom vastzit.’
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en geen gecultiveerde laanbomen. 
Canoot ziet het als een groot gemis dat er zo 
weinig aandacht is voor natuurlijke bomen en ik 
begrijp helemaal wat hij bedoelt wanneer ik iets 
later met hem door een Maastrichts stadspark  
wandel dat vlak voor de oude stadsmuren is 
gelegd. ‘Ik wil hier niet de bekende gecultiveerde 
vormen van bijvoorbeeld de linde of de esdoorn 
aanplanten, maar zoek, als hier iets vervangen 
moet worden, naar bomen met een natuurlijke uit-
straling.’ En dat is gelukt. Het is fantastisch zonnig 
weer op de dag dat ik Maastricht bezoek, en het 
hele stadspark toont zich in een overweldigende 
orgie van duizenden tinten groen. Ook botanisch 
gezien kom je in het oude park dat vol staat met 
monumentale bomen, niets tekort. Heel bijzonder 
is bijvoorbeeld de Sophora japonica ‘Harry van 
Haaren’. Volgens Canoot is dit de grootste Japanse 
honing- of tempelboom van zijn soort in heel 
Nederland. Hoelang dat nog blijft, is overigens 

Rechts het blad van de fladderiep, links de gewone Hollandse. 

Johan Canoot
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de vraag. De boom begint te verslijten; daarom is 
aan de overkant van de straat alvast zijn opvolger 
geplant. In Maastricht is dendrologisch sowieso het 
nodige te zien. Als ik later met Canoot naar  
een tweede opstand van fladderiepen bij het  
provinciehuis ga kijken, wijst de ontwerper mij her 
en der een aantal dendrologische bijzonderheden 
aan die het afgelopen jaar zijn aangeplant. Om dat 
nog eens te benadrukken, haalt Canoot uit de zak 
van zijn jekker een verfomfaaid aantekenbriefje 
met daarop de score van zijn laatste boom- 
kwekerijsafari’s. 
Bij het provinciehuis aangekomen toont de  
fladderiep zich ook in zijn andere gedaante. Hier 
geen wilde, natuurlijke uitstraling, maar strakke 
goedgevormde laanbomen in een brede groen-
strook. De bomen staan er nu ongeveer drie jaar, 
maar hebben zich volgens Canoot goed ontwik-
keld. Die ‘rotboom’ is klaarblijkelijk toch op te  
voeden, want de bomen die hier staan, geef ik 
meteen vijf sterren. 

Rotboom 
Het is een goede gewoonte dat het verhaal van 
de boomambassadeur wordt aangevuld met het 
verhaal van een kweker die de boom kweekt. Dat 
is nog niet zo makkelijk. Ik neem eerst contact op 
met een aantal kwekers die zich gespecialiseerd 
hebben in bomen van autochtone herkomst. Daar 
heb ik weinig succes. Iedereen kent de soort en 
weet dat deze populairder aan het worden is, maar 
heeft nog geen jarenlange ervaring met de kweek. 
Het bevestigt de opmerking van Canoot dat hij 
al jaren tegen kwekers roept dat ze de boom 
grootschaliger moeten opzetten. Iemand die dat 
wel doet, is Dion Voskens van Staatsbosbeheer. 

Staatsbosbeheer heeft het afgelopen jaar door het 
hele land ongeveer 50.000 fladderiepen aange-
plant in wildsingels en bij de nieuwe aanplant van 
bossen. Daarnaast kweekt de organisatie in regie 
jaarlijks ook een paar honderd laanbomen van  
de soort. Toevallig zijn de iepen die voor het  
provinciehuis geplant zijn, ook afkomstig van 
Voskens. Volgens Voskens is het inderdaad lastig 
om van de natuurlijk groeiende fladderiep een 
mooie laanboom te maken. Als spil heeft de soort 
de neiging om ‘linksaf’ te slaan en daarom moet 
hij echt opgevoed worden. Boomkwekers kiezen 
daarom volgens Voskens liever voor de iepen- 
cultivars die meteen rechtdoor naar boven gaan, 

zoals bijvoorbeeld Columella. Voskens meldt daar 
meteen bij dat het uiteindelijk ook wel vanzelf 
goed zal komen. De monumentale iepen die her 
en der in het land verspreid staan, hebben  
uiteindelijk wel een goed ontwikkelde kroon 
gekregen en dat waarschijnlijk zonder veel hulp 
van boomverzorgers of kwekers. 
Een andere kweker die veel ervaring heeft met 
de fladderiep, is Frowein Export uit St. Agatha 
bij Cuyk. Sybe Frowein vindt het allemaal wel 
meevallen dat de boom zo lastig is. Dat zou mede 
kunnen komen doordat hij de boom, anders dan 
Staatsbosbeheer, van een Duitse herkomst kweekt. 

Jonge aanplant van Ulmus laevis met op achtergrond een veteraan.

De fladderiep is een boom 

met een eigen karakter, 

eigenzinnig zelfs, 

een ‘rotboom’, als 

boomkwekers een 

zeldzaam moment eerlijk 

zijn
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Iepenpage
Dat Maastricht de fladderiep zo veelvuldig heeft 
aangeplant, heeft niet alleen te maken met het 
zwak van Canoot voor deze inheemse iep, maar 
ook met de natuurwaarde van de boom. In Zuid-
Limburg komt van nature de iepenpage voor. Deze 
dagvlinder staat op de Nederlandse rode lijst van 
beschermde vlinders en tot 2012 waren er slechts 
twee vindplaatsen van deze vlinder bekend, in een 
park in Heerlen. Maar, zoals wel vaker het geval is 
wanneer je goed gaat zoeken, blijkt dat de vlinder 
op meer plaatsen voorkwam, waaronder ook in 
Maastricht in de wijk Heugem. Volgens Vlindernet, 
de website van de Vlinderstichting, komt het 
beestje in Zuid-Limburg nu op tientallen plekken 
voor en wordt het buiten Limburg ook gevonden 
in de Achterhoek en in Eindhoven. 
De vlinder legt zijn eitjes op de buitenste twijgen 
van de boomkruin van de iep, de waardplant van 
de vlinder. De soort overwintert dan als ei en komt 

pas als rups tevoorschijn op het moment dat de 
boom begint te bloeien. Jonge rupsen eten van de 
bloemknoppen van de waardplant; grotere rupsen 
leven op of onder de bladeren. Begin juli verpopt 
de iepenpage zich. 

Om de iepenpage meer ruimte te geven, is  
fladderiep ook aangeplant in het Jekerpark, 
een door Canoot ontworpen park dat als het 
ware mee-meandert met de loop van de rivier. 
Regelmatig zijn fladderiepen te vinden,  
afgewisseld met andere inheemse bomen die 
belangrijk zijn voor de voortplanting van de  
vlinder, zoals lindes. 

INSPIRATIEBOOM

Het verslag van een dendro-safari.

Blad van de Fladderiep met op achtergrond de Jeker.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5954
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Pfanner, fabrikant van het merk Protos-integraalhelmen voor industrie, bos en boomverzorging, heeft een oplossing bedacht voor de storingsgevoelige 

radiocommunicatiesystemen waarmee boomverzorgers regelmatig onderling communiceren. De fabrikant komt met een bluetoothversie, waarbij de 

gehoorbeschermers ook nog eens gecombineerd kunnen worden met de veiligheidshelm zonder het comfort van de helm aan te tasten.

Auteur: Santi Raats

Sinds ruim een maand heeft het merk Protos 
 een bluetoothversie voor zijn gehoor- 
beschermers met communicatiesysteem, met 
externe microfoon, op de markt gebracht. 
Importeur Poel Bosbouwartikelen heeft ze in de 
winkel liggen. Er zijn tot op heden twintig  
gebruikers van het nieuwe systeem in Nederland.

Tweewegcommunicatie
Lars Rodrigues, van Poel Bosbouwartikelen BV: 
‘Radioverbinding heeft als nadeel dat je niet  
tegelijkertijd kunt praten. Dan moet je de  

discipline opbrengen om je mond te houden 
als iemand anders aan het praten is. Bluetooth, 
daarentegen, is een tweewegsysteem. Ook zijn bij 
radioverkeer niet alle frequenties vrij. Babyfoons en 
huistelefoons gaan ook allemaal over een radio- 
frequentie. Dus een radiokanaal is gevoelig voor 
allerlei storingen, tenzij je een vrije frequentie 
koopt bij KPN, maar dat is heel duur. De bluetooth-
techniek heeft ook het voordeel dat de gebruiker  
inkomende telefoongesprekken kan opnemen, 
indien het systeem aan de telefoon is gekoppeld. 
Maar het systeem is primair een veiligheids-

systeem, dus de gebruiker kan de incoming calls 
eenvoudig weigeren. Wanneer de één hoog in de 
boom zit en de grondman en de verkeersregelaar 
langs het verkeer staan te werken en er een  
spannend moment aanbreekt doordat er iets 
omvalt of het verkeer aandacht vergt, willen de 
gebruikers niet gestoord worden door telefoontjes.’

Gebruik
Rodrigues laat de werking zien door het  
communicatiesysteem aan te zetten. Het hele 
systeem zit in de gehoorbeschermers en de 

Meer veiligheid door 
voortschrijdende inzichten
Communicatiesysteem met bluetooth maakt communicatie en  

gehoorbescherming op een helm mogelijk in een lichte uitvoering
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bedieningsknoppen zitten aan de buitenkant 
van de gehoorbeschermers. Omdat de knoppen 
multifunctioneel zijn, kunnen ze makkelijk worden 
bediend: met één vinger, maar met handschoenen 
is ook mogelijk. Het gebruik is verbazing- 
wekkend simpel: de grote knop aan de zijkant  
van de gehoorbescherming lang indrukken. Dit 
moet men doen bij alle apparaten die met elkaar  
willen communiceren. Wanneer er bij alle  
apparaten een lampje twee kleuren knippert, moet 
je nog eenmaal de knop indrukken op slechts één 
van de apparaten. Hierdoor verbinden alle appa-
raten zich met elkaar. En klaar is Kees. Twee kleine 
knoppen regelen het volume. Het geluid is loepzui-
ver. Omgevingsruis valt weg omdat er in het micro-
foontje een kleine straalopening zit, van slechts 
één millimeter. Alleen daardoor pikt de microfoon 
geluid op, vlak voor de mond.  
De externe microfoon is geheel weg te stoppen  
in de helm door deze in te klappen. De reikwijdte 

van dit bluetoothsysteem is, onder de ideale om-
standigheden, tot 1 kilometer. De communicatie-
unit is eenvoudig uit de helm te nemen en met 
een laadvork met USB-aansluiting eenvoudig op te 
laden. Met vier uur opladen kan de unit twaalf uur 
gebruikt worden. Omdat het Protos-systeem kabel-
vrij is, komt de bewegingsvrijheid van de gebruiker 
niet in het gedrang. Het bluetoothsysteem kan 
op elke USB-aansluiting aangesloten worden om 
te laden, en kan daarna tot maximaal twaalf uur 
gebruikt worden. Drie dagen kan hij op standby 
staan. De oplaadtijd is drie tot vier uur.

Meer veiligheid door voortschrijdend inzicht
Naast de bluetoothverbinding heeft fabrikant 
Pfanner hard zijn best gedaan om de  
communicatieset in combinatie met de veiligheids-
helm zo veel mogelijk meerwaarde mee te geven. 
Rodrigues legt uit, terwijl hij een Protos-helm 
met de hand omhooghoudt: ‘Deze helmen zijn 
ook getest met impact op de achter- en zijkant. 
Normaal gesproken worden veiligheidshelmen 
voornamelijk alleen getest op impact van de voor- 
en bovenkant. Impact op de zij- en achterkant is 
nog niet genormeerd. Dus er is voor fabrikanten 
ook nog geen verplichting om daarop te testen. 
Maar dit heeft allemaal te maken met voort-
schrijdend inzicht. Het binnenwerk van de helm 
heeft via drie punten een cardanische ophanging. 
Hierdoor gaat de energie van een klap op de helm 
nooit rechtlijnig door naar het lichaam, maar  
zijdelings. Hierdoor wordt de kans op nekletsel 
aanzienlijk teruggebracht.’ Rodrigues draait de 
helm met zijn achterkant naar voren en wijst 
naar de draaiknop: ‘Deze zit bij alle goedkope 
veiligheidshelmen net onder de hypofyse, het 
hersengedeelte dat alles in ons lichaam aanstuurt 
waarop wij zelf geen invloed kunnen uitoefenen, 
zoals ademhaling en hartslag. Mocht deze knop 
tijdens een impact heel hard die hypofyse raken, 
dan is dat effect levensbedreigend. De Protos-helm 
steunt aan de achterzijde op de schedel en daar-
door wordt de hypofyse afgeschermd bij impact.’ 

Gemak
De gehoorbescherming, waarin het bluetooth-
communicatiesysteem zit, is net zoals de veilig-
heidshelm, vederlicht: 110 gram. De gehoorkappen 
kunnen in de helm geklapt worden, want ze zijn 
smal genoeg. Dit in tegenstelling tot de radio-
communicatiesystemen, waarvoor een grote  
batterij noodzakelijk is omdat radio veel energie 
kost om grote afstanden af te leggen.  
De traditionele radiocommunicatiesets hebben 
behoorlijk dikke gehoorbeschermers. 
Pfanner heeft ook nagedacht over hygiëne, want 

Bluetooth, daarentegen, 

is een tweewegsysteem

Protos-producten
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vaak zijn veiligheidshelmen na verloop van tijd 
door zweet en vuil niet fris meer. In de Protos-helm 
zitten gaatjes voor de ventilatie en ook kun je de 
binnenonderdelen van de helm eruit halen en in 
de wasmachine wassen. De gaatjes gaan dicht 
door het aanduwen van een schuif. 

Kosten
Een traditionele radiocommunicatieset kost,  
wanneer er twee partners handsfree met elkaar 
willen communiceren, 1.100 euro in totaal. Of men 
zou een portofoon moeten gebruiken, wat wel 
goedkoper is, maar waardoor de gebruiker zijn 
handen niet meer vrij heeft. In het geval van de 
Protos-helm met communicatieset kunnen part-
ners de portofoon-app op hun telefoon instellen. 
Zij kunnen daarmee dan met de gebruiker van de 
gehoorset communiceren. 

De geluidsdemping is 26dB. Voor elke afzonderlijke 
werkzaamheid zou de gebruiker van een gehoor-
beschermingsset de geluidskaart moeten raad- 
plegen. De ene gehoorkap dempt meer geluids-
trilling dan de andere. Voor motorzaaggebruik 
met hoogfrequent geluid tot 105 dBH, is de 
Protos-bluetooth wel geschikt. Hij dempt bij hoog-
frequent geluid namelijk 29 dBH, en de geluids-
overschrijding bij motorzagen bedraagt 25 dBH. 
Maar hij dempt minder dan 20 dB bij laagfrequente 
geluidstrillingen van een hele zware chipper met 
zware motor, of die van de bass in de disco, of het 
geluid dat vrijkomt bij het installeren van heipalen. 
Rodrigues waarschuwt: ‘Laagfrequent geluid hoor 
je minder, maar is gevaarlijker dan hoogfrequent 
geluid.’ Voor wie in de buurt van dit soort geluids-
trillingen is, zijn compleet isolerende gehoor- 
kappen beter. Dat zijn de gehoorbeschermings-
kappen die straaljagerpiloten dragen. 

Brede toepassing
Het Protos-bluetoothsysteem zit in de fase die 
wordt gebruikt om kinderziektes op te sporen en 
op te lossen. Pfanner heeft een beperkte oplage 
gemaakt die wel breed circuleert: op het gebied 
van groen, industrie en in de watersector. Voor de 
industrie is de helm met bluetoothcommunicatie 
bijvoorbeeld geschikt op bouwplaatsen. Dit is 
een grotere markt dan de relatief beperkte groen-
wereld. In de bouw is men bovendien veel strenger 
op het dragen van een helm dan in het groen. Bij 
watertoepassingen kun je denken aan gebruiks-
situaties waarin reddingsdiensten op zee met 
hogesnelheidsboten werken. Daarbij zijn deze  
helmen van nut. Als een reddingswerker uit de 
boot zou vallen die een hoge snelheid heeft, dan 
is het wateroppervlak zo hard als beton. Rodrigues 
wijst weer op de extra ruimte tussen het binnen-

werk en de helm. ‘Deze ruimte geeft extra impact-
bescherming.’

In de Protos-helm kan men eventueel veiligheids-
brillen hangen. Hij kan zelfs voor bedrijven  
gepersonaliseerd worden qua kleur en door het 
aanbrengen van het bedrijfslogo. Vooral in de 
industrie is uniformiteit belangrijk. ‘De groenmarkt 
is beperkt, dus het is heel goed dat de helm met 
bluetoothsysteem multi-inzetbaar is.  
De communicatieset kost 366 euro, de helm 
met vizier en gehoorbescherming kost 165 euro. 
Hierdoor is de complete set even duur als enkel 
een radio-communicatieset. Bij deze Protos-set 
zit niet alleen de helm erbij, maar ook kunnen 
gesprekspartners verbinding maken met de 
Protos-set via de app op hun telefoon. Andere 
voordelen zijn dat de helm zeer licht is in ver-
gelijking met de traditionele helmen én dat het 
communicatiesysteem tweewegs is en verder 
alles kan wat bluetooth biedt: je kunt, zoals 
gezegd, inkomende telefoongesprekken op elk 
moment opnemen en muziek afspelen. Sommige 
gebruikers in Nederland hebben de helm om die 
te gebruiken als intercom, maar ik sprak ook een 
projectleider en een werkvoorbereider die de helm 
met communicatiesysteem makkelijk vonden om 
tijdens controles op het werk toch de telefoon op 
te kunnen nemen. Maar professionals willen dit 
systeem natuurlijk vooral omwille van veiligheid en 
efficiënte communicatie,’ besluit Rodrigues.

Lars Rodrigues

In het geval van de 

Protos-helm met 

communicatieset kunnen 

partners de portofoon-app 

op hun telefoon instellen

5 min. leestijd

De complete set
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Sinds 1 januari 2013 is er een hercertificering voor ETW’ers ingevoerd. Iedere ETW’er is verplicht om jaarlijks punten te verzamelen. Doet hij dat niet, 

dan verloopt zijn certificaat. Veel ETW’ers dreigen daarom in 2016 hun certificaat te verliezen.

Auteur: Hein van Iersel 

Bezorgdheid over 
hercertificering ETW’ers 



ACHTERGROND

Hercertificering is een gevoelig punt in de 
Nederlandse bomenverzorgerswereld. Wanneer 
wij als vakblad rondvraag doen, heeft iedereen 
daarover een mening, maar veel mensen zeggen 
er ook bij: ‘Ik hoef over dit onderwerp niet met 
naam en toenaam in de krant.’ Een abonnee op het 
vakblad Boomzorg belde zelfs met de redactie om 
zijn abonnement op te zeggen, omdat wij over het 
onderwerp hadden geschreven.

De kwade genius achter de hercertificering is met 
name de VHG. Deze brancheorganisatie ziet er 
als geen ander de waarde, maar tegelijk ook de 
commerciële waarde van in. Allereerst is de VHG 
van mening dat ETW’ers hun vakkennis op peil 
moeten houden. Gespecialiseerde aannemers zien 
het diploma daarnaast als een manier om zich als 
dienstverlener te onderscheiden. Wanneer je het 
ETW-diploma bij een pakje boter cadeau krijgt, 
verdwijnt de commerciële waarde.

De afgelopen jaren zijn er verschillende activiteiten 
ontwikkeld om de hercertificering mogelijk en 
toegankelijk te maken. De kennis van een gecer-
tificeerde treeworker is onderverdeeld in acht 
domeinen, en in totaal moeten er, verdeeld over 

drie jaar, 30 hercertificeringspunten oftewel SE’s 
verzameld worden. Voor ziekten en plagen moeten 
er minimaal vier punten verzameld worden, voor 
veiligheid bij werken aan bomen minimaal zes.
Het verzamelen van dit soort punten is niet al te 
moeilijk. Het bijwonen van een congres levert bij-
voorbeeld punten op. IPC Groene Ruimte en ande-
re opleiders organiseren daarnaast studiedagen, 
waar in één dag de punten voor een jaar bij elkaar 
gespaard kunnen worden. Vakblad Boomzorg is op 
dit moment met IPC Groene Ruimte in gesprek om 
een systeem te ontwikkelen waarbij je al punten 
kunt verzamelen door het lezen van een artikel in 
het vakblad en een klein online examen over dit 
artikel. Er zijn dus tal van manieren om kennis bij 
te spijkeren en punten te verzamelen. Anderzijds 
blijft het gegeven dat groene mensen vooral doe-
ners zijn, die in hun vrije tijd niet graag met de 
neus in de boeken zitten. Voor een aantal ETW’ers 
zullen al deze bijscholingsmogelijkheden daarom 
verspilde moeite zijn.  

Mijn ETW
Bij de hercertificering staat de website ‘Mijn ETW’ 
centraal. Op deze site, die wordt gehost door IPC 
Groene Ruimte, staan de activiteiten waarmee pun-

ten gehaald kunnen worden. De treeworker is hier 
zelf verantwoordelijk voor. In de markt heerst voor-
al over dat laatste de nodige bezorgdheid. ETW’ers 
zijn de laatste jaren herhaaldelijk geïnformeerd en 
gewaarschuwd over het aflopen van het certificaat 
wanneer er geen punten worden bijgeschreven. 
Als het gaat om de registratie van de punten ligt er 
een grote verantwoordelijkheid bij de ETW’er zelf. 

2 min. leestijd
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Onbevestigde bronnen stellen dat ongeveer een 
derde van de Nederlandse kastanjepopulatie is 
geïnfecteerd, maar Van Kuik sluit niet uit dat de 
ziektegraad hoger ligt. Toch is hij voorzichtig om 
al te harde uitspraken te doen over de stand van 
zaken ten aanzien van KBZ. ‘Het probleem is dat 

we al heel lang niet meer over landelijke cijfers 
beschikken.’ Maar wie de beperkt beschikbare  
cijfers aanschouwt en daarbij ook nog in  
aanmerking neemt dat er al enorm veel kastanjes 
zijn gerooid in de ruim tien jaar dat KBZ bestrijd 
wordt, weet volgens Van Kuiken genoeg.  

De bestrijding van de ziekte heeft nog weinig 
opgeleverd en KBZ grijpt nog steeds om zich heen. 
Bij gebrek aan betrouwbare landelijke data schat 
Van Kuik dat ongeveer driekwart van alle kastanje-
bomen is aangetast door KBZ.  

‘De kastanjebloedingsziekte (KBZ) is zeker 

nog niet op zijn retour.’ Dat zegt Fons van Kuik, 

senior onderzoeker gewasbescherming,  

boomziekten en plagen aan Wageningen UR. 

‘We zijn er inmiddels aan gewend, maar de 

ziekte woekert wel degelijk door.’ Volgens de 

onderzoeker ontbreekt het in Nederland aan de 

centrale coördinatie die nodig is om de boom-

ziekte effectief te bestrijden. ‘Het lijkt alsof 

iedereen opnieuw het wiel wil uitvinden.’

Auteur: Paul van der Sneppen

Boombeheerders staan 
machteloos tegenover  
kastanjebloedingsziekte 
Aanpak mist landelijke coördinatie 
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Aangetast
KBZ wordt veroorzaakt door de bacterie 
Pseudomonas syringae. In 2002 kwamen de 
eerste symptoommeldingen binnen en in 2004 
waren veel paardenkastanjebomen in het land al 
aangetast. In 2006 werd door onderzoekers van 
Wageningen UR de veroorzaker van de ziekte 
geïdentificeerd. 

Besmetting vindt plaats via beschadigingen van  
de boom, waarna de bacterie zich vermeerdert in 
de bast. Soms leidt dat tot het plaatselijk  
afsterven van de bast, waarbij de boom de  
roodbruine vloeistof ‘bloedt’ waaraan de ziekte  
zijn beeldende naam heeft te danken.  

Wondermiddel
Een wondermiddel tegen de boomziekte lijkt nog 
een toekomstdroom. Gauke Dam van de Stichting 
Iepenwacht Fryslân hoopt dat het middel Allicin 
uitkomst biedt. Het middel is vernoemd naar de 
stof allicine, ook bekend onder de weten- 
schappelijke naam diallylthiosulfide, een natuur-
lijke stof die onder meer in knoflook voorkomt.  
Uit laboratoriumonderzoek van TNO is gebleken 
dat de antibiotische stof de bacterie Pseudomonas 

doodt. De Stichting Iepenwacht Fryslân is  
afgelopen maand, samen met de Friese gemeente 
Het Bildt en de bedrijven Allicin Treecare en 
Noordplant Boomkwekerij, een proef begonnen 
met de bestrijding van KBZ. Het onderzoek wordt 
bekostigd door de betrokken partijen samen. 
Allicin Treecare injecteert 46 aangetaste bomen 
met een synthetische variant van de natuurlijke 
stof allicine. 

Weerstand
Toch is de methode ook omstreden. Zo zou het 
injecteren van bomen volgens sceptici te invasief 
zijn en onder meer de weerstand van de boom 
aantasten, waardoor het middel weleens erger kan 
zijn dan de kwaal. 

Een van de bedrijven die een soortgelijke 
methode tien jaar geleden al heeft getest, is BTL 
Bomendienst in Apeldoorn. Ron Schraven, hoofd 
boomziekten bij het bedrijf, behoort op grond van 
die praktijktests tot de sceptici. ‘Onze ervaringen 
met het injecteren van een knoflookpreparaat 
gaven geen aanleiding om die methode verder 
te beproeven. TNO-tests met de werkzame stof 
allicine tonen weliswaar aan dat de stof de bacterie 

doodt die verantwoordelijk is voor KBZ.  
Maar dan hebben we het over proeven die in een 
laboratorium zijn gedaan. Dat zegt nog weinig 
over hoe het middel in de praktijk werkt. Als ik 
Pseudomonas overgiet met cola, gaat de bacterie 
ook dood. Dat wil nog niet zeggen dat ik een zieke 
kastanje succesvol met cola kan behandelen.’
Van Kuik sluit zich daarbij aan. ‘Op basis van  
laboratoriumproeven kun je eigenlijk nooit  
successen claimen. Laboratoriumresultaten zeggen 
namelijk bitter weinig over de werking in de  
praktijk. De stap van in vitro naar in vivo is de  
allerlastigste; 99 procent van alle geteste  
methoden valt af in dat stadium. Een stof heeft  
dan wel de gewenste werking, maar blijkt als 
behandelmethode in de praktijk niet toepasbaar  
of niet effectief.’

Vacuüm
Volgens Schraven is het injecteren van bomen vaak 
lastig zonder de zieke boom veel extra schade toe 
te brengen. ‘Een boom is een gesloten systeem. 
Van onder zuigt het voedingsstoffen aan en van 
boven verbruikt het die stoffen. Door in de stam te 
boren, verstoor je het tussenliggend vacuüm dat 
het transport van sappen mogelijk maakt. Vooral 
bij zogenaamde macro-injecties ligt het risico op 
de loer dat je de boom met zo’n ingreep verder 
verzwakt. Minder ingrijpende micro-injecties zijn in  
dat opzicht veiliger.’

ACTUEEL7 min. leestijd

‘Ongeveer driekwart  

van alle kastanjes is  

waarschijnlijk door de  

kastanjebloedingsziekte 

aangetast’

Fons van Kuik
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Het probleem is dat de risico’s en de effecten van 
een behandeling zich zelden op de korte termijn 
openbaren. Dat maakt succesclaims, maar ook  
kritiek van sceptici, op voorhand speculatief.  
‘Laten we daarom de werkzaamheid van de  
methode vooral goed testen’, zegt Dam daarover. 
‘Daar is de proef in Het Bildt voor bedoeld, om 
meer betrouwbare data te verkrijgen en meer 
duidelijkheid te scheppen over de werking van 
allicine.’ Om de test een stevige wetenschappelijke 
basis te verschaffen, is de wetenschappelijke  
begeleiding in handen gegeven van Jitze Kopinga. 
Deze onderzoeker boog zich eerder over de 

behandelmethode met allicine vanuit Wageningen 
UR/Alterra. Na zijn pensionering aldaar zette hij  
zijn werkzame bestaan voort als zelfstandig  
onderzoeker. 

Geconcentreerd
Volgens Dam is er sinds de eerste voorzichtige 
proeven met de stof allicine, jaren geleden, veel 
veranderd. De proef in Friesland wordt gedaan met 
een synthetische variant die veel geconcentreerder 
is en veel langer stabiel blijft, volgens de aan- 
bieder. Daardoor zou het middel werkzamer zijn 
dan het oude knoflookpreparaat. Allicin Treecare 
heeft, naar eigen zeggen, inmiddels ook veel aan-
dacht besteed aan het ontwikkelen van een eigen, 
bijpassende injectiemethode. De eerste evaluatie 
van de test vindt eind 2017 plaats. Als de  
resultaten daar aanleiding toe geven, wordt de  
test met één groeiseizoen verlengd.
Ondertussen werken ook andere partijen naarstig 
aan oplossingen. Er lijkt een race gaande op zoek 
naar de meest effectieve en werkbare bestrijdings-
methode van KBZ. Wie als eerste met een goede 
behandelmethode komt, is koopman. ‘Er staan 
grote belangen op het spel; zoveel is wel duidelijk’, 
zegt onderzoeker Van Kuik daarover. Hij lijkt een 
van de weinige betrokkenen die, vanuit zijn positie 

als onafhankelijk onderzoeker bij Wageningen UR, 
de race vanaf de tribune beziet. 

Geheimzinnig
Iets anders ligt dat voor Ron Schraven. BTL 
Bomendienst werkt al sinds 2012 naarstig aan een 
oplossing voor KBZ. Het gaat om een biologisch 
middel, dat op dertien locaties, verspreid door 
Nederland, wordt getest. Schraven doet er nog wat 
geheimzinnig over. Hij is gebonden aan een non-
disclosure agreement die de betrokken partners zijn 
overeengekomen. ‘Ik kan er niet meer over zeggen, 
maar we hopen eind dit jaar wel met onderzoeks-
resultaten naar buiten te komen.’
Van Kuik treedt ondertussen hier en daar op als 
voorzichtig pleitbezorger van een andere  
methodiek, de warmtebehandeling. ‘Warmte is 
geen wondermiddel in de strijd tegen KBZ, denk 
ik. Maar wel is bewezen dat warmtebehandeling 
in levende bomen effectief is tegen de bacterie 
Pseudomonas.’

Warmtebehandeling
Warmtebehandeling als middel om plantenziekten 
te bestrijden is zeker niet nieuw. De methode komt 
oorspronkelijk uit de bollenteelt. Onderzoekers aan 
Wageningen UR ontdekten dat ook de gewraakte 
veroorzaker van KBZ gevoelig is voor warmte. 
Wanneer de stam van een kastanje gedurende 48 
uur op een temperatuur van 39 graden Celsius 
wordt gehouden, verdwijnt de bacterie uit de stam 
van de boom. Die krijgt zo de kans om de ziekte 
zelf verder uit te bannen. Wel zijn mogelijk herhaal-
behandelingen nodig. Dat is volgens Van Kuik nog 
niet bekend. 

In samenwerking met het bedrijf Prop 
Boomtechniek is een warmtebehandelmethode 
ontwikkeld voor kastanjes, die al sinds 2013 met 
wisselend succes wordt toegepast in Nederland. 
Het succes van de behandeling hangt veelal af van 
de staat waarin de boom verkeert. ‘De factorenen 
die inwerken op de boom en op de ziekte zijn zo 
complex, dat de effecten van elke afzonderlijke 
behandelmethode erg lastig te meten zijn’, zegt 
Van Kuik daarover. Dat maakt de discussies over 
hoe KBZ te lijf te gaan er niet makkelijker op. 

Beheermethoden
Maar de veelheid aan omgevingsfactoren die een 
rol spelen in de ontwikkeling en de bestrijding  
van de boomziekte, biedt ook een groot scala  
aan beheermethoden die een gunstig effect  
kunnen hebben op de zieke kastanjes. In een 
eerder nummer van Boomzorg hebben we al eens 
de methoden van een groot aantal verschillende 

‘De behandelingsmethode 

met allicine is de afgelopen 

jaren flink doorontwikkeld 

en verbeterd’ 

Warmtebehandeling
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ACTUEEL

Gauke DamRon Schraven

beheerders geïnventariseerd. Duidelijk werd dat er 
veel wordt gekapt. Maar ook gingen er stemmen 
op om juist terughoudend te zijn met het rooien 
van zieke bomen. Verder was er veel aandacht voor 
de groeiplaats van de zieke bomen en was er een 
pleidooi te horen voor terughoudend snoeien.  
Het ‘verwennen’ van aangetaste kastanjes zou 
volgens sommige beheerders helpen om de weer-
stand te verbeteren, waardoor de boom de ziekte 
makkelijker overwint. Het lijkt erop dat effectieve 
bestrijding van KBZ waarschijnlijk niet zal voort-
komen uit één enkele methode. Iedere stem in 
het debat heeft gelijk, maar niemand lijkt nog een 
wondermiddel uit de hoed te kunnen toveren. 

Drietrapsraket
De gemeenten Emmen en Apeldoorn zijn daarom 
in 2013, samen met het Zuid-Hollandse Servaplant 
bv, begonnen met een complexere bestrijdings-
methode. Het gaat om wat zij noemen ‘een drie-
trapsraket’, waarin overigens ook weer een rol is 
weggelegd voor de stof diallylthiosulfide (allicine). 
De behandeling is gericht op het onderdrukken 

van de werking van de Pseudomonas-bacteriën en 
het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en 
het bodemleven.  
In de eerste fase worden de stam en de takken 
van de zieke boom bespoten met een emulsie van 
gunstige micro-organismen. Daarnaast is er veel 
aandacht voor het optimaliseren van de groei-
plaats van de kastanje. Ten slotte worden  
alliumplanten als knoflook en bieslook in de  
wortelzone van de boom aangeplant, om daar hun 
antibiotische werk te doen. De eerste resultaten 
zijn hoopgevend, zo laten de gemeenten weten. 

Tolerantie
Ten slotte gaan er ook steeds opnieuw stemmen 
op om meer aandacht te schenken aan de  
tolerantie van verschillende kastanjesoorten. 
Sommige lijken minder vatbaar voor KBZ, zoals 
Aesculus pavia en Aesculus flava. In een eerder 
nummer van Boomzorg beklaagde Jitze Kopinga, 
toen nog onderzoeker aan Wageningen UR, zich 
erover dat er veel te weinig aandacht is voor het 
doorselecteren van sterke kastanjes om zo een 
resistenter ras te kweken. 
Dat betoog sluit aan bij het verhaal van Van Kuik, 
die de aanpak van KBZ veel te gefragmenteerd 
vindt. ‘Iedereen is op z’n eigen houtje bezig met 
het zoeken naar oplossingen. Daarbij wordt bij mij 
soms de indruk gewekt dat iedereen bezig is het 
wiel opnieuw uit te vinden.’ 

Regie
Het ontbreekt volgens de onderzoeker aan  
centrale regie. ‘De rijksoverheid heeft niet meer 
de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van 
boomziekten; die ligt nu bij de boombeheerders, 
waaronder de gemeenten. Die zijn niet bij machte 
om een breed gedragen aanpak op te starten, 

via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
bijvoorbeeld. Vroeger nam het ministerie van 
Landbouw de regie. Toen was er sprake van een 
gestructureerde aanpak van dit soort regio- 
overschrijdende problemen.’  
Hij refereert daarbij aan een onderzoek naar KBZ in 
de beginjaren van de epidemie waaraan hij mee-
werkte. Het ministerie stelde in 2004 de Werkgroep 
Aesculaap in. Die kreeg onder meer opdracht om 
uit te zoeken wat de oorzaak van de boomziekte 
was. In 2006 kwam de werkgroep met een klinkend 
resultaat: de bacterie Pseudomonas werd  
geïdentificeerd als boosdoener. ‘Dergelijk centraal 
geregisseerd, landelijk onderzoek vindt niet meer 
plaats. Bovendien is er behoefte aan langdurig 
onderzoek om de effecten van verschillende 
behandelingen goed in kaart te brengen.  
Dat gebeurt nu allemaal niet.’

Geïntegreerde aanpak
Van Kuik vindt het ook jammer dat er van de  
verschillende proeven geen data worden  
vrijgegeven. Hij heeft daar wel een verklaring voor. 
De verschillende marktpartijen zitten volgens  
hem te veel gevangen in hun eigen belangen.  
Dat brengt een solide, geïntegreerde aanpak van 
KBZ bepaald niet dichterbij, denkt de onderzoeker. 
‘Prima dat er initiatieven worden ontwikkeld om 
KBZ aan te pakken, maar deel de bevindingen met 
elkaar. Wees transparant. Maak je claims hard.’  

‘Successen in een  

laboratorium zeggen  

weinig over de effecten  

van een behandelmethode 

in de praktijk’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5964
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Volksgezondheid
Het mogelijke gevolg van het inademen van de 
sporen (Pneumonitis) valt in de categorie ‘inter-
stitiële longziekten’. Dit zijn aandoeningen die 
chronische ontsteking en littekenvorming van de 
longblaasjes en hun ondersteunende structuren 
kunnen veroorzaken. Vanwege het littekenweefsel  
kan zuurstof niet op de juiste manier aan de 
bloedsomloop worden afgeven. In sommige  
gevallen hoopt zich vocht in de longholten op, 
waardoor ademhalen nog moeizamer gaat. 
Symptomen van Pneumonitis zijn bijvoorbeeld 
kortademigheid en hoesten. Het is raadzaam  
contact met een arts op te nemen bij het  
constateren van deze symptomen. Over het  
algemeen is het risico hierop niet groot, omdat 

mensen slechts af en toe en kortdurend met de 
sporen in aanraking komen. In ons vakgebied 
lopen boomverzorgers of houtverwerkers die 
werken met aangetaste bomen het grootste risico. 
PBM’s zijn goed voorhanden en ondertussen is de 
juiste werkwijze bekend, waardoor het risico voor 
deze groepen beperkt kan worden.

Wat is roetschorsziekte? 
Roetschorsziekte wordt veroorzaakt door een  
zakjeszwam: Cryptostroma corticale.  
De schimmel wordt voornamelijk in esdoorns  
aangetroffen (sporadisch in Tilia, Betula en Carya 
alba) en veroorzaakt sterfte bij esdoorns.  
De geslachtelijke sporen worden door de wind  
verspreid. Roetschorsziekte komt al geruime tijd 

voor in Europa, in Engeland sinds 1945.  
De schimmel leeft als saprotroof op de schors van 
bomen. Vooral na langdurige droogte en hoge 
temperaturen zijn esdoorns extra gevoelig voor 
aantasting. Wanneer de boom verzwakt is, dringt 
de schimmel via wonden en takeinden de boom 
binnen, waar de sporen ontkiemen en de  
schimmeldraden het floëem, cambium en een  
deel van het xyleem binnendringen. 

Aantastingsbeeld
De gevolgen zijn zichtbaar aan de acuut terug-
lopende conditie van de boom en aan roetachtige 
plekken op de stam en takken waar de bast heeft 
losgelaten. Door de aantasting verwelken bladeren 
en sterven takken af. In het bastweefsel wordt een 

Roetschorsziekte vormt een risico voor de 

volksgezondheid. Het snel verwijderen van 

een aangetaste boom is belangrijk om dat 

risico te beperken. Roetschorsziekte gedijt 

goed bij droog en warm weer, maar hoewel er 

in 2016 nog weinig sprake is van ‘zomer’ heeft 

BTL Bomendienst ook dit jaar roetschorsziekte 

geconstateerd. Zo is de gemeente Utrecht  

geadviseerd over de verwijdering van een 

boom en zijn ook in Amsterdam bomen ver- 

wijderd. De afgelopen twee jaar is er verspreid 

in Nederland roetschorsziekte geconstateerd, in 

eerste instantie enkel op brandhout, maar vorig 

jaar ook op een groot aantal levende bomen 

in een park. Daarmee is deze aantasting iets 

om rekening mee te houden bij het beheer van 

bomen. 

Auteur:  Ron Schraven

Richtlijn voor aanpak  
roetschorsziekte
BTL Bomendienst deelt kennis omtrent roetschorsziekte
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laag gevormd van witte schimmeldraden, die met 
het blote oog te zien zijn als witte vlekken. Deze 
witte schimmeldraden vormen onder de bast een 
laag bruinzwarte sporen. Op de aangetaste  
plekken zwelt de bast op. De plekken breiden zich 
in de lengterichting van de boom uit. Uiteindelijk 
laten stukken bast los en komen de sporen vrij.  
Op het blootgestelde cambium zit een bruinzwarte 
schimmellaag, die de aantasting zijn naam geeft. 
Hoe lang dit proces duurt is nog niet precies 
bekend, maar de vroege vondst in Utrecht dit jaar 
wijst erop dat aantastingen pas in het daarop-
volgende jaar kunnen worden opgemerkt.
 
Herkenning
Roetschorziekte ontwikkelt zich in een  
aantal fasen. 
1.  Verwelking van bladeren. De bladeren  

verkleuren groenbruin aan de bovenzijde en 

krullen naar boven, waardoor de onderzijde 
zichtbaar wordt. 

2.  Afsterven van takken waarop zich spoor- 
vormende necrose bevindt. De taksterfte breidt 
zich tijdens het verloop van de ziekte over de 
gehele kroon uit.

Bovenstaande symptomen zijn pas enkele  
maanden na aantasting zichtbaar, maar dan is 
de aantasting inmiddels al verder door de boom 
verspreid.
3.  Er ontstaat opbolling van de bast van de stam 

waaronder zich een sporenmassa bevindt. 
4.  Losgekomen delen bast vallen af en zeer kleine 

bruinzwarte sporen komen vrij. Op het bloot-
liggende cambium is een bruinzwarte laag 
schimmeldraden zichtbaar.

5. De boom sterft volledig af.

Welke aanpak?  
Het zo snel mogelijk verwijderen van aangetaste 
bomen heeft prioriteit. Vanwege het gezondheids-
risico is bij het verwijderen van aangetaste bomen 
voorzichtigheid geboden. Dit vraagt om een  
specialistische aanpak. 

Inspectie
Als eerste komt het gezond verstand kijken; bij 
twijfel: afblijven. Er moet worden bepaald of er 
sprake is van roetschorziekte. Bij twijfel kan een 
snelle diagnose worden verkregen door middel 
van laboratoriumonderzoek. 

Risicoanalyse
Als roetschorziekte is bevestigd, dan moet in kaart 

worden gebracht of de aantasting zich verder heeft 
verspreid. Daarbij kan in eerste instantie worden 
gefocust op esdoorns. De ervaring in ’s-Heerenberg 
leerde dat de symptomen zichtbaar waren over 
een afstand van 200 meter. Als alle esdoorns in de 
omgeving in kaart zijn gebracht, kunnen deze  
worden geïnspecteerd. Monstername en analyse 
en uitsluitsel door middel van laboratoriumonder-
zoek zijn noodzakelijk bij twijfelgevallen. 

Bij bevestiging van de aantasting starten er meer-
dere trajecten tegelijkertijd. Zo wordt de uitvoering 
gepland, maar moet er daarnaast aandacht zijn 
voor communicatie en veiligheid. Afhankelijk van 
de situatie worden diverse afwegingen gemaakt: 

Communicatie-, VGM- en uitvoeringsplan
Wie moet worden geïnformeerd? Moeten we ver-
nevelaars inzetten of zagen met water? Moet het 
gebied worden afgezet? Dit zijn enkele vragen die 
aan bod komen in de plannen voor communicatie, 
VGM en uitvoering. Hierbij dient de richtlijn van de 
GGD als input.

Uitvoering
Hoewel het verwijderen van bomen met roet-
schorziekte slechts incidenteel voorkomt, is het 
belangrijk dat boomverzorgers zich beschermen 
tegen de sporen of het meedragen van de sporen. 
Daarom is het dragen van een wegwerpoverall 
(cat. 3, klasse 5 en 6), een mondkapje (P3), laarzen, 
handschoenen (nitrilgecoat, EN 388, EN 374) nood-
zakelijk. Reguliere PBM’s worden onder de overall 
gedragen. 

Stroomdiagram roetschorsziekte
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veroorzaakt door een  

zakjeszwam
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Mycological Tree Assessment 
(MTA)
Gerrit Jan Keizer laat u kennis 

maken met het boomsoort eigen 

ecosysteem. Hierbij wordt het aan 

de boom gebonden ecosysteem 

behandelt met de uniek aan de 

boom gebonden relaties met 

honderden, soms wel duizenden 

organismen. Bovendien krijgt u 

het boek van G.J. Keizer, 

‘De verborgen Boom’ cadeau!

9 punten ETW hercertificering

NIEUW!! 2-daagse masterclass 
MTA (incl. handboek MTA!)
In de cursus leert u aan de hand 

van het nieuwe handboek om 

verbanden te leggen en in een 

vroeg stadium symptomen te 

herkennen van ontbrekende of 

verstorende factoren in de 

dynamiek van het boomsoort 

eigen ecosysteem. In de middag 

wordt tijdens een veldexcursie het 

werken met het handboek MTA in 

de praktijk gebracht.

18 punten ETW hercertificering

Houtrot, zwammen & bomen
Een training om parasitaire 

houtrotschimmels te herkennen 

om de mogelijke gevolgen voor 

bomen te kunnen inschatten. 

Leerdoelen zijn herkenning van de 

meest voorkomende 

zwamaantastingen aan bomen, 

inzicht in verschillende soorten 

houtrot en de gevolgen voor 

boomveiligheid inschatten.

9 punten ETW hercertificering

Overzicht 2016

HOUTROT
MTA
MASTERCLASS

Midden
(Baarn)
4 & 13 okt
5 & 14 okt 
24 & 25 okt

Zuid
(Vught)
30 sept
3 okt
20 & 21 okt

Prijs

€ 250,-
€ 365,-
€ 645,-

Noord
(Assen/Roden)
29 sept & 10 okt
30 sept & 11 okt
12 & 13 okt

Contact
www.expedio-arbori.nl 
info@expedio-arbori.nl     
www.boom-kcb.nl 
info@boom-kcb.nl

Oost
(Deventer)
7 & 17 okt
10 & 18 okt
27 & 28 okt
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Ron Schraven is Hoofd Boomziekten en Aantastingen bij BTL Bomendienst Cyclus roetschorsziekte

De zieke boom wordt voorzien van krimpfolie op 
de aangetaste plekken. Dit voorkomt verspreiding 
van de sporen. Afhankelijk van de locatie wordt 
gekozen voor waterzagen of vernevelaars. Bij voor-
keur worden stukken van twee meter gezaagd en 
deze stukken moeten worden neergelegd. Tot slot 
moet het materieel worden gereinigd om verdere 
verspreiding te voorkomen. Het werken onder 
deze omstandigheden is intensiever dan  
gebruikelijk. Daarom is een werkschema met  
voldoende rusttijden van belang.

Afvoer
Afvoer van de stukken hout naar een verbrandings-
oven vindt plaats in een afgesloten container door 
een vrachtauto met overdruksysteem met P3-filter.

Nazorg
De locatie waar bomen met roetschorsziekte zijn 
verwijderd, krijgt een verhoogd inspectieregime. 
Daarbij zijn perioden van droogte en hitte leidend 
voor de inspectiemomenten.

Beheer
Omdat roetschorziekte tijdens hitte en droogte 
esdoorns kan aantasten, raden we snoei tijdens 
een periode van hitte en droogte of kort daarna af.

Bestrijding
Op dit moment is er helaas nog geen bestrijding 
mogelijk en zijn monitoren en trachten besmetting 
te voorkomen (door tijdige kap van aangetaste 
bomen) de enige mogelijkheden.

DE ACTIELIJST IN HET KORT:
• inspectie
• monstername
• diagnose
• risicoanalyse
• communicatieplan

• GGD-advies
• plan van aanpak uitvoer
• VGM-plan
• nazorg 
• instructies

Als roetschorziekte is  

bevestigd, dan moet in 

kaart worden gebracht of 

de aantasting zich verder 

heeft verspreid

ACHTERGROND

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5965
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Henry Kuppen
Populus x canadensis ‘Marilandica’

Wolfgang Holz
Ostrya carpinifolia

Martin Tijdgat
Eucommia ulmoides

René Priem
Acer monspessulanum 

Het bastaardbroertje van Parrotia gaat op 
voor de titel ‘inspiratieboom’.

Een mooie natuurlijke boom en niet zo’n stijve hark, 
waar boomkwekerijen vol mee staan.

Bijna een dubbelganger van haagbeuk, 
maar dan spannender en transparanter.

Een karakteristieke stokoude baas, leunend in de wind.

Een klimaatboom die goed tegen zowel vocht 
als droogte kan!

‘Een tweeling die niet echt een tweeling is...!

wat is volgens jou de 
inspiratieboom van 2016?

Stem mee!
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andere boom
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Wolfgang Holz
Landschapsarchitect 

gemeente Helmond

Harro de Jong
Landschapsarchitect 

Buro Harro

Hans Kaljee
Hoofdstedelijk 

bomenconsulent

Gemeente Amsterdam

Jaap Smit
Senior adviseur Cobra

Henry Kuppen
Terra Nostra

DE HElMonDSE METHoDE
De gemeente Helmond heeft een standaard voor straatbomen opgesteld. Als 
gevolg daarvan plant zij in principe alleen nog maar bomen in open grond. Dat 
betekent minder bomen in aantallen, maar wel kansrijker en duurzamer. 

ovER auTiSTiSCHE STEDEn
Landschapsarchitect Harro de Jong ergert zich aan het zoveelste nietszeggende 
bosje dat rondom steden wordt aangeplant. Die gebieden zouden beter 
toegankelijk moeten worden gemaakt en daar zou geld in gestoken moeten 
worden: ‘Steden moeten gebruikmaken van wat het landschap te bieden heeft.’

DivERSiTEiT BinnEn HET iEPEnSoRTiMEnT
Amsterdam heeft naam gemaakt met haar uitgebreide sortiment iepen. 
Hoofdstedelijk bomenconsulent Hans Kaljee beschrijft hoe hij diversiteit binnen 
dit sortiment nastreeft  door het door elkaar planten van iepensoorten in het 
Havengebied, IJburg en de Plantage Middenlaan.

DivERSiTEiT MoET JE DoEn
Jaap Smit heeft voor een aantal beheerders zogenaamde inspiratielijsten 
opgesteld. Doel hiervan is aannemers en beheerders concrete en voor de 
situatie onderbouwde suggesties te geven voor boomkeuze. 

PlanT EEnS EEn anDERE BooM
Dagvoorzitter Kuppen ondervraagt een aantal beheerders en architecten 
naar de succesfactor achter diversiteit van aanplant:
• Thor Hendriks, Buro Bol 
• Henry van Blitterwijk, gemeente Houten

lezingen

dag
innovatie
boom DOnderdag 13 oktober

Boomkwekerij Udenhout

plant eens 
wat vaker een 

andere boom

Programma

Donderdag 13 oktober organiseren de vakbladen Boomzorg, 

Stad + Groen en Boom in Business voor de zesde keer 

de Boom Innovatie Dag. Tijdens deze dag wordt een 

mengelmoes van onderwerpen behandeld: ontwikkelingen 

op het gebied van bomen, planten en heesters, techniek, 

informatietechnologie en beheer en onderhoud. De dag 

wordt dit jaar gevuld met elf sprekers. Zes van hen zijn 

ambassadeurs voor de inspiratiebomen die de afgelopen 

periode in vakbladen Boomzorg en Boom in Business de 

revue passeerden.

Henry Kuppen 
Dagvoorzitter

09:30   ontvangst: thema Plant eens een andere boom

10:15   opening Boom innovatie Dag door Henry Kuppen

  Welkomstwoord Martien Mantje, directeur Boomkwekerij udenhout

10:20   Henry Kuppen Plant eens een andere boom 

10:40  inspiratieboom x Sycoparrotia semidecidua  Thijs Kruiver

10:45  inspiratieboom Ulmus leavis fladderiep Johan Canoot

10:50  Wolfgang Holz De Helmondse methode

11:10 - 12:00  Demonstraties en proeven en kleine lunch

12:00   Harro de Jong Over autistische steden

12:20  inspiratieboom Ostrya carpinifolia Wolfgang Holz 

12:25  inspiratieboom Eucommia ulmoides Martin Tijdgat

12:30   Jaap Smit Diversiteit moet je doen

12:50  inspiratieboom Populus x canadensis ‘Marilandica’ Henry Kuppen

12:55   inspiratieboom Acer monspessulanum René Priem 

13:00 - 14:00 Demonstraties en proeven en kleine lunch

14:00 - 14:20  Hans Kaljee Diversiteit binnen het iepensortiment

14:20 - 14:30  uitreiking/ bekendmaking van de winnende inspiratieboom 

14:30 - 15:30  Demonstraties en proeven en afsluitende borrel

Adv_Boom innovatie dag.indd   3-4 08/07/16   15:54
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Om de kantoren van de gemeente Tilburg meer te concentreren zijn er renovatieplannen voor het stadskantoor in het centrum van Tilburg. 

Dit stadskantoor, met onder andere de publieksbalies, zal uitgebreid worden. Deze renovatie gaat niet zonder slag of stoot. Om ruimte te maken 

voor de renovatie moeten meerdere bomen geveld worden; ook een monumentale plataan staat op een ‘lastige’ plek. 

Auteur: Roel Vermeulen

Duurzaam behoud monumentale 
plataan stadhuis Tilburg

De plataan (Platanus x hispanica) voor het stadshuis te Tilburg. 
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De plataan
Het Paleis-Raadhuis in Tilburg is een voormalig 
paleis en onderdeel van het tegenwoordige 
gemeentehuis van de gemeente Tilburg. Het toen-
malige paleis is gebouwd in opdracht van koning 
Willem II der Nederlanden, die zelf de eerste steen 
legde op 13 augustus 1847. Het gebouw is een 
opvallende verschijning in het centrum van Tilburg 
en heeft, mede vanwege de bouwgeschiedenis, 
een beschermde status als rijksmonument.  
De twee platanen (platanus x hispanica) staan aan 
de oostzijde van het Paleis-Raadhuis. De platanen 
zijn omstreeks 1880 geplant en zijn dus bijna 140 
jaar oud. De bomen zijn ongeveer 25 meter hoog 
en hebben een kroonprojectie van circa 20 meter. 
De conditie en kwaliteit van beide bomen is uit-
stekend. De levensverwachting van de platanen is 
meer dan 15 jaar, maar zou ook zomaar meer dan 
50 jaar kunnen zijn, mits geen negatieve  
ontwikkelingen zich voordoen in de ondergrondse 
groeiruimte. 

De platanen zijn door hun omvang en de locatie 
waar ze staan, bekend bij vele inwoners van Tilburg 
en bezoekers van de stad. De platanen zijn door 
gemeente Tilburg opgenomen in de lijst  
‘monumentale bomen’.

Stedenbouwkundig plan uitbreiding  
stadskantoor
In mei 2015 heeft Van Helvoirt Groenprojecten in 
opdracht van de gemeente Tilburg het concept 
voor het stedenbouwkundig plan beoordeeld. In 
het stedenbouwkundig plan wordt een uitbreiding 
van het stadshuis weergegeven. Hierbij wordt 
vooral aan de zuidoostzijde de ruimte van het 
stadskantoor uitgebreid. 
Na beoordeling van het concept is vastgesteld 
dat deze uitbreiding tot gevolg heeft dat een 
groep haagbeuken aan de oostzijde, een groep 
valse christusdoorns aan de noordzijde, een 
groep zilveresdoorns en een judasboom aan de 
zuidzijde niet behouden kunnen blijven. Maar 
ook de uitbreiding nabij de plataan levert een 
dermate groot verlies op van de groeiplaats, dat 
deze boom niet duurzaam behouden kan blijven. 
Deze conclusie heeft veel stof doen opwaaien. 
Niet alleen inwoners van de gemeente Tilburg en 
Stichting Stadsbomen zien graag dat op zijn minst 
de plataan behouden blijft, maar ook de gemeente 
Tilburg zelf wil niks liever.

Overleg
Nadat is vastgesteld dat de meest noordelijke  
plataan niet duurzaam te behouden is, heeft  
Van Helvoirt Groenprojecten in juni 2015 overleg 

gevoerd met de projectverantwoordelijke en 
een adviseur bomen en groen van de gemeente 
Tilburg. De gemeente heeft op zich niet de intentie 
deze boom zomaar te kappen ten behoeve van de 
uitbreiding van het stadskantoor, maar probeert 
wel een ontwerp te realiseren waarbij uitbreiding 
(ook nabij de plataan) wenselijk al dan niet  
noodzakelijk is. 

De vraag werd gesteld of de plataan niet verplant-
baar is. Dat zou een mooi compromis kunnen zijn. 
De adviseur van Van Helvoirt Groenprojecten heeft 
uitgelegd uit dat het verplanten van deze boom 
een enorme opgave zou zijn. Dit zou met gemak 
de grootste boom worden die ooit in Nederland 
is verplant. De standplaats van de boom, kort op 
de gevel van het rijksmonument, de gevel van 
het huidige stadskantoor en uiteraard de andere 
plataan maken verplanten erg lastig. Daarbij is het 
opstellen van meerdere kranen (één kraan kan 
de boom niet tillen) niet mogelijk en is er zoals 
gezegd geen ruimte om de boom te verschuiven. 
De gemeente Tilburg heeft als uitgangspunt de 
plataan duurzaam te behouden en vroeg daarom 
om een uitgebreider onderzoek met de volgende 
centrale vraag: ‘Wat moet er gebeuren in en 
rondom de groeiplaats van de plataan om: a de 
uitbreiding van het stadskantoor te realiseren en b 
om de plataan duurzaam te behouden?’

Bomen Effect Analyse
Om dat vast te stellen heeft Van Helvoirt 
Groenprojecten in juli 2015 een Bomen Effect 
Analyse ofwel BEA uitgevoerd. In de BEA wordt 
uitvoerig onderzoek gedaan naar de huidige groei-
plaats. Omdat de groeiplaats aan een zijde wat 
afloopt, is door een landmeetkundig bureau de 
hoogte van het maaiveld ingemeten. Vervolgens 
is een bodemonderzoek uitgevoerd. Er zijn profiel-
kuilen gegraven, verspreid in de ruimte tussen de 
plataan en het stadskantoor.

ACTUEEL7 min. leestijd

De rood gearceerde bomen kunnen bij de uitbreiding van het stadskantoor niet duurzaam behouden blijven. 
In juni 2016 wordt het stedenbouwkundig ontwerp opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad. Naar verwachting  
wordt de uitbreiding aan de zuidoostzijde kleiner, waardoor mogelijk meer bomen kunnen worden gehandhaafd en  
meer randvoorwaarden voor vergroening aanwezig zijn.

De groeiplaats van de meest noordelijke plataan.  
Het gearceerde deel mag niet worden ontgraven. In het 
groene deel mag tot 50 centimeter worden ontgraven.  
De blauwe cirkel is de daadwerkelijke kroonprojectie.
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Er zijn vooral binnen 2 meter uit de grens van het 
Paleis-Raadhuis veel wortels aangetroffen vanaf  
25 tot 150 centimeter beneden maaiveld. In de  
richting van het stadshuis neemt de intensiteit  
van de beworteling af, maar wordt deze nog steeds 
aangetroffen vanaf 60 centimeter beneden  
maaiveld. Met behulp van grondboringen is vast-
gesteld dat de grondwaterspiegel in juni 2015 
op 2,4 meter beneden maaiveld stond. Bij enkele 
boringen zijn tot op een diepte van 2,4 meter 
beneden maaiveld haarwortels aangetroffen. De 
plataan maakt dus gebruik van het grondwater. 
 
De uitbreiding van het stadskantoor bestaat ter 
hoogte van de plataan uit het realiseren van een 
vide en een verbinding tussen het Paleis-Raadhuis 
en het stadskantoor. 

Omdat het onderzoek is gebaseerd op een voor-
lopig stedenbouwkundig ontwerp waarin nog 
niet alle details zijn uitgewerkt, konden nog geen 
concrete adviezen worden opgesteld. Wel zijn op 
basis van de bevindingen concrete voorwaarden 
gesteld:

•  Tot 1,5 meter uit de noordelijke gevel van het 
Paleis-Raadhuis mag niet worden gegraven voor 
de ontwikkeling van de vide of de verbinding. 

•  In de groeiplaats van vanaf 1,5 meter uit de noor-
delijke gevel van het Paleis-Raadhuis mag worden 
gegraven tot een diepte van 50 centimeter. 

•   Omdat door een deel van de vide en de ver-
binding (die de groeiplaats overlappen) minder 
hemelwater de groeiplaats bereikt, wordt als 
voorwaarde gesteld deze deels af te koppelen en 
in de groeiplaats te laten overlopen. 

Daarnaast komt de vide in een deel van de kroon. 
Gezien de opwaartse groei van de platanen hoeft 

hier alleen een enkele laaghangende tak te worden 
verwijderd. Het percentage kroonverlies is minder 
dan 10 % en acceptabel. De plataan behoudt zo 
zijn huidige habitus.

In het concept van het stedenbouwkundig ont-
werp is de groeiplaats van de twee platanen weer-
gegeven. Aan de oostzijde wordt de groeiplaats 
met circa 5 meter breed en circa 10 meter lang 
uitgebreid. Geadviseerd wordt slechte grond te 
verwijderen en goede teelaarde (5-7% organische 
stof ) aan te brengen tot ten minste 1 meter diepte. 
Dit betekent dat de platanen elk tenminste 50 
kubieke meter nieuwe ondergrondse groeiruimte 
krijgen. 

In de algemene aanbevelingen van de BEA staat 
onder andere: 

•  Verwijderen van de huidige onderbeplanting 
inclusief de aanwezige rotsblokken. 

•  Na afronding van de bouwwerkzaamheden wordt 
de toplaag losgewerkt en gemengd met compost. 
Tevens wordt een nader te bepalen schaduw-
minnende beplanting aangebracht.

•  Gedurende de voorbereiding, tijdens en in de 
afronding van de bouwwerkzaamheden dienen 
de platanen volledig beschermd te worden. 
Voorafgaand dient een gedetailleerd boom-
beschermingsplan te worden opgesteld.

•  Gedurende het gehele proces dient een bomen-
wacht met een European Tree Technician-
certificaat beschikbaar te zijn.

Aangepast voorlopig ontwerp
Op basis van de voorwaarden conform de BEA zijn 
de gemeente Tilburg en de ontwerpers aan de slag 
gegaan. Dit heeft geresulteerd in een voorlopig 

aangepast ontwerp. De vide behoudt dezelfde 
afmetingen, maar hoeft niet beneden maaiveld  
te worden aangebracht. Daarvoor worden  
funderingspalen geboord waarop de vloer kan 
worden aangebracht. De gemeente Tilburg heeft 
Van Helvoirt Groenprojecten in augustus 2015 
gevraagd het voorlopig ontwerp te beoordelen. 
Er werd vast-gesteld dat het voorlopig ontwerp 
voldoet aan de gestelde voorwaarden in de BEA. 
Het blijft in dit ontwerp echter onduidelijk waar die 
funderingspalen komen, hoe diep en hoeveel het 

Op 8 meter uit de stam van de plataan hebben wortels op 80 centimeter beneden maaiveld nog een diameter van 9 centimeter. 

Wortels van de plataan met een diameter van 5 centimeter zijn 
over de gehele lengte vrij gezogen om te kunnen verleggen.

De werkzaamheden bij de plataan (Platanus x hispanica) zijn 
voor nu gereed. De huidige beplanting en de natuurstenen 
zijn verwijderd en de groeiplaats is aangevuld met mulch 
(houtsnippers). Aan de rechterzijde zijn de wortels langs de 
gevel van het Paleis-Raadhuis verlegd en zijn Permavoid-
kratten aangelegd in combinatie met bomenzand. 
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er worden. Geadviseerd is dit gedetailleerder uit te 
werken. In het voorlopig ontwerp is ook de uitbrei-
ding van de groeiplaats aan de oostzijde van de 
twee platanen opgenomen. Hierin is ineens een  
trottoir opgenomen, evenwijdig met de gevel van 
het Paleis-Raadhuis. Dit voldoet niet aan de  
gestelde voorwaarden in de BEA. Geadviseerd is 
deze verharding niet in het ontwerp op te nemen 
en de groeiplaats geheel onverhard te laten.

Aanvullend groeiplaatsonderzoek 
Een resterend knelpunt is de verbinding tussen het 
Paleis-Raadhuis en het stadskantoor. In november 
2015 hebben de gemeente Tilburg, de architect 
en Van Helvoirt Groenprojecten onderhavig knel-
punt besproken. De architect had de voorkeur om 
de gehele breedte tussen de torens te gebruiken 
en daarbij een deel van het maaiveld tot op het 
niveau van de keldervloer van het Paleis-Raadhuis 
af te graven. Op basis van het eerste onderzoek 
zijn negatieve effecten echter niet uit te sluiten. 
Aanvullend onderzoek was dan ook weer  
noodzakelijk. 

Van Helvoirt Groenprojecten heeft vervolgens 
de gehele ruimte tussen de twee torens van het 
Paleis-Raadhuis en het stadskantoor uitgebreid 
onderzocht. Evenwijdig aan de muur van het 
Paleis-Raadhuis zijn enkele wortels van circa 5 cen-
timeter in diameter aangetroffen. Deze wortels zijn 
niet noodzakelijk voor de stabiliteit van de plataan, 
maar wel belangrijk voor de opname van vocht 
en voedingsstoffen. Daarbij werd voor een groot 
deel in de groeiplaats tussen de twee torens een 
storende laag aangetroffen op circa 80 centimeter 
beneden maaiveld. Omdat voor de fundering van 
de verbinding dieper gegraven moet worden dan 

in de voorwaarden gesteld, zodat deze aansluit op 
de keldervloer van het Paleis-Raadhuis, zijn de  
volgende maatregelen geadviseerd: 

•  Enkele grote wortels dienen geheel vrij gezogen, 
verplaatst en dieper gelegd te worden, zodat de 
fundering kan worden aangebracht. 

•  Het overige deel van de groeiplaats tussen de 
twee torens dient ontgraven te worden tot en 
met de diepte van de storende laag. 

•  Vervolgens dient een laag bomenzand te worden 
aangebracht.

•  Op het bomenzand dienen over een oppervlakte 
van 12 bij 4 meter Permavoid-kratten te worden 
aangebracht. 

De Permavoid-kratten worden gebruikt om zuur-
stof en afgekoppeld hemelwater te verspreiden 
in de groeiruimte onder de verbinding tussen het 
Paleis-Raadhuis en het stadskantoor. 
Op de Permavoid-kratten wordt vervolgens de  
fundering voor de verbinding aangebracht.  
Op deze manier zijn tenminste enkele wortels van 
circa 5 centimeter in diameter gespaard gebleven. 
De groeiplaats is grotendeels behouden gebleven 
en zelfs verbeterd. 
 
Uitvoering 
In maart 2016 zijn ten behoeve van de voor-
bereiding van de realisatie van de verbinding 
tussen het Paleis-Raadhuis en het stadskantoor 
de voorgestelde maatregelen uit het aanvullende 
groeiplaatsonderzoek uitgevoerd door Van Helvoirt 
Groenprojecten. De wortels van circa 5 centimeter 
in diameter zijn vrij gezogen en dieper en verder 
van het Paleis-Raadhuis afgelegd. Vervolgens zijn 
Permavoid-kratten in combinatie met bomenzand 

aangebracht. De Permavoid-kratten zijn  
afgekoppeld om in een later stadium aan te sluiten 
op het dak van de vide of de verbinding voor  
toevoer van hemelwater en zuurstof. 
Voorafgaand aan de uitvoering is in overleg  
besloten de hele groeiplaats van de plataan,  
inclusief onder de geplande Permavoid-kratten,  
te ploffen waarbij schimmeldominante humus-
compost in de bodem is aangebracht. De boom-
spiegel van de plataan is na alle werkzaamheden 
afgewerkt met een laag houtsnippers. 

Proces 
Voor nu is het afwachten of en wanneer het  
stedenbouwkundig ontwerp definitief wordt  
vastgesteld en de bouwwerkzaamheden gepland 
kunnen worden. De uitgangspunten voor het 
duurzaam behoud van de plataan zijn aanwezig. 
Maar er zijn nog tal van voorwaarden waaraan 
moet worden voldaan om schade aan de boom  
of de wortels tijdens de bouwwerkzaamheden  
te voorkomen. Het definitieve ontwerp met  
betrekking tot de inrichting rondom de twee  
platanen dient zo gunstig mogelijk te worden 
opgesteld, zonder verharding onder de kroon-
projectie, maar met de geplande 50 kubieke meter 
nieuwe ondergrondse groeiruimte. Pas dan kan 
worden vastgesteld of de platanen opnieuw vijftig 
jaar of langer de blikvangers van het stadskantoor 
blijven. Gezien het aantal belanghebbenden, en de 
inmiddels uitgevoerde investeringen, is het  
vertrouwen op een goede afloop groot. 

ACTUEEL

De groeiplaats tussen de twee torens is verbeterd. Het maaiveld wordt afgedekt met Permavoid-kratten om verdichting van de 
bodem te voorkomen en deze van voldoende zuurstof en water te voorzien.   

Roel Vermeulen is projectleider advies bij 
Van Helvoirt Groenprojecten. 
roelvermeulen@vanhelvoirtgroenprojecten.nl
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Zo’n 28 jongens van Helicon Apeldoorn deden dit jaar eindexamen Boomverzorging. De Proeve van bekwaamheid vond plaats in het Zuiderpark in 

Apeldoorn. Boomzorg nam er een kijkje en de vier kandidaten, Daan Aldering, Bas de Niet, Ward van Tienen en Maurits Bos, brachten het er zo te zien 

goed van af. 

Auteur: Sylvia de Witt

Proeve van bekwaamheid is 
vooral een generale repetitie 
voor het ETW-examen

V.l.n.r. Ward van Tienen, Daan Aldering, Bas de Niet en Maurits Bos.
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De opleiding tot vakbekwaam boomverzorger is 
opgebouwd uit diverse thema’s, waaronder  
handmatige en machinale kroonverzorging,  
motorzagen, visuele boomcontrole en het  
verplanten van bomen. Alle thema’s worden af-
gesloten met zowel een praktijk- als een theorie-
toets en aan het eind van de opleiding is er een 
examen. Na afloop van de opleiding (BOL of BBL) 
kunnen de jongens eventueel deelnemen aan het 
ETW-examen om European Tree Worker te worden.

Altijd mooie locaties
Dagelijks zijn er vier examenkandidaten en met 
zo’n 28 kandidaten betekent dit dat er zeven 
dagen lang examens plaatsvinden. Coördinator/
treeworker Corik Geurts van Helicon Eindhoven 
neemt de examens hier in Apeldoorn af, samen 
met de gecommitteerde Eddie Bouwmeester van 
Bouwmeester Boomverzorging in Apeldoorn.
‘Collega-coördinator/treeworker André Hillebrand 
neemt de examens in Eindhoven af met een 

gecommitteerde, zodat we niet onze eigen  
jongens hoeven te examineren,’ vertelt Geurts,  
die nu voor het eerst in dit park is. ‘In het verleden 
ben ik altijd wel in de omgeving van Apeldoorn 
geweest, op een landgoed en dergelijke.  
De examens vinden altijd buiten plaats, want 
je moet ook werken in bomen met behulp van 
klimtechniek en dat kun je niet in een lokaal doen. 
Dus we zoeken altijd mooie locaties waar ook wat 
te doen is.’ Geurts examineert vandaag de onder-
delen Simulatie begeleidingssnoei, Planten van 
bomen en Sortimentskennis. De gecommitteerde 
Eddie Bouwmeester examineert de onderdelen 
Zware velling en de VTA-controle (Visual Tree 
Assessment). Bij het laatste onderdeel moeten de 
jongens visueel beoordelen of een boom veilig is, 
of dat er biologische en/of mechanische gebreken 
zijn. 

Geurts: ‘Met de Simulatie begeleidingssnoei gaan 
we niet daadwerkelijk snoeien, maar laten we de 

kandidaat wel die takken aanwijzen die in hun 
ogen gesnoeid zouden moeten worden. Hiervoor 
moet hij een aantal regels volgen en dan kan ik 
zien of hij de goede keuzes maakt. Hij moet de 
boom naar het gewenste eindbeeld begeleiden.’
Bij het onderdeel Sortimentskennis worden er 
vijftien takken neergelegd. Vandaag liggen die hier 
netjes naast elkaar op de skatebaan in het park. 
‘Om dit onderdeel te halen, moeten de jongens 
minstens 30 van de maximaal 45 te behalen  
punten scoren. De Latijnse benaming van de boom 
bestaat altijd uit twee delen, dus dat zijn twee 
punten en dan nog de Nederlandse naam is drie 
punten. Het totale aantal namen is 45. Daarvan 
moeten ze er minstens 30 goed hebben.’

Advies aan de Examencommissie
Voorafgaand aan dit examen, de Proeve van 
bekwaamheid, moesten de examenkandidaten 
eerst het examendossier inleveren. Aan het eind 
van deze dag vindt er ook nog een vakinhoudelijk 

Corik Geurts en Eddie Bouwmeester

4 min. leestijd

‘We laten dit examen qua niveau zo veel 

mogelijk lijken op het ETW-examen, 

zodat het voor de jongens echt een generale is’
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gesprek plaats van zo’n twintig minuten. 
De Proeve van bekwaamheid bestaat dus eigenlijk 
uit drie delen: het examendossier, de praktijk-
opdrachten met simulaties en het examengesprek.
‘In principe duurt het de hele dag,’ zegt Geurts.  
‘We zijn vanmorgen om acht uur begonnen. Eerst 
de spullen verzamelen, dan hiernaartoe rijden, hier 
de testen afnemen, straks de boel weer opruimen, 
terug naar school waar nog de gesprekken plaats-
vinden, formulieren invullen en handtekeningen 
zetten. Aan het einde van de dag krijgen de  
kandidaten te horen wat wij, dus de  
gecommitteerde en ik, als examinator zullen 
adviseren aan de Examencommissie. Dat is de 
procedure. Wij bepalen niets, maar stellen alleen 
vast. Onze bevindingen spelen we door naar de 
Examencommissie. Zo hebben we gisteren aan de 
commissie doorgegeven dat bij een jongen een 
deel van het dossier moet worden overgedaan, 
omdat dit door ons als onvoldoende was  
beoordeeld. Als blijkt dat dit het enige is, dan zal 
hij de kans krijgen om het dossier deels opnieuw 
te maken. Maar blijken er meerdere dingen niet 
in orde te zijn, dan zal hij waarschijnlijk het eind-
examen over moeten doen. Maar dat is niet aan 
ons, dat is aan de Examencommissie.’

Liefde voor het vak
De meeste kandidaten gaan na dit examen ook 
op voor het ETW-examen. Dit geldt ook voor de 
vier jongens die vandaag examen doen. Kandidaat 
Bas de Niet is al van kinds af aan geïnteresseerd 
in groen. Hiervoor heeft hij eerst Bos- en natuur-
beheer gedaan en de hoveniersopleiding gevolgd 
bij Helicon in Nijmegen. Tijdens een stage kwam 
hij in aanraking met de boomverzorging en dat 
trok hem zo aan, dat hij hiermee ook verder 
wilde. Vervolgens is hij gaan werken bij Kuppen 
Boomverzorging in Mill.

‘Deze opleiding doe ik versneld in één jaar en op 
14 juni ga ik hopelijk naar het ETW-examen. Maar 
eerst hier maar eens voor slagen. Boomverzorging 
is een mooi vak, want je bent lekker veel buiten. 
Je moet wel liefde voor het vak hebben en ervoor 
gaan, anders wordt het niks.’

Examen als tussenstap
Daan Aldering uit Amsterdam werkt zes dagen 
per week bij E.J. van Ginkel in Mijdrecht. Hij vindt 
vooral het klimmen in bomen een mooi onderdeel 
van zijn vak. ‘Ik ben begonnen bij Pius Floris en 
daar leerde ik klimmen in kleine bomen. Op den 
duur ging ik het steeds leuker vinden. Daarop ging 
ik naar school waar je diverse klimdiploma’s kunt 
behalen. Je begint met Klimmen 1. Dat is heel  
simpel: je gooit je lijn in de boom, maar verricht 
verder nog geen handelingen. Bij Klimmen 2 moest 
je met je motorzaag gaan werken en Klimmen 3 is 
echt het afbreken van grote bomen op een veilige 
manier. Je begint altijd eerst met een ladder en als 
dat niet kan, gooi je je klimlijn altijd over de eerste 
tak. Het liefst eigenlijk over de tweede tak, zodat  
je op de eerste tak kunt staan.  
Of je kunt ook een werplijntje heel hoog in de 
boom schieten, met een katapult.’
Hij ziet dit eindexamen meer als een tussenstap 
voor zichzelf om te kijken of hij straks het ETW-
examen aankan. ‘Ik ben nu net klaar met het 
onderdeel Sortimentskennis, waar ik de naam van 
elke tak moest kunnen zeggen. Helaas was dat wel 
moeilijk, want ik had ze niet alle vijftien goed. 
Ik heb hiervoor een 6 gehaald, dus net met de  
hakken over de sloot.’

Een goed verhaal
De derde examenkandidaat, Maurits Bos uit 
Doetinchem, heeft hiervoor mega-elektronica 
gedaan en op een gegeven moment stond hij voor 

de keus of hij hierin verder zou gaan of niet.  
‘Mijn broer was al boomverzorger en dat leek me 
ook leuk, maar ik had er eerder nog niet over  
nagedacht om dit ook zelf te gaan doen. Toen ik 
moest kiezen om verder te gaan met mega- 
elektronica, besloot ik een dag mee te lopen op 
boomverzorgingsbedrijf Eres Boomverzorging 
in Zelhem. Dat bedrijf heeft me een baan aan-
geboden en daar ben ik tot op heden nog niet 
weggegaan. Met techniek zit je de hele dag binnen 
en hier ben je lekker de hele dag buiten en maak 
je veel meer dingen mee. Ik vind het gewoon een 
gaaf vak.’

Ook hij gaat door voor het ETW-examen en weet 
ook al wel wat zijn struikelblok zal zijn bij dit  
mondeling: het overbrengen van wat hij weet. 
‘Het is belangrijk dat je daar zelfverzekerd staat en 
een goed verhaal hebt. Hoe ik het ga doen, hangt 
af van de examinator, welke vragen hij stelt en hoe 
ik er zelf in sta. Je kunt niet altijd overal alles van 
weten. Je moet dus het gesprek zo zien te sturen 
dat je vertelt wat je wél weet. We hebben zowel  
bij Corik Geurts als bij Eddie Bouwmeester een  
mondeling examen. Ook bij het ETW-examen  
moet je goed kunnen uitleggen wat je bedoelt en 
de kern van de boodschap goed kunnen  
overbrengen.’

Zware velling
Ward van Tienen is net klaar met het onderdeel 
Zware velling. Hij heeft hiervoor al Bos- en natuur-
beheer op niveau 4 bij Helicon in Velp gedaan en 
deed daarna de opleiding tot Vakbekwaam  
boomverzorger in één jaar. 
Dit schoolexamen doet hij als voorbereiding op 
het ETW-examen. ‘Vanuit de zaak hebben we de 
mogelijkheid gekregen om European Tree Worker 
te worden. Ik heb hiervoor een jaar in de bosbouw 

Ward van Tienen en Eddie Bouwmeester

‘Van de jongens die op  

examen gaan, durf ik toch 

wel te zeggen dat zo’n 95 

procent slaagt’ 
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Daan Aldering bezig met het examenonderdeel 
Sortimentskennis

Ward van Tienen bezig met het onderdeel Zware velling

Bas de Niet Bas de Niet bezig met het examenonderdeel  
Simulatie begeleidingssnoei

Maurits Bos bezig met het onderdeel VTA-controle

ACTUEEL

gezeten; alleen is het werk daarin minder  
geworden door de prijzen. Boswerk is wel leuk, 
maar dan alleen het specifieke werk zoals dat met 
de motorzaag, of het werken op landgoederen.’ 
Naast zware velling zijn er eerder in de opleiding 
ook lichte velling en middelzware velling. Dit is 
volgens Geurts het laatste onderdeel dat wordt 
gedaan in de didactische lijn van het motorketting-
zagen. Er liggen wat materialen, zodat Ward van 
Tienen kan laten zien hoe hij een zware velling zou 
aanpakken en wat hij daarbij nodig heeft.
‘Ook dit is uiteraard weer een simulatie; de boom 
wordt natuurlijk niet daadwerkelijk neergehaald,’ 
vertelt Geurts terwijl hij op het materiaal wijst dat 
op het grasveld ligt. ‘Zo’n lier wordt vaak aan een 
andere boom gehangen om te voorkomen dat 
hij verkeerd gaat vallen. Dit is mogelijk ook een 
onderdeel bij het ETW-examen. Dus we laten dit 
examen qua niveau zo veel mogelijk lijken op het 
ETW-examen, zodat het voor de jongens echt een 
generale is.’
Ward Tienen: ‘Dit is een schoolexamen en natuurlijk 
ga je voor dit diploma, maar we zijn in ons achter-
hoofd allemaal al bezig met het ETW-examen.’

Goede feedback
Gecommitteerde Eddie Bouwmeester van 
Bouwmeester Boomverzorging in Apeldoorn kijkt 
eveneens naar de kennis die de jongens de  
afgelopen jaren hebben opgedaan. ‘Ik ben nu 
al een aantal jaren examinator in Apeldoorn en 
in Eindhoven en daarnaast ook voor het ETW-
examen. De jongens krijgen hier niet helemaal 
hetzelfde, maar we proberen ze hier wel een goede 
voorbereiding te geven op het ETW-examen. Wij 
kijken wat erin zit en waar ze nog aan moeten 
sleutelen. Maar een schoolexamen is toch wel 
anders dan het ETW-examen. Dat laatste is echt 
het praktische gebeuren. De jongens die hier van 
school af komen, zijn niet allemaal allround boom-
verzorger. Dus met het ETW-examen worden ze 
nog eens goed aan de tand gevoeld over het hele 
vakgebied.’ Bouwmeester doet dit al een aantal 
jaren en zag Helicon in die periode als opleiding 
wel groeien. 

‘Apeldoorn zat voorheen wat moeizamer met zijn 
sortimentskennis en ik zie nu echt een  
verbetering. Eindhoven was daarin anders; die gaf 

daarin anders les. Die kwam wat dit onderdeel 
betreft beter voor de dag. Maar Helicon Apeldoorn 
steekt er nu veel meer tijd in en dat is merkbaar. 
Ook de verslaglegging van de jongens lag in 
Eindhoven op een hoger niveau en dat proberen 
ze hier in Apeldoorn ook echt op te trekken.’
Geurts werkt altijd graag met gecommitteerden 
die ook bij het ETW-examen zijn betrokken, zodat 
ze de jongens goede feedback kunnen geven.  
‘Een schoolexamen is één, maar richting ETW zou 
hier en daar nog wat verbeterd kunnen worden.  
Ze kunnen de jongens echt tips geven.’
Bouwmeester ziet de jongens later her en der altijd 
wel weer ergens terug in het land. ‘Het is dan erg 
leuk om te zien hoe de jongens weer in hun  
vakgebied gegroeid zijn.’

Be social 
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Nematoden versus Xen Tari. In Nederland is de 
gemeente Heerde voorloper als het om  
nematoden gaat. Ze gebruikt 100% nematoden. 
Andere gemeenten kiezen voor een mix of doen 
juist weer alles met Xen Tari. Vaststaat: geld speelt 
niet alleen een rol, gemeenten willen hun beleid 
ook naar de burger toe kunnen verkopen.

Scepsis
De eerste scepsis rond nematoden was bij de 
introductie groot. Bij eikenprocessierupsen worden 
nematoden met speciale spuiten in een mengsel 
met water levend op de bomen gespoten, waar ze 
de rupsen binnendringen en aan darmproblemen 
doen overlijden. Xen Tari heeft ook te maken met 
scepsis. ‘Xen Tari is géén chemisch middel,’ legt Wes 
Janssen, technisch adviseur van producent Bayer 
nog maar eens uit. ‘Het werkt op basis van een 
bacterie.’ Xen Tari is volgens hem veel minder  
schadelijk dan mensen denken. 
Janssen schat het marktaandeel van Xen Tari in 
Nederland op 70 tot 80%. Het resterende deel van 

de eikenprocessierupsen wordt weggezogen.  
In een paar procent van alle gevallen worden 
nematoden toegepast. 
‘Bayer is een zorgvuldig bedrijf dat ik niet in dis-
krediet wil brengen,’ zegt Silvia Hellingman. Zij is 
de uitvinder van Biocontrole. ‘Maar hoe je het ook 
wendt of keert, in Xen Tari zitten micro-organismes 
die je niet in de hand hebt. Een eik is een super-
markt voor nestelende vogels. Als je spuit met Xen 
Tari, is dat een hele nevel die ook overwaait naar 
de onder- en omliggende beplanting. Daardoor 
kunnen bijvoorbeeld voedseltekorten voor vogels 
door ontstaan.’ 

Cowboys
Volgens Hellingman zou de overheid met de Flora- 
en faunawet in de hand aannemers veel strenger 
moeten controleren. In de praktijk ziet zij  
misstanden. ‘Er zijn veel zorgvuldige bedrijven, 
maar we hebben ook te maken met cowboys op 
de markt,’ zegt zij. ‘Die denken: de controle is toch 
beroerd, wij gaan spuiten. Het mag ook vaak niks 

Wat doen we als het om bestrijding van de  

irritante eikenprocessierups gaat? 

Nematoden, afzuigen of toch maar weer  

Xen Tari? Opdrachtgevers hebben moeite de 

effecten van alle methoden tegen elkaar af te 

zetten. Ondertussen staan de ontwikkelingen 

niet stil. Nieuwe onderzoeken en middelen 

dienen zich aan.

Auteur: Peter Voskuil

Bestrijding eikenprocessie-
rups nog in tussenfase
Vijf jaar na commerciële introductie Biocontrole is de markt nog zoekende

Nest eikenprocessierups
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kosten. Ik heb mensen gezien die een beuk niet 
van een eik konden onderscheiden en ondertussen 
ook nog alle linden stonden te doen op momenten 
dat de rupsen al verpopt waren.’ Hellingman pleit 
voor bemonsteringen van behandelde locaties om 
te kijken of bedrijven ook doen wat ze zeggen.

Vijf jaar na de introductie van Biocontrole heeft 
zich een tweede groep nematodenleverancier op 
de markt gemeld: de firma’s Agrifirm, Wolterinck 
en Koppert. Het verschil zit hem niet zozeer in de 
werking - beide middelen hebben vergelijkbare 
eigenschappen, zeggen de nieuwkomers - maar 
meer in de toepassing. Agrifirm heeft een tool 
ontwikkeld die bepaalt wanneer er gespoten 
moet worden. Het achterliggende zogeheten BOS-
systeem brengt zaken als de ontwikkeling van de 
rups, weergegevens en luchtvochtigheid in kaart. 
Uitgangspunt: bij twijfel niet op pad. ‘Wij bieden 
nematoden met 100% garantie,’ vertelt Marvin 
Hendriks, projectmanager Eikenprocessierups bij 
Wolterinck, de partij die naar eigen schatting zo’n 
200.000 bomen per jaar op allerlei manieren tegen 
eikenprocessierups behandelt. ‘De gemeente geeft 
de locaties aan, wij nemen de verantwoordelijk-
heid. Wij monitoren de werking van ons product 
zelf.’ De prijs is projectafhankelijk, maar al gauw 
vier tot vijf keer zo duur als Xen Tari spuiten.  

Transparantie
Door Agrifirm Plant en Wolterinck zijn voorafgaand 
aan de introductie proeven in Eindhoven en 
Lochem gedaan. Op vijf proeflocaties werden in 
totaal 250 bomen bespoten met hun nematoden. 
Uit de testen bleek volgens Wolterinck dat zo’n 

95% van de rupsen één werkgang niet overleefde. 
Van Silvia Hellingman had dat onderzoek wel wat 
transparanter en uitgebreider gemogen. ‘Vorig jaar 
was een heel makkelijk jaar. En dat beslismodel is 
ook niets nieuws onder de zon,’ is haar kritiek. Zij is 
onder meer benieuwd tot welke temperatuur het 
nieuwe middel werkt.
Hellingman heeft haar belang in Biocontrole 
inmiddels verkocht, maar doet nog altijd veel 
onderzoek naar de eikenprocessierups. Momenteel 
brengt zij in kaart wat de natuurlijke vijanden van 
de rups zijn en welke bloemen en andere  
omstandigheden die vijanden naar de rupsen toe 
kunnen brengen. Volgens Hellingman moet er, 
zonder direct bomen te kappen, ook naar  
diversiteit worden gekeken. 

Bayer meldt dat bij de recente tienjaarlijkse  
herbeoordeling door het CTGB in Wageningen  
(het college voor de toelating van gewas- 
beschermingsmiddelen en biociden) de  
beperkende maatregelen van Xen Tari langs water-
gangen zijn opgeheven. ‘Het is nu als veilig  
beoordeeld bij oppervlaktewater,’ aldus Wes 
Janssen. Dat heeft volgens hem met aanvullend 
onderzoek te maken dat heeft plaatsgevonden. 
‘Tot nu toe was dat onderzoek niet gedaan en in 
Wageningen neemt men dan automatisch het 
zekere voor het onzekere en zet men die waar-
schuwing op het etiket. Inmiddels is dat onderzoek 
wel gedaan en bleek die waarschuwing onnodig.’

Hype
Janssen noemt nematoden een hype. De methode 
is volgens hem erg omslachtig. Omdat de voor-

Silvia Hellingman doet microscopisch onderzoek tijdens het uitputtend veldwerk dat ten grondslag lag aan de introductie van 

nematoden in 2011 (Foto: Henry Kuppen)

Xentari

6 min. leestijd

 ‘De beste gemeenten  

verzamelen zo veel  

mogelijk data en  

heroverwegen per jaar’

NIEUWS IN NOTENDOP
1.  Bayer meldt: beperkende voorwaarden Xen 

Tari langs oppervlaktewater opgeheven

2.  Praktijkproeven met één keer spuiten en over-
dag spuiten Biocontrole;  
uitslag volgt in juli

3.  CROW werkt aan standaardbestekteksten  
voor toepassing nematoden

4.  Concurrent van het aloude Biocontrole  
meldt zich: Agrifirm/Wolterinck/Koppert 

5.  Biologisch onderzoek gaande naar diversiteit 
en natuurlijke vijanden processierups

Vijf jaar na commerciële introductie Biocontrole is de markt nog zoekende
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oordelen tegen Xen Tari groot zijn, vindt de  
afweging tussen de verschillende methoden vaak 
niet goed plaats. ‘Sommige mensen, de biologen 
onder ons, zijn bang dat met Xen Tari alle vlinders 
doodgaan. Maar wat je bestrijdt, is naar schatting 
drie procent van alle eiken, en vlinderrijke  
gebieden met zeldzame soorten zijn beschermd.’ 
Henry Kuppen van Terra Nostra stelt in een reactie 
dit getal wel erg laag te vinden. 
Veel mensen hebben volgens Janssen bij Xen Tari 
het oude etiket nog voor ogen. Ook telt mee dat in 

België het middel vanwege andere regels ‘biocide’ 
wordt genoemd. Marvin Hendriks merkt in de  
praktijk dat daarnaast de naam Bayer het middel 
geen goeddoet. ‘Bayer staat toch bekend als  
chemie,’ zegt Hendriks. ‘Zelfs als op de verpakking 
staat dat iets correct is, wordt daar nog aan  
getwijfeld.’ 
Henk van Scherpenzeel is directeur/mede-eigenaar 
van Boomtotaalzorg. Zijn ervaring is dat  
nematoden wel degelijk veel soorten rupsen en 
insecten - er leven meer dan driehonderd soorten 
op sommige bomen - sparen. Xen Tari blijft  
minimaal een week werkzaam; nematoden doen 
maar een paar uur hun werk en doden de eiken-
processierups veel gerichter.  

Beperkingen
Nematoden zullen volgens Twan Verhoeven, 
bedrijfsleider bij Kuppen Boomverzorging, nooit de 
absolute vervanger worden van afzuigen en  
Xen Tari. Daarvoor kent het middel te veel  
beperkingen. ’s Nachts of ’s avonds spuiten is niet 
ideaal en als er twee in plaats van één keer  
gespoten moet worden, scheelt dat aanmerkelijk 
in de kosten. 

Henry Kuppen, oud-directeur van Kuppen en nu 
directeur van researcher Terra Nostra, was nauw 
betrokken bij de introductie van Biocontrole.  
Een van de problemen is volgens hem dat 
opdrachtgevers en aannemers erg trouw aan  
producten zijn. ‘Als je goede resultaten boekt,  
schakel je niet zo snel over. Dan moet je wel heel 

erg van het milieu zijn om te kiezen voor een ander 
product dat weliswaar ietsje vriendelijker is, maar 
veel meer energie en geld kost om toe te passen. 
De geschiedenis van een gebied weegt daarom 
vaak mee.’ 

Gemeenten zouden volgens Kuppen ieder jaar 
opnieuw, vroegtijdig, in september, op basis van 
spuitresultaten en risicobeheersing hun  
behandelmethode moeten heroverwegen. 
Kuppen: ‘De beste gemeenten verzamelen daar-
voor zo veel mogelijk data en harde gegevens uit 
het veld; de slechtste baseren hun keuze op  
onderbuik of gewoonte.’ 

Wiebelen
Tot nu toe is bij toepassing van Biocontrole altijd 
gepropageerd om twee keer te spuiten. De komst 
van het nieuwe nematodenmiddel heeft Kuppen 
getriggerd om het onderzoek naar nematoden bij 
de eikenprocessierups weer op te pakken. ‘Ik ga 
nogmaals de mogelijkheden testen om met het 
product TP Nema één keer te spuiten en daar de 

(Foto: Henry Kuppen)

Wegzuigen eikenprocessierupsen met Wipe Out

De eerste scepsis rond 

nematoden was bij 

de introductie groot
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(Foto: Henry Kuppen)

Silvia Hellingman

Henry Kuppen (Foto: Henry Kuppen)

Wes Janssen 

Marvin Hendriks

SUBWErkGrOEP CrOW WErkT AAN  
STANDAArDiSATiE NEMATODEN

kENnisorganisatie CrOW werkt aan een 
gestandaardiseerde besteksystematiek voor 
nematoden. Zij hoopt die binnen een jaar 
te presenteren, vertelt voorzitter Herman 
Weevers van de subwerkgroep in kwestie.
 
Weevers, in het dagelijks leven werkzaam bij 
adviesbureau Alles over Groenbeheer, wil  
zo de inzet van nematoden tegen de  

eikenprocessierups makkelijker maken voor 
opdrachtgevers. De werkgroep Onderhoud 
bomen herschrijft momenteel haar richtlijnen 
over onderhoud van bomen, ziekten en plagen. 
Een subwerkgroep met twaalf vertegen- 
woordigers uit de groenbranche houdt zich 
bezig met een paragraaf over nematoden. 
Bestekschrijvers zijn momenteel al aan het werk. 
Weevers: ‘De behoefte is er. Nematoden zijn zo 
veel-belovend, dat wij vinden dat iedereen ze 
zonder problemen moet kunnen inzetten.’ 

ACTUEEL

resultaten van in kaart brengen.’ Ook staan er  
proeven met overdag spuiten op de rol. Kuppen 
heeft die proeven inmiddels in drie verschillende 
gebieden met in totaal zeshonderd bomen  
uitgezet. De testresultaten verwacht hij begin juli. 

‘We zitten in een tussenfase. Veel gemeenten zijn 
momenteel rustig aan het ontdekken wat het beste 
voor ze is,’ concludeert Henk van Scherpenzeel 

van Boomtotaalzorg. ‘Het kan nog alle kanten op 
wiebelen dus.’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5959
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Voor de duidelijkheid allereerst even een schets 
van het totaalplaatje. Pius Floris Boomverzorging 
Nederland is sinds 1994 een franchiseorganisatie 
met drie verschillende aandeelhouders als  
eigenaar. 
In Noord-Nederland zijn dat de drie vestigingen 
van Frisia Bergum; in Midden-Nederland zijn dat de 
drie vestigingen van de Koninklijke Ginkel Groep; 
verspreid over Nederland en België zijn de zeven 
vestigingen van Dolmans Landscaping Group, 

waaronder ook Wieringen Prins Hoveniers valt, 
aandeelhouder. In totaal zijn er dertien  
vestigingen, die gezamenlijk worden gestuurd 
door de franchiseraad, bestaande uit  
Mart Hoppenbrouwers en Dennis de Goederen van 
Dolmans Landscaping Group, Jorn Beerendonk, 
Hielke Dijkstra en Wiebe Tolman van Frisia Bergum 
en Mark Rotteveel en Bert van Polen van de 
Koninklijke Ginkel Groep.

Eenduidigheid
De komende jaren wil Pius Floris Boomverzorging 
zich als organisatie nog beter positioneren in de 
markt door meer samenwerking tussen de  
aandeelhoudende bedrijven in strategisch,  
operationeel en commercieel opzicht. ‘Als Pius 
Floris zijn wij daarnaast ook de witte vlekken in 
kaart aan het brengen,’ vertelt Mark Rotteveel. 
‘Waar zijn wij als Pius Floris nog niet actief?  
Die locaties gaan wij met elkaar bekijken.  

Pius Floris Boomverzorging heeft in 2015 een nieuw plan opgesteld met betrekking tot hoe de organisatie zich de komende jaren gaat positioneren 

in de markt. De zevenkoppige franchiseraad kwam onlangs in het Miranda Paviljoen in Amsterdam bijeen om dit plan naar buiten te brengen.  

Speerpunten zijn: de landelijke dekking en bereikbaarheid vergroten, het innoverend vermogen verhogen door middel van een centraal  

kennisplatform en het aanbieden van totaalconcepten.

Auteur: Sylvia de Witt

Een compleet concept van  
totale ontzorging
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En vervolgens: waar is er dan de wens om een 
nieuwe vestiging te openen?’
De huidige vestigingen van Pius Floris 
Boomverzorging zitten verspreid over heel 
Nederland en België, dus er is zeker sprake van  
een goede, landelijke dekking, maar daardoor blijkt 
er vaak toch ook iets te veel eilandvorming te zijn. 
Alle aandeelhoudende bedrijven dienen  
volgens Mart Hoppenbrouwers straks dan ook 
meer eenduidigheid uit te stralen. ‘Potentiële  
klanten moeten dus niet door drie verschillende 
bedrijven worden benaderd. En daarnaast vinden 
we het ook heel belangrijk dat we voor de klant - 
dat zijn gemeenten, landgoederen, project-
ontwikkelaars en particulieren - beter vindbaar zijn.’ 

De boom staat centraal
Elke Pius Floris-vestiging is gelinkt aan een  
hoveniersbedrijf met meerdere specialismen. 
Hierdoor kan een totaalconcept aan groen- 
voorziening worden aangeboden, waarin de kracht 
van Pius Floris zit. Aan de eenduidigheid en vind-
baarheid wordt nu gewerkt, zodat Pius Floris een 
nóg krachtiger organisatie wordt.
Mart Hoppenbrouwers: ‘Expertise en kwaliteit zijn 
een gemene deler die alle aandeelhouders  
hebben. Wij zijn geen prijsvechters en vinden  
kwaliteit nog steeds van het grootste belang. 
Vandaar dat wij als Pius Floris ons boomzorg- 
concept ook echt omarmen.’

Jorn Beerendonk legt uit dat Pius Floris 
Boomverzorging eigenlijk alles doet wat te maken 
heeft met bomen, ‘maar in de markt zijn wij ook 
specifiek bezig met onderzoek en advies voor  
bijvoorbeeld monumentale bomen en wat het 
effect is van projectontwikkelingen op de bomen 
in de omgeving.’ 
‘De boom staat in ieder geval altijd centraal,’ voegt 
Wiebe Tolman eraan toe. ‘Dat is ons uitgangspunt. 
Dus we kijken altijd naar de mogelijkheden die er 
zijn en zullen hem zeker niet gelijk weghalen.’

klimaatboom
In stedelijk gebied zijn er voor de beleidsmakers 
altijd uitdagingen op het gebied van leefbaarheid. 
Ingenieursbureau Wareco is gespecialiseerd in het 
stedelijk water en grondwaterpeilbeheer en heeft 
samen met boomdeskundigen van Pius Floris 
Boomverzorging de Klimaatboom ontwikkeld. 
Water, riolering en groen werken hierbij op een 
slimme manier samen. We weten het inmiddels 
allemaal: door klimaatveranderingen nemen  
hittestress, langdurige droogte en wateroverlast 
toe, vooral in stedelijk gebied. Er valt meer regen in 
korte tijd, er zijn zomers langere perioden zonder 
neerslag en de temperatuur stijgt. 
Bert van Polen: ‘Groen in zijn algemeenheid en 
bomen in het bijzonder zorgen voor opname van 
water en fijnstof, CO2 en verkoeling door hun scha-
duw, maar vooral ook door de verdamping.  

We hebben een concept bedacht waarin hemel-
water kan worden opgevangen dat naar de bomen 
toe wordt geleid. Op die manier proberen we grote 
bomen in de stad voor die opnames te laten  
zorgen. Dat hemelwater wordt opgevangen in 
kratten en via een drain weer naar bomen toe 
geleid.’ 

Leefbaarheid in de stad
De Klimaatboom is een mooie oplossing door 
water tijdelijk te bufferen en optimaal in te  
zetten voor verdamping door stadsbomen. Met 
deze oplossing beperk je hittestress en langdurige 
droogtestress enerzijds en wateroverlast ander-
zijds. Bomen in de stad zorgen voor verkoeling 
door hun schaduw. Er is een toenemend risico op 
wateroverlast, want door de verharding in de stad 
kan het rioolstelsel het water nauwelijks aan.  
Met de toepassing van de Klimaatboom wordt 
regenwater gebufferd en kan het door bomen in 
droge tijden nuttig worden gebruikt voor de ver-
damping. Wareco en Pius Floris Boomverzorging 
kunnen met een quickscan de mogelijkheden voor 
de opdrachtgever in beeld brengen. 
Hielke Dijkstra: ‘Een andere uitdaging op het 
gebied van leefbaarheid in de stad is het  
programma TEEB (The Economics of Ecosytems 
and Biodiversity). Met TEEB-NL wil de rijksoverheid 
de economische waarde van ecosysteemdiensten 
voor Nederlandse overheden, bedrijfsleven en 

Jorn Beerendonk, Bert van Polen en officemanager Ellis Castel

‘Wij zijn geen prijsvechters 

en vinden kwaliteit nog 

steeds van het grootste 

belang’

6 min. leestijd
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burgers inzichtelijk maken. Het gaat dus om de 
waarde van het groen en bomen in het bijzonder. 
Dit soort thema’s, waarin de boom centraal wordt 
gesteld, zijn nu heel actueel bij diverse gemeenten. 
En wij, als Pius Floris, kunnen hier heel goed op 
inspelen.’ 

Biodiversiteit verhogen
Met het in 2015 gelanceerde nieuwe plan willen  
de aandeelhouders van Pius Floris Boomverzorging 
zo’n vijf jaar vooruitkijken. ‘Dat is een behoorlijke 
termijn in deze tijd met alle bewegingen die zich 
voordoen,’ meent Mart Hoppenbrouwers. 

Het plan behelst drie speerpunten: landelijke 
dekking en bereikbaarheid voor de klanten; het 
kennisplatform, dus kennisdeling en innoverend 
vermogen verhogen en het aanbieden van een 
totaalconcept.

Pius Floris doet niet puur aan boomverzorging, 
maar ook aan stadsecologie. Een van de onder-
zoekers is tevens vleermuisdeskundige. Want als 
je grote groepen bomen weghaalt, verstoor je  
bijvoorbeeld vleermuizen, die beschermd zijn  
volgens de Flora- en faunawet. Dat wil je als  
projectontwikkelaar wel weten, want dit soort 
zaken kan de bouwontwikkeling tot stilstand  
brengen. Dus is het logisch dat je niet alleen de 
bomen inventariseert en de toekomstverwachting 
in beeld brengt, maar dus ook wat de ecologische 
effecten zijn en hoe je die kunt compenseren, 
mocht dat nodig zijn.’
Een boom behouden is in feite het verdienmodel 
van Pius Floris Boomverzorging. Een boom weg-
halen is één actie; natuurlijk kun je een nieuwe 
aanplanten en uiteraard wordt dat ook best veel 
gedaan, maar in feite is het een hoger doel om 
vooral oudere bomen te kunnen behouden. 
‘Maar we zetten daarbij wel degelijk de kosten 
tegen de baten af,’ vervolgt Dennis de Goederen. 
‘Bij bouwwerkzaamheden gaan we niet adviseren 
om bomen in een slechte conditie met een lage 

overlevingskans te behouden; dan is vervanging 
beter. Maar we geven meer de boodschap:  
“Gooi het kind niet met het badwater weg.” Als de 
knelpunten redelijkerwijs zijn op te lossen, doe dat 
dan. Dat is bij Pius Floris de gang van zaken.’

Totaalconcept
Met het derde speerpunt, het totaalconcept, wil 
Pius Floris Boomverzorging de komende jaren echt 
voorop gaan lopen, vertelt Mart Hoppenbrouwers. 
‘We bieden met onze aandeelhoudende bedrijven 
dus niet alleen groenvoorzieningen aan en we  
bieden ook niet alleen boomverzorging aan in de 
zin van snoeien, planten en verplanten, maar ook 
kunnen we onderzoek uitvoeren en advies geven 
in de breedste zin van het woord. We monitoren 
daarbij ecologie, biodiversiteit en milieu. Alles wat 
uit onze onderzoeken naar voren komt, kunnen we 
daarna ook daadwerkelijk uitvoeren. Maatregelen 
die wij zelf adviseren, kunnen we ook uitvoeren.’ 
Vanuit de markt is het merkbaar dat totaalont-
zorging steeds belangrijker wordt. Bij gemeenten 
verdwijnt immers steeds meer kennis. 
Mart Hoppenbrouwers: ‘Vroeger was er een  
duidelijke scheiding tussen advies en uitvoering, 
maar we gaan er steeds meer naartoe dat zowel 
advies als uitvoering vanuit één partij komen.  
In de bouw heb je de term design and construct: 
een contractvorm tussen opdrachtgever en 

Mart Hoppenbrouwers, Mark Rotteveel en Hielke Dijkstra

‘Wij denken mee, adviseren 

en voeren het ook nog 

eens uit’

Dennis de Goederen en Wiebe Tolman
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opdrachtnemer waarbij zowel het ontwerp als het 
bouwen door de opdrachtnemer wordt uitgevoerd. 
Dat kan in onze branche ook. Wij denken mee, wij 
adviseren en we voeren het ook nog eens uit. Dit 
deden we voorheen ook al wel, maar we gaan dit 
de komende jaren nog veel meer uitdragen naar 
gemeenten toe. Wij zijn er heilig van overtuigd dat 
dit pas echt meerwaarde voor onze klant biedt.’

Waterretentie
In contracten wordt vanuit aanbestedende 
markten ook steeds meer om totale ontzorging 
gevraagd, dus om een compleet concept. Pius 
Floris is nu anderhalf jaar bezig met het  
uitrollen van zijn concept van totale ontzorging. 
Iets wat mooi bij dit concept past, is bijvoorbeeld 
het opvangen van hemelwater bij daktuinen. 
Goede daktuinen kunnen namelijk 80 tot 90  
procent van het hemelwater reduceren.  
De koppeling met boomtechniek en advies kan 
nog voor veel meer meerwaarde zorgen. 
Wiebe Tolman: ‘Het retentiedak werkt met het idee 
dat het water dat op het dak komt, langzaam aan 
het riool wordt afgestaan. Het vormt op het dak 
zelf een soort buffer. Waterretentie wordt steeds 
belangrijker, dus dit nemen we zeker mee in het 
totaalconcept.’
Hielke Dijkstra: ‘Met het strategisch inzetten van 
groen kun je een effect creëren waarbij de scherpe 
randjes van klimaatverandering worden  
getemperd. 
Bert van Polen: ‘Dat is een belangrijke factor.  
Zo kunnen we adviseren om bomen op daken te 
planten, ook die op het maaiveld, zoals daken van 
parkeergarages, want bomen hebben nog veel 
meer water nodig.’

kennis delen
Om de totstandkoming van innovaties te  
versnellen, komt het kennisplatform maandelijks 
bij elkaar. Daarnaast zijn er ook nog allerlei  
commissies in het leven geroepen, zoals een  
opleidingscommissie voor een opleiding voor 
externen, zoals gemeenten en instellingen, en  
een uitvoeringscommissie. Ook geeft Pius Floris  
lezingen en zijn er toolboxen en roadshows voor 
overheden. Apart voor onderzoekers en uitvoer-
ders zijn er verschillende programma’s en work-
shops, waar veel extra kennis wordt gedeeld.
Jaarlijks is er een interne opleidingsdag voor  
alle tachtig medewerkers van Pius Floris. 
Waar Pius Floris over vijf jaar wil staan, daarover is 
Mart Hoppenbrouwers duidelijk. ‘Tegen die tijd  
willen wij vooroplopen met totaalontzorging.  
Dit willen wij bereiken door het inzetten van onze 
expertise en specialismen, het toepassen van 
innovaties zoals klimaatadaptatie, Boom Compleet, 
stabiliteitsonderzoek, ecologie en biodiversiteit in 
het algemeen. Dit alles gekoppeld aan onze  
hoveniersactiviteiten.’ Een heel mooi streven.

‘Het strategisch inzetten 

van groen vormt een deel-

oplossing om de gevolgen 

van klimaatverandering te 

minimaliseren. Wij kunnen 

hierin compleet voorzien: 

van onderzoek tot en met 

uitvoering en nazorg’

Dennis de Goederen en Wiebe Tolman

‘We voeren onderzoek  

en advies in de breedste  

zin van het woord uit en  

monitoren daarbij  

ecologie, biodiversiteit  

en milieu’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5960



72 4 - 2016

Eind mei hield het team van Boomzorg zich 

voor één dag niet bezig met het schrijven over 

bomen, maar stak het zelf de handen uit de 

mouwen in het arboretum Oostereng in  

Wageningen. Onder leiding van project- 

coördinator en Wageningen-docent Leo  

Goudzwaard, die het gebied op zijn duimpje 

kent, hielp ze met het verzorgen van het groen.

‘Team Boomzorg’ steekt de 
handen uit de mouwen in  
arboretum Oostereng

Brandnetels en ander ongewenste plantjes worden verwijderd. Op deze plek wordt een kleine tuin gerealiseerd, 

die tevens zal fungeren als ontmoetingsplek.

In het arboretum te Wageningen wordt ruimte gemaakt voor  

bijzonder en gevarieerd sortiment

Het team van NWST, samen met Leo Goudzwaard (middenvoor) en een van de vrijwilligers (links).
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Het arboretum, begin vorige eeuw ontworpen 
door tuinarchitect Leonard Springer, werd lange 
tijd aan haar lot overgelaten, waardoor bepaalde 
soorten als eiken en bramen de meer zeldzame 
soorten verdrongen. Enkele jaren geleden werd 
gestart met renovatie van het gebied. Wekelijks 
werkt een groep vrijwilligers aan het realiseren 
van een gevarieerde bomentuin. Dit keer mocht 
NWST, uitgeverij van onder meer Boomzorg, 
Boom in Business, Fieldmanager, Greenkeeper en 
Stad+Groen, de handen uit de mouwen steken. 
Het team bracht reeds gesnoeide takken naar 
een houtwal en verwijderde brandnetel en jonge 
esdoorn- en bramenplantjes. Door concurrenten te 
verwijderen wordt ruimte gemaakt voor bijzondere 
bomen.   

Tijdens de werkzaamheden hoorde het team geritsel en 

gekraak in de verte. Waarschijnlijk was het deze beuk die er 

zojuist de brui aan had gegeven. Het verse hout verspreidde 

een frisse geur, die volgens sommigen deed denken aan de 

geur van watermeloen. Op deze locatie staan van oudsher 

veel dennen. Beetje bij beetje krijgen beuken er de overhand. 

Redacteur Santi verwijdert jonge bramenstruikjes. Tot voor 

kort bestond dit gebied uit één groot bramenveld. Deze 

planten werden opgeruimd, om ruimte maken voor diverse 

jonge aanplant. 

Leo Goudzwaard geeft toelichting bij een van de bezienswaardigheden. In dit geval een stobbe waarvan de grond rondom 

werd verwijderd om het wortelgestel zichtbaar te maken. 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5961

2 min. leestijd
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niveau 3 behaald.

Boomrooierij Weijtmans beschikt over goed opgeleide treeworkers en uniek 

materieel, zodat ieder karwei een honderd procent tevreden klant oplevert.
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HET VAKBLAD VOOR BOOMVERZORGING EN BOOMBEHEER IN DE OPENBARE RUIMTE

INspIratIeboom
Populus x canadensis ‘Marilandica’

LWD-meter

Hightech versie 

van penetrometer

sortiment
Acer campestre

Centrumplan ermelo

Bomen zijn essentieelDe vakantie is voorbij, het rooiseizoen is weer in volle gang

Onze unieke telescoopkranen met 42 meter mast

Boomrooierij Weijtmans is nationaal en 

internationaal specialist in het rooien, snoeien 

en onderhouden van bomen. Vandaag de dag 

telt ons bedrijf ruim 25 vaste medewerkers, 

waaronder goed opgeleide boomrooiers, ervaren 

chauffeurs en machinisten, 9 gecertificeerde tree 

workers en 2 tree technicians. Daarmee is 

Boomrooierij Weijtmans een vooraanstaand 

speler in Nederland.

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei uitvoeren 

zonder schade aan te richten.

Wij kopen uw stamhout en houtsnippers graag 

in. Daarnaast verzorgen wij een verantwoorde 

afvoer van snoeiafval en blad.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of lees 

meer over de mogelijkheden op onze site: 

www.boomrooijerijweijtmans.nl

Boomrooierij Weijtmans kunt u inschakelen voor elke klus: groot of klein. 

Onze vakmensen kunnen uw boom vakkundig rooien of snoeien.

Ook in het winterseizoen verrichten wij snoeiwerkzaamheden

Wij kopen uw stamhout graag in

Afvoer van blad, snoeihout en schoffelvuil op locatie

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nlKreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Boomrooierij Weijtmans
méér dan bomen rooien

Wij wensen u 

Prettige Feestdagen 

en danken u vo
or 

het in ons geste
lde

vertrouwen!

Jilles van Zinderen
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U kende ons als Everris, 
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Niks boven bomen
AAnLEG FunEnpArk in AmstErdAm

Het Funenpark is een nieuwe woonwijk op het voormalige rangeerterrein. Anders dan de archetypische  
woonwijk met straten, stoepen, parkeerplekken en voor- en achtertuinen is de wijk vormgegeven als een 
grote, luxueuze binnenplaats. Het ontwerp bestaat uit drie ingrediënten: gras, verharding en bomen.  
De speciaal ontworpen verharding vormt een intensief netwerk van paden. De mazen in het netwerk bestaan 
uit gras, beplant met gestrooide groepen Robinia pseudoacacia en narcissen. De transparante kronen van de 
Robinia pseudoacacia gaan goed samen met de architectuur; de narcissen zorgen voor een vrolijke toon in 
lente. Verschillende initiatieven zoals het introduceren van potplanten langs de gevels verlevendigen de  
informele parksetting. De vijfhoekige tegels in het park laten het hemelwater passeren om vervolgens het 
water in de wegfundering te bergen en af te voeren. Dit volgens het Aquaflow-principe. De tegels hebben  
de Dutch Design Prijs 2007 gewonnen. 

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Heijmans Ontwikkeling
Architect: Landlab studio voor landschapsarchitectuur i.s.m. Martien van Osch
Aannemer: De Enk groen & Golf

Waarom neemt u geen
super-abonnement?

Voor slechts € 215 per jaar 
ontvangt u alle uitgaven van NWST. 

In totaal 38 magazines boordevol 
informatie over de groene sector.

Stuur een mail naar Ilse Kuipers ilse@nwst.nl  
en uw abonnement wordt omgezet 

in een super-abonnement.  

6 uitgaven €73,- 6 uitgaven €73,- 8 uitgaven €73,- 8 uitgaven €73,- 8 uitgaven €91,-

NU
SLECHTS

€215,-
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HET ANDERE VAKBLAD VOOR DE BOOMKWEKERIJ
Boom in BusinessBoom in Business

new design

gAATJesPOTTen
De ideale combi tussen volle grond en container?

Participatiekweker

wie springt erin?
Boom innovatie dag

Volop boominspiratie
Cabrioletkassen

tunnel is uit, 

cabriolet is in

13 juli 2015
POP-UP DEMO
3e dinsdag van de maand

Jaargang 3  4 - 2015

GPS-DATA
Met een kano waterdieptes meten

Placemaking method

u vraagt, u draait

Duurzaam beheer

met oog voor natuur
Roundup
Verbod op onkruid-
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Stad + GroenStad + Groen
HET VAKBLAD VOOR OPENBAAR GROEN EN HET VERGROENEN VAN DE BUITENRUIMTE

new DeSiGn

Ons personeel is bekend met BHV Veilig snoeien m.b.v. een hoogwerker Geen stortkosten, maar opbrengst houtsnippers

Boomrooierij Weijtmans
méér dan bomen rooien

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nlKreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Een imposant wagenpark staat tot uw beschikking

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Transport

Hijswerk

In- en verkoop van hout

Advies

In-/verkoop van 
houtsnippers

Afvoeren van blad 
en snoeihout
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vrachtwagens en kan u altijd direct helpen. 

Twee Euro-VI auto’s zijn onze nieuwste aanwinst.

Uniek zijn onze telescoopkranen, waarmee we 

tot een hoogte van 32 meter takken vast kunnen 
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AAnpLAnt BOmEn in pArk triAnGEL

Park Triangel is het groene hart van de wijk, met daar omheen de diverse 
nieuwe woonbuurten. Het park is vooruitlopend op een groot deel van de 
ontwikkeling al gerealiseerd, zodat nieuwe wijkbewoners direct bij aanvang 
een beeld hebben van het groen in de wijk en het park kunnen gebruiken. 
Centrale vraag bij ontwikkeling van het park: hoe benutten we ‘kijk-groen’ 
door er ‘doe-groen’ van te maken. Het resultaat is een groen park met  

uiteenlopende speel- en verblijffuncties. In het park zijn ruim 200 vrij grote 
jonge bomen aangeplant, om meteen na aanplant het groen ‘body’ te geven 
en de uitstraling van een beginnend bos te creëren. Als onderdeel van het 
junglebos (een van de speelvoorzieningen op het eiland) zijn drie grote, laag 
vertakte bomen aangeplant welke zijn bedoeld als speelaanleiding/klimboom. 

 BOmEnzAnd vOOr iEpEn LAnGs dE WAAL

Op de dijk bij de Lentse Warande zijn 81 iepen geplaatst. De 81 iepen zijn 
geplaatst als een ware bomenparade aan de kade van Lent. De kade (900 
meter lang) is een van de eyecatchers van het project ‘Ruimte voor de Waal’.  
De kade, waaraan de iepen staan, loopt af naar het water van de nevengeul. 
Het project is onderdeel van het landelijke waterveiligheidsprogramma 
‘Ruimte voor de Rivier’.  Heicom leverde voor dit project 4.600 ton Bomenzand 
500 RAG. Bomenzand 500 RAG is een uitgebalanceerde grond voor bomen 
waarin voeding en zuurstof belangrijke aspecten zijn. Daarnaast werd er 4.800 
m2 aan drukverdelend grid verwerkt. Deze matten worden gebruikt voor de 
drukverdeling en zijn geschikt om nazakking van bomenzand te voorkomen. 
In totaal werd er nog eens 800 meter aan beluchting geleverd. Hierdoor  
krijgen de bomen voldoende zuurstof in de ondergrond.

Aannemer/Opdrachtgever: iLent (Combinatie Dura Vermeer – Ploegam)
Leverancier bomengrond/bijbehorende producten: Heicom BV
Contactpersoon Heicom: Marcel Straatman
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uitvOErEn ACHtErstALLiGE snOEi LindEn in LOOn Op zAnd 

De linden rondom Het Witte Kasteel zijn gekandelaberd nadat deze tijdens hevige 
beschietingen in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd zijn geraakt. De leeftijd 
van de oudste linden wordt geschat op circa 200 jaar. De laatste 20-25 jaar is er niet 
meer gesnoeid aan de bomen. Het betreffen linden met zeer veel holten, waardoor de 
kronen te zwaar worden om gedragen te worden door de stam, met risico op breuk 
en verlies van de linden. Brengen we de kroon van zo’n linde in fases terug waarbij de 
compensatiegroei bepalend is voor de opvolgende fases, dan kan zo’n boom zonder 
problemen terug worden gebracht naar zijn oorspronkelijke staat. Door steeds de 
dikste takken weg te nemen, daarbij oplettend dat men niet meer dan 40% van de 
bladmassa verwijdert (afhankelijk van de mechanische en fysiologische staat waarin 
de boom verkeert), kan zo’n boom blijven voorzien in zijn suikerbehoefte en zelfs zijn 
reserves deels aanvullen. Het terugbrengen naar een compacte kroon kan meestal 
in drie tot vijf fases gerealiseerd worden. Dit is ook afhankelijk van de staat waarin de 
boom verkeert en de groeiplaats omstandigheden.

Overzicht werkzaamheden:
126 gekandelaberde linden gesnoeid met een boomhoogte tussen 6 en 20 meter
31 bomen klimmend gesnoeid
73 bomen in de lanen gesnoeid
Verankeren van plakoksels in 4 beuken
Onderstandig snoeien van plakoksels in 10 beuken en 5 linden

Aanneemsom: € 16.870,00 exclusief BTW
Opdrachtgever: Stichting Het Witte Kasteel
Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. P. Broos,  
info@hetwittekasteel.nl, 0416-36 53 30
Aannemer: Boomrooierij Weijtmans 
Contactpersoon aannemer: Ralf Van Humbeeck,  
algemeen@weijtmans.nl, 013-5111483 

Aanneemsom: ca. € 350.000,- incl. drie jaar beheer & onderhoud
Opdrachtgever: GEM CV Park Triangel 
Contactpersoon opdrachtgever: R.J. van den Brink,  
rj_vandenbrink@parktriangel.nl, 06-52 19 41 25.
Architect: Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten
Contactpersoon architect: Marie-Laure Hoedemakers,  
marielaure@baljon.nl, 020-625 8835
Aannemer: GKB Groep
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AAnLEG niEuWE tuin vAn HEt OrAnjEFOnds in utrECHt

Aan de Maliebaan in Utrecht, achter het gerestaureerde pand van het 
Oranjefonds, ligt de nieuwe tuin van het Oranjefonds. Een tuin voor ont-
moeting. De tuin kent een klassieke opbouw van entreehof, veranda, sier-
tuin en nutsvoorzieningen. De vormgeving is echter eigentijds. In het mid-
den liggen groene glooiende graskussens met daarin een oranje bloemen-
serpentine. Een smalle meanderende waterstroom komt uit in een ronde 
vijver met een zitplek op zwerfkeien. Het parkeren is opgelost achter een 
beukenhaag, onder een pergola, die de gehele breedte van de tuin beslaat. 
De bestaande oude bomen vormen een stevig decor voor het lommerrijke 
hof. De drie 'prinsessenlindes', Tilia henryana’s met hun decoratieve blad en 
lange en uitbundige bloei vormen een bijzonder accent.

Opdrachtgever: Oranjefonds
Architect: Heyligers architecten
Aannemer: De Enk groen & golf

HErprOFiLErinG EikstrAAt in HOOrn

Herprofilering van de Eikstraat in Hoorn met vernieuwing van inrichting naar 
aanleiding van klachten over wegdek en riolering. Belangrijkste knelpunt: 
kunnen de bomen wel of niet gehandhaafd blijven; óf om en om eruit, óf 
allemaal vervangen? Er was weerstand vanuit de bevolking tegen de kap van 
de bomen. In 2015 ging de kogel door de kerk. De gehele straat, de huisaan-
sluitingen op het riool en de waterleiding worden vernieuwd. En alle bomen 
blijven staan. Een boomonderzoek was onderdeel van de voorbereiding. 
Een rapportage met nogal wat randvoorwaarden. Van tevoren zijn vier eiken 
vervangen vanwege een te slechte conditie. Eén zware eik is tijdens het werk 
verwijderd; het bleek onmogelijk om de riolering te vernieuwen zonder veel 
schade aan zware wortels. Bij alle eiken is bomenzand toegepast. Hun groei zal 
gewoontjes blijven. Maar de komende halve eeuw blijven ze de Eikstraat zijn 
groene karakter geven. 

Aanneemsom: €350.000,-
Opdrachtgever: Gemeente Hoorn
Contactpersoon opdrachtgever: dhr. Co Bakker, 
co.bakker@hoorn.nl, 06-46237185

Aannemer: KWS
Contactpersoon aannemer: Nico Ammerlaan, nammerlaan@kws.nl
Bomen-vooronderzoek en bomenwacht tijdens uitvoering:  
Evert Ros van New York Boomadvies, evertros@hetnet.nl

vErpLAAtsEn HErdEnkinGsBOOm in BrOnCkHOrst

Bij school St. Joannes in Steenderen stond een herdenkingsboom ter nagedachtenis aan de  
overleden leraar Johan van de Logt. De boom heeft een bijzondere betekenis voor de leraren en  
leerlingen van de school en moest daarom mee naar het nieuwe kindcentrum. Daar kreeg hij een mooie 
plek op het nieuwe schoolplein. De gemeente Bronckhorst, natuurwerkgroep het Steenders Landschap, 
aannemersbedrijf De Covik en onderwijsstichting Pro8 sloegen de handen ineen en op 6 november 2015 
werd de boom uitgegraven en verplaatst van de dr. A. Arienstraat naar de Prins Bernhardlaan. Hij staat nu 
op z’n nieuwe plek. Het gaat om een tulpenboom (liriodendron) van circa 7 meter hoog. In het voorjaar 
van 2015 heeft natuurwerkgroep het Steenders Landschap de verplanting voorbereid door de kluit rond-
om af te steken. Met goede verzorging en veel water was de boom in staat om een goede kluit te vormen. 
Daardoor werd de verplanting een succes. 

Opdrachtgever: natuurwerkgroep het Steenders Landschap en gemeente Bronckhorst
Contactpersoon opdrachtgever: Marnix Schoppers (gemeente),
m.schoppers@bronckhorst.nl, 06-13252138
Aannemer: De Covik 
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OntWErp vAn tuin univé in GrOEnLO

De lange, horizontale lijnen van het Univé-kantoor in Groenlo komen als haagblokken terug in het ontwerp van de tuin. 
Zo krijgen binnen en buiten een wisselwerking. Tussen de haagblokken staan enkele groepen wilde kersen (Prunus 
avium). Deze zorgen met hun bloesem en fraaie herfsttooi voor kleur en levendigheid. Hekken zijn niet nodig dankzij 
een greppel langs de perceelsgrens. Parkeren en opslag hebben hun plek in een lange strip achter het pand. 

Opdrachtgever: Univé
Architect: Erik Wamelink

BOmEnpLAn pArkzOnEs HuissEn

De parken in de wijk Zilverkamp zijn volwassen groenzones die op verschillende plekken tussen de 
typische jaren ’70 woningen liggen, de zogenaamde “groene longen” van de wijk. De parkzones  
prikken diep de wijk in en zijn hierdoor bepalend voor de groenstructuur en sfeer in de wijk. Aanleg 
en beheer van het bomenbestand sluiten niet meer goed op elkaar aan. Bij het aanplanten van de 
parkzones, inmiddels circa 40 jaar geleden, is onder andere het “wijker-blijver-systeem” toegepast.  
In het beheer is hier echter niet altijd rekening mee gehouden. De bomen die niet geweken zijn  
leiden inmiddels tot problemen. Deze kennen vaak weinig kwaliteit en hebben ook geen toe-
komst- en ontwikkelperspectief. De zogenaamde blijvers, de toekomstbomen, zijn vaak door licht-
concurrentie in slechte conditie of al gekapt. Hierdoor ontstaat het probleem dat duurzame bomen, 
zoals eik en beuk, wegvallen of wegkwijnen en minder duurzame, snelgroeiende populieren en 
wilgen met veel dood hout, overblijven. Voor de parkzones hebben wij een visie en maatregelenplan 
gemaakt om het  huidige verouderde bomenbestand in de komende jaren om te vormen in een 
duurzaam en toekomstproof bomenbestand.

Aanneemsom: werkzaamheden buiten nog uit te voeren
Opdrachtnemer: Greenengineers
Aannemer: gemeente Lingewaard
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tErrEininriCHtinG CnmE in AmErsFOOrt

Het Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie helpt scholen bij onderwijs over 
natuur en milieu. Dit gebeurt in de vorm van lessen en tentoonstellingen.  
Na een nieuw gebouw was de buitenruimte ook klaar voor vernieuwing. In de 
voormalige situatie stonden de bomen in een struweel. In de nieuwe situatie 
kleden zij de entree van het gebouw aan. Doordat er vrij forse maten aanwezig 
zijn, is ervoor gekozen om de nieuwe bomen ook in forse maten aan te brengen. 
Hierbij ging het om maten met een omtrek tussen 28 en 35 cm. Door diverse 
soorten toe te passen breidt de diversiteit aan bomen uit bij het CNME. Het 
leuke aan dit project is dat de beplanting zowel een esthetisch als educatief 
doel heeft. Tussen de bomen zijn diverse paden aangebracht, van ongebonden 
verharding tot beton- en schelpenpaden. Om zo veel mogelijk schade aan de 
wortels te voorkomen, zijn de cunetten op de minimale hoogte ontgraven en is 
er met het materieel zo goed als alleen over de paden gereden.

Aanneemsom: €149.850,-
Opdrachtgever: gemeente Amersfoort
Architect: Esscapes
ingenieursbureau: OR else
Aannemer: De Ridder
Contactpersoon aannemer: Lucas Servaas, info@jderidderbv.nl
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BOOmtECHnisCH OndErzOEk vOOr LindEs in AmErsFOOrt

In opdracht van de gemeente Amersfoort heeft Treevision onlangs een Bomen 
Effect Analyse uitgevoerd bij 19 lindes langs de Zuidsingel in Amersfoort. 
Aanleiding hiertoe is het feit dat de kademuur nabij deze bomen binnenkort 
moet worden gerenoveerd of vervangen. Doel van het onderzoek was de 
opdrachtgever te informeren over de conditie, mechanische kwaliteit en toe-
komstverwachting van de bomen. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten zal 
de opdrachtgever besluiten de bomen te handhaven en de kademuur te renove-
ren dan wel zowel kademuur als bomen te vervangen. In het geval dat de bomen 
behouden blijven, wil de opdrachtgever weten of de renovatiewerkzaamheden 
nadelige gevolgen hebben voor de bomen en hoe dit te voorkomen. Vanwege 
de beperkte werkruimte en de verwachte bewortelingsintensiteit is ten behoeve 

van het bewortelingsonderzoek een air-spade ingezet. Dit is een kunststof lans 
waarmee, in combinatie met een compressor, de grond rondom boomwortels 
e.d. schadevrij kan worden verwijderd. Op basis van de onderzoeksresultaten 
heeft Treevision geadviseerd de bomen te handhaven en de kademuur te reno-
veren. Daarnaast zijn eisen en randvoorwaarden geformuleerd en boombescher-
mende maatregelen voorgesteld om de bomen en de groeiplaats gedurende de 
werkzaamheden adequaat te beschermen.

Opdrachtgever: gemeente Amersfoort, Afdeling Leefomgeving
Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. ing. H. Puijk, E hj.puijk@amersfoort.nl
Aannemer: Treevision boomtechnisch ingenieursbureau
Contactpersoon aannemer: Dhr. ing. T. (Tjeerd) Visser, info@treevision.nl 

vErpLAntEn CAtALpA`s AmstELstAtiOn 

In februari zijn ‘s nachts twee bijzondere bomen Catalpa’s (Trompetboom) ver-
huisd van het Julianaplein naar het Pocketpark, het nieuwe buurtparkje aan de 
Bertrand Russellstraat. De grote, beeldbepalende bomen zijn verplant volgens 
de ‘pallet-methode’. De volwassen grote bomen zijn circa vier jaar geleden op 
hun verplanting voorbereid door het maken van een wortelkluit die de bomen 
tijdens hun  
verplanting mee krijgen. Iedere wortelkluit heeft een afmeting van 16 vier-
kante meter. Tijdens het maken van de kluit zijn boomwortels verwijderd aan 
de randen van de kluiten. Water en voedingsgiften houden de bomen gezond. 
Hierdoor gaan de bomen in hun kluiten meer boomwortels ontwikkelen en wor-
den zij geschikt om te verplanten.

Aanneemsom: € 96.000,-
naam opdrachtgever: Gemeente Amsterdam afdeling Grond en Ontwikkeling
Contactpersoon opdrachtgever: Maria Geelen, 06- 11377599
Architect: Ruwan Aluvihare, 020-2551702 of 06-12335094
Aannemer: Donkergroen, onderaannemer Nationale Bomenbank
Contactpersoon aannemer: Dirk Doornenbal, 06-53693916

PROJECTEN

iEpEnArBOrEtum in AmstErdAm

Amsterdam is van oudsher de Iepenstad. Het Oeverpark of Iepenarboretum her-
bergt 32 verschillende iepen waaronder enkele ‘vergeten’ soorten. De soorten 
hebben een eigen boomkrans met daarin hun naam. Initiatiefnemer is bomen-
consulent en iependeskundige Hans Kaljee. Het park is gemaakt op een 650 
meter lange en 50 meter brede strip nieuw, opgespoten land naast het IJ. Het is 
zowel een ode aan de iep als aan het machtige havenlandschap van het IJ. Het 
park bestaat uit vier zones: een stenen zitrand langs de appartementengebou-
wen, een grashelling onder de bomen, een promenade met lange houten ban-
ken voor wandelaars en fietsers, en een kade met basaltkeien. De hoofdroute 
vanaf de pont voert langs het nieuwe Filminstituut naar het woon- en  
werkgebied Overhoeks. Het materiaal is bewust stoer en eenvoudig gehouden 
met asfalt, beton en stortstenen. Het park vormt één grote tribune met prachtig 
uitzicht op het IJ en op het centrum. 

Opdrachtgever: Projectbureau Noordwaards, gemeente Amsterdam
Architect: Landlab studio voor landschapsarchitectuur i.s.m. Martien van Osch
Aannemer: Stadsdeel Amsterdam-Noord
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Het was alweer even geleden, maar in deze uitgave weer uitgebreid aandacht 
voor kastanjebloedingsziekte. Waarschijnlijk zijn er weinig boomziektes die zo 
veel aandacht en exposure hebben gehad als deze ziekte. Allereerst natuurlijk 
omdat de kastanje traditioneel een van de succesvolste bomen was voor onze 
steden en dorpen. Eigenlijk was ik min of meer in de veronderstelling dat we 
het moede hoofd al gebogen hadden voor deze ziekte, maar het laatste jaar 
zijn er overal initiatieven en initiatiefjes opgestaan om toch iets te doen aan 
de aantasting. Veel van deze methodes lijken verdacht veel op methodes die 
in het verleden al zijn afgevoerd, omdat een wetenschappelijk bewijs niet 
voorhanden bleek. Het is en blijft het oude verhaal: op het moment dat er een 
nieuwe ziekte de kop opsteekt, is er geld te verdienen. 

Met geld verdienen is natuurlijk niks mis. Wij proberen ook geld te verdienen 
met het uitgeven van dit blad, al was het alleen maar om de rekening van 
de drukker te betalen. Fout gaat het wanneer je de verwachtingen enerzijds 
extreem hoog stelt en je het anderzijds niet nodig vindt om je gegevens met 
de goegemeente te delen. En vooral dat laatste is een lastige. Stel, ik vraag 
mijn hond om iedere week minimaal één keer tegen alle kastanjes van mijn 
gemeente te urineren en de ziekte blijkt na een jaar minder erg te zijn. Heb ik 
dan wetenschappelijk bewijs? Nee, natuurlijk niet, al was het maar omdat de 
ziekte ook zonder ingrijpen het ene moment ernstiger oogt dan het andere. 
Het probleem hierbij is dat goed wetenschappelijk onderzoek heel veel geld 
kost, en wanneer je als uitvindende partij je eigen positieve effect moet gaan 
onderzoeken, is het wel heel verleidelijk om als slager je eigen biefstuk lekker 
te vinden. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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• Bomen / beplantingen rooien
• Bomen snoeien
• Verhuur verreiker met zaagkop
• Stobben frezen
• Klepelen takhout / begroeiing
• Transport groenafval en gras
• Groenrecycling
• In- en verkoop stamhout
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